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• हर्नार्लू्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ि े

फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ि े ई पसु्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी 

हकिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापरु्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची  

लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि े  



• अर्पणर्त्रिका 
 

र्ाय,े र्ाझी र्िी िोकडी 

शब्द ब्रम्िा कैसे घडी? 

िजु जे जैसे आर्डी 

हलिर्ीिी झाली....  
 

िहूच शब्द, िहूच र्ाणी 

िहूच दृष्टी, ि ूदिेणी 

िहूच ि,ू अन र्ीिी आहण 

र्ेगळाले कशाचे? 

आई नर्वद,े अनभुर् िझेु, र्ाणी िझुी आहण 

लेिणी िी िझुीच! 
 

आिा परसार्ी उहक्त 

स्र्ये गािा सरस्र्िी 

काय कथा येिी िािी 

लीला अर्घी कळेना...  

िझु्या अनभुर्ािनू, िचू हदलेली िी अनभुर् 

र्ाहलका िलुाच अपवण 



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती, या अनुभि 

र्ावलकेचा वतसिा आवण अंवतर् भाग प्रकावित 

किण्यापूिी... 

 

श्री नर्वदार्य्याच्या कृपेने आहण श्री नाना र्िाराजािंच्या 

आशीर्ावदाने या अनभुर् र्ाहलकेचा हिसरा भाग प्रकाहशि करिाना 

र्नाची अर्स्था एका र्ेगळ्याच सर्ाधानार्र हस्थरार्ली आि.े या 

अनभुर् र्ाहलकेच्या पहिल्या आहण दसुऱ्या भागाला र्ाचकािंनी जे 

उदिंड प्रेर् हदलिं िे अर्णवनीयच आि.े र्ात्र हिसरा भाग प्रकाहशि 

करण्यापरू्ीच हिसऱ्या भागाच्या प्रकाशनाची हर्चारणा, र्ागणी, 

आहण िा अिंहिर् भाग असल्याचे सर्जल्यार्र र्ाटणारी िुरिूर िी 

सर्वच र्ाचकािंनी आर्च्यापयंि पोिोचर्ली िेव्िा र्ाचकािंप्रर्ाणेच 

िा हिसरा भाग कधी प्रकाहशि करिो आहण कधी नािी असिं 

र्ाटायला लागलिं. 

दसुऱ्या भागाच्या प्रकाशनापरू्ीच्या, म्िणजेच पहिला 

भाग र्ाचनू झाल्यानिंिरच्या कािी र्ाचकािंच्या प्रहिहिया र्ी 

िमु्िाला दसुऱ्या भागाच्या सरुुर्ािीला दािर्ल्या िोत्या. त्यािील 

जेष्ठ र्ाचकािंचे आशीर्ावदाचे बोल िर लिानगयािंचे िक्काचे बोल 

र्ला सिि सबळ करि राहिलेि. 



या आशीर्ावदाने, आपण दसुऱ्या भागाच्या हलिाणाकडे 

र्ळलो आहण बघिा बघिा दसुरा भागिी आपण र्ैया स्र्रूप 

र्ाचकािंच्या िािी सोपर्ला आहण र्ग दसुऱ्या भागार्र आलेल्या 

र्ाचकािंच्या प्रहिहियािंनी र्ला नर्वदा र्ाईच्या अहधकच जर्ळ 

नेऊन सोडलिं. पहिल्या भागाच्या शेर्टी र्ाझी र्ैया िरु्च्या पयंि 

आली िोिी, िर दसुऱ् या भागाच्या शेर्टी िी र्ाझी राहिली नव्ििी, 

िी आपल्या सगळ्यािंची र्ैया, आपल्या सगळ्यािंच्या र्नार्नाि 

सकारात्र्किेच्या शक्ती सि हििंदोळि िोिी. 

गेल्या दीड र्र्ांपासनू आपण सर्वच अहिशय कठीण 

पररहस्थिीिनू जाि आिोि. अशा कालार्धीि आलेल्या 

पररहस्थिीचा स्र्ीकार करण्यासाठी सर्ांनाच सबलपणे, सशक्तपणे 

उभे रािायचे असिाना पहिल्या आहण दसुऱ् या भागार्र र्ाचकािंच्या 

आलेल्या प्रहिहियािंनी र्ाझ्यार्र प्रेर्, आधार, आदर आहण 

आशीर्ावदाचा र्र्ावर् पनु्िा एकदा केला िेव्िा, र्ी हनहर्त्तर्ात्र 

असले िरी, र्ैया ने र्ाझ्याकडून करर्नू घेिलेल्या या हलिाणार्ळेु 

र्ला सर्ाधानाच्या अत्यचु्च पािळीर्र नेऊन ठेर्ले.  

" सुरुची ताई, तुर्च्या अनुभि र्ावलकेरु्ळे र्ला 

खूपच आधाि वर्ळाला आहे, र्ीळतो आहे. काहीच 

वदिसांपूिी र्ाझे पती ि र्ाझा एकुलता एक रु्लगा कोिोना 



ने र्ाझ्यापासून वहिािून घेतला. र्ाझ्या जगण्याला आता 

काहीच कािण उिलं नाही असं िाटून अनेकदा आत्र्हत्येचा 

विचाि र्नात येत होता, पण तुर्च्या ह्या अनुभि र्ावलकेरु्ळे 

र्ाझ्या आयुष्यात 360 अंिाचा फिक पडला आहे. र्ला 

कधीही आपलं न सर्जणाऱ्या सासू-सासऱ्यांचा र्ी एकरे्ि 

आधाि आहे, आवण ते दोघे आता र्ाझ्या या जगण्याचे 

कािण आहेत. खिंति हे स्िीकािणं र्ला फाि कठीण होत 

होतं, पण तुर्च्या पुस्तकातील िेगिेगळ्या अनुभिांनी 

र्ाझ्यार्ध्ये बदल घडिून आणला. तुर्च्या पुस्तकाच्या 

दोन्ही भागांची अक्षििः पािायणं केली. आता खूप िांत 

िाटतं आहे... वतसऱ्या भागाची उत्सुकतेने िाट बघतेय..." 

असा र्ुिंबईच्या रोहिणी िाई चा हनरोप आल्यार्र त्या र्ैयेच्या 

चरणािंर्र लोटािंगण घालनू ढसाढसा रडण्या व्यहिररक्त र्ी दसुरिं 

कािीच करू शकि नव्ििे. हनयिीच्या इिक्या कठोर कृत्यानिंिर 

दिेील, जे कािी कठीण भोग भोगायचे असिील त्या भोगािंसोबिच 

र्ाझी कनर्ाळू र्ाय र्ाझ्या हलिाणाच्या हनहर्त्ताने रोहिणी िाई िंच्या 

घरी जाऊन पोिोचली आहण उभ्या आयषु्यासाठी त्यािंना सार्रून 

धरलिं!!! आहण या सगळ्याचिं हनहर्त्त म्िणनू हिनेच हलिून 

घेिलेल्या या हलिाणाला आहण र्ला पढेु केलिं..... 



अशा प्रकारच्या अनेक प्रहिहिया या कालार्धीि 

आल्या. या कठीण कालार्धीि दिेील र्ैया ची शक्ती आपल्या 

सगळ्यािंसोबि आि े ि े साित्याने जाणर् ू लागलिं. भोग 

भोगण्यासाठीच आपला जन्र् झालेला आि,े र्ात्र र्ैया सारिी 

कनर्ाळू र्ाय सोबि असिाना या भोगािंची िीव्रिा हनहििपणे कर्ी 

िोिे ि ेर्ैया ने पररिर्ेनिंिरच्या कालार्धीि सदु्धा स्पष्टपणे दािर्नू 

हदलिं िी हिची हकर्या! 

आिा हिसरा आहण अिंहिर् भाग आपल्यापढेु र्ािंडिे 

आि.े यार्रिी अनेकािंच्या अगदी लाघर्ी प्रहिहिया आल्याि. 

"वतसिा भाग िाचून झाल्यािि आम्ही काय किायचं सुरुची 

रै्या" असे प्रश्न अनेकािंकडून हर्चारल्या जाि आििे. “परिक्रर्ा 

संपूच नये असं िाटतय” असेिी अहभप्राय आलेि, पण जे सरुु 

झालय त्याला कहधिरी हर्रार् द्यार्ाच लागेल ना? सध्यािरी या 

प्रश्नािंचिं उत्तर र्ाझ्याकडे नािी, पढेु नािी र्ैयाची र्जी. 

एक र्ात्र नक्की, ि ेहलिाण जरी सिंपि असलिं िरी र्ैया 

ने प्रेर्ाने हदलेली िी र्ाणसिं, ि ेसुिंदर आयषु्य, र्ैया ची ओढ, र्ैया 

ची भक्ती ह्या गोष्टी कधीिी सिंपणार नािी....कारण त्या हनर्ावण 

झाल्या नािी, आधीपासनूच अहस्ित्र्ाि िोत्या, फ़क्त आपल्याला 

र्ाहिि न्व्तत्या, असिं म्िणेन र्ी! 



िरिं िर िी एक नर्ीन सरुुर्ाि आि.े आिापयंि ि े

अनभुर् र्ी हलिून काढले, आिा पररिर्ेचा पढुचा टप्पा... ि ेसगळे 

अनभुर्, सगळ्या हशकर्णी आत्र्साि करून त्या आयषु्याि 

अिंगीकारायच्या.... अिो अनभुर्ािंचा फक्त हलिाण सिंपलिंय, 

अनभुिूी कधी सिंपि असिे का? िी िर अििंड असिे... आज पयंि 

आपण नर्वद े िर म्िणि आलो, आिा आपण " नर्मदे हि 

वजंदगीभि" असिं म्िणणार आिोि.. 

या हिसऱ्या भागाच्या प्रहिहियािंची आर्जूवन र्ाट 

पाििेय....आहण अनभुर् र्ाहलकेचा ग्रिंथ कळसाला न्यार्ा अशी 

र्ैयाला प्राथवना करिे. 

 

  



कनर्ाळू र्ाझे र्ाई। दिंडर्ि िहुझया ठायी। 

करोनी र्सिी र्ाझे हृदयी। अनभुर् कळसा न्यार्ा गे॥१॥ 

 

ि ूसौख्याची सगणू र्िूी। ि ूसर्व कार्नािंची पिूी। 

ि ूिपृ्तिेची पिूी। पररसार्ी गे र्जलागी॥२॥ 

 

गायले जी िझुे गान। र्ी लेकरू अज्ञान। 

चकुिा पदरा घालोन। कर्टाळी िो हृदयासी॥३॥ 

 

ि ूर्जकर्ी यत्न करहर्ला। िो सरुत्ना हनहर्विा झाला। 

आिा ियाच्या कोंदणाला। ग्रिंथपिूीने जडार्े॥४॥ 

 

ऐसे र्ागणे आनिंदकिं द।े रेर्े हशर्िनये श्री नर्वद।े 

िझुे िजु चरणी अपूवद।े र्ाझे र्ागे नरुो कािी॥ ५॥ 

 

रेर्ारुहच सरुुहच. 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभुवत  

कव्िरर्र एक हक्लक करा. उघडा पसु्िक आहण र्ाचा. सोप्पिंय. 

भाग १      भाग२ 
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र्ाचकािंच्या हनरिंिरिेसाठी दसुऱ् या 

पसु्िकािील भाग ८९ र् ९० पनु्िा दिे 

आिोि. 

 

 

 

 

नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभुवत, 

पुस्तक वतसिे. 

 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभुवत भाग ८९ 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला अनभुर् सािंहगिला िोिा 

बॅग िटुल्याचा. आिा बगी कॉलनीला आम्िी येऊन पोिोचलो 

िोिो. आम्िाला र्ेन रोड र्रचा रूट सािंहगिला असल्याने आम्िी 

िसे आलो र्ात्र इथनू र्ैयाहकनारी दिेील रस्िा आि,े पण हिकडून 

जाऊ नका असिं आम्िाला सािंगण्याि आलिं िोििं...असो. 

आम्िी बरगी कॉलनीला पोिोचलो. इथली धर्वशाळा 

र्ोठी िोिी र्ात्र अस्र्च्छ आहण अव्यर्हस्थि िोिी. रात्र व्यर्हस्थि 

गेली. इथे आिंघोळीची कािीिी व्यर्स्था नव्ििी. बाथरूर् िोिे पण 

त्याि पाणी नव्िििं. िोल्या बािंधल्या िोत्या पण त्या अहिशय 

अस्र्च्छ िोत्या. बािरे अिंगणाि एक िापशी िोिी. आम्िी 

आिंघोळीला र्ैया र्र जायचिं ठरर्लिं. र्ाटेिच आम्िाला एका 

पररर्ाराने चिासाठी बोलार्लिं. "अिंिर बरिंच लािंब आि े इथेच 

आिंघोळ करा, आर्च्याकडे र्ागे र्ोठी टाकी आि ेिर्िं हििकिं  पाणी 

र्ापरू शकिा, बिंद आहण स्र्च्छ बाथरूर् दिेील आि"े असा 

आग्रिच धरला. त्या हनहर्त्ताने िरु्चा पजूापाठ आर्च्या घराि 

िोईल आहण त्याचे फळ आम्िाला हर्ळेल अशीिी पररर्ाराने गळ 

घािली. त्यािंची हर्निंिी आम्िी र्ान्य केली आहण त्यािंच्या घरी 

स्नानादी र् पजूापाठ झाला. ि ेसगळिं िोईस्िोर्र घरच्या र्ािाजीने 



भोजन व्यर्स्था सदु्धा ियार ठेर्ली िोिी. "भोजन पा कर िी जाना 

बाबाजी" िी गळ सदु्धा सोबि िोिी... या िीन िे चार िासाि या 

कुटुिंबािल्या व्यक्तींशी छानच ओळि झाली. घरािले दोघेिी भाऊ 

अहशहिि. दोघेिी ट्रक चालक. घरी पाच सिा ट्रक िोिे, कािी 

भाड्याने हदले िोिे िर दोन ट्रक ि ेदोघिं भाऊ स्र्िः चालर्ायचे. 

घरचिं र्ािार्रण अहिशय सिंस्कारी. लौहकक हशिण जरी नसलिं िरी 

सिंस्कारािंचिं र्ोल जपलेलिं ि ेकुटुिंब. नर्ीन हपढीिली पोरिं बाळ र्ात्र 

हशकि िोिी. भोजन प्रसादी आटोपनू आम्िी पढेु हनघालो त्यार्ेळी 

या घरािली प्रत्येक व्यक्ती आम्िाला बरिंच दरूपयंि सोडायला 

आले. 

त्यािंचा हनरोप घेऊन आम्िी पढेु हनघालो िो रस्िा एिाद्या 

स्र्प्नािल्या रस्त्या सारिा िोिा. अहिशय रर्णीय. सर्ोर छोटे-

छोटे पिाड आहण त्यािंना फोडून जाणारा िा रस्िा. इथे गलुर्ोिरा 

पळसाची िपू झाडे िोिी, आहण सगळी झाडिं बिरून आली िोिी. 

आल्िाददायक र्ािार्रण िोििं. र्नािनू एक र्ेगळ्याच प्रकारचा 

आनिंद ओसिंडून र्ाििोय असिं र्ाटि िोििं. िी हकर्या त्या 

र्ािार्रणाची. उिार-चढार्, छोटे-छोटे पाडे, रस्त्याि ये-जा 

करणारी सायकल र्ाली लिान र्लुिं, हिरव्याकिं च झाडीि उठून 

हदसणारा जदव केशरी पळस... र्नोिरच िोििं सगळिं कािी. आहण 

अशा र्नोिर र्ािार्रणाि नर्वदा र्ैया पण र्ेगळ्याच र्डूर्ध्ये िोिी 



बिुदा. आज हिचा आर्च्याबरोबर लपाछुपी िेळण्याचा र्डू 

असार्ा. लिान बाळाशी िेळिाना दारार्ागे लपनू बाळ 

आपल्याला कसा शोधिोय ि े बघिे निं आई िसिंच केलिं हिनी 

आर्च्यासोबि. सािंगिे सािंगिे.. 

सकाळी र्ला र्िशे्वरच्या र्ािाजींचा फोन आला. त्यािंनी 

सािंहगिलिं आज िलुा अनेक लोक रस्िा सािंगिील, र्ात्र चिा र्ाल्या 

दकुानदारािंनी सािंहगिलेल्या रस्त्यार्रून चालि जा... आज सकाळी 

ध्यानाि बसले असिाना िीन चिार्ाले िलुा रस्िा सािंगिायेि असिं 

र्ी बहघिलिं िोििं. र्ािाजींच्या फोन प्रर्ाणे असेल पण आम्िाला 

एका चिार्ाल्याने चिासाठी बोलार्लिं. त्यानी चिा पाजला आहण 

“हिलार्ारा घाट क्य ूजा राि ेिो, उलटा िो जायेगा ना.. यिासे आगे 

हनकलके दाये र्ोड पे जाना, सीधा हत्रशलू घाट जाओगे” त्याच्या 

या सािंगण्यार्रून हिथेच असलेल्या एका त्याच्या गी-िाईकाचिं 

दरु्ि पण झालिं त्याच्याशी… र्ात्र चिा र्ाल्याचिं ऐक असा फोन 

सकाळीच झाला िोिा आहण म्िणनू आम्िी त्याचिं ऐकलिं, आहण 

आिा हत्रशलू घाटाकडे हनघालो. र्ाटेि नाना िेडा नार्ाचिं गार् 

लागििं, हिथे र्कु्कार् केला, िर हिथल्या र्ाणसाने सािंहगिलिं की 

िमु्िी उजर्ीकडे गेले असिे िर हिल्र्ारा घाट लागला असिा, 

आिा उलटिं जाऊ नका उद्या, हत्रशलू घाट जर्ळ आि,े हिकडे जा, 

पण दसुऱ् या हदर्शी सकाळी पनु्िा एका चिार्ाल्याच्या दकुानाि 



असिाना त्याने सािंहगिलिं, हिकडे कशाला जािाय, एक र्ाट 

शेिािनू जािे, एक दोन नाले पार करार्े लागिाि, पण िमु्िी सरळ 

जा िमु्िाला डूिंडर्ारा नार्ाचिं गार् लागेल, हिथनू भेडाघाटला जा 

सरळ. िसच झालिं, आम्िी सरळ भेडाघाटला पोचलो दिेील… 

जर्ळ जर्ळ ३० हकर्ी चा रस्िा कर्ी झाला िोिा आर्चा… 

अजनूिी िा शॉटवकट चा हसलहसला थािंबला नािीच. 

भेडाघाटच्या आधीच एका छोट्याशा र्िंहदराि आम्िी आजची रात्र 

घालर्ली. नर्वदा हकनारी भोजन प्रसाद हर्ळि नािी असिं िोिच 

नािी. पजुाऱ्यािंनी आर्ची छानच व्यर्स्था केली िोिी. दसुऱ्या 

हदर्शी पजुाऱ्यािंनी आम्िाला आहणक एक रस्िा सािंहगिला. कािी 

अिंिर चालनू गेल्यानिंिर पनु्िा एकदा एका चिा र्ाल्याची भेट 

झाली. आिा आम्िी पनु्िा एका नर्ीन रस्त्यार्र चाल ूलागलो. िा 

रस्िा म्िणजे गोटेगार् नहसंगपरु र्िार्ागव. िाच पररिर्ार्ासी र्ागव 

आि ेइथनू जा असे आम्िाला सािंगण्याि आलिं. र्ात्र र्ैया हकनारी 

जािा येििं ि े सर्जल्यार्र आम्िी पनु्िा र्ागव बदलला. या र्ागव 

बदलण्याच्या आधी हबजोरी गार्ाच्या अलीकडे रज ू पटेल शी 

झालेली भेट सािंगणिं र्ित्त्र्ाचिं आि.े 

या र्िार्ागावर्र चालि असिाना एका छोट्याशा 

शेिािल्या एका छोट्याश्या झोपडीि आम्िी थोड्यार्ेळासाठी 



हर्सार्लो िोिो. हिथे असिाना ि े रजजुी पटेल आर्च्यासाठी 

नाश्िा आहण चिा घेऊन आले िोिे. आम्िी झोपडी पररिर्ार्ासी 

साठी बािंधनू ठेर्ली आि.े इथे कोणी पररिर्ार्ासी आलेि आहण 

आम्िी शेिाि कार् करि असलो िर आम्िाला त्यािंच्या सेर्ेचा 

लाभ हर्ळिो अशा नम्र भार्ेि रजजुी आर्च्याशी बोलि िोिे. 

आम्िी र्िाराष्ट्रीयन आिोि ि े सर्जल्यार्र रज्जजूींकडून एक 

र्ेगळीच हर्निंिी ऐकायला हर्ळाली. "आप र्िाराष्ट्र से िो, र्ैने 

सनुा ि ैर्राठी लोक कोई सिंस्कृि स्िोत्र रोज बोलिे ि,ै जो कोई 

कर्च ि,ै भगर्ान रार् का श्लोक ि,ै िर् र्ो सीिना चाििे ि.ै िर्ारे 

घर र्ें आठ बच्चे बहच्चया ि ैक्या आप र्ि श्लोक िर्े हसिा सकिे 

ि?ै िर्ारी बडी हबटीया कुछ हदन जबल्परु र्े पढ रिी थी, उसकी 

िोस्टेल र्ें एक र्िाराष्ट्रीयन बच्ची रोज यि श्लोक पढिी थी.. उस 

बच्ची ने िर्ारी हबहटया को बिाया के र्िाराष्ट्र र्ें िर घर र्ें रोज 

शार् को यि कर्च पढा जािा ि ैहजसका बिुि अनभुर् हर्लिा ि"ै 

यािंच्या र्णवनार्रून िे रार् रिाबद्दल बोलि आििे असा आम्िी 

अिंदाज धरला, आहण िो िरा दिेील ठरला. रार् रिा 

हशकर्ण्यासाठी आपल्याला रजजुी घरी बोलर्ि आििे आहण ि े

कायव करायलाच िर्िं असा हर्चार करून आम्िी रज्जजूींच्या घरी 

गेलो. घरी जािाच हिथल्या बालगोपाल र्िंडळींनी आर्च्या भोर्िी 

गराडा घािला. त्यािंची सगळ्याि र्ोठी र्लुगी ईशा, आम्िाला त्या 



स्िोत्राबद्दल हर्चारू लागली आहण, "र्नोजर्िं र्ारुििलु्यर्ेगिं"िा 

श्लोक म्िणनू दिेील दािर्ला. आम्िाला रार् रिा िोंडपाठ 

करार्याची आि ेआहण िी िमु्िी आम्िाला हलिून द्या असा आग्रि 

केला.. भोजन प्रसादी झाल्यानिंिर रात्री नऊ िे साडेबारापयंि िी 

र्िंडळी रार्रिेचे श्लोक र्ाझ्याकडून सर्जनू घेि िोिी. एक श्लोक 

स्पष्ट उच्चारा सकट म्िटला गेला पाहिजे यार्र या र्िंडळींचा जोर 

िोिा. त्यािंनी र्ाझ्या आर्ाजािली रार्रिा र्ोबाईलर्ध्ये रेकॉडव 

करून घेिली. आर्च्याकडून रार् रिा हलिून दिेील घेिली. 

आहण गिंर्ि म्िणजे पढुचे पिंधरा िे र्ीस हदर्स फोन करून हजथे 

हजथे अडचण येईल त्या अडचणी दिेील या ईशाने दरू करून 

घेिल्या. र्ैया ने आर्च्याकडून अशी सेर्ा करून घेिली. 

पढेु नरहसिंगपरू करेली करि करि आम्िी बरर्ान घाटला 

येऊन पोिोचलो. इथे आम्िाला एक हिर्ालयीन बाबा भेटले. या 

बाबािंशी आर्ची ओळि झाली र् त्यािंच्याकडिंन हिर्ालयािले 

कािी हकस्से ऐकायला हर्ळाले. या बाबािंकडे 6-6 इिंचाच्या 

कुठल्यािरी झाडाच्या छोट्या-छोट्या फािंद्या िोत्या. त्या और्धी 

िर िोत्याच र्ात्र त्यािंचे अजनूिी कािी फायद ेआििे िे सािंगि िोिे. 

याच झाडािंची सालिं एका लाल कापडार्ध्ये बािंधनू ियार केलेले 

कािी िाईि त्यािंच्याकडे िोिे. ि े िाईि बऱ्याि बािंधल्यानिंिर 



आलेली आहण त्यािंचे त्यािंनी आम्िाला सािंहगिले. र्ग र्ात्र र्ैया ने 

आर्ची परीिा दणे्याचिं ठरर्लिं आि ेकी काय असिं र्ाटू लागलिं.. 

आम्िी पलुापासनू उिरून आिा र्ैया हकनारी लागलो 

िोिो. िेव्िा एका हठकाणी एका चिाच्या ठेल्यार्र ि ेबाबा बसले 

िोिे. हिथेच त्यािंच्याशी ओळि झाली नर्वद ेिर झालिं. बाबा सािंग ू

लागले... त्यािंच्याजर्ळ असलेल्या र्नस्पिीची र्हिर्ा फार र्ोठी 

आि ेअसे िे म्िणाले. िी र्नस्पिी िुडकि िे र्र्ाविील कािी र्हिने 

हिर्ालयाि असिाि. र्नस्पिी हर्ळाल्यार्र िे र्नस्पिीची रीिसर 

पजूा करिाि. कुठल्या धािनेू न कापिा फक्त दगडािंनी िी र्नस्पिी 

कापायची. र्ग ि ेछोटे िकुडे दधूाि रात्रभर हभजि घालायचे. त्या 

हभजलेल्या र्नस्पिींचे िकुडे आहण िे दधू यािंनी शिंकराला 

अहभर्ेक करायचा. अशी पजूा झाल्यानिंिर बाबाजींना या 

र्नस्पिींचे िकुडे कुणाला द्यायचे त्याचा आदशे येिो. दधुाि 

हभजर्लेल्या र्ळेु र्नस्पिींच्या िोडाचे सालो हनघिाि िी सालिं 

लाल कापडाि बािंधनू िाईि ियार करण्याि येिाि. िे िाईि सदु्धा 

कुणाकुणाला द्यायचे ि ेआदशे बाबािंना येिाि. त्याप्रर्ाणे इथे बाबा 

िी र्नस्पिी आहण िे िाईि पोिोचर्ण्याचिं कार् करिाि असिं 

बाबािंनी सािंहगिलिं. या र्नस्पिीचे हकिं र्ा िाईिचे कुठलेिी पैसे िे 

आकारि नािीि. "र्झुे बाकी कुछ निी सर्जिा, र्झुे बस अिंदर से 

आर्ाज आिी ि,ै सार्नेर्ाले के जरूरि का पिा चलिा िै, और 



यि सिंकेि हर्लिा ि ैहक उसे क्या दनेा ि ैलकडी का टुकडा या गले 

र्े बािंधणे के हलए हछलटे"... असिं म्िणि बाबाजींनी एक एक 

िकुडा र्ला काढून हदला. िा िकुडा फक्त स्र्िःच्या पजूेच्या 

साहित्यार्ध्ये ठेर्ायचा आहण शक्यिोर्र त्याला कधीिी कुणाला 

हदस ू द्यायचिं नािी असिं त्यािंनी र्ला सािंहगिलिं. र्ला िरिं िर िो 

िकुडा अहजबाि नको िोिा, पण का कोण जाणे र्ला नािी 

म्िणिाच आलिं नािी. र्ी िो िकुडा र्ाझ्या िािाि धरून ठेर्ला. 

िो एका र्िवर्ानपत्राच्या कागदाि गुिंडाळलेला िोिा. िो िकुडा र्ी 

घेिला िरिं पण र्ाझिं र्न कािी धजेना. नक्की कारण सािंगिा येणार 

नािी पण फार हर्हचत्र अर्स्था र्नाची झाली िोिी. र्ला र्ाझे गरुु 

आहण र्ाझी र्ैया सगळिं कािी व्यर्हस्थि दिे असिाि. र्ाझ्यासाठी 

जे गरजेचिं आि ेिे र्ाझ्यापयंि बरोबर येऊन पोिोचििं. र्ग र्ला या 

र्नस्पिीची काय गरज? र्ाझिं र्ग र्ला सारििं िचे सािंगि िोििं, िर 

दसुरीकडे "ि ेदिेील र्ैया नेच पाठर्लेलिं आि ेना र् याला र्ी कसिं 

नाकारू "असािी हर्चार र्नाि येि िोिा. आहण याच हर्चाराच्या 

घाि त्यािंनी िी गुिंडाळी र्ाझ्या िािी हदली आहण र्ी िी िािाि 

ठेर्ली पण बॅगर्ध्ये ठेर्ण्याची र्ाझी इच्छाच िोईना! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाबाजीशी हिर्ालयािल्या बऱ् याच गप्पा झाल्याि. 

थोड्यार्ेळाने त्यािंचा हनरोप घेऊन आम्िी पढेु हनघालो. पण र्ाझ े

पाय पढेु बािंधनू ठेर्ले की काय इिके जड िोऊ लागले. म्िणजे 

हफहजकली नािी, पण पढेु जाण्याची इच्छा िोि नव्ििी. िी 

िािािली पुिंगळी र्ला हिथनू हनघ ू दिे नव्ििी. िी र्नस्पिी र्ी 

फेकि हि नव्ििे आहण ठेर्ि िी नव्ििे. र्ी ठरर्लिं िी र्नस्पिी त्या 

बाबाजींना परि करायची. र्ी पनु्िा र्ागे र्ळले पण बाबाजी हनघनू 

गेले िोिे. आिा र्ाझ्यार्र िपू र्ोठिं दडपण असल्याचिं र्ला 



जाणर्ि िोििं. ि ेओझिं नक्की कशाचिं ि ेसर्जि नव्िििं पण िपू 

िपू भार िोिा कसलासा. बाजनेू र्ािथ असणाऱ्या र्ैया कडे र्ी 

बहघिलिं, आहण त्या िणी र्ाझी पार्लिं हिच्या पात्राच्या हदशेने 

चाल ूलागली. हिथेच हिच्या हनर्वल जळाला र्ी स्पशव केला आहण 

िािािली पुिंगळी हिच्या पाण्याि सोडून हदली.  

"र्ाई गिं ओढून िाणनू आणलेलिं कुठलिंिी सिु र्ला 

नको. कुण्या दसुऱ्याच्या हिसऱ् याच्या र्ाट्याचिं र्ला कािीिी 

नकोच! आहण र्ाझ्या नहशबाि हलहिलेल्या र्ेळेच्या आधी 

र्दु्दार्नू घडर्नू आणलेलिं सिु सदु्धा र्ला नको.. र्ाझ्यासाठी जे 

काय योगय असेल िे ि ूर्ाझ्या पदराि घालिेच आिसे यार्र र्ाझा 

पणूव हर्श्वास आि.े कदाहचि िी र्नस्पिी र्ला हर्ळार्ी िा िझुा 

सिंकेि असेलिी, पण र्ाझ्या अज्ञान र्नाला िशी िात्री िोि नािीये, 

ि ू जसा आिनू आर्ाज दिेेस िसिं ह्या र्ेळेला र्ला जाणर्लच 

नािीय,े आहण म्िणनू िी र्नस्पिी िलुाच अपवण..िी र्नस्पिी िलुा 

अपवण केल्यानिंिरिी जर पनु्िा िी पनु्िा र्ाझ्याकडे आलीच िर िझुा 

आहशर्ावद म्िणनू र्ी त्याचा स्र्ीकार नक्कीच करेन, पण या 

िणाला र्ाझिं र्न र्ला िी र्नस्पिी र्ाझ्याजर्ळ ठेर्ायला अगदी 

स्पष्ट नकार दिेिंय, म्िणनू की िझु्याकडेच सोपर्िे" 



र्ाझ्या र्नार्रचिं ओझिं त्या र्नस्पिीच्या छोट्याशा 

िकुड्या सोबि र्ैयाच्या पात्राि दरू दरू र्ािून गेलिं. आिा र्ाझिं र्न 

िपू शािंि झालिं िोििं. आम्िी अिंडीया घाटाच्या हदशेने पढेु हनघालो. 

िा रस्िा टेकडीर्रून जािो. छोटुशी पाऊलर्ाट. दोन बाजलूा कर्रे 

इिकी र्ाढलेली झाडी,या टेकडीच्या िाली थोड्या अिंिरार्र 

र्ािणारी, झाडीिनू अधनू र्धनू डोकार्नू पािणारी नर्वदार्ैया! िपू 

छान आहण िपू िलकिं  र्ाटि िोििं चालिाना... पढेु हलिंगा घाटार्र 

दिेील एका बाबाजींची भेट झाली. या बाबाजींची भेट म्िणजे 

आियावचे र्ारे करणारा एक र्ेगळाच अनभुर्. आपल्या कानािंर्र 

आपला हर्श्वास बस ू नये, की आपले डोळे आपल्याला अगदी 

र्ेगळिं र्ेगळिं सािंगिा येि कानािं पेिा, की आपल्या बदु्धीने जे आपलिं 

केलिंय िेच िोटिं? की आपल्या पात्रिेची पािळी आपल्याला 

सर्जिे िचे र्ला सर्जेना...सािंगणारे हलिंगा घाटाच्या बिंगाली 

बाबािंचा अनभुर् पण पढुच्या भागाि िोर्र नर्वद ेिर. 
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पढेु आिंहडया घाट, हलिंगा घाट असा जाणारा िा रस्िा 

एका छोट्याशा टेकडीर्रून जािो. सध्या र्ैयाला भरपरू पाणी 

नव्िििं र्ात्र पार्साळ्याि ह्या टेकड्या म्िणजेच नदीचा हकनारा 

झालेला असिो इिकी त्याची पािळी र्ाढिे. करि करि आम्िी 

हलिंगा घाटाला पोिचलो. आम्िाला इथे पोिोचेस्िोर्र 

सिंध्याकाळचे पाच र्ाजले िोिे. सार्ान ठेर्नू आधी स्नान र् पजूा 

पाठ करार्याचे िोिे सयूावस्िाच्या आधी. इथला आश्रर् म्िणजे एक 

छोटासा िॉल. बाजलूा एक र्िंहदर आहण बािरे िपू र्ोठिं अिंगण. 

इथनू दोनशे-अडीचशे फुटार्र िाली र्ैया र्ाििेय. आश्रर्ापासनू 

िर र्ैया पयंि छोट्या-छोट्या पायऱ्यािंचा घाट बािंधलेला आि.े याच 

घाटार्र थोडिं पढेु गेल्यानिंिर एक छोटसिं टुर्दार घर आहण 

त्याच्याच अिंगणाि असलेलिं र्िंहदर लागििं. या र्िंहदराि एक म्िािारे 

से बाबा भागर्ि र्ाचि असिाि. इथे अििंड भागर्िाचा नेर् आि.े 

चोर्ीस िासािंपैकी पिंधरा-सोळा िास ि े म्िािारे बाबा भागर्ि 

र्ाचिाि आहण इिर र्ेळेला कुणािरी कडे थोड्यार्ेळासाठी ि े

र्ाचन सोपर्ण्याि येििं. र्ाइक र्र िी भागर्ि कथा सरुु असिे. 

एरर्ी र्ाइक र्र कथा, भजन ऐकिाना कणवककव श्य आर्ाजाचा र्ीट 



येिो र्ात्र ह्या बाबािंचा आर्ाज फारच र्धरु िोिा. आम्िी सार्ान 

आश्रर्ािच ठेर्नू लगबगीने र्ैया र्र गेलो. िा घाट उिरिाना र्ध्ये 

हसर्ेंटच्या पायऱ् या आहण दोन्िी बाजलूा हिरर्ीकिं च शेििं िोिी. 

र्ैयार्र स्नान करिेर्ेळी हिच्या पाण्याि सयूवप्रकाशार्ळेु 

चर्चर्णाऱ्या लाटा असिंख्य हदर्े लार्ल्या सारख्या हदसि िोत्या. 

र्ैया ची आरिी करिाना ह्या लाटा जण ू"कोटी रिन ज्योिी" प्रर्ाणे 

भासि िोत्या. र्ैयाच्या आरिी र्ध्ये ह्या रत्नािंच्या ज्योिींचा 

उल्लेि आि ेिो असा. 

िॉल र्ध्येच एका कोपऱ्याि आम्िी आसन लार्लिं. 

थोड्यार्ेळाने गार्ािील दोन र्लुिं आर्च्या चौकशीसाठी आलीि. 

इथे गार्कऱ्यािंनी पररिर्ार्ासी यािंची सोय र्ाटून घेिलेली आि.े 

रोज एका घरािनू भोजन प्रसादी ियार करून पररिर्ार्ासीं साठी 

िी र्िंडळी घेऊन येिाि. अशी िीस कुटुिंब ियार आििे. या 

हनयर्ाप्रर्ाणे आज आर्च्यासाठी दरे्ेन भाई भोजन प्रसादी घेऊन 

येणार िोिे. आर्ची हर्चारपसू केल्या निंिर त्यािंनी आम्िाला या 

बाबाजीबद्दल सािंहगिलिं. म्िणाले "आपको दिेकर हचल्लाये निी 

क्या स्र्ार्ीजी? हदिने र्े सबको पागल जैसे लगिे ि,ै कोई ध्यान 

निी दिेा उनकी िरफ, लेहकन आप अगर चािो िो उनकी बािे सनु 

सकिे िो. अगर आपके भागय र्े िोगा िो उनकी हदव्यिा का प्रणार् 

हर्लेगा निी िो आपको भी र्ो पागल िी लगेंगे... बिुिसे 



पररिर्ार्ासी उन्ि ेपागल सर्ज उनके िरफ ध्यान निी दिेे.. उन्ि े

भी कोई फरक निी पडिा.. यि िो हजसको सर्जिा ि ै उसका 

भागय.. लेहकन इसके हलये पशेिंन्स की जरुरि ि.ै. और गॅरिंटी कोई 

निी! अगर थके िो िो सो जार्ो कोई बाि निी. 

सकाळी उठले िो र्िाराज आर्च्याच िॉलर्धल्या एका 

हभिंिीला टेकून बसलेले िोिे. िे कधी झोपले, कुठे झोपले, झोपले 

की नािी, ि े र्ला र्ािीि नािी. त्यािंच्या चेिऱ् यार्र अहजबाि 

थकर्ा नव्ििा उलट डोळे बिंद असल ेिरी कालच्या पेिा त्यािंचा 

चेिरा सोज्र्ळ आहण िसरा हदसि िोिा. िे झोपलेले नािीयेि ि े

स्पष्ट सर्जि िोििं. पनु्िा एकदा त्यािंच्याकडे दलुवि करून र्ी र्ैयार्र 

स्नानासाठी गेले. र्ैयाि स्नान करि असिाना डोळे बिंद करून उभे 

िोिे त्यार्ेळी अिंगािनू हर्जेचे लोळ बािरे पडल्यासारििं झालिं 

आहण कािी हचत्र स्पष्ट हदस ूलागलीि. अनेक गोष्टींचा उलगडा 

िोऊ लागला. आिापयंि बेभान असलेला जीर् भानार्र आला 

की कसिं िोििं िसिं कािीसिं झालिं. डोकिं  सनु्न झालिं.. र्न िपू र्ागे 

र्ागे हफरू लागलिं... पण असिं नक्की काय झालिं आहण का ि ेर्ी 

िमु्िाला पढुच्या भागाि सािंगणार आि.े 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला हलिंगा घाटाचा अनभुर् 

सािंहगिला िोिा. इथे एक बिंगाली बाबा आम्िाला भेटले िोिे. िे 

सिि कािीिरी बडबडायचे. कधी बिंगालीि. कधी हििंदीि आहण 

बऱ् यापैकी असिंबद्ध ररत्या त्यािंची बडबड चाल ूअसायची. त्यािंनी 

बोललेली कािी र्ाक्य र्ी िमु्िाला सािंहगिली िोिी. रात्रीला 

कािीर्ेळ र्ी बािरे बसले असिाना ि े बाबा असिंच कािीबािी 

बोलि िोिे िेव्िा िी र्ाक्य ऐकली िोिी. त्याचिं त्यार्ेळेला र्ला 

कािी हर्शेर् असिं र्ाटलिं नव्िििं. इथर्र आपलिं बोलणिं झालिं िोििं 

आिा इथनू पढेु सािंगिे. 

सकाळी आम्िी उठलो िेव्िा र्िाराज आर्च्याच 

िॉलर्ध्ये एका हभिंिीला टेकून बसले िोिे. त्यािंचा चेिरा कालपेिा 

जास्ि सोज्र्ळ हदसि िोिा. डोळे बिंद िोिे पण िे झोपले नव्ििेच. 

आम्िी पनु्िा एकदा त्यािंच्याकडे दलुवि करून र्ैयार्र स्नानाला 

गेलो. स्नान करि असिाना र्ी डोळे बिंद करून उभे िोिे त्यार्ेळी 

अिंगािनू हर्जेचे लोळ बािरे पडल्यासारििं झालिं. आहण कािी हचत्र 

स्पष्ट हदस ू लागली. अगदी सिंपणूव पररिर्ा हकिं र्ा त्यािी अजनू 

आधीचिं आयषु्य हचत्रपट सरकार्ा डोळ्यासर्ोरून िसिं सरकू 



लागलिं. त्यार्ेळी सगळिं सगळिं आठर्लिं. अगदी र्ाझ्या 

बालपणापासनू चे कािी प्रसिंग आण आिा र्ैया र्धे स्नान करि 

असण्याच्या आधी पयंिचे िण. र्ग त्याि र्ला धडा हशकर्णारा 

अिंहकि आठर्ला, रार् को र्ि छोडना सािंगणारे सिंन्यासी आठर्ले, 

भालोदचे प्रिापे र्िाराज आठर्ले, र्िशे्वर चे र्िाराज आठर्ले… 

अगदी कािी िणाि सगळिं सगळिं आठर्लिं िेव्िा र्ला. ि ेआत्ताच 

का आठर्लिं त्याचिं प्रयोजन कािी सर्जलिं नािी. सगळ्याि शेर्टी 

डोळ्यासर्ोर आली िी या इथल्या बाबािंची र्ाक्य… 

“आ गये? क्य ूआये? चले जार्, िटो भागो!ि ूयिा क्य ू

आई ि?ै िझुे िो आगे जाना ि!ै हकस्र्ि िेरा इिंिजार कर रिी ि!ै िूने 

र्ेरा िाना िाया? र्ेरा पानी हपया िनेू? अब िझुे र्ो बलुायेगी. र्ै 

पागल िू. ि ूपागल ि.ै ि ूसब भलू जािी ि.ै सब कुछ दिे, सब कुछ 

सनु, सब कुछ याद कर, और चली जा. सोएगा िो जागेगा, जागेगा 

िो भागेगा, भागेगा िो पायेगा, पायेगा िो सोयेगा”, अशी बाबािंची 

र्ाक्य िोिीि. आहण गिंर्ि म्िणजे िी सगळी र्ाक्य एका पाठोपाठ 

एक र्ला आठर्ि गेलीि. या र्ाक्यािंच्या आधीपयंि आयषु्य 

दिेील सरसरसर आठर्लिं.. पण अजनूिी या र्ाक्यािंचा नक्की अथव 

काय? यािनू कािी सिंकेि हर्ळिो आि ेका? याचा उलगडा र्ला 

झाला नव्ििा. हकिं बिुना िसा हर्चार दिेील र्ाझ्या र्नाि आला 

नव्ििा. 



स्नानाहद झाल्यानिंिर आम्िी ज्या र्ेळेस आश्रर्ाि परि 

आलो िेव्िा ि ेर्िाराज हिथे नव्ििे. आम्िीदिेील आर्चिं सार्ान 

घेऊन पढेु हनघालो. िा रस्िा कुठे अगदी हकनाऱ् यार्रून िोिा िर 

कुठे थोडिंसिं र्र चढून टेकड्यार्र जायचिं असा रस्िा िोिा. र्ैया 

सििच सर्ोर हदसि असायची. असिंच पढेु जाि असिािंना सर्ोर 

थोड्या अिंिरार्र एक छोटी टेकडी हदसली. या टेकडीर्र एक िपू 

र्ोठिं र्डाच झाड हदसि िोििं. डेरेदार झाड, जाड पारिंब्या, गोलाकार, 

घरु्टाकार आकाराि पसरलेलिं. टेकडीर्र छोटसिं पठार असार्िं, 

त्यार्र ि ेझाड. एिाद दसुरिं घरिी हिथे हदसि िोििं. र्खु्य म्िणजे 

या र्डाच्या झाडािाली हकिं र्ा आजबूाजलूा कािीिरी हर्लिण 

आि ेआहण हिथे आपल्याला जायचिं आि ेअसा हर्चार र्नाि येि 

िोिा. िळूिळू िा हर्चार िपू िीव्र झाला आहण कािीिी असो िे 

र्डाचिं झाड आपल्याला बघायचिं आि े असिं र्ाटू लागलिं. त्या 

र्डाच्या झाडाबद्दल एक प्रकारची ओढ हनर्ावण झाली. फार िर 

फार काय िोईल पढेु जायला थोडा उशीर िोईल हकिं र्ा कदाहचि 

आज हिथेच थािंबायला लागेल. घाई कुणाला आि?े त्या र्डाच्या 

झाडापाशी जायचिं ठरलिं. अथावि पढेु गेल्यार्र रस्िा िी िसाच िोिा 

ि ेर्ित्त्र्ाचिं. आडर्ाट करून जायला लागलिं नािी.  

आम्िी गेलो त्या र्ेळी िलकीशी हशळाण आली िोिी. 

र्ािार्रण प्रसन्न िोििं. जसजसिं आम्िी टेकडी चढि िोिो िसिं िसिं 



अहधकच ओढ र्ाढल्या सारििं जाणर् ू लागलिं. आम्िी टेकडी 

चढून र्डाच्या झाडािाली गेलो. पारिंब्यािंच्या जाळीर्धनू आि 

र्ध्य े जािाना एिाद्या घराला िारेचिं किं पाऊिं ड असार्िं अशा 

कािीशा या पारिंब्या पसरल्या िोत्या. िपू र्ोठा पररसर असेल या 

झाडाचा. आम्िी झाडािाली बसलो. र्ैया हदसि िोिीच. इथे 

आल्यार्र सगळा थकर्ाच गेला. डोळे बिंद करून र्न लार्नू जप 

करार्ासा र्ाटू लागला. जप करिा करिा डोळ्यासर्ोर एक सोनेरी 

रिंगाचिं र्िुवळ िळूिळू हफरिय असा भास झाला. सकाळी स्नान 

करिाना आलेल्या आठर्णी या पररघाच्या आि र्िुवळाकार 

हफरिाना हदस ू लागल्या. म्िणजे आिर्ध्ये आठर्णींचिं र्िुवळ 

आहण त्याबािरे ि ेसोनेरी र्िुवळ, असिं कािीसिं हचत्र िोििं. पढेु या 

र्िुवळाचा र्ेग कर्ी िोि गेला आहण आठर्णी पसुट झाल्या र्ात्र 

त्यािंच्या जागेर्र सोनेरी हठपके येऊ लागले. या पढुचिं फार कािी 

आठर्ि नािी र्ात्र थोड्याच र्ेळाि कुणीिरी आर्ाज हदला. डोळे 

उघडले िो एक सत्तरी पिंच्याित्तरीच्या आजी सर्ोर उभ्या िोत्या.  

“चलो र्ािाजी र्िंहदर र्े चलो” या पररसराि अनेक झाडिं 

िोिी. ि ेर्डाचे झाड अगदी र्ध्यभागी. झाडाच्या र्ागच्या बाजलूा 

थोडिं दरू एक छोटसिं र्ारुिीचिं र्िंहदर. जेर्िेर् दोघिं-हिघिं लोक बस ू

शकिील एर्ढिंच. हिथे बसल्यार्र आर्च्या गप्पा सरुू झाल्या. 

आम्िी आलोय ि ेआजींना कुणीिरी सािंहगिलिं िेव्िाच आजींनी 



आर्च्यासाठी चिा र्ागर्ला िोिा आहण गरर्ागरर् चिाचे झरुके 

घेि आजींशी बोलि िोिो. “िपू पहर्त्र झाड आि ेि,े िरी दोनशे 

र्र्व जनुिं असेल, या झाडािाली परू्ी कोणी साध ुर्िाराज िपस्या 

करायचेि” असिं आजींनी सािंहगिलिं. दरे्ळािली र्ारुिीची र्िूी या 

झाडािालीच सापडली. अनेक र्र्व झाडािालीच िोिी र्ग 

गार्कऱ्यािंनी र्िंहदर बािंधनू हिची प्राणप्रहिष्ठा केली असिंिी आजींनी 

सािंहगिलिं. या झाडािाली एक र्ेगळीच शािंििा जाणर्िे. असिं 

म्िणिाि की जे साध ू या झाडािाली िपियाव करि बसले िोिे 

त्यािंच्या र्ागच्या जन्र्ाची पापिं त्यािंना र्ानहसकरीत्या छळि 

असल्याने िे शािंििा शोधि शोधि इथे आले. इथे बसनू त्यािंनी 

िपियाव केली आहण त्यािंच्या र्ागील जन्र्ाच्या पापािंच ििंडन 

झालिं. कािी र्ानहसक िाण असेल िर िो या झाडािाली 

बसल्यानिंिर दरू िोिो असा अनभुर् आि.े नक्की कारण र्ािीि 

नािी पण िी जागाच िपू पहर्त्र आि ेअसिं आजी म्िणाल्या. अथावि 

त्या पहर्त्र पणाची किं पने दिेील र्ला जाणर्ली.  

पढेु बोलिा बोलिा र्ैया हकनारी िपियाव करणाऱ् या र्ात्र 

अनेकािंना र्ािीि नसणाऱ्या सिंिािंचा हर्र्य हनघाला. आजींच्या 

र्ाहििीि असलेल्या दोन-िीन सिंिािंबद्दल आजींना सािंहगिलिं. कािी 

र्ौन सिंिािंबद्दल िी त्या बोलल्या. आजी म्िणाल्या ” सिंिािंच्या 

शब्दािंना फार र्ित्त्र् असििं. बरेचदा िे आपल्याला कळि नािी. 



कधी कधी िर ि ेशब्द आपल्यासाठी नािीिच असिं आपल्याला 

र्ाटििं पण िसिं नसििं. या शब्दािनू कधी सिंकेि हर्ळिाि िर कधी 

र्ागव. आपण र्ात्र त्याचिं हचिंिन करि रािार्िं. हचिंिन सोडिा कार्ा 

नये. 

आजी बोलि िोत्या िसिं र्ाझ्या र्नाि लींगा घाटला 

भेटलेल्या बिंगाली बाबािंचे शब्द हफरि िोिे. र्ी त्यािंच्याकडे 

सपशेल दलुवि केलिं िोििं आहण पनु्िा एकदा िे शब्द र्ला र्ैया र्ध्ये 

स्नान करिाना आठर्ले िोिे याि कािीिरी नक्कीच असलिं पाहिजे 

असा र्ाझा हर्चार िोऊ लागला. हशर्ाय झाडािाली जप करि 

बसले असिाना त्या सगळ्या आठर्णी र्िुवळाकार फेर धरून 

नाचिाना र्ला हदसल्या. पढेु त्या पसुट िोऊन चिाचा सोनेरी रिंग 

घेऊन त्या हठकाणी फक्त एक हठपका ियार झाला आि ेअसा भास 

झाला. आज इथनू पढेु जायची इच्छाच िोईना. आम्िी आज इथेच 

र्कु्कार् करायचिं ठरर्लिं. सिंध्याकाळी र्ैयार्र स्नान आरिी झाली. 

आम्िी पनु्िा र्र आलो आहण र्डाच्या झाडाच्या थोडिं पलीकडे 

हजथनू र्ैया स्पष्ट हदसि िोिी हिथे शािंिपणे र्ैया कडे बघि बसलो. 

इथे िपू शािंििा िोिी. र्ैयाच्या पाण्याि सिंध्याकाळचे 

जािंभळट केशरी रिंग उठून हदसि िोिे. सोनेरी हकनार असलेल्या 

छोट्या छोट्या लिरी हदसि िोत्या. िो सोनेरी रिंग र्ाझ्या िपूच 



ओळिीचा रिंग िोिा. या लिरींकडे बघिा-बघिा सोनेरी र्िुवळाि 

फेर धरणाऱ्या आठर्णी र्ाझ्या पनु्िा डोळ्यासर्ोर आल्या. आिा 

कािी शब्द र्ाझ्या आि हफरि िोिे िे असे. 

िी पररिर्ा म्िणजे एक र्िुवळ आि.े एका हबिंद ूिोऊन 

सरुू करून आपल्याला पनु्िा त्याच हबिंदरू्र परिायाचिं आि.े िसिंच 

ि ेआयषु्य एका हबिंदपूासनू सरुू िोणार आहण पनु्िा त्या हबिंदपूाशी 

जाऊन सिंपणार. ह्या आठर्णी ि ेआयषु्याचिं प्रिीक. िी सोनेरी छटा 

म्िणजे आयषु्याि आलेलिं सरु्णव भागय . या आठर्णींना म्िणजेच 

आयषु्याचिं प्रिीक असलेल्या या िणािंना िळूिळू एका सोनेरी 

ठीपक्याि परार्हिवि करणिं म्िणजेच िर िी पररिर्ा नािी? आिा 

र्ला बिंगाली बाबािंचे शब्द आठर् ू लागले “सोएगा िो जागेगा, 

जागेगा िो भागेगा, भागेगा िो पायेगा, पायेगा िो सोयेगा,”िरिंच या 

र्ाक्यािनू एक र्िुवळच िर हदसििं आि!े 

“र्ै पागल िू. ि ूपागल ि ैि ूसब भलू जािी ि.ै सब कुछ 

दिे, सब कुछ सनु, सब कुछ याद कर, और चली जा.” या सगळ्या 

आठर्णींचा या सगळ्या अनभुर्ािंचा, या सगळ्या िणािंचा िलुा 

हर्सर पडला आि.े ि ूकुठल्या िरी अनभुर्ाि, प्रश्नाि, आकर्वणाि, 

कुठेिरी रर्लेली असल्यार्ळेु ि ूसगळिं हर्सरिे आिसे िसिं न करिा 



त्यािंची आठर्ण ठेर्नू र्गच पढेु जाि रिा िा असिं िर या शब्दािनू 

सािंगायचिं नसेल त्यािंना? 

“हकस्र्ि िेरा इिंिजार कर रिी ि ैिझुे िो आगे जाना ि…ै 

” कदाहचि अशा पद्धिीने पढेु जाि गेली िर भागय र्ाझे र्ाट बघि 

असेल असिं िर कािी बाबािंना सचुर्ायचिं नसेल? ि ेसगळे हर्चार 

ज्या र्ेळेला र्नाि येि िोिे त्या र्ेळेला िे एक प्रर्ािीपणे, 

अस्िहलिपणे येि राहिले. आिा िा सगळा र्ाझ्या र्नाचा िेळ 

िोिा की िरच बाबािंना असिं कािी सचुर्ायचिं िोििं ि ेर्ला र्ािीि 

नािी. या पद्धिीचे जगणिं, हनघनू गेलेल्या िणािंना भागयाि परार्हिवि 

करणिं म्िणजेच िर पापािंच ििंडन िोणिं नसेल? असेल कदाहचि पण 

र्ला झालेलिं आकलन एर्ढिंच. 

सकाळी स्नानादी लर्कर आटोपनू पढुच्या प्रर्ासाला 

हनघालो. शोकलपरूच्या अलीकडे एक र्जेशीर अनभुर् आला. 

एक र्ैया जी भेटल्याि आम्िाला… आहण त्यािंनी आर्चाच एक 

हकस्सा र्ला सािंहगिला… िरिंिर िसिं झालिंच नव्िििं पण र्ैया जी 

कािी ऐकायला ियार नािी. असिं काय झालिं िोििं? पढुच्या भागाि 

सािंगिे 

नर्वद ेिर.  
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला हलिंगा घाटच्या बाबािंबद्दल 

सािंहगिलिं िोििं. भटेराच्या र्ोठ्या र्टर्िृाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. 

आिा पढेु जाऊयाि.  

भटेरापासनू पढेु कािी अिंिर रस्िा हकनाऱ्यार्रूनच िोिा. 

र्ात्र पढेु हकिं चीि उिंचार्र रस्िा िोिा. या रस्त्यार्र बऱ्याच 

पाऊलर्ाटा िोत्या. टेकडीच्या उिारार्र असार्ा िसा िा कािीसा 

भाग, पण टेकडी म्िणार्ी इिका र्ोठा उिंचर्टा िा नव्ििा. 

पाऊलर्ाट र्ात्र अगदी छोटी. थोडक्याि सािंगायचिं िर पायऱ्या 

पायऱ्या असाव्याि अशाप्रकारे हदसायचा िो भाग. 

भटेराच्या टेकडीर्रून र्ात्र आम्िी िाली उिरलो िोिो. 

रर्ि-गर्ि या पाऊल र्ाटािंर्र आर्ची र्ाटचाल पढेु सरुू िोिी. 

इथली शािंििा कर्ालीची. िी अनभुर्ार्ी, प्यार्ी की ऐकार्ी िचे 

कळेना. र्ी आहण बाबा एकिी अिर बोलि नव्ििो. एक पाऊल 

पढेु टाकलिं की दसुरिं पनु्िा उचलायचिं आहण पढेु टाकायचिं इिकिं  

फक्त र्ािीि आम्िाला. आपल्या र्नाि कुठलाच हर्चार येि नािी 

असिं सिसा िोि नािी. कािी ना कािी हर्चार साित्याने र्नाि सरुु 



असिाि. यार्ेळी र्ात्र र्ी कहम्प्लट सरेंडर र्ोड र्ध्ये िोिे. र्नाि 

हर्चार येि नसिील असिं नािी पण आठर्ण्यासारिे कािीिी नािी. 

सगळीकडे िपू आससुल्या सारििं बघि िोिे हनहििपणे. साठर्नू 

ठेर्ि िोि ेिी दृश्य, िी शािंििा, िी प्रसन्निा.. िरिंच हिचिं र्णवन 

करायला र्ाझ्याकडे शब्द नािीयेि… िमु्िाला अिंदाज आि े या 

दहुनयेचा! असो. 

साधारण िीन -सव्र्ािीन र्ाजले असिील. इथेच एक 

र्ॉटर प्यरुरहफकेशन प्लािंट सारििं कािी िरी हदसलिं. र्ला र्ाटििं 

काजनूगर िे शोकलपरूच्या र्धला भाग असार्ा िा. हसर्ेंटच्या 

हिरप्या हिरप्या हभिंिी बािंधल्या िोत्याि. र्र पाण्याच्या टाक्या 

हदसि िोत्या. आजबूाजलूा छान झाडिं लार्लेली हदसि िोिी. 

सरुुर्ािीला र्ाटलिं इथे र्र एिादा आश्रर् िी असार्ा.नािीिर 

हनदान जर्ळपासच्या आश्रर्ािंची चौकशी िरी नक्की करिा येईल 

म्िणनू आम्िी त्या प्लािंटचिं दार शोधायला र्रच्या बाजनूी चढलो. 

या प्रकल्पाला र्ोठिं किं पाउिंड िोििं जाळीच्या हभिंिीच! िा प्रकल्प 

बराच र्ोठा.. आम्िी हभिंिीच्या बाजबूाजनेू फाटक शोधि र्र र्र 

चढि िोिो. शेर्टी एकदाचिं फाटक हदसलिं आम्िी हजथे िोिो 

त्याच्या बरिंच र्र आहण एक्झॅक्टली अपोहझट बाजलूा.. जाऊद ेगेट 

िर सापडलिं. आम्िी नर्वद ेिर िर, नर्वद ेिर, म्िणनू आर्ाज हदला. 

कुणीिी येईना बािरे. पिंधरा-र्ीस हर्हनटिं र्ाट पाहिली, आिा पनु्िा 



िाली उिरून पढेु जायचिं ठरर्लिं. त्या प्लािंटला एक प्रदहिणा 

झाली आर्ची करून… आहण आिा आम्िी पनु्िा र्ैयाकडे उिरि 

िोिो िेर्ढ्याि काळी सार्ळी, हकिं हचि स्थलू असलेली, एक बाई 

आहण हिचा नर्रा असे दोघिं सर्ोरून येिाना हदसली. नर्वद े िर 

झालिं. ि ेप्लािंट बिंद असल्याचिं त्यािंनी सािंहगिलिं, आहण पढेु अनेक 

आश्रर् आििे असेिी सािंहगिलिं. पण निंिर िी जे बोलली जरा 

र्ेगळिंच िोििं.. हिची सर्जिू काढली िरी िी ऐकायला ियारच 

नािी… सािंगिे. 

हिचिं पहिलिंच र्ाक्य असिं िोििं, “अरे र्ा र्ैया जी इस 

साल हफर से हनकल गये पररिर्ा करने?” र्ी म्िटलिं नािी आर्ची 

पहिलीच पररिर्ा आि,े िर म्िणिे “र्ैया जी अच्छा र्जाक कर 

लेिे िो, अब बिाओ घर र्े सब कैसे ि?ै, बाबा कडे पािून म्िणिे, 

“दादाजी आपका पैर ठीक ि ैना?” हिचा बिुिेक गैरसर्ज झाला 

असार्ा, आम्िाला िी कोणीिरी दसुरेच सर्जि िोिी बिुधा. 

आम्िी हिला पनु्िा सािंहगिलिं.. आर्ची पहिली पररिर्ा आि ेिर 

म्िणाली.. “िर्ारे घर र्े दो हदन रुके थे आप दोनो.. िर्को भलू गये 

क्या र्ािाजी? र्ैं याद हदलािी िूिं दिेना…असिं म्िणि हिन ेएक-

दोन आठर्णी सािंहगिल्या हिच्या.. पण िरिंच आर्ची पहिली 

पररिर्ा असल्यार्ळेु िे आम्िी नव्ििोच ि ेर्ला र्ािीि आि.े पण 

िी ऐकायला ियारच नािी.. आम्िाला िी आठर्ि नािी ऐकून 



अगदी रडर्ेली िोऊन गेली. शेर्टी बाबानी हिच्या डोक्यार्र िाि 

ठेर्ला, म्िणाला “र्ेरे हलये िो िरु् बटेी जैसी िोना? यकीन र्ानो 

बेटा जो िमु्िारे यिा आये थे र्ो िर् निी थे, र्ो लोग िमु्ि ेजरुर याद 

करि ेिोंगे और इसके बाद िर् भी िमु्िी याद िी रिेंगे. बरुा र्ि 

र्ानो बेटा, िरु् लोगो की सेर्ा से िी िर्ारी पररिर्ा िोिी ि.ै िरु् 

िो िर्ारे हलये र्ैया िो” .. ि े ऐकून हिला रडायला आलिं, िी 

म्िणाली, “बिुि िशुी िोिी ि ैपररिर्ार्ासीयोंकी सेर्ा करके.. 

र्ेरा घर िो पीछे छूट गया, यिा हकसी से हर्लने आये थे िर् लोग, 

निी िो आपको घर लेकरिी जािे…” हिनेच पढेु आम्िाला 

शोकलपरू आश्रर्ाबद्दल सािंहगिलिं. हिचा हनरोप घेऊन आम्िी पढेु 

हनघालो. 

पढेु एका हठकाणी छोटासा घाट असल्याचिं हदसलिं. 

जर्ळपास आश्रर् हदसला नािी, एक नार्ाडी हदसला त्याने 

सािंहगिलिं आश्रर् गार्ाि आि.े िा र्ैयाहकनारा सोडायची इच्छा 

िोि नव्ििी, र्ेळिी िोिा अजनू थोडा आम्िाला म्िणनू पढेु जायचिं 

ठरर्लिं. कािीच पार्लिं पढेु गेलो िो एक पररिर्ार्ासी र्ाणसू एका 

दगडार्र बसलेला हदसला. नर्वद े िर झालिं. आम्िी कोण कुठून 

अशी चौकशी करू लागला. निंिर त्याचा रोि र्ाझ्याकडे र्ळला. 

इिक् या कर्ी र्याि पररिर्ा कशी काय करिा आिाि असिं त्याने 

हर्चारलिं. िरिंिर र्ाझिं र्य इिकिं  कािी कर्ी हदसि नािी र्ात्र त्या 



कालार्धीि र्ाझिं र्जन फार कर्ी झालिं िोििं म्िणनू असेल! र्ी 

कॉलेज गोइिंग आि ेअसिं र्ाटलिं त्याला. घरून पळून आलीस का 

पररिर्ेि? घरी भािंडून आलीस का? असिं करू नको घरी परि जा, 

िझुे आई-र्डील िलुा शोधि असिील.. लगनाचा आग्रि करिा 

येि का िलुा? असिं कािीबािी हर्चारू लागला. र्ाझिं लगन झालिंय 

र्ला अठरा र्र्ावचा र्लुगा आि ेि ेत्याला पटिच नव्िििं… ि ूिोटिं 

बोलिेस म्िणाला… असो बाबा…. काय र्ाद घालणार? िो 

आिा उगाच पसवनल गोष्टींची चचाव करिोय ि ेपािून र्ी आहण बाबा 

नर्वद े िर करून पढेु हनघालो. ि े सािंगण्याचिं कारण असिं की पढेु 

म्िणजे िहुनयापाणीला याची पनु्िा भेट झाली. हिथे त्याने र्ाझी 

रीिसर िर्ािी र्ाहगिली. म्िणाला िमु्िी गेल्यानिंिर र्ला 

सािात्कार झाला.. पण िो अनभुर् िहुनयापाणीला आपण अस ू

िेव्िा सािंगेन. 

करि करि आम्िी शोकलपरुला पोिोचलो. पािंढऱ्या 

स्र्च्छ पायऱ्या असलेला िा घाट. र्र गेल्यार्र एक छान सिं र्िंहदर. 

र्िंहदरा बािरेच ओसरी. ओसरीच्या एका टोकाला पाक घर. िपू 

िपू सुिंदर अशा छोट्या छोट्या पायऱ्या. पायऱ् यािंच्या बाजलूा 

फुलझाडे लार्लेली. र्ोठे अिंगण. अिंगणाच्या एका कोपऱ्याि 

िाट्यािंनी ियार केलेली एक कुटी. र्टकोनी आकाराची. त्याला 

हपरॅहर्ड सारििं छि. र्िंहदराचा कळस असिो िसिं. या कुटीचिं दार 



र्ैयाच्या हदशेने. दाराि बसलिं की र्ैया हदसिे. कुटीच्या आि दोन 

चटया अिंथरलेल्या. शेणाने सारर्लेली िी कुटी आि.े सार्ान र्स्ि ू

ठेर्ायला दोन छोटे छोटे टेबल. पाण्याचा र्ाठ भरून ठेर्लेला. 

आपण कुठल्याशा र्ागच्या यगुाि आिोि की काय असिं र्ाटायचिं 

या कुटीि असिाना. साधना करायला अगदी अशीच जागा िर्ी. 

छान जप झाला इथे. रात्री भोजन प्रसाद हदला. हटक्कड आहण 

हििट र्रण िोििं. र्रण िपूच हििट िोििं. हटक्कड पाण्याि 

कालर्ायचा, चर्ीला र्रण घालायचिं आहण िायचिं असिं सरुू िोििं 

र्ाझिं. हिथल्या र्ििंिािंनी बहघिलिं आहण आिनू चािंगल्या िपुाचा 

डबा आहण गळू घेऊन आले. “र्ो दाल र्ि िाना. आपको िेज िो 

गई ि.ै र्े लड्डू बना दिेा िु र्ो िाना.” असिं म्िणि त्यािंनी एक 

हटक्कड िािाने चरुून गळु िपू घालनू लाडू बनर्लिे आहण 

आग्रिाने िाऊ घािले. इथलािी र्कु्कार् छानच झाला. 

पिाटेला उठलो िो र्ििंि आश्रर्ाि नव्ििे. दोन िीन 

छोटी छोटी र्लुिं हिथे िेळि िोिी. आर्च्या जर्ळच्या आगपेट्या 

सिंपल्या िोत्या. जर्ळपास दकुान असेल िर घेिा येिील म्िणनू 

छोट्या र्लुािंकडे चौकशी केली. र्ी आणनू दिेो असिं एक र्लुगा 

म्िणाला, त्याला पैसे हदले, सािंहगिलिं िरु्च्या चार-पाच जणािंसाठी 

िाऊ दिेील घेऊन या. थोड्यार्ेळाने त्या र्लुािंसोबि एक बाई 

सदु्धा हिथे आल्याि. त्या या आश्रर्ाची साफसफाई करिाि. इथे 



िेळणारी र्लुिं िी त्यािंचीच र्लुिं. र्ाझ्याकडून कािीिरी सेर्ा घ्या 

म्िणनू िट्ट करू लागल्या. शेर्टी बालभोग त्यािंच्या िािचा घेिला. 

अगदी साधे पोि ेकेले िोिे त्यािंनी, पण त्या पोह्यािंचा सारिे चहर्ष्ट 

पोि ेर्ी आजर्र िाल्ले नािीि. अहजबाि हििट न घालिा केले 

िोिे ि े र्ित्त्र्ाचिं.. िरिं म्िणजे कालचिं र्रण हििट झालिं, िे 

हगळर्ल्या जाि नव्िििं याबद्दल त्या र्ािाजी ना कािीच कल्पना 

नािी.. हििट करू नका असिंिी सािंहगिलिं नव्िििं त्यािंना.. असिं 

असििं र्ैया चिं.. िरिंिर कालच र्ैयाने लाडू िाऊ घािले िोिे.. 

िरीिी पनु्िा आजचा बालभोग हििट िोऊ नये याची िीनीच 

काळजी घेिली. 

हिचा हनरोप घेऊन पढेु हनघालो. आिा उसराया, सोना 

दिर, अनघोरी असा र्ैयाच्या हकनाऱ्या हकनाऱ्याचा रस्िा. आिा 

उन र्ाढि िोििं. इथे र्ध्ये र्ैयार्ध्ये कसलीशी बारीक-बारीक झाड 

हदसि िोिी. बरच शेर्ाळ सदु्धा िोििं. त्याि हकडे िी िोिेि कािी. 

र्ात्र स्नान िर र्ैयािच करायचिं िोििं. एर्ढ्यािच कािीिरी झालिं 

आहण र्ाझ्या अिंगार्र प्रचिंड आग िोणारिं परुळ उठलिं. कुठलासा 

हकडा चार्ला िोिा बिुिेक. अगदी अिंगाची लािी लािी.. अशाि 

घार् आला की जिर्ेर्र र्ीठ चोळण्यासारििं व्िायचिं.. पण र्ैया 

असे िाल िोऊ दिे नािीि. जे काय भोग असिील म्िणनू िा त्रास 

झाला िरा, पण हजिक्या लर्कर यािनू आरार् पडला िे कािी 



र्ैच्या कृपेहशर्ाय नािी. िी स्र्िःच आली िोिी इलाज 

करायला… कसिं िे सािंगणारे पढुच्या भागाि. 
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला एका कुटुिंबाबद्दल सािंहगिलिं 

िोििं. िमु्िी र्ागच्या र्ेळी आर्च्या घरी आले िोिे असिं िी र्ैयाजी 

म्िणि िोिी. हिची सर्जिू घालनू आम्िी पढेु हनघालो िोिो. र्ला 

“घरून पळून आली आि े का? भािंडून आली आि े का?” असिं 

हर्चारणाऱ्या पररिर्ार्ासीबद्दलिी र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. 

र्ैयाच्या पात्रार्ध्ये शेरा सिंगर्ा निंिर शेरा नदीर्रून कसलिंसिं शेर्ाळे 

र्ािि आलिं िोििं. बिुधा त्या शेर्ाळ्या र्र कािी हकडे असार्ेि, 

िे र्ला चार्ले असार्ेि.. नक्की काय झालिं र्ाहिि नािी पण 

र्ाझ्या अिंगार्र पहिल्या हदर्शी बारीक परुळ उठलिं. 

सरुुर्ािीला अगदीच बारीक परुळ असल्यार्ळेु र्ी 

त्याकडे दलुवि केलिं. र्ात्र निंिर त्या पढुचिं रूपािंिर फोडािंर्ध्ये झालिं. 

आहण िी फोड अिंगभर पसरलीि. अिंगाची आग आग िोऊ 

लागली. िािापायार्र, पाठीर्र, र्ानेर्र, अगदी सगळीच कडे त्रास 

िोि िोिा. यार्ेळी पहिल्यािंदाच असिं झालिं की र्ाझिं लि ि ेफक्त 

र्ाझ्या या त्रासाकडे िोििं आहण पाऊल उचलायचिं आहण पढेु 

टाकायचिं इिकच र्ी करि िोिे. र्ध्ये एका घरी थािंबलो असिाना 

हिथल्या र्ैयाजींनी एिंटी फिं गल पार्डर चा डब्बा हदला. दोन-िीन 



हदर्स िी पार्डर र्ापरून पाहिली. पार्डर टाकल्यार्र थोडार्ेळ 

हठक र्ाटि असे पण त्याचा िर्ा िसा फायदा झाला नािी. एका 

िणाला िर िा रस्िा सोडून आधी शिराि डॉक्टरकडे जार्िं असिं 

र्ाटू लागलिं िोििं. हकिं बिुना आम्िी िसिं करणारिी िोिो पण त्या 

आधीच एक घटना घडली. िरिंिर इथनू पढेु िोशिंगाबाद म्िणजे 

र्ोठिं शिर. िोर्र कसिंिरी िग धरायची आहण िोशिंगाबाद चािंगल्या 

डॉक्टर ना दािर्ायचिं असिं र्ाझ्या र्नाि िोििं. पण म्िणार्िं हििकिं  

िोशिंगाबाद दिेील जर्ळ नव्ििच.. हजिका सिन िोईल हििकिं  

करू सिन नािीिर बघ ू काय करायचिं िे, शेर्टी सगळी र्ैयाची 

इच्छा.. असिं ठरर्नू र्ी पढेु चालि राहिले. 

उन्िाचा िडािा र्ाढिच िोिा. आिा आम्िी अनघोरा 

जर्ळ िोिो. म्िणजे पलीकडच्या िटार्र कुठेिरी अनघोरा िोििं. 

र्ागे उन्र्ेशानिंदािंनी आम्िाला सयूवप्रकाश नार्ाच्या िेलाची छोटी 

बाटली हदली िोिी. त्याने थोडाफार फरक ह्या फोडािंर्र पडि िोिा. 

र्ात्र िे िेलिी सिंपायला आलिं िोििं. त्या िेलाचिं र्ैहशष््टय असिं की 

ि े िेल फोडार्र लार्लिं की भयिंकर आग िोि असे र्ात्र पाचच 

हर्हनटाि थिंड र्ाटि असे. पण अिंगभर लार्ार्िं िेर्ढ िेल नव्ििच 

र्ळुाि. अगदी लिानशी म्िणजे आपल्या अिंगठ्याएर्ढी छोटीशी 

बाटली. र्ग जी फोडिं जास्ि त्रास दिे हिथिं र्ी िेल लार्ि. त्याचीिी 

एक गिंर्िच आि ेबरिं का. कुठेिरी एकट्या हठकाणी जाऊन ि ेिेल 



र्ी लार्ि असे कारण िे लार्ल्या लार्ल्या थयथयाट व्िायचा 

र्ाझा! िरिं िर आम्िी भटेरा येथे असिाना उन्र्ेशानिंदािंशी फोनर्र 

बोलणिं झालिं िोििं. पण िेव्िा र्ला फोडािंचा त्रास झालाच नव्ििा. 

आिा र्ात्र िपू त्रास व्िायला लागला. पण गम्र्ि कशी असिे 

बघा. उन्र्ेशानिंदािंना सािंहगिल्यार्र त्यािंच्याकडून अशी एिादी 

बाटली पनु्िा हर्ळेल अशी र्ला अपेिा िोिी, र्ात्र यार्ेळी कािी 

केल्या उन्र्ेशानिंदािंना फोन लागचू शकला नािी. 

र्ाझ्याकडून नक्की कािीिरी चकुलिं िोििं, हकिं र्ा 

कािीिरी िपू र्ोठिं सिंकट टळलिं िोििं आहण त्याच ेि ेभोग िोिे असिं 

र्ला र्ाटू लागलिं. पररहस्थिी गिंभीरच िोिी. काय करार्िं सचुि 

नव्िििं. हदर्सािनू िीन-चार दा र्ी स्नान करू लागले थिंड र्ाटार्िं 

म्िणनू. कधी कुणाच्या घरी, कधी एिाद्या र्िंहदराि र्ागच्या 

बाजलूा, िर कधी र्ैया र्ध्ये. घार् आला की िर प्रचिंड आग 

व्िायची. जिर्ेर्र र्ीठ चोळणे नक्की कसिं असििं त्याचिं 

प्रात्यहिकच हर्ळि िोििं र्ला. दोन हदर्स िालच झालेि अगदी. 

र्ात्र हिसऱ्या हदर्शी र्ैयाच आली र्ाझी सेर्ा करायला. 

पीपरपाणी निंिर कुठेिरी, र्ला आिा गार्ाचिं नार् 

आठर्ि नािी, आहण या कालार्धीि र्ी बऱ्याच गोष्टी हटपनू ठेर् ू

शकलेले नािी, िर कुठल्यािरी गार्ी र्ी दपुारची र्ैया र्ध्ये स्नान 



करि असिाना हिथे एक र्ैया जी आल्याि. त्यािंनी र्ाझ्या 

अिंगार्रचे फोड पाहिलेि आहण म्िणाल्याि आज इथेच र्कु्कार् 

करा. बिुधा िरेटी गार् असार्िं! म्िणाल्याि र्ी या फोडािंर्र 

और्धी लेप लार्नू दिेे. िे ऐकूनच िपू बरिं र्ाटलिं. आम्िी र्ान्य 

केलिं हिथे रािणिं. िी साधारण 55च्या आसपास ची र्ैया िोिी. िी 

आम्िाला हिच्या घरी घेऊन गेली.  

हिचिं घर िीन िोल्यािंचिं. हिची र्लुगी आहण िी 

दोघीजणी घरी िोत्या. र्ोठ्या र्लुीचिं लगन झालिं िोििं. नर्रा 

कार्ाहनहर्त्त बािरेगार्ी गेलेला. िी र्ला सरळ र्ागच्या िोलीि 

घेऊन गेली. थोड्यार्ेळाि येिे म्िणनू एका भािंड्याि कसलिं र्ाटण 

घेऊन आली. र्ाझ्या अिंगाला िीनी िे र्ाटण अलगद अलगद 

लार्लिं. “अब इसको सिुने दो” असिं म्िणि िी हिथेच र्ला र्ारा 

घालि बसली िोिी. िे र्ाटण सकुायला पाऊण िे एक िास 

लागला. त्याच िोलीि र्ागच्या दाराशी पाण्याची टाकी िोिी. 

हिथे हिने र्ला अिंघोळ घािली आहण र्ग र्ला आरार् करायला 

सािंहगिलिं 

बाबानी बािरेच्या िोलीि आसन लार्लिं िोििं. बाबाचिं 

चिापाणी र्ैया जींनी व्यर्हस्थि केलिं. र्ाझिंिी लेप लार्नू आिंघोळ 

घालणिं केलिं, आहण निंिर र्ाझ्यासाठी दिीभाि कालर्नू घेऊन 



आली. एरर्ी दिी भािार्ध्ये आर्च्याकडे र्ीठच घालिाि, िा 

दिी भाि म्िणजे केर्ळ दिी आहण भाि िोिा.. न  र्ीठ न सािर.. 

“दोन हदर्स सािर-र्ीठ िाऊ नको असिं हिने र्ला सािंहगिलिं” 

सिंध्याकाळी हिनिं र्ाझी दृष्ट दिेील काढली. रात्री पनु्िा एकदा र्ला 

िोच लेप लार्नू हदला. कडू हलिंबाच्या पाल्याि कसली िरी 

और्धी पानिं घालनू र्ाटलेला िा लेप िोिा. र्ला थोडा आरार् 

झालाच िोिा. दोन हदर्साि बरिं र्ाटेल असेिी हिने सािंहगिलिं. 

हिच्या सेर्ेर्ळेु र्ला आरार्िी पडला आहण त्याहदर्शी झोपिी 

व्यर्हस्थि लागली. सकाळी जाग उहशरानेच आली. बाबानेिी 

र्ला उठर्लिं नािी. आठ र्ाजनू गेले िोिे. 

र्ी िोलीबािरे आली िर बाबाचा बालभोग सरुू िोिा. 

बािरेच्या दोरीर्र र्ाझे कपडे र्ाळि घािलेले हदसि िोिे. या र्ैया 

जीच्या र्लुीने र्ाझे कपडे धिुले िोिे. र्ला िपूच गहिर्रून येि 

िोििं. र्ाझ्याकडे बोलायला शब्द नव्ििे. र्ी र्ैयाजीला शोधि िोिे. 

र्ागच्या बाजलूा चलुीर्र र्ैया आर्च्यासाठी स्र्यिंपाक करि 

िोिी. “अब भोजन प्रसादी पाकर िी जाना र्ैया, शार् शार् को 

चलना कडी धपू र्े र्ि चलना”. र्ला अशक्तपणा आलाच िोिा. 

िरीिी आज अर्स्था बरीच चािंगली िोिी. थोड्या र्ेळाने पनु्िा 

र्ैयानी र्ला लेप लार्नू हिला आहण त्यानिंिर आिंघोळिी घालनू 

हदली. .. भोजन प्रसादी आहण दपुारच्या हर्श्रार्ानिंिर र्ैया ने गळ 



घािली.. “अब कल सबुि िी आगे जाना”.. हिला नािी म्िणणिं 

र्ाझ्या साठी अशक्य िोििं. हिची आज्ञा म्िणनू िोिी हदर्स आम्िी 

हिथेच थािंबलो.  

दसुऱ् या हदर्शी सकाळी बािरे पडण्याआधी एका 

प्लाहस्टकच्या डब्याि र्ैयाजीनी लेप हदला. दोन हदर्स परेुल एर्ढा 

िो लेप िोिा. परर्ापेिा र्ला आज िपूच बरिं र्ाटि िोििं. फोडिं 

दिेील जरा कर्ी झाली िोिी. सािाि र्ैया सेर्ेला आल्यार्र बरिं 

कसिं नािी र्ाटणार? 

पढेु डेर्ार्रला पण एका र्ािाजींशी भेट झाली. र्ात्र िी 

र्ाझी पहिली भेट नव्ििी. कोण िोत्या या र्ािाजी? सािंगणार आि े

पण पढुच्या भागाि.  
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला लेप दणेाऱ्या र्ैयाबद्दल 

सािंहगिलिं िोििं. िीच्या प्रेर्ाला आहण आग्रिाला नािी म्िण ूशकलो 

नव्ििो आहण हिच्याकडेच र्कु्कार् केला िोिा. पढेु हनघिाना हिने 

प्लाहस्टकच्या डब्यार्ध्ये दोन हदर्स परेुल एर्ढा लेप हदला. दपुारी 

कुणाकडून िरी लार्नू घ्या; दोन हदर्स सिि लार्ि रािा असिं 

प्रेर्ाने सािंगिाना हिच्यार्धली र्ाझ्यासाठी असलेली आस्था 

आहण र्ाितृ्र्ाची जाणीर् झाल्याहशर्ाय राहिली नािी. आम्िी पढेु 

हनघालो. 

र्ैयाचिं प्रेर् म्िणा, इथल्या स्थाहनक लोकािंची 

हिच्याबद्दल आस्था म्िणा, पररिर्ार्ासी पोटी भक्ती म्िणा… पण 

या भागाला असीर् स्नेिाची दणेगी हर्ळालेली आि े िचे िरिं. 

र्ैयाकडून पढेु हनघाल्यार्र र्ाटेिच एका र्िंहदराि एका पजुाऱ्यािंनी 

आर्ाज हदला. “बाल भोग करने आ जाओ बाबाजी, र्िंहदर के दशवन 

भी करलो”. आम्िी आि गेलो. इथे हकिं हचि चढर्नू र्र जार्िं 

लागििं. अगदी टेकडी म्िणिा येणार नािी पण थोडासा उिंचर्टा 

आि.े र्िंहदराच्या आजबुाजलूा बरीच झाडिं आििे. शािंि आहण 

प्रसन्न हठकाण. इथल्या जास्र्िंदीच्या झाडािंची कर्ाल र्ाटली. 



सगळीच्या सगळी झाडिं फुलािंनी डर्रुन उठलेली. र्िंहदर अगदी 

लिानसिं पण सरेुि, स्र्च्छ आहण प्रसन्न. आम्िी गेलो िसिं पजुारी 

म्िणाल,े “थोडी दरे और ठिर जाओगे िो र्ै भोग लगा दिेा िु, र्झु े

भी प्रसाद हर्ल जायेगा और आपको भी हर्ल जायेगा”. िसिंिी इथे 

इिकिं  थिंड आहण शािंि र्ाटि िोििं, यापढुचा प्रर्ास कदाहचि 

िळूिळू िोणार िोिा म्िणनू असेल पण आम्िीिी थोडार्ेळ 

थािंबण्याचा हनणवय घेिला. 

र्िंहदराच्या र्ागच्या बाजलूा बाबाजींची िोली िोिी. िे 

आि गेले. एका िाटाि पऱु्या, भाजी आहण दधू घेऊन आले. र्ला 

म्िणाले “चलो र्ैया जी नीचे चलिे ि”ै. पररिर्ार्ासींच्या िािाने 

नैर्ेद्य दािर्णे इथे कािी नर्ीन नािी. र्ी आहण बाबा दोघिी 

र्ैयाला नैर्ेद्य दािर्ायला म्िणनू िाली र्ैयार्र पजुारी 

र्िाराजािंसोबि आलो. पजुारी र्िाराजािंनी र्ाझ्या िािाि नैर्ेद्य 

दािर्ण्यासाठी आणलेली िाटली हदली. र्ैया हकनारी असलेल्या 

‘भोले बाबा’ जर्ळ हदर्ा आहण उदबत्ती लार्ली, नर्स्कार केला 

आहण िसेच बराच र्ेळ उभे राहिले. हिथेच बाजलूाच र्ोठाली 

दगडिं िोिीि, र्ी आहण बाबा त्या दगडािंर्र बसलो िोिो. पजुारी 

बाबािंचिं कदाहचि कािी म्िणणिं सरुू असेल असिं र्ाटून आम्िी शािंि 

बसलो िोिो. जर्ळजर्ळ दिा हर्हनटािंनी पजुारी बाबा र्ळले, 

र्ाझ्याकडे बघनू म्िणाले “र्झुसे कुछ गलिी िो गयी क्या र्ैया 



जी? हकस बाि का इिंिजार कर रिी िो”?. त्यािंचा िा प्रश्न र्ला 

सर्जला नािी.. र्ी हर्चारलिं, “पजुारी जी आपने भोग िो लगाया 

िी निी, िर् आपके भोग लगाने का िी िो इिंिजार कर रि ेि.ै. ये 

हलहजये थाली” असिं म्िणि र्ी िाटली त्यािंच्याकडे दऊे लागिाच 

िे कळर्ळून म्िणाले.. “अरे र्ेरी र्ैया परीिा ले रिी िो क्या, िरु्को 

िी िो भोग लगाया ि,ै जब िक िरु् निी िाओगी, िर् प्रशाद कैसे 

लेंगे?”… आिा र्ात्र र्ला िपूच ओशाळल्यासारििं झालिं… र्ैया 

र्ाझीच परीिा बघि िोिी काय! ि े बाबाजी र्ैयाला नैर्ेद्य न 

दािर्िा “िचू र्ाझी र्ैया आिसे” असिं र्ला म्िणि िोिे! र्ी र्ैया 

सर्ोर िाटली ठेर्ली. नैर्ेद्य दािर्ला… दोनच हर्हनट िाि जोडून 

हिच्यासर्ोर उभे राहिले, “बाई गिं, प्रेर्, आस्था, स्नेि, हजव्िाळा, ि े

इथर्र दिेील हर्ळण्याची र्ाझी लायकी नािी, आहण ि ूि ेकाय 

एकर्िेस? कदाहचि ि ूर्ला र्ाझी पायरी दािर्नू दिेेयस बिुधा! 

काय चकुििंय सर्जि नािीये, ि ूसािंगििी नािीयेस, अशा र्ेळेस र्ी 

काय करार्िं गिं? िझु्यार्र सगळिं सोडलय.. फक्त परीिा घेऊ नकोस, 

र्ी चकुले असेल िर हशिा द.े.”  

र्ाझ्या िािाने पजुारी बाबािंना प्रसाद हदला आहण त्यािंचिं 

सर्ाधान झालिं. र्र जाऊन बालभोग घेिला, थोडा आरार् केला 

आहण पढेु हनघालो. जसजसिं ऊन िापि िोििं िसा िसा र्ला त्रास 

जाणर्ि िोिा; पण िो आधी पेिा बराच कर्ी झाला िोिा. कडू 



हलिंबाच्या पाल्याचा लेप कार् करि िोिा. आज र्ी जरा शािंि 

िोिे… शािंिपणे िळूिळू आम्िी पढेु जाि िोिो. र्ैयाच्या 

काठाकाठाने जािाना जो आनिंद िोिो िसा आनिंद दसुऱ् या कशाि 

म्िणनू नािी! र्ैयाच्या प्रर्ािाकडे बघि जाि असिाना एक छान 

दृश्य हदसलिं. दरूर्र र्ैयाि कािीिरी िरिंगि िोििं. आधी र्ाटलिं 

काडीकचरा आि.े र्ात्र निंिर लिाि आलिं, िी गलुाबाची फुलिं 

िोिी. एका रािंगेि एका पाठोपाठ एक अशी गलुाबाची फुलिं कुठून 

कशी र्ैयाि आली र्ाहिि नािी. पढेु एक छोटासा घाट लागला. 

गार् र्ला आठर्ि नािी, यार्ेळी र्ी डायरी हलिू शकले नव्ििे. 

असो. िर  त्या घाटाजर्ळ आलो असिाना त्या फुलािंना जर्ळून 

बघण्याचा र्ोि आर्रिा आला नािी. िी फुलिं इिकी िाजी िोिी 

की जण ू आिाच कोणी सोडली आि…े िीसदु्धा एकार्ागोर्ाग 

एक! एक फुल ओ िंजळीि घ्यार्िं, नीट बघार् िं आहण सोडून द्यार्िं! 

र्ैया र्ध्य े िरिंगिाना त्या फुलािंना दिेील िपू सर्ाधान र्ाटिय 

असिंच र्ाटलिं र्ला! 

पढेु गेलो िेव्िा पलीकडच्या िीरार्रचा एक भाग 

आकहर्वि करू लागला. कारणिी िसिंच िोििं. िे िोििं अनघोरा. 

उन्र्ेर्ानिंद र्िाराजािंचिं स्थळ. िसिं आम्िी र्िाराजािंना फोन 

लार्ण्याचा प्रयत्न एक दोन हदर्स आधीपासनू करि िोिो पण फोन 

कािी लागेना. पनु्िा प्रयत्न केला, फोन लागला, र्ात्र र्िाराजािंकडे 



िपू पररिर्ार्ासी िोिे. र्ैया ओलािंडून त्यािंना आर्ची भेट घेणिं 

अशक्य िोििं. थोडी िुरिुर र्ाटली पण इलाज नव्ििा. या िीरार्रून 

त्या िीराकडे बघिाना सगळ्या आठर्णी येि िोत्या. कसिं असििं 

नािी, स्थान डोळ्यासर्ोर िोििं, र्ाझा भाऊ, र्ाझिं र्ािरे (म्िणजे 

उन्र्ेर्ानिंद र्िाराज र्ला िाई म्िणिाि, अनघोरा िझुिं र्ािरे आि े

असिं म्िणिाि) डोळ्यासर्ोर हदसि िोििं. त्यािंना येणिं शक्य नव्िििं 

आहण र्ला जाणिं शक्य नव्िििं…. याला त्यार्ेळची पररहस्थिी 

म्िणिाि फक्त! 

करि करि आम्िी डेर्ार्रला पोिोचलो. पलीकडच्या 

िीरार्र असिाना आम्िी पोस्टर्ास्िरािंच्या कुटुिंबाि राहिलो िोिो. 

त्यािंची आठर्ण झाली आहण सिज म्िणनू चौकशी केली. 

डेर्ार्रला आम्िी ज्यािंच्या घरी थािंबलो िोिो त्यािंनी पोस्ट र्ास्िरना 

फोन केला आहण बोलणिं करून हदलिं. आम्िाला र्ाझ्या िब्येिीर्ळेु 

कोणाच्या िरी घरी थािंबणे आर्श्यक िोििं. लेप लार्ण्यासाठी 

कुठल्यािरी र्ािाजींची गरज पडणार िोिी. आम्िी थािंबलो िोिो 

त्या र्ािाजींनी िपू सेर्ा केली. दसुऱ्या हदर्शी सकाळी 

अनपेहििपणे पोस्टर्ास्िर आहण र्ैयाजी भेटायला आले. िपू 

आनिंद आहण िपू प्रेर् िोििं त्यािंच्या डोळ्याि. िरिं यापढेु पनु्िा 

कधी भेट िोईल, िोईलिी की िोणार नािी, कािी र्ािीि नािी.. 



आिा आि े िोर्र आनिंद आहण निंिर या हनस्र्ाथव आनिंदाची 

आठर्ण! 

पढेु हनघालो िे पढेु हपटरस, िैरी, करि करि पढेु 

सेलर्ाडाला येउन पोचलो. र्ध्ये सािंहडया घाटला र्ुिंबईर्ाल्या 

र्ैयाजींची भेट झाली, हिथे पररिर्ार्ासी बाबाजी म्िणनू एक सिंि 

झालेि, त्यािंच्या या अधांहगनी. हनधावर आहण श्रद्धा याच्या जोरार्र 

अनेक िपािंपासनू पररिर्ार्ासी बाबाजींचिं कुटुिंब एक र्ेगळ्या 

प्रकारचिं आयषु्य आनिंदाने जगि िोििं. आिा पररिर्ार्ासी बाबा 

नािीि, त्यािंच्या दोन्िी र्लुींची लगन झालेली आििे, र्ात्र र्ुिंबई 

र्ाल्या र्ैया अजनूिी िसिंच आयषु्य जगि आििे. ि ेअसिं आयषु्य 

जगिा येणिं याला साधनेची फार र्ोठी जोड असार्ी लागिे. असिं 

म्िणजे कसिं आयषु्य? आज कालच्या जर्ान्याि असिं आयषु्य 

जगनू कुटुिंबाचिं पालन पोर्ण करिा येणिं अशक्य असार्िं 

अशाप्रकारचिं आयषु्य… व्यर्हस्थि सािंगणारे पण पढुच्या भागाि! 

नर्वद ेिर.   



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ९५ 

 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला एका पजुारी बाबािंबद्दल 

सािंहगिलिं िोििं. नर्वदा र्ैयाला भोग लार्ण्याबद्दल त्यािंना हर्चारलिं 

असिा िे र्ला म्िणाले िोिे “र्ैने िो िरु्को िी भोग लगाया ि!ै” 

त्यानिंिर र्ी िमु्िाला रािंगेि आलेल्या गलुाबािंच्या फुलािंचाबद्दल 

दिेील सािंहगिलिं िोििं. आहण निंिर अनघोरा चा भाग र्ला िपू 

आठर्ि िोिा िेिी सािंहगिलिं िोििं. 

आिा पढेु जाऊयाि. डेर्ार्र िून पढेु हनघालो. र्ाटेि 

सिंदकू, दधुी सिंगर्, पासीघाट इत्यादी गार्िं िोिीि. पासीघाटला 

थोडा हर्श्रार् करण्यासाठी थािंबलो असिाना आम्िाला एक 

बाबाजी भेटलि. िे दिेील पररिर्ेिच िोिे. त्यािंच्याजर्ळ 

अहिशय कर्ी सार्ान िोििं. फक्त एक झोळी. अगदी अिंथरूण-

पािंघरूण सदु्धा नव्िििं त्यािंच्याकडे. एक सदरा एक लुिंगी, ििंबाि ूची 

डबी आहण कदाहचि थोडे पैसे असिील फार िर. िे ज्या पद्धिीने 

बोलि िोिे त्यार्रून त्यािंची िी पहिली पररिर्ा नक्कीच नव्ििी 

ि े र्ला सर्जि िोििं. आम्िी आधी कुठे कुठे थािंबलो हिथल्या 

हिथल्या जर्ळपास सगळ्या र्िंडळींना ि ेबाबा ओळिि िोिे. पढेु 

कुठे थािंबिा येईल याची दिेील अधनू र्धनू र्ाहििी दिे िोिे. 



पररिर्े व्यहिररक्त आजबूाजलूा दिेील ि ेबरेच हफरले आििे ि े

जाणर्ले. सिज म्िणनू त्यािंना हर्चारलिं, “बाबा जी आपकी पहिली 

पररिर्ा िो निी ि ैये? इसके पिले कब पररिर्ा हकये थे आप?”.. 

बाबाजी चटकन म्िणाली िीन साल पिले…पण िीन र्र्ावच्या 

आधीचिं बाबाजींना इिकिं  व्यर्हस्थि आठर्ि िोििं ि ेपािून र्ला 

आियव र्ाटलिं आहण र्ी बाबाजींना हर्चारलिं “िीन साल पिले का 

इिना सब कुछ आपको अच्छेसे कैसे याद ि ै बाबाजी”.. िर 

म्िणाल े“उसके पिले भी िो पररिर्ा हकया था”… बापरे म्िणजे 

िीन र्र्ावपरू्ी केलेली त्यािंची दसुरी पररिर्ा िोिी िर… त्यािी 

आधी त्यािंनी पररिर्ा केली िोिी… िीन पररिर्ा करणारा र्ाणसू 

आपल्याला भेटिो आि,े िरिंच आपण भागयर्ान आिोि… असिं 

र्ाटून र्ी बाबाजींना नर्स्कार केला…  

“किा का शरीर ि ैबाबाजी?” र्ी हर्चारलिं… “रायपरू 

पास का शरीर ि,ै लेहकन अब यिी र्ध्यप्रदशे र् े िू…”.. र्ी 

हर्चारेन िेर्ढच उत्तर िे दिे िोिे. र्ी पनु्िा हर्चारलिं.. 

र्ी-र्ध्यप्रदशे र्े किा से?,  

िे- यिी नर्वदा ििंड से 

र्ी- नर्वदा ििंड िो बिुि बडा ि ैबाबाजी, अब पररिर्ा 

परुी करने के बाद किा जाओगे? 

िे- किा जाना ि ैर्ैया जी? र्ैं िो नर्वदा ििंड र्े िी रिूिंगा 



शेर्टी र्ी त्यािंना स्पष्टच हर्चारलिं… “आपका घर किा 

ि?ै आपकी पररिर्ा कब परुी िोने र्ाली ि?ै किा से पररिर्ा उठाई 

थी?” बिुधा र्ला काय हर्चारायचिं आि े त्यािंना आिा सर्जलिं 

असार्िं र्ात्र त्यािंचिं उत्तर ऐकून र्ी स्िब्ध झाले. बाबाजी म्िणाले… 

“दिेो र्ै िो पररिर्ा र्ासी िूिं. कोई सिंन्यासी िो र्ै निी िूिं, लेहकन 

हफर भी र्झुे नर्वदा ििंड के लोग नर्वदा-निंदन नार् से जानिे िैं. 

आपन े पछूा पररिर्ा परुी िोने के बाद क्या करोगे? किा 

जाओग?े… र्ै आपको यिी सर्झाने की कोहशश कर रिा िूिं की 

यि पररिर्ा परुी िोने के बाद र्ें और पररिर्ा उठा लूिंगा…जैसे 

अब िक करिा आ रिा िूिं… 

म्िणजे या बाबाजींनी िीन र्र्ावच्या एकापाठोपाठ एक 

अशा िीन पररिर्ा केल्या िोत्या िर? म्िणजे गेली नऊ र्र्व ि े

बाबाजी पररिर्ेिच िोिे िर! नऊ र्र्ावपासनू ि ेनसुिेच पररिर्ा 

करिाि आििे ि ेऐकल्यार्र आयषु्याला सोपिं म्िणार्िं की कठीण 

म्िणार्िं िेच र्ला सर्जेना… र्ी बाबािंना हर्चारलिं.. “हपछले नौ 

साल से आप हसफव  पररिर्ा र्े िो? िे म्िणाले… “अब हकिने 

साल िुए ये िो याद निी… लेहकन दस बारा साल से जादा िो गये 

ि.ै र्ै अपने घर से १९९६ र्े हनकला था, थोडा इधर उधर भटका, 

सर्झलो एिाद साल! हफर न जाने कब र्ैया जी के हकनारे आया.. 

िब से पररिर्ा िी कर रिा िू. र्ेरे िो घर-पररर्ार भी यिी बने िुए 



ि.ै 3 साल र्े एक बार जािा िू िर घर र्ें. बिुि अच्छे िरिसे ख्याल 

रििे ि ैर्ि लोग.”  

बाई गिं! र्ी नऊ दिा र्र्ावचा हर्चार करि िोिे आहण 

बाबा म्िणाले १९९६पासनू त्यािंनी त्यािंचिं घर सोडलिं. अगदी 

२०००पासनू िे पररिर्ा करि आििे असिं जरी म्िटलिं िरी अठरा 

र्र्व िोऊन गेले. गेली १८-१९ र्र्व िे पररिर्ाच करि आििे. 

एकदा एकाच्या घरी गेले की र्ग पढेु िीन र्र्ावनिंिर, म्िणजे पनु्िा 

नव्यान ेपररिर्ा उचलिाि त्याच र्ेळी त्या घरी जाणिं िोििं. र्ग 

चािरु्ावसाचिं काय? र्ी बाबािंना हर्चारलिं.. िे म्िणाले… “र्ेरा कोई 

हठकाना िो ि ैनिी, ना र्ेरे पास कोई पैसा रुहपया ि…ै र्ैया हकनारे 

बसे हकसी शिर या बडे गािंर् चला जािा िूूँ.. जो कार् हर्ले कर 

लेिा िूिं.. अभी गये चािरु्ावस र्े सब्जी बेचा था. उसके पिले िेिी 

र्े कार् हकया… र्झुे थोडासा िाना हर्ल जाये िो र्ेरे हलए काफी 

ि…ै कपडा िो कोई भी द े दिेा िैं…. चािरु्ावसा गया के हफर 

पररिर्ा शरुू! प्रभ ूके गणु गािे जाओ, आगे आगे बढिे जाओ….! 

हजिंदगी र्े और क्या ि?ै जब िक शरीर ि,ै जीना िो पडेगा.. हफर 

जिाूँ आनिंद आिा ि ैर्ैसे जी लो! लेकीन इधर उधर भागना निी, 

िमु्िारा आनिंद किा ि ैिमु्ि ेपिचानना िोगा.. हफर सब आसान िो 

ि!ै 



बाबािंजर्ळ एका झोळी हशर्ाय कािीिी नव्िििं. दसुऱ्या 

कशाचीिी त्यािंना गरजिी नव्ििी. िरीिी त्यािंचिं आयषु्य अत्यिंि 

आनिंदाि िोििं कारण त्यािंच्या आयषु्याचिं िरिं सर्ाधान त्यािंना 

हर्ळालिं िोििं. कुठलेिी धागे-दोरे सर्ोर र्ागे नसल्यार्ळेु कशाचीच 

ओढािाण त्यािंना िोि नव्ििी. िे िऱ्या अथावने र्ोिार्स्था जगि 

िोिे. र्ोिाचा िय हजथे िोिो िोच र्ोि… आहण त्या अर्स्थेचा 

सदु्धा र्ोि नािी.. जाणीर्सदु्धा नािी. असिं िडिर आयषु्य,म्िणजे 

आपल्यासारख्या व्यक्तींना िडिर र्ाटणार असिं आयषु्य, नर्वदा 

निंदन बाबा अहिशय आनिंदाने जगि िोिे याचिं कारण त्यािंना ज्या 

कशाचा म्िणनू शोध लागला िोिा हिथे सिंपणूविे हशर्ाय हकिं र्ा 

पररपणूविे हशर्ाय दसुरिं कािीिी नव्ििच र्ळुी. 

पररिर्ेि असिाना र्ला अशी अनेक लोक भेटलीि 

आहण आपापल्या परीने त्यािंनी पररपणूविेची हकिं र्ा र्ोि अर्स्थेची 

जीर्िंि िस्र्ीर र्ाझ्यापढेु र्ािंडून ठेर्ली. या अर्स्थेला कशाचीिी 

गरज भासि नािी ि ेर्ला पटर्नू हदलिं. परर्ानिंदापेिा दसुरिं कािीिी 

आपल्याला या अर्स्थेपयंि नेऊ शकि नािी ििेी सर्जलिं. 

यािीपढेु जाऊन सिंसाराि कुटुिंहबयािंबरोबर राििािंना दिेील िी 

र्ोिार्स्था हर्ळर्णिं शक्य आि े ि े आिा र्ैया र्ाझ्या सर्ोर 

ठेर्णार िोिी. एकट्या-दकुट्याचिं ठीक आि,े सिंन्याशाला र्ागेपढेु 

कोणी नसििं म्िणनू त्याचिंिी ठीक आि े असिं आपल्यासारख्या 



लोकािंना र्ाटि असििं. आहण अशा र्ाटण्यार्रचिं एक चपिल 

उत्तर नर्वदा र्ैया ने र्ाझ्यासर्ोर आणनू ठेर्लिं िे र्ुिंबई र्ाल्या 

र्ैयाच्या रूपाि. र्ागच्या भागाि िरिं िर र्ी िमु्िाला र्ुिंबई र्ाल्या 

र्ैयाबद्दल सािंगणार िोिे, िसा उल्लेििी र्ी केला िोिा.. पण 

नर्वदानिंदन बाबािंच्या र्ोिार्स्थेिच आजचा भाग सिंपर्िे आि.े 

र्ुिंबई र्ाल्या र्ैया चा येथे नर्वदा हकनारी काय सिंबिंध असा प्रश्न 

आपल्याला पडला असणार. त्याचिं उत्तर दणेार आिचे र्ी र्ात्र 

पढुच्या भागाि.. िोर्र नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला नर्वदा निंदन बाबािंबद्दल 

सािंहगिलिं िोििं. नर्वदा निंदन बाबािंना भेटून आम्िी पढेु हनघालो. करि 

करि आम्िी सािंहडया घाटला येउन पोिोचलो. सािंहडयाला त्यागी 

आश्रर्ार्ध्ये र्कु्कार् झाला. र्ैया हकनारी असलेला िा आश्रर् 

छानच आि.े आम्िी गेलो िेव्िा हिथे जे र्ििंि िोिे त्यािंचे सोबि 

रार् चररत्र र्ानसर्र छान सत्सिंग झाला. र्ागे लाल परुी बाबािंनी 

र्ला रार् हृदयबद्दल सािंहगिलिं िोििं, िे सगळिं र्ला आठर्लिं. पढेु 

र्ििंिािंनी िलुसीदास आहण श्रीरार् यािंच्या भेटीची कथा सािंहगिली 

िी थोडक्याि सािंगिे. 

िलुसीदास श्री रार्ाचे भक्त र्ात्र र्ारुिीरायाची भक्ती 

करून त्यािंनी र्ारुिीरायाला प्रसन्न करून घेिले िोिे. एकदा 

सिंध्याकाळच्या र्ेळी कुठेिरी हफरि असिाना एक परयोनीिील 

शदु्ध आत्र्ा िलुसीरार्ािंना भेटले. हचत्रकूट येथे र्ारुिीराया यािंची 

भेट घ्या असा सिंदशे हदला. िलुसीरार् हचत्रकूटला गेले र् 

र्ारुिीरायािं ची भक्ती करू लागले. एके हदर्शी पिाटेला पािंढऱ्या 

घोड्यािंर्रून दोन राजकुर्ार आपल्या हदशेने येि असलेले 



िलुसीरार्ािंना हदसले. िरिंिर िे सािाि रार् लक्ष्र्ण िोिे र्ात्र 

िलुसीदास त्यािंना ओळि ू शकले नािीि. ि े पािू र्ारुिीरायाचे 

हृदय हर्रघळले र् त्यािंनी िलुसीरार्ािंना दशवन हदले. जेव्िा सािाि 

श्रीरार् िमु्िाला दशवन दिेाि त्यार्ेळी र्ाझी िमु्िाला न भेटण्याची 

कृिी अयोगय रािील, असिं म्िणि र्ारुिीरायािंनी िलुसीदासािंना 

आशीर्ावद हदला आहण िे दोघे राजकुर्ार श्रीरार् आहण लक्ष्र्ण 

असल्याच े सािंहगिले. आपण आपल्या प्रभ ू ना ओळि ू शकलो 

नािी याचे िलुसीदासािंना फार र्ाईट र्ाटि िोििं आहण म्िणनू 

र्ारुिीरायािंना हर्नर्णी करून पनुि एकदा श्रीरार्ािंचे दशवन व्िार्े 

अशी र्ागणी केली. उद्या सकाळी पनु्िा एकदा याच र्ेळी श्रीरार् 

दशवन दिेील असे आश्वासन र्ारुिीरायािंनी हदले. “र्ात्र उद्या दिेील 

र्ी त्यािंना ओळि ूशकलो नािी िर?” असा प्रश्न िलुसीदासािंच्या 

र्नाि आला,त्यार्र र्ी िलुा सिाय्य करेन असा आशीर्ावद 

र्ारुिीरायानी हदला. दसुरे हदर्शी जेव्िा बाल रूपाि श्रीरार् 

िलुसीदासािंना भेटार्याला आले त्यार्ेळेस श्रीरार्चिंद्रािंनी 

िलुसीदासािंकडे चिंदनाची र्ागणी केली असिा र्ारुिीरायािंनी 

पोपटाचे रूप घेऊन िलुसीदासािंना “ि े बालक प्रभ ू श्रीरार्च 

आििे” असे एका दोह्यािनू सािंहगिले.  

चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्तन की भीर।तलुचसदास 

िन्दन चघसें, चतलक दते रघबुीर॥ 



असा िा दोिा आि.े िलुसीदासािंना र्ाहल्र्की ऋर्ींचा 

अर्िार सर्जल्या जाििं. आपल्या जन्र्ाचे रचहयिे म्िणनू आहण 

िलुसीदासािंच्या श्रीरार् भक्ती पढेु निर्स्िक िोऊन श्रीरार्ाने 

िलुसीदास यािंना बाल रूपाि दशवन हदलिं. आपले प्रभ ूदशवन दिे 

आििे आहण आपण दशवन दिे नािी असे र्ाटून र्ारुिीराया यािंनी 

सदु्धा दशवन हदलिं… 

र्ी िरिंिर यापरू्ी कधीिी िलुसीदासािंबद्दल हर्शेर् असिं 

ऐकलिं नव्िििं. र्ात्र आश्रर्ािील र्ििंिािंशी झालेल्या सत्सिंगानिंिर 

रार्चररिर्ानस र्ाचण्याची ओढ र्ाटू लागली. र्ागे र्ािंडर् गड येथे 

भेटलेल्या चौथ्या सिंन्याशािंनी “रार् को र्ि छोडना” िा सिंदशे हदला 

त्यार्ेळी िे रार्चररिर्ानस र्ाचि बसले िोिे ििेी आठर्लिं. दसुरे 

हदर्शी र्िाराजािंचा हनरोप घेऊन पढेु हनघालो. 

िरिंिर आज पढेुच जायचिं िोििं. पण आजिी आम्िी 

सािंहडया घाट लाच थािंबलो, पण आम्िी त्यागी आश्रर्ाि थािंबलो 

नािी. र्ैया हकनाऱ्याने जाि असिाना एका म्िािाऱ्या आजोबािंनी 

आम्िाला नर्वद ेिर केलिं. आम्िी कुठून असिं हर्चारल्यार्र आम्िी 

र्िाराष्ट्र सािंगिाच..”र्िाराष्ट्र र्ाने बॉम्बे? िो बॉम्बे र्ाले र्ैया के 

पास जाओग?े” असा प्रश्न त्या आजोबािंनी आम्िाला हर्चारला. 

अरे र्ा इथे कुणीिरी र्िाराष्ट्रीयन आििे असिं म्िणनू आम्िीिी त्या 



र्ािाजींची भेट घ्यायचिं ठरर्लिं. िािािलिं कार् सोडून ि े म्िािारे 

आजोबा आर्च्यासोबि बॉम्बे र्ाली र्ैया कडे यायला हनघाले. 

आम्िी बॉम्बे र्ाली र्ैया कडे पोिोचलो त्यार्ेळी 

सकाळचे नऊ सव्र्ानऊ झाले असिील. एक छोटिंसिं अिंगण. 

अिंगणाि गोठा, बाजलूा दोन िोल्या.. र्ग िीन पायऱ्या चढल्यार्र 

एक छोटासा िॉल. िॉलर्ध्ये पररिर्ार्ासी बाबािंची सर्ाधी. 

सर्ाधी सर्ोर बसलेली पन्नास-पिंचार्न्न र्र्ावची िी बॉम्बे र्ाली 

र्ैया. जप हकिं र्ा साधना करि बसलेली. र्ध्यर् शरीरयष्टी, गौरर्णव, 

कुरळे केस, आहण अहिशय िेजस्र्ी र्दु्रचेी िी र्ैया र्न लार्नू 

साधना करि असल्यार्ळेु आम्िीिी हिथेच हनिलपणे बसनू 

राहिलो. आर्च्या सोबि आलेले म्िािारे आजोबा दिेील हिथेच 

बसले. थोड्या र्ेळाने र्ैयाने डोळे उघडले. हनळसर डोळ्यािंची र्ैया 

अत्यिंि साहत्र्क आहण प्रेर्ळ हदसि िोिी. हिच्या साधनेचिं िेज 

हिच्या चेिऱ्यार्रून ओसिंडून र्ािि िोििं. “ये लोक बॉम्बे र्ाले 

लोग ि ैइसहलये इनको यिा लेकर आया” म्िािाऱ्या आजोबािंनी 

बॉम्बे र्ाली र्ैयाला सािंहगिलिं. “या, बसा, कुणी कडचे पािुणे 

िमु्िी” .. इिके हदर्सानिंिर र्राठी ऐकून छानच र्ाटि िोििं. 

आम्िीदिेील र्राठी बोलायला सरुुर्ाि केली त्यार्र र्ैया 

म्िणिाि.. “र्ै िो गजुरािी िू, र्ुिंबई र्े रििी थी िब थोडी-थोडी 

र्राठी आिी थी, लेहकन अब कई सालो से र्ध्यप्रदशे र्े िी िूिं.. िो 



आदि निी ि.ै. िर्ने स्थान सिंन्याससे पररिर्ा हकयी, और अब 

बाबाजी के बाद यिी बस गयी िूिं” 

ि ेस्थान सिंन्यास म्िणजे काय? स्थान सिंन्यासाि पररिर्ा 

िा काय प्रकार असिो? आम्िी र्ैया जी ना हर्चारलिं. “हकसी एक 

स्थान पर बसना निी, 12 साल की नर्वदा पररिर्ा िोिी ि.ै 

सिपररर्ार पररिर्ा. किी एक साल िो किी िीन साल इस िरि 

रिकर पररिर्ा करना यिीं बाबाजी का र्ानस था”. बापरे दोन 

लिान लिान र्लुी, अगदी पाच साि र्र्ांच्या, त्यािंना घेऊन बारा 

र्र्व र्ैयाजींनी पररिर्ा केली आि.े र्लुींच्या हशिणाचिं काय? 

हशर्ाय कुठलािी प्रर्ास पायी म्िणजे एका हठकाणािून दसुऱ्या 

हठकाणी जािाना एकिर सगळिं घेऊन पायी चालणिं कठीण िोि 

असणार हकिं र्ा सगळिं सोडून जार्िं लागि असणार! पण र्ी सर्जि 

िोिे त्यािी पेिा कठीण हनयर्ािंची िी पररिर्ा िोिी. नसुिच एका 

स्थानार्रून दसुऱ्या स्थानी जाणे असिं नव्िििं िर आपल्यासाठी 

अशक् य असिील असिं जीर्न र्ैया जी आहण पररर्ार जगले िोिे. 

त्याि पररिर्ार्ासी बाबाजींची अििंड साधना. सिंसाराचिं ओझिं या 

र्ैयािंर्र! दोन लिान र्लुी, त्यािंच्या गरजा, हशिणिं, आजारपणिं… 

कसिं केलिं असणार?  



पण यािला एक हनयर् िर इिका कठीण, की आपण 

पाळूच शकणार नािी, आहण िो हनयर् र्ैया अजनूिी पाळि 

आििे… या भागाि सािंगिा यायचिं नािी. पढुच्या भागाि नक्की 

सािंगेन. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि आपण र्ुिंबई र्ाल्या र्ैयाबद्दल र्ाचलिं 

िोििं. त्यािंनी स्थान सिंन्यास घेऊन पररिर्ा केली असिं र्ी िमु्िाला 

सािंहगिलिं िोििं. पररिर्ा करिाना चे हनयर् आहण र्ुिंबई र्ाली र्ैया 

यािंनी पाळलेले हनयर् अहिशय कठोर िोिे. त्यािला एक हनयर् िर 

आपण पाळूच शकि नािी असिं र्ी िमु्िाला र्ागच्या भागाि 

बोलले िोिे. आिा पढेु सािंगिे. 

र्ुिंबई र्ाले र्यैा आहण त्यािंचा पररर्ार असे सर्वजण 

पररिर्ेि िोिे. पररिर्ार्ासी बाबाजी आधी र्ुिंबईला हबजनेस 

करि. त्यानिंिर त्यािंना र्ैया हकनाऱ् याची ओढ लागली. िे नक्की 

इकडे कसे काय आले िे आिा आठर्ि नािीये. पण ज्यार्ेळी 

पररिर्ार्ासी बाबा सिंन्यास घेऊन र्ैया हकनारी येिो म्िणाले 

त्यार्ेळेस र्ुिंबईर्ाली र्ैया दिेील सिंन्यास घ्यायला ियार झाली. 

दोन लिान लिान र्लुींना कुणाच्या भरोशार्र सोडणिं र्ात्र शक्य 

िोईना म्िणनू र्ग त्यािंनािी सोबि घेिलिं. आिा सिकुटुिंब 

पररिर्ेला हनघायचिं. पण पररिर्ार्ासी बाबाजींना िर सिंन्यास 

घ्यायचा िोिा.. र्ग कोणीिरी त्यािंना स्थान सिंन्यासाबद्दल 



सािंहगिलिं. अशी पररिर्ा करिाना, एका गार्ाि जास्िीि जास्ि 

एक र्र्व थािंबायचिं. सिंपणूव पररिर्ेि बारा चािरु्ावस करायचेि. 

चािरु्ावसाचे सर्व हनयर् पाळायचेि. असिं करि असिाना कुठलािी 

सिंचय करायचा नािी. जीर्न उपयोगी कर्ीि कर्ी र्स्िूिं र्ध्ये 

भागर्ायचिं. एक गार् हकिं र्ा एक र्कु्कार् सोडिाना फक्त अिंगार्रचे 

कपडे आहण पजूेच े साहित्य एर्ढच घऊेन पढुच्या र्कु्कार्ाला 

जायचिं. कोणाला कािी र्ागायचिं नािी आहण हदलिं िर नािी 

म्िणायचिं नािी…. 

र्ुिंबई र्ाल्या र्ैयाचा िा स्थान सिंन्यास बघिािंना र्ला िपू 

प्रश्न पडलेि…िरिंिर प्रश्न पडले म्िणण्यापेिा उत्तरिं हर्ळालीि असिं 

म्िणणिं जास्ि रास्ि रािील. बघाना, जेव्िा आपण आपल्या 

आर्डीची र्ोठी र्स्ि ू घेिो त्यार्ेळी र्ोठ्या कौिकुाने आपण 

सािंगिो “पै पै जर्र्नू घर केलिं, पैशाला पैसा जोडि अर्कु केलिं” 

आहण र्ग ह्या र्स्ि ू आपल्या र्ानहसक गुिंिर्णकुीचा चा भाग 

िोिाि. ..पण इथे िो प्रकारच नािी. जे कािी िरु्च्याजर्ळ आि ेिे 

फक्त र्ापरण्यापरुििं… फक्त र्र्वभरासाठी… म्िणजे जसिं कायव 

प्रसिंगाला चार हदर्स कािी र्स्ि ूआणाव्याि िसिंच ह्या र्ैयाने बारा 

र्र्व सिंसार केला. साधी ट्रान्सफर झाली िर पनु्िा पनु्िा घर लार्ा, 

आपलिं बस्थान बसर्ा, िसेदु्धा आपल्याला कठीण िोऊ लागििं. 



र्ुिंबई र्ाल्या र्ैयाचिं र्ात्र ि ेदर र्र्ीचिं.. िरी इथर्र हठक िोििं िो.. 

िरा हनयर् िर पढेु आि!े 

िा अशा प्रकारचा सिंसार करिाना “पैशाचिं िोंडिी 

पिाणार नािी” असा कठीण हनयर्. हनयर् म्िणजे हनयर्… दोन 

र्लुी, त्यािंची हशिणिं, त्यािंची आजारपणिं, अन्नधान्य, कपडे, 

जीर्नार्श्यक र्स्ि…ू अगदी कशािी साठी पैशाचा उपयोग 

करायचा नािी. रुपयाचिं नाणिं हकिं र्ा एिादी नोट सदु्धा गेली अनेक 

र्र्व डोळ्यािंनी बहघिली िी नािीये या र्ैयाने! कुणाला कािी 

र्ागायचिं नािी आहण पैशाचा र्ापर करायचा नािी म्िणजे सिंपणूवपणे 

स्र्िःला पररहस्थिीच्या स्र्ाधीन करणिंच नािी का? िेिी र्ोजके 

कािी र्हिने, एिाद र्र्व, िीन र्र्व असिं नािी, िर सिंपणूव एक िप.. 

िपच झालिं िरिं ि!े या र्ैयाने सािंहगिलेली एक गोष्ट सािंगिे.. म्िणजे 

लिाि येईल या कठीणिेची पािळी हकिी आि ेिी. 

िा पररर्ार सयूवकुिं ड जर्ळ आला िेव्िा ची गोष्ट. हनयर् 

पनु्िा एकदा हलहििेय… कोणाला कािी र्ागायचिं नािी. पैशाला 

िाि लार्ायचा नािी. सिंचय करायचा नािी… चािरु्ावसाच्या 

िोंडार्र ि े कुटुिंब सयूवकुिं ड च्या जर्ळ आलिं िोििं. पहिलिं बस्थान 

र्ािंडलिं िे झाडाच्या िाली. कािी हदर्स िसेच हिथेच गेले. र्ग 

कोणीिरी धर्वशाळेि या असिं सािंहगिलिं.. बोलिा-बोलिा हिथल्या 



पजुाऱ्यािंची ओळि झाली आहण पजुाऱ्यािंनी जर्ेल िसिं अन्नदान 

केलिं. आश्रर् झाडून काढ, स्र्च्छिा ठेर्, झाडािंची हनगा राि अशी 

कार्िं र्ैय्याजी स्र्िःिूनच करू लागल्याि आहण लोक येऊन या 

पररर्ाराची जर्ेल िशी सेर्ा करू लागले. र्लुींच्या हशिणाच्या 

बाबिीि िर गिंर्िच झाली. र्लुी काडीची पेहन्सल आहण 

जहर्नीची पाटी करून अभ्यास करि. एकदा एका हशिकाने 

र्लुींना जहर्नीर्र िलुसी रार्ायणािले दोि े हलहििािंना पाहिलिं. 

त्यािंचिं हृदय कळर्लिं आहण त्यािंनी र्लुींना र्ह्या पसु्िकिं  िलुसी 

रार्ायणाची प्रि आणनू हदली. िे र्लुींना घरी येऊन हर्नार्लू्य 

हशकर् ूलागले. या दोघी बहिणींनी सिंपणूव िलुसी रार्ायण गजुरािी 

हलपी र्ध्ये हलिून काढलेलिं आि…े याच हशिकािंच्या र्दिीने 

इिर अनेक हशिकािंनी हर्ळून या र्लुींच्या हशिणाची जबाबदारी 

स्र्िःिून पणूव केली… ‘आपली काळजी र्ैयाला आि े िर र्ग 

आपण का काळजी करायची?’ िचे सगळ्या प्रश्नािंर्रचिं उत्तर. 

करि करि बारा र्र्े हनघनू गेलीि. र्लुी आपापल्या घरी 

नािंद ूलागल्या. बाबाजी आहण र्ैया जी आिा कुठेिरी हर्सार्ण्याचिं 

बघ ूलागले. आहण अशािच पररिर्ार्ासी बाबाजींनी दिे ठेर्ला. 

दोघी र्लुी र्ैयाला आपल्या घरी येण्याची हर्नर्णी करिाि, र्ात्र 

पररिर्ार्ासी बाबाजींच्या सर्ाधीपासनू दरू जायला र्ैया जी ियार 



नािी.. त्यािंचे सर्व हनयर् अजनूिी त्या हनषे्ठने पाळि आििे. र्ात्र 

आिा त्या सािंहडया घाटला स्थीर आििे. 

नर्वदा र्ैया र्ला नक्कीच घडर्ि आि ेअसे र्ाटिे. नर्वदा 

शिंकर र्िाराज, या र्ुिंबई र्ाल्या र्ैया, अनेक प्रकारचे अनेक 

अनभुर् दऊेन िी र्ला ियार करिे आि ेअसिं र्ाटििं. जे कािी सर्ोर 

आि ेत्याचा आनिंदाने स्र्ीकार केल्यास पररहस्थिीच आपली बाज ू

रािेल, आपली काळजी घेईल याची आिा िात्री पटू लागली 

आि.े या र्ैया कीनाऱ्याचिं हर्श्वच र्ेगळिं आि.े इथली र्ािी र्ेगळी, 

यािंची भक्ती र्ेगळी… आहण असिं कािी अनभुर्लिं की र्ाझी र्िी 

गुिंग िोऊन जािे. आिा या िणाला पढेु कािीिी न हलहििा ि ेसगळे 

प्रसिंग पनु्िा एकदा जगार्ेसे र्ाटिाि… पढुच्या भागाि िमु्िाला 

गड्ुडा भैया ची गोष्ट सािंगेन.. र्ला भेटलेल्या साध ुर्िाराजािंबद्दल 

सािंगेन. चर्त्कार नािी पण हर्ज्ञान म्िणनू नािी एक गोष्ट सािंगेन… 

पण पढुच्या भागाि. 
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला र्ुिंबई र्ाली र्ैयाबद्दल 

सािंहगिलिं िोििं. एकिी पैसा जर्ळ न बाळगिा र्ुिंबई र्ाल्या र्ैयाने 

बारा र्र्े सिंसार केला िोिा. अजनूिी त्या आश्रर्ाि कार् करिाि. 

पररिर्ार्ासी बाबाजींच्या सर्ाधी जर्ळच असिाि. 

र्ुिंबई र्ाल्या र्ैया चा हनरोप घेऊन आम्िी पढेु हनघालो. 

आिा आम्िाला सेलर्ाडा, र्ाछा असिं करि करि िोशिंगाबादला 

जायचिं िोििं. अथावि िोशिंगाबाद फारच लािंब िोििं. सेलर्ाड्याला 

जािा जािा एका नर्वदा भक्ताशी भेट झाली. िे कोणी व्यापारी िोिे. 

आम्िी सेलर्ाडाला थािंबणार असल्याची ि ेबाबाजी िात्री करून 

घेि िोिे. बिुधा िे त्यािंच्या घरच्या र्िंडळींना आम्िाला 

भेटण्यासाठी पाठर्िील असिं त्यािंच्या बोलण्यार्रून र्ाटि िोििं. 

आम्िी नर्वदा र्िंहदर सेलर्ाडा येथे र्कु्कार् करण्याचिं ठरर्लिं.  

र्ैयापासनू कािीच अिंिरार्र ि े नर्वदा र्िंहदर आि.े 

र्िंहदराला सुिंदर अिंगण आि.े अिंगणाि र्ेगर्ेगळी फुले लार्लेली 

आििे. इथला पािंढरा जास्र्िंद र्ोठा आहण जास्ि िजेलदार र्ाटला. 

अिंगणार्ध्ये नळ आि.े सभार्िंडपाि पररिर्ार्ासींच्या रािण्याची 

व्यर्स्था असिे, हिथेच आम्िी आसन लार्लिं. थोड्याच र्ेळाि 



आर्च्या भोर्िाली गार्ािली हचल्लीहपल्ली जर्ा झाली. 

त्यािंच्याच पाठोपाठ कािी र्योर्दृ्ध र्िंडळीिी आलीि. त्यानिंिर 

आल्याि एक र्ैया जी. 92 र्र्व र्याच्या. चालत्या हफरत्या. बराच 

र्ेळ त्या र्ाझ्याशी बोलि िोत्या. र्ी र्ळूची कुठली आि,े 

केव्िापासनू पररिर्ा उचलली, याआधी कुठे थािंबली िोिी असे 

अनेक प्रश्न त्यािंनी र्ला हर्चारले. जर्ळ जर्ळ अधाव पाऊण िास 

आर्च्या गप्पा गोष्टी झाल्या. आम्िाला र्ैया हकनाऱ्यार्र एक 

व्यापारी भेटले िोिे िेिी कािी र्ेळाने नर्वदा र्िंहदराि आले. 

त्यार्ेळी एक उलगडा झाला िो असा… या 92 र्र्ावच्या र्ािाजी 

ना एकिी अिर ऐकू येि नािी. अगदी ठार बहिऱ् या आििे त्या! 

घरची र्िंडळी त्यािंच्याशी िाणािणुा करून बोलिाि… र्ात्र अधाव 

पाऊण िास गप्पा झाल्यार्र सदु्धा र्ला िीळर्ात्रिी ि ेजाणर्लिं 

नािी. र्ग हर्चार केल्यार्र लिाि आलिं, आजी प्रश्न हर्चारि 

िोत्या, र्ी उत्तर दिे िोिे, त्यार्र त्या ‘अच्छा अच्छा’ असा 

अहभप्राय दिे. त्यािंनी र्ला अनभुर् दिेील हर्चारले आहण र्ी 

सािंहगिले सदु्धा. र्ाझ्या चेिऱ्याचे िार्भार् काय िे त्यािंना सर्जले 

असार्ेि, िरीिी त्या अहिशय आस्थेनी ऐकि िोत्या… सर्ोरची 

व्यक्ती आपल्याला नर्वदबेद्दल कािीिरी सािंगिे आि ेएर्ढिंच त्यािंना 

सर्जलिं िोििं. नर्वदबेद्दल कािीिरी आपल्या ऐकू निं येणाऱ्या 

कानािंर्र पडििं आि ेयािच त्यािंना इिकिं  सर्ाधान हर्ळि िोििं की 



काय सािंगार्िं! व्यापारी बाबा आले त्यार्ेळेला त्यािंनी आपल्या 

आईला हर्चारलिं “कुछ सर्झा क्या िरु्को र्ा? त्यार्र त्या आजी 

म्िणाल्या.. “र्ैया की किानी सनु रिी थी, र्झुे िो कुछ किा 

सर्झिा ि ैबेटा, लेहकन र्ैया की बाि कर रिी ि ैइिना सर्झ र्े 

आगया… र्झुे सर्झ आये ना आये, नर्वदा र्ैया को सर्झिा ि ैहक 

र्झुे सनुाई निी दिेा लेहकन हदिाई दिेा ि…ै र्ािाजी र्ैया की बािे 

कर रिी ि,ै पररिर्ा र्े ि,ै नर्वदा र्ैया उनके साथ ि.ै. इसहलये 

पररिर्ार्ासी के पास आकर बैठ जािी िू.. भलेिी सनुाई ना द े

लेहकन नर्वदा र्ैया का सिर्ास िो हर्ल िी जािा ि”ै आि ेकी नािी 

आस्थेची कर्ाल! 

दसुऱ् या हदर्शी सकाळी आम्िी पढेु हनघालो असिा 

चािंगलाच पाऊस झाला. आम्िी गार्ाच्या बािरे पडलो िोिो 

त्यार्ळेु हिथेच असलेल्या एका शेिािल्या आडोशाच्या िाली 

आम्िी थािंबलो. हिथे आर्ची भेट गड्ुडा भैया शी झाली. कालिी 

भरपरू पाऊस झाला िोिा. कच्च्या र्ाटेर्रून टॅ्रक्टर गेल्यार्र 

टॅ्रक्टरच्या चाकाने िोलगट भाग ियार झाला िोिा, त्याि पाणी 

साचनू भरपरू हचिल झाला िोिा. र्ाटा हनसरड्या झाल्या िोत्या. 

अशाि पाच िे साि हकलोर्ीटर निंिर र्ाछा नार्ाचिं गार् येििं हिथे 

आम्िाला आज जायचिं िोििं. र्ाछाच्या पढेु कब्जा नर्वदा सिंगर् 

आि.े सिंगर् स्नान िर करणिं आर्श्यकच… गड्ुडा भैय्या, त्याचे 



दोघिं भाऊ आहण दोन गार्करी आम्िाला या हचिलाच्या 

रस्त्यार्रून िाि धरून िब्बल साि हकलोर्ीटर र्र असलेल्या 

र्ाछा गार्ाला घेऊन गेले. इथे राधा कृष्ण र्िंहदर आि.े इथनू थोडिं 

पढेु गेल्यार्र र्ािी पायऱ्या िणनू पायऱ्या ियार केल्या आििे त्या 

उिरून, नार्ेि बसनू सिंगर्ार्र जािा येििं. नेिर्ीच असिं नसििं परिंि ु

पार्सार्ळेु पाण्याची पािळी र्ाढलेली असार्ी. र्ािीने िणलेल्या 

पायऱ् या हनसरड्या आहण गळुगळुीि झाल्या िोत्या. हिथेसदु्धा ि े

पाच जण आर्च्या र्दिीला उभे राहिलेि… र्ैया कुणाच्या रूपाि 

कशी येईल ि ेसािंगिा येि नािी. पाच पाठीराख्यािंसारिे ि ेपिंचरत्नच 

नािी का? 

इथेच सकाळची भोजन प्रसादी झाली. भोजन प्रसादी 

झाल्यानिंिर गड्ुडा भाई आहण र्िंडळीने आर्चा हनरोप घेिला 

आहण आम्िी हर्साव्यासाठी राधाकृष्ण र्िंहदराच्या पडर्ी र्ध्ये 

आडर्िं झालो. झोप अशी लागली नािी आहण म्िणनू इकडेहिकडे 

बघि हनरीिण सरुू झालिं. हिथे एक सिंन्यासी िोिे. िे सिि 

र्ोबाईलर्र बोलि िोिे. जर्ळ जर्ळ अधाव पाऊण िास त्यािंचिं 

बोलणिं र्ी ऐकि िोिे. गिंर्ि अशी की ि े सिंन्यासी र्ेगर्ेगळ्या 

लोकािंशी र्ेगर्ेगळ्या भार्ािंर्ध्ये बोलि िोिे. कािी र्ेळाने त्यािंचे 

फोन सिंपले. त्यािंनी आम्िाला हििंदी र्ध्ये “चाय पाओगे 

र्ािाजी”असा प्रश्न हर्चारला. र्ाझा िोकार ऐकून त्यािंनी चिा 



र्ािंडला. चर्च्यािंनी आधण ढर्ळिा ढर्ळिा र्ाझ्याकडे एक 

कटाि टाकला आहण म्िणाले… “अचरज र्ि करो र्ािाजी, इसे 

हसद्धी कििे ि”ै.. म्िणजे र्ाझ्या चेिऱ्यार्रचिं आियव हकिं र्ा 

प्रश्नहचन्ि त्यािंनी ओळिलिं असार्िं.. कदाहचि िी हसद्धी दिेील या 

र्िाराजािंकडे असार्ी! र्ी हर्चारच करि िोिे िेर्ढ्याि िे म्िणाले, 

िो अगदी शदु्ध र्राठीि म्िणाले “चर्त्कार र्गैरे कािी नसिो िो, 

हसद्धी असिे.. हसद्धी म्िणजे काय? कािीिरी कठीण गोष्ट हसद्ध 

करून घेणे, पणूव करून घेणे, आत्र्साि करून घेणे… कष्टाचिं कार् 

आि ेिे आहण म्िणनू प्रत्येकाला जर्ेलच असिं सािंगिा येि नािी. 

जर्णार नािी असिंिी नािीच.. आहण अशा हसद्धी प्राप्त करून 

घेण्याची एक अशी रेहसपी नािी. िो एक सािात्कार असिो, 

ज्याला झाला त्याला झाला.. थोिािंड हकिं र्ा चर्त्कार नक्कीच 

नसिो. आहण चर्त्कार म्िणजे िरी शेर्टी काय िो? अहिशय शदु्ध 

आहण सर्वसार्ान्यािंच्या आकलनाच्या पािळीच्या र्रचिं हर्ज्ञान. 

Everything is nothing but science, but science is not 

limited to our knowledge. अिो र्तृ्यनूिंिरचा आत्म्याचा 

प्रर्ास आि ेि ेआपल्याला र्ािीि आिे, अनेकािंनी अनेक प्रयोग 

केलेले आििे पण हशक्कार्ोिवब िोऊ शकलेला नािी.र्तृ्यनूिंिर िो 

अर्कु-अर्कु इथेच प्रर्ास करिो, इथे थािंबिो, हिथे जािो, ि े

िात्रीपरू्वक असिं कोणी सािंग ूशकलिं आि ेका? पण म्िणनू र्तृ्य ूि े



सत्य नाकारिा येििं का? त्या आत्म्याचा त्या दिेािला प्रर्ास सिंपला 

इिकच आपल्याला सर्जििं…त्या पढुचिं आपल्याला सर्जि नािी 

म्िणनू िे नािी असिं नािी.. आहण म्िणनू िो चर्त्कार आि ेअसिंिी 

नािी. चर्त्कार असा कािी नसिोच.” 

कदाहचि ि ेर्िाराज इिक्या भार्ा कसिं बोलिाि यार्र 

र्ला झालेलिं आियव त्यािंनी ओळिलिं आहण असिं उत्तर र्ला हदलिं. 

िे पढेु म्िणाले, र्ी र्िाराष्ट्राि कधीिी गेलो नािी, र्ाझ्या घरी 

दिेील कुणी र्राठी बोलि नािीि. पण र्ी र्राठी बोलिो. िो एक 

कनेक्ट असार्ा लागिो, िो झाला की कठीण नसििं. आिा िा दिे 

कुठला ि ेर्ात्र हर्चारू नका. सिंन्याश्याला र्ागचिं पढुचिं हर्चारि 

नसिाि र्ाई! र्ला आियव र्ाटि िोििं, िे थोडार्ेळ र्ाटिच 

राहिलिं.. सर्वसाधारण भार्ेि िा चर्त्कारच िोिा ना? पण इिकिं  

सर्जर्नू सािंहगिल्यानिंिर दिेील र्ी पनु्िा या शदु्ध हर्ज्ञानाला 

चर्त्कारच म्िणार्? नािी नािी िे योगयच नव्िििं.. इिकच काय 

आिापयंि र्ला आलेले सगळेच “चर्त्काररक” अनभुर् फक्त 

र्ाझ्या ज्ञानाच्या, आकलनशक्तीच्या पािळीच्या र्र िोिे आहण 

म्िणनू नेर्किं  असिं कसिं झालिं िे र्ला सर्जि नव्िििं… यार्रून एक 

र्ात्र नक्की सर्जलिं…. हकिीिी हशकलिं, हकिं र्ा हकिीिी ज्ञान 

आत्र्साि केलिं िरीिी या “ज्ञान” नार्ाच्या सर्दु्राला अिंि नािीच! 



बाबािंचा हनरोप घेऊन आम्िी पढेु हनघालो. पढेु भट गार्, 

हिघडा,गणेरा करि करि पढुचा प्रर्ास करार्याचा िोिा र्ात्र 

आम्िी हिघडा येथेच थािंबलो. पढुच्या प्रर्ासाि शोभापरू र्ागे पढेु 

हनघालो, र्ात्र रेर्ा र्निेडी सारििं सुिंदर स्थान र्ागे पडलिं. िरिंिर 

आम्िाला जायचिं िोििं, पण रस्िा चकुला आहण आम्िी 

जर्ळजर्ळ चार हकलोर्ीटर पढेु आल्यार्र िे आम्िाला सर्जलिं. 

शोभापरूला र्ात्र राजर्िालाि व्यर्स्था झाली. स्र्िः राजाजींनी 

आम्िाला जेर्ायला र्ाढलिं. राणीसरकार हदर्िीला उभ्या 

राहिल्या… अिरशिा राजयोग अनभुर्ला… सािंगणारे पण 

पढुच्या भागाि.. िो आहण अहिशय सुिंदर अशा र्ात्र भगनार्स्थेि 

असलेल्या अहिप्राचीन र्िूी िंचे अर्शरे् आहण त्यार्ागची किाणी 

शोभापरूलाच सर्जली. जर्ळजर्ळ 70 फूट उिंचीची बदु्धर्िूी र्ीस 

िे पिंचर्ीस िकुड्यािंर्ध्ये भगन पार्लेली पहिली.. पढुच्या भागाि 

नक्की सािंगिे याबद्दल, िोर्र नर्वद ेिर. 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ९९ 

 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला र्ुिंबई र्ाली र्ैयाच्या 

रार्ायण हलहिणाऱ् या दोन र्लुींबद्दल सािंहगिलिं िोििं. गड्ुडा ठाकूर 

सेलर्ाडा िून आम्िाला कुब्जा सिंगर्ापयंि घेऊन आले िोिे िेिी 

सािंहगिलिं िोििं. अरे िो, कुब्जेची गोष्ट सािंगायची राहिली. भार्ा 

हसद्धी असलेले जे र्िाराज आम्िाला भेटले िोिे त्यािंनी आम्िाला 

कुब्जेबद्दल र्ाहििी सािंहगिली. थोडक्याि सािंगिे. 

 

नयनािारा नार्क एक अप्सरा इिंद्राच्या राज्याि निवकी 

िोिी. नतृ्य करि असिाना आपल्या भलृीलािंने हिने दरे्राज इिंद्राला 

र्ोहिि केलिं. पथृ्र्ीर्रील र्ज्र ऋर्ींची िपस्या भिंग करण्यासाठी पढेु 

इिंद्राने नयनिाराला पथृ्र्ीर्र पाठर्लिं. र्ज्र ऋर्ींची िपस्या िर भिंग 

झाली र्ात्र त्यािंनी नयनािारेला “ि ू रािसी म्िणनू पथृ्र्ीिलार्र 

जन्र् घेशील” असा शाप हदला र्ात्र नयनािारेच्या िर्ायाचने निंिर 

“याच जन्र्ाि िलुा परब्रह्माचे दशवन िोईल” असा उ:शापिी हदला. 

या शापानसुार नयनिारेला शपूवणिेचा जन्र् हर्ळाला. र्ागील 

जन्र्ाचा हर्सर पडल्यार्ळेु या जन्र्ाि दिेील शपूवणिेने प्रभ ु



श्रीरार्ािंनािंच र्रण्याची इच्छा केली आहण सीिेला र्तृ्यरू्िुी 

पाडण्याचे धाडस करू लागली. पररणार्ाथव पनु्िा एकदा हिला 

“िलुा पढुचा जन्र् कुबड असलेल्या स्त्रीचा हर्ळेल आहण िझु्या 

कुबड्या रूपार्र लोक िसिील” असा शाप हर्ळाला. र्ात्र पनु्िा 

एकदा “या जन्र्ाि जर ि ूिपियाव केलीस िर िझु्या इच्छा प्रभ ूपणूव 

करिील” असा उ:शाप हर्ळाला. शपुवणिा पढुील जन्र्ी र्थरेुर्ध्ये 

कुब्जा म्िणनू जन्र्ली. कुबड असलेल्या या स्त्रीचा, कुब्जेचा 

श्रीकृष्णाने उद्धार केला. आिा नयनािारेच्या रुपाि पनु्िा एकदा 

कुब्जा प्रकट झाली. र्ात्र आिा हिला अप्सरा बननू जगार्याचिं 

नव्िििं. इिक्या जन्र्ािंच्या निंिर हिला श्रीकृष्णािंची प्राप्ती झाली िोिी. 

हिची भक्ती िडुुिंब भरून र्ािि िोिी. िी भक्ती सिंपचू नये अशी 

र्ागणी हिने श्रीकृष्णा जर्ळ केली. आहण श्रीकृष्णाने हिची इच्छा 

पणूव केली. “कुब्जेचा दिे सोडल्यानिंिरिी िझुी भक्ती अनिंि 

काळापयंि अशीच दथुडी भरून र्िाि रािील” असा आशीर्ावद 

श्रीकृष्णाने कुब्जेला हदला, िीच िी कुब्जा! िझु्या या भक्तीचिं, 

िझु्या या साधनेचिं फळ दिेील िलुा नक्की हर्ळेल, िझुी िी साधना 

ि ू ईश्वरापयंि पोिोचर् ू शकशील, र्ात्र त्यासाठी िलुा नर्वदिे 

हर्सळून जार्े लागेल असेिी श्रीकृष्णाने कुब्जेला सािंहगिले. 

कुब्जेला आिा कसलीिी इच्छा नव्ििी, हिला फक्त भक्ती 

करार्याची िोिी.. म्िणनू िेव्िापासनू कुब्जा नदीच्या स्र्रूपाि 



र्ाििे आि े आहण पढेु र्ाछा नार्ाच्या गार्ाजर्ळ िी नर्वदलेा 

येऊन हर्ळिे. िर अशीिी कुब्जेची गोष्ट! 

दपुारचा चिा चिा घेिल्यानिंिर आम्िी पढेु हनघालो. 

र्ाटेि जािाना एक ऑटोर्ाला आम्िाला भेटला. र्ाझ्या 

ओटोर्ध्ये बसा असा आग्रि करू लागला. र्ात्र आम्िी ऐकि नािी 

म्िटल्यानिंिर आपला ऑटो पाकव  करून आर्च्याबरोबर पायी 

चाल ूलागला. जर्ळजर्ळ साि हकलोर्ीटर िो आर्च्या सोबि 

चालनू िीघरीया गार्ापयंि येऊन र्ग परि गेला. या गार्ाला 

हिघडा असेिी म्िणिाि. आजचा र्कु्कार् इथेच करार्याचा. 

इथल्या रार् र्िंहदराि आम्िी आसन लार्लिं. पररिर्ार्ासी गार्ाि 

आले म्िटल्यानिंिर गार्ािली र्िंडळी जर्ा िोिाि. िसिंच इथेिी 

झालिं. बरीच लोक र्िंहदराच्या फाटकाशी येऊन उभे राहिलेि, र्ात्र 

र्िंहदराच्या आि कोणी येईना! पजुारी दिेील दसुऱ्या कुठल्या 

गार्ाला गेला िोिा. आि का येि नािी असिं हर्चारल्यार्र सिंपणूव 

गार्ाला सिुक असल्याचिं सर्जलिं. अनेकािंनी आम्िाला पढुच्या 

गार्ाि जाण्याचा सल्ला हदला. र्ात्र अिंधार झालेला िोिा, आम्िी 

आसनिी लार्लिं िोििं. त्यार्ळेु आज र्कु्कार् इथेच! आिा प्रश्न 

पडला िोिा िो गार्कऱ्यािंना. सिंपणूव गार् सिुका र्ध्ये असल्यार्ळेु 

पररिर्ार्ासी ना जेर्ायला कसिं घालायचिं? सरपिंचािंनी उपाय 

शोधला. पलीकडच्या गार्ाि फोन करून दधू र्ागनू घेिलिं. 



दरे्ळाच्या स्र्यिंपाक घराि थोडिं फार सार्ान असेल, हनदान िािंदळू 

िरी असिीलच… िमु्िी दधू भाि िाऊन घ्या असा सल्ला हदला. 

आम्िीसदु्धा स्र्यिंपाक घराि काय हर्ळििंय का िे शोध ूलागलो. 

इथे िािंदळू सिंपले िोिे र्ात्र कणकेचा एक छोटा डबा सापडला. 

िेल, सािर, र्ीठ,गळु र्बुलक प्रर्ाणाि िोििं. आजची जेर्णाची 

सोय अप्रहिर् झाली. र्ी गाकर बनर्ले आहण दधू गाकर अशी 

भोजन प्रसादी झाली. 

िरिं िर आिा पढेु रेर्ा बनिेडीला जायचिं िोििं. ि े

हठकाण अत्यिंि रर्णीय आि ेअसिं ऐकलिं िोििं. येथील आश्रर्ाच्या 

िीनिी बाजनेू नर्वदार्ैया हदसिे. नर्वदार्य्याच्या र्ळणा र्ध्ये िा 

आश्रर् हर्सार्लेला आि.े इिकिं  सुिंदर स्थान बघायचिं नािी ि े

शक्यच नव्िििं र्ाझ्यासाठी. पण म्िणिाि ना, कािी हठकाणी 

जाण्यासाठी भागयच लागििं… िे त्यार्ेळी र्ाझ्याकडे नव्िििं. 

शोभापरूच्या निंिर कुठेिरी रेर्ा र्ानिेडेला जाण्याचा रस्िा आि.े 

िो रस्िा सोडून आम्िी बरच अिंिर पढेु आलो आहण र्ग रस्िा 

चकुल्याचे आम्िाला सर्जलिं. िरिंिर कुब्जासिंगर्ापासनू 

हकनाऱ् याने जाण्याची इच्छा िोिी, र्ात्र स्थानीय लोकािंनी जाऊ 

नका असे सािंहगिल्यार्ळेु िो रस्िा टाळून शोभापरू कडे जाऊ 

लागलो. शोभापरूच्या अगदी जर्ळ एक र्ेगळिंच दृश्य बघायला 

हर्ळालिं. सािंगिे. 



शोभापरू नगराि आि र्ध्ये आल्यानिंिर रस्त्याच्या 

कडाकडा यािंना अनेक भगन र्िूी र्ािंडून ठेर्ल्याचिं पाहिलिं. याि 

अनेक दरे्दरे्िािंच्या र्िूी िोत्या. बदु्ध र्िूीचे दिेील अर्शेर् िोिे. 

अत्यिंि रेिीर् अशा या र्िूी िंना रस्त्यार्र पडलेलिं पािून र्ला 

आियव र्ाटलिं. गिंर्ि म्िणजे या र्िुी अनेक र्र्ांपासनू इथेच 

आििे. याचा उलगडा राजर्ाड्याि झाला. िो िो िमु्िी राजर्ाडा 

असिंच र्ाचललेिं आि.े या र्िूी िंची चौकशी केल्याहशर्ाय र्ला 

कािी रािार्लिं नािी. गार्कऱ्यािंना चौकशी केली असिा त्यािंनी 

आम्िाला राजर्ाड्याि पाठर्लिं. राजजींना हर्चारा िे िमु्िाला 

र्ाहििी सािंगिीलिं. म्िणनू आम्िी राजर्ाड्याि गेलो. आिा र्ात्र 

िरोिर राजयोग िोिा आर्च्यापढेु र्ािंडून ठेर्लेला. 

राजर्ाड्याचे प्रर्िु द्वार अगदी र्ॉडनव. आि भलिंर्ोठिं  

पटािंगण. त्यापढेु परुािन काळािले अनेक िािंब रोर्नू उभारलेला 

राजर्िंडप. र्ला िर या राज र्िंडपािच रिार्सिं र्ाटू लागलिं. एकेका 

िािंबार्रचिं कोरीर् कार् म्िणजे पौराहणक कथािंचिं र्ािरेघर जण!ू 

नसुििं बघि बसार्िं असिं र्ाटि िोििं. दिा पिंधरा हर्हनटिं आम्िी हिथे 

हर्सार्लो. हिथेच एका सेर्काकडे राजाजींची चौकशी केली 

असिा थोड्यार्ेळाि िमु्िाला राजाजी बोलर्िील असिं त्याने 

सािंहगिलिं. म्िणल्याप्रर्ाणे आम्िाला थोड्यार्ेळाि बोलार्णिं 

आलिं. आि भव्य राजर्िाल, जनु्या शोहभर्िंि र्स्ि ू र्ािंडून 



ठेर्लेल्या िोत्या. र्िाल हसर्ेंटचा असला िरी जनुी धाटणी कायर् 

ठेर्ली िोिी. र्ोठा िॉल िोिा. त्याच्या एका बाजलूा बिंगई िोिी. 

बिंगई र्र र्िर्ली गादी घािलेली िोिी. बाजलूाच राज हदर्ाण 

िोिा. आम्िी आि गेलो िसिं आर्ची पानिं र्ािंडून ठेर्लेली हदसली. 

आिनू एक साठी पासष्टीची बाई बािरे आली. अगदी साधीशी 

साडी नेसली िोिी र्ात्र अिंगार्र बऱ्यापैकी दाहगने िोिे. या बाई िंनी 

आर्ची िाटिं र्ाढली. परुी, बटाट्याची भाजी, िीर,लाडू, जीलेबी, 

गोड परूी, दिीसािर, पापड, लोणचे, कोहशिंबीर, चटण्या असा 

सगळा थाटर्ाट.. “बैठो राजा जी आिे िी िोंगे, किा की र्िुी ि”ै 

त्या बाई िंनी हर्चारलिं.. र्ी नागपरू सािंहगिल्यानिंिर त्यािंना फार आनिंद 

झाला.. त्या म्िणाल्या “राणी सरकारािंचे र्ािरे नागपरू जर्ळचिं 

आि”े. त्यािंना र्राठीि बोलिाना पािून र्ला आनिंद झाला र्ी िी 

त्यािंना हर्चारलिं “र्ला राणी सरकारािंशी भेटिा येईल का” त्यार्र 

त्या िळिळून िसल्या आहण म्िणाल्या.. र्ीच राणीसरकार आि,े 

इथे आर्च्याकडे र्ी असा उल्लेि न करिा स्र्िःचा उल्लेि 

आम्िी ‘राणी सरकार’ हकिं र्ा ‘राजा सरकार’ असिंच आम्िी दोघ 

करि असिो. राज्य गेलिं र्ात्र कािी परिंपरा हटकून आििे. 

थोड्यार्ेळानी राजाजी दिेील आले. राणी सरकारािंना र्राठीि 

बोलिाना पािून त्यािंना आनिंद झाला, िे म्िणाले “आपकी िो 

अच्छी र्ेिर्ान नर्ाजी िोगी, राणीसरकार के दसे र्ाले िो 



आप!”… िपू छान पािुणचार केला आर्चा. नोकराचाकरािंकडून 

सेर्ा करून न घेिा स्र्िः राणीसरकार आम्िाला जेर्ायला र्ाढि 

िोत्या, िर्ा नको बघि िोत्या, र्नर्ोकळ्या गप्पा र्ारि िोत्या, 

यािून र्ोठा पािुणचार काय असार्ा? 

ज्या कारणासाठी आम्िी इथे आलो िोिो िोिी र्दु्दा 

हनघाला. शोभापरूच्या भगन र्िूी िंचा. इथे अनेक र्र्ांपरू्ी िपू सुिंदर 

अशी र्िंहदर िोिी जी र्हुस्लर् राजर्टीर्ध्ये िोडून टाकण्याि 

आली. ह्या र्तु्यांचे कािी अर्शेर् नर्वदिे बडुर्नू टाकण्याि आलेि 

र्ात्र राजघराण्याच्या ित्कालीन राजािंनी कािी अर्शरे् लपर्नू 

ठेर्ले िोिे. सध्याच्या राजाजींचे आजोबािंनी िि िान्यार्धनू या 

र्िूी बािरे काढल्याि. त्यािंचे उरलेले अर्शेर् ियार करून पनुि 

र्िंहदर उभारण्याची दादा र्िाराजािंची इच्छा िोिी, र्ात्र त्यािंच्या 

राज्याि िे शक्य झालिं नािी. राजजींच्या र्हडलािंनी र्ात्र या 

गोष्टीकडे फारसे लि हदले नािी. पण आिा राजा जी िी र्िंहदर 

बािंधणार आििे असिं त्यािंनी सािंहगिलिं. अत्यिंि सुिंदर अशा या र्िूी 

पनुस्थावहपि झाल्या िर िरच हकिी छान िोईल? सोबि र्ी र्िूी िंचा 

फोटो दिे आि.े 

शोभापरूचा राज पािुणचार आटोपनू आम्िी पढेु 

हनघालो. आिा पार्ली रस्त्याला लागायचे िोिे. पनु्िा एकदा रस्िा 



चकूुन भलत्या र्ागावला लागलो. एका ढाबे र्ाल्याने उलगडा केला. 

िािी एक र्जेशीर प्रसिंग आि.े पढुच्या भागाि सािंगेन. सोिागपरुला 

जाण्याआधी अजनू एका परुािन र्िंहदराि भेट दणे्याचा योग आला. 

याच दरम्यान गायत्री परुिरण यज्ञाि आर्चा सिभाग र्ैयाने करर्नू 

घेिला. आम्िी गायत्री परुिरण यज्ञ पयंि कसे पोचलो िािी एक 

अनभुर्च आि.े. नेर्किं  आर्च्या भागयाि हलिून ठेर्लिं िोििं िे 

घडर्नू आणल्या गेलिं िे र्ात्र नाट्यर्यररत्या… सािंगणार आि ेपण 

पढुच्या भागाि.. िोर्र नर्वद ेिर . 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला राजाजींच्या घरचा अनभुर् 

सािंहगिला िोिा. आर्च्या हदर्िीला राजा सरकार आहण राणी 

सरकार कसे आले िोिे िेिी सािंहगिलिं िोििं. भगनर्िूी िंची कथा 

सािंहगिली िोिी. आपण पढेु सोिागपरूला जाणार िोिो. 

सोिागपरूला आम्िी गायत्री परुिरण यज्ञाि साहर्ल झालो असिं र्ी 

सािंहगिलिं िोििं. आम्िी सोिागपरुला गायत्री परुिरण करणाऱ्या 

कुटुिंबाकडे कसिं काय नाट्यर्यररत्या पोिोचलो िे र्ी िमु्िाला 

सािंगणार िोिे. र्ात्र त्याआधी आज थोडिं र्ेगळिं हलहिणार आि.े 

र्ेगळिं म्िणजे कािी फार र्ेगळिं नािी िो! आपल्या या 

लेिी नर्वदा पररिर्ेच्या टप्प्याचा एक र्ित्त्र्ाचा भाग. एक एक 

भाग हलहििा हलहििा आपण अधवशिक गठलिं िोििं त्यार्ेळी 

आनिंद गगनाि र्ार्ेनासा झाला िोिा. अधव शिकापयंि िी 

लेिर्ाला हर्नाहर्घ्न पार पडली िी नर्वदार्य्याच्या आहण 

आपल्या र्ाचकािंच्या आशीर्ावदार्ळेु…. आजचा िा शिंभरार्ा 

भाग आि.े. अधवशिकार्रून पढेु जाऊन एक र्ोठा टप्पा आज 

आपण गाठला आि.े. अधवशिकानिंिर येणाऱ्या प्रत्येक भागाला 



आपल्या र्ाचकािंचिं प्रेर् र्ाढि र्ाढि गेलिं आहण म्िणनूच िा प्रर्ास 

सिुकर घडलेला आि.े एव्िाना पन्नास भागाचिं एक आहण 51 िे 

90 अशा भागािंचिं दसुरिं पीडीएफ रूपािील पसु्िक र्ाचकािंपयंि 

गेलेलिं आि.े यासाठी ई साहित्य प्रहिष्ठानचे शिशः आभार.  

आिा आपली पररिर्ा शेर्टच्या टप्प्याि आि.े आपण 

सध्या सोिागपरूपासनू ओिंकारेश्वर पयंिचा प्रर्ास करणार आिोि. 

जसजसिं आपण पररिर्ेच्या सािंगिे कडे येिो आिोि िसिं िसिं 

थोड्याच हदर्साि र्ैयापासनू दरू व्िार्िं लागणार याची जाणीर् िोिे 

आि.े िी लेिर्ाला सिंपल्यानिंिर काय? असा हर्चार िरु्च्यािी 

र्नाि येिो का? पण िरिं सािंगायचिं िर आपण र्ैयापासनू कधीिी 

दरू नसिोच! बघा ना, आज शिंभरार्ा भाग हलिीि असिाना 

पररिर्ा पणूव िोऊन अडीच र्र्व िोि आले आििे. र्ात्र िमु्िा 

सगळ्यािंबरोबर र्ाझी र्ानहसक पररिर्ा िसेच र्ाझी लेिी 

पररिर्ा िी घडि आिचे ना? र्ैयापासनू हिळर्ात्र िी र्ी दरू 

झालेली नािी याची प्रचीिीिी र्ला येि असिेच. कुठल्या ना 

कुठल्या कारणाने, कुठल्या ना कुठल्या हनहर्त्ताने, आपण सगळेच 

पनु्िा र्ैयाच्या पररिर्ेच्या किेर्ध्ये र्ार्रि असचू असा र्ला 

हर्श्वास आि.े र्ात्र या टप्प्यार्र गरज आि े िी या पररिर्ेच्या 

फहलिािंचा हर्चार करार्याची. इथे फलीि या शब्दाचा भौहिक 

अथव अपेहिि नािी िर अध्याहत्र्क अथव अपेहिि आि.े ि ेफहलि 



प्रत्येकाच्या प्रारब्धा प्रर्ाणे प्रत्येकाचिं र्ेगळिं असणार आि.े आहण 

र्खु्य म्िणजे याचा फक्त हर्चार करार्याचा आि,े कथन करणिं 

आर्श्यक नािीच! हकिं बिुना िशी गरजिी नािी. फक्त एक उजळणी 

एर्ढिंच! उद्दशे एकच कािी उरलिंसरुलिं र्ागे राहिलिं असेल सार्डून 

सार्रून घेिा यार्िं… अजनूिी र्ेळ गेलेली नािी असा िा टप्पा… 

चला िर र्ग पढेु चलयूाि? 

िळूिळू ऊन र्ाढू लागणार आि.े या भागाि उन्िाचा 

िडािा िी जबरदस्ि. अशाि र्ाझी िब्येि या कालार्धीि बरेचदा 

कर्ी-जास्ि िोि िोिी. िरिं सािंगायचिं िर एन्जॉयर्ेंट या शब्दाचिं 

परेुपरू इम्पलेर्ेंटेशन र्ाझ्याकडून िोि नव्िििं. पाय चालचू ठेर्ायच े

आहण चालि रािायचिं इिकिं च काय िे! िब्येिीर्ळेु असेल पण 

थकर्ा र्ाढि जाि िोिा. र्ाझिं रोजचिं हलिाण कर्ी िोऊ लागलिं 

िोििं. अनेक गोष्टी, अनेक जागा, अनेक लोक हटपनू ठेर्ायचे रािून 

गेलेि र्ात्र र्नाि जपल्या गेले ि ेनक्की. इिके हदर्स व्यर्हस्थि 

हटप्पणी केल्यानिंिर दसुरी र्िी घेिली आहण िी कुठेिरी रािून गेली. 

त्यार्ळेु आिा हजिकिं  आठर्ििं आि ेहििकिं  िरु्च्यासर्ोर र्ािंडणार 

आि.े गिंर्िच आि े की नािी? र्िी सािंभाळायची, हलिायची ि े

गेली चार साडेचार र्हिने र्ी करि आले पण इथनू पढेु कािी शक्य 

झालिं नािी… असो…. िे र्ित्र्ाचिं नािी. र्ित्त्र्ाचिं म्िणजे 

र्हिन्याचिं सान्नीध्य! र्ित्त्र्ाचिं म्िणजे िमु्िा र्ाचकािंचिं प्रेर्, िमु्िा 



र्ाचकािंचा हर्श्वास, आहण िमु्िा र्ाचकािंचे आशीर्ावद…. फार 

जास्ि हलिणार नािी आिा… िरु्ची उत्सकुिा हशगेला धरणार 

नािी.. िरिंिर इिकिं  सगळिं बोलायची हलिायची िी गरज 

नव्ििीच… औपचाररकिा करार्ी इिके कािी िमु्िी परके 

नािीि… िरीिी शिंभरी गाठल्याचा आनिंद हकिं र्ा सर्ाधान असेल 

कदाहचि!.. असो पढेु चलयूाि! 

आम्िी सोिागपरूला पोिोचेपयंि अिंधार िोि आला 

िोिा. एक र्ारुिी र्िंहदर सर्ोर हदसि िोििं. हिथे आसन लार् ूअसिं 

ठरर्लिं. र्िंहदराि गेलो िो कसलासा कायविर् सरुू िोिा. र्ाटलिं 

िासा-दीड िासाि कायविर् सिंपेल… पण आपल्याला र्ाटििं िसिं 

िोि नसििं. अध्याव-पाऊण िासािच िा कायविर् रात्रभर चालणार 

असल्याचिं आम्िाला सर्जलिं. हिथे आसन लार्ायला दिेील 

जागा नव्ििी. इथनू पढेु जाणिं शक्य नव्िििं कारण आिा अिंधार पडून 

गेला िोिा. आम्िी पायरीर्र बसनू िोिो. आिा जी काय व्यर्स्था 

करायची िी र्ैया करणार! अगदी फे्रश व्िायला सदु्धा जागा नािी.. 

र्ग काय आहलया भोगासी! लोक येि िोिे, बोलि िोिे, र्ात्र कुठे 

उिरणार आिाि हकिं र्ा कुठे थािंबणार आिाि असिं कािी कोणी 

हर्चारि नव्िििं. पजुारी बरु्ा िर व्यस्िच िोिे आज.. पण र्ै याला 

काळजी ना… एक र्ीस बार्ीस र्र्ावचा िरुण कार घेऊन आला 

आहण आम्िाला कार र्ध्ये बसण्याचा आग्रि करू लागला. कुठे 



जायचय आपल्याला? िा र्लुगा कोण? याला आपल्याबद्दल कसिं 

कळलिं?.. यापैकी कुठल्यािी प्रश्नाचिं उत्तर आर्च्याकडे नािी… 

पण िे र्ैया कडे असििं… आम्िी त्याला सािंहगिलिं आम्िी गाडीि 

येणार नािी. ि ूसार्ान गाडीि घालनू घेऊन जा िर्िं िर… थोडिं 

थोडिं पढेु जाऊन थािंब. आम्िी िझु्या पाठोपाठ येिो… कुठलािी 

प्रश्न न हर्चारिा आम्िी त्या कारच्या र्ागे र्ागे जाऊ लागलो. एका 

र्स्िीि एका अिंगणाि कार जाऊन थािंबली. आिनू उदबत्त्यािंचा 

सगुिंध येि िोिा. कािीिरी र्िंत्रोच्चार ऐकायला येि िोिा. “आप 

फे्रश िो जार्ो और पिली र्िंहजल पे आ जाओ”.. असिं सािंगनू िो 

र्लुगा र्र हनघनू गेला. आम्िीदिेील सािंहगिल्याप्रर्ाणे आिंघोळ 

पजूा करून पहिल्या र्ाळ्यार्र गेलो. बघिो िर एक िरुण आहण 

बरेच परुोहिि गायत्री परुिरण यज्ञ करि िोिे. सािू कुटुिंब गायत्री 

पररर्ारािलिं. त्यािंच्या र्ोठ्या र्लुाने गायत्री परुिरण केलिं आहण 

त्याच्या सािंगिेचा िा यज्ञ िोिा. या यज्ञार्ध्ये आर्चे करर्ी आिुिी 

दणेे ि ेआर्च्या भागयाि िोििं… कािीिी प्रश्न न हर्चारिा, कुणीिी 

न सािंगिा या र्लुाला आर्च्यापयंि पाठर्ण्याचिं कार् र्ैया ने केलिं 

ि े काय आिा र्ेगळिं सािंगायला िर्िं? िे आशीर्ावद, िे पाहर्त्र्य, 

आर्च्या नार्े हिने हलिून ठेर्लिं िोििं िचे िरिं.  

आम्िी ज्या र्िंहदराि थािंबलो िोिो त्या र्िंहदराच्या सर्ोर 

एक परुािन हशर्र्िंहदर िोििं. अगदी लिानसिं हिथल्या र्िूी ची गिंर्ि 



पढुच्या भागाि सािंगणार आि.े फोटो दिेील दणेार आि.े आहण 

एक कोडिं घालणार आि.े सुिंदर स्र्यिंभ ूआहण कोड्याि घालणारी 

िी र्िूी, नक्की कुठल्या दरे्िेची आि?े कुठलिं कोडिं घालणार आि े

र्ी? याची उत्तरिं िमु्िाला र्िूीचा फोटो बहघिल्यार्रच 

सर्जिील… पण या भागाि नािी िो.. पढुच्या भागाि.. िोर्र 

नर्वद ेिर 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या शिंभराव्या भागाि र्ी िमु्िाला गायत्री परुिरण 

यज्ञाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. सोिागपरू हशर् र्िंहदरािनू सािू यािंच्या 

घरी आर्ची रर्ानगी र्ैया ने हकिी िी हर्लिण पद्धिीने केली िे 

दिेील र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. सािू पररर्ाराकडून पढेु हनघिे 

र्ेळी सिंपणूव पररर्ार आम्िाला हनरोप दणे्यासाठी चार िे पाच 

हकलोर्ीटर चालि गार्ाच्या र्ेशीपयंि आला िोिा. आिा इथनू 

पढेु जाऊयाि. 

अरे िो र्ागच्या भागाि र्ी एका र्िूीबद्दल बोलि िोिे 

नािी का? सािंगिे सािंगिे. सोिागपरूला आम्िी ज्या र्िंहदराि थािंबलो 

िोिो हिथली िी र्िूी. अत्यिंि परुािन आहण स्र्यिंभ.ू एका दगडािनू 

कोरलेली. एकसिंध. ज्या कोणा हशल्पकारािंनी िी केली असेल त्या 

कलाकृिीला शिशः प्रणार्! आपल्या आधीच्या हपढ्यािंर्ध्ये, 

परू्वजािं र्ध्ये जी कला, जे ज्ञान िोििं िे आपल्यापयंि पोिोचलिंच 

नािीये असिं अनेकदा र्ाटून जाििं. िी जी र्िूी आि े त्यार्ध्ये 

हशर्पार्विी र्ध्यभागी असनू हशर् पिंचायिन र् हशर् पररर्ार िी 

सर्व एकहत्रिपणे कोरल्या गेलेली आििे. प्रत्येक दरे्िचेे र्ािन 



सदु्धा ह्या र्िूी र्ध्ये आि.े िरिंिर असे फोटो काढायला चािंगले 

कॅर्ेरे असार्े लागिाि.. र्ी र्ोबाईल कॅर्ेराने फोटो काढण्याचा 

प्रयत्न केला आि ेिो इथे दिे आि.े याच र्ाटचालीर्ध्ये रस्त्याि 

कुठेिरी हपिंपळाच्या झाडािाली एक शनी र्िंहदर हदसलिं. त्याचािी 

फोटो काढला िोिी दिेे. 

आिा आम्िी िळू िळू िोशिंगाबाद कडे सरकि िोिो 

र्ात्र अजनूिी बराच र्ेळ िोिा. हसर्री र्रून पढेु जाण्यासाठी 

गार्ागार्ािनू एक रस्िा जािो. हिथे कुठेशी एक गोडाऊन आि ेत्या 

गोडाऊनच्या बाजलूा एक आजोबा भेटलेि. त्यािंची गिंर्ि सािंगिे. 

कोणीिरी आम्िाला हदलेला केळ्यािंचा घड आर्च्याकडे िोिा. 

एर्ढ्या केळािंचिं करायचिं काय? र्ग र्ाटेि येणाऱ् या-जाणाऱ् या 

लोकािंना आम्िी केळ दऊे लागलो. ि ेआजोबा दिेील भटेले त्यािंना 

िी केळ हदलिं आहण थोड्या गप्पा झाल्या. आजोबा बरेच म्िािारे 

ऐ िंशीच्या र्र. घरी किं टाळा येिो म्िणनू या रस्त्यार्र येऊन बसिाि. 

पररिर्ार्ासी भेटले की बोलिाि. आर्च्या गप्पा सरुू असिानाच 

आभाळ आलिं. बोलिा-बोलिा आजोबा म्िणाले.. “बिुि बािे 

करिी िो र्ैया, ऐसेिी िी बािे करिी रिोगी िो र्कुार् पर निी 

पोिोच पाओगी… र्ै िो घर चला जाऊिं गा लेहकन ि ू भीग 

जायेगी… िेरी हर्ठी बािे सनुने का र्न िो ि.ै. चल र्े भी िेरे साथ 

आिा िुिं…” असिं म्िणि पढुची दोन गार् िे आजोबा र्ाझ्या सोबि 



पायी चालि चालि आले.. थोडक्याि काय िर. “फारच गहप्पष्ट 

आिसे, ि ूबसशील गप्पा र्ारि आहण िोशील ओली.. त्यापेिा 

र्ी िझु्याबरोबर येिो…” असिं म्िणि िा ऐ िंशी र्र्ावचा म्िािारा बारा 

िेरा हकलोर्ीटर आर्च्यासोबि चालला…त्यािंनीिी पररिर्ा 

केलेली त्यार्ळेु गप्पािंना नसुििं उधाण! 

पढेु जरासा चढार् िोिा.. जरासा काय पषु्कळ चढार् 

िोिा. ह्या आजोबािंचा हनरोप घेऊन आम्िी पढेु चाल ूलागलो र्ात्र 

थकर्ा जाणर्ायला लागला िोिा. बढाणा गार्ाच्या जर्ळ आलो 

िेव्िा ची गिंर्ि. एक कुणी शेिकरी गाई िंसाठी चारा घेऊन जाि िोिा. 

त्यािंनी आम्िाला चिा साठी हर्चारलिं. िरिंिर चिा प्यायची इच्छा 

िोि नव्ििी िर िो जेर्ायला थािंबर् ूलागला.. जेर्ायची िर अजनू 

र्ेळ झाली नव्ििी र्ग त्याच्या सर्ाधानासाठी कािीिरी घ्यार्िं 

म्िणनू आहण त्याच्या घरी गाई आििे म्िणजे दधू हकिं र्ा िाक 

नक्कीच हर्ळेल असा हर्चार करून िाक चालेल असिं सािंहगिलिं. 

िो म्िणाला िमु्िी थािंबा र्ी िाक आणिो. हिथेच एका ओढ्याच्या 

पलुार्र आम्िी हर्श्रार् करण्यासाठी थािंबलो. जर्ळजर्ळ िास 

िोऊन गेला िरी िा कािी िाक घेऊन आला नािी. हर्सरला असेल 

असिं र्ाटून आम्िी पढेु हनघालो. आर्च्या जर्ळचिं पाणीदिेील 

आिा सिंपलिं िोििं. पढुच्या गार्ाि गेलो आहण पाणी र्ाहगिलिं. हिथे 

िी आम्िाला जेर्ायचा आग्रि केला. आहण हिथेिी आम्िाला िाक 



चालेल असिंच आम्िी सािंहगिलिं. एका घरासर्ोर एका ओट्यार्र 

आम्िी बसलो िोिो. या गार्ािील एकाने भरपरू िाक करून 

आणलिं. िरी हलटर भर नक्कीच. िाक र्ला प्रचिंड आर्डििं… दोन-

अडीच गलास िाक प्यायले दिेील र्ी… िपृ्त र्ाटलिं अगदी. 

बाबािी भरपरू िाक प्यायला. आम्िी छान िपृ्त िोऊन पढेु हनघणार 

िोच र्ागच्या गार्ािला िो िाक आणिो म्िणनू घरी गेलेला र्ाणसू 

दोन िािािंर्ध्ये दोन बरण्या घेऊन आला. त्यािंनी जर्ळजर्ळ िीन 

हलटर िाक आणलिं िोििं. अरे बापरे आिा काय करणार? गार्ाि 

कुठे िाक हर्ळालिं नािी म्िणनू िा र्ाणसू र्ागच्या गार्ाि जाऊन 

आर्च्यासाठी घेऊन आला िोिा… नसुििं इिकिं च नािी िर िो 

र्ागच्या गार्ाििी पायी गेला हिथनू िाक घेऊन स्र्िःच्या गार्ाि 

गेला, हिरर्ी हर्रची कोहथिंबीर र्ाटण करून सुिंदर र्साला िाक घरी 

ियार केलिं आहण पनु्िा आर्च्यासाठी पढुच्या गार्ार्ध्ये पायी 

आला! इिके कष्ट, इिकी र्ेिनि त्यानी घेिल्यानिंिर ‘पोट भरलिं’ 

असिं सािंगनू त्याचा अपर्ान करणिं म्िणजे केर्ढी दषु्टिा? पोटाि र्ात्र 

थोडीिी जागा नािी… िरीिी र्ी आहण बाबा केर्ळ त्या र्ाणसानी 

एर्ढे कष्ट करून िाक आणलिं म्िणनू पनु्िा दोन दोन गलास िाक 

प्यालो. आिा इिकिं  िाक प्यायल्यानिंिर पोटाचिं पढेु काय झालिं िे 

कािी सािंग ूनये…. असो पण िरीिी त्याच्या र्ेिनिीचिं चीज झालिं 

यािच िरिं काय िे सर्ाधान. 



पढेु बढाणा गार् त्यानिंिर आलिं िेलसरी गार्. आिा 

आम्िी दोघािंनीिी हलटर हलटर िाक हपऊन झालिं असल्यार्ळेु जो 

कािी त्रास झाला त्यानिंिर आम्िी अगदी गळून गेलो िोिो. कुठेिरी 

िेलसरीिच र्कु्कार् बघार्ा आहण आरार् करार्ा असिं र्ाटि िोििं. 

आर्ची अर्स्था पािून एक िरुण र्लुगा आम्िाला स्र्िःच्या घरी 

येण्यासाठी आग्रि करू लागला. िमु्िी िळूिळू चालि या, र्ी पढेु 

जाऊन ियारी करिो असिं सािंगनू पढेु गेला. इथे गिंर्ि अशी झाली 

की न त्याने आम्िाला नार् हर्चारलिं आम्िी त्याला नार् हर्चारलिं, 

पत्ता दिेील हर्चारला नािी.. आम्िी चालि राहिलो आहण 

िेलसरी गार् सिंपि आलिं िरी ह्या र्ाणसाचा कािी अत्ता पत्ता नािी, 

उलटिं येिा येि नािी त्यार्ळेु थोडार्ेळ एका शाळेच्या जनु्या 

इर्ारिी पाशी हर्श्रार् करायचिं ठरर्लिं. गार्ािली लोक जर्ा झाली. 

अर्कु एक र्लुगा आम्िाला शोधि शोधि येईल त्याची आम्िी 

र्ाट बघिो आि ेअसिं सािंहगिल्यार्र अख्ि गार् शोध घेऊ लागलिं. 

िो र्लुगा कसा िोिा? त्याची गाडी कोणत्या रिंगाची िोिी, असे 

अनेक प्रश्न गार्कऱ्यािंनी आम्िाला हर्चारले. आम्िी जे र्णवन 

सािंगि िोिो िे र्ात्र गार्कऱ्यािंना सर्जिच नव्िििं. िमु्िी सािंगिा 

िसा र्ाणसू या गार्ाि नािीच असिं गार्करी सािंगि िोिे… र्नाि 

एक प्रश्न हनर्ावण िोि िोिा. आम्िी जर इथनू पढेु हनघनू गेलो िर 

ज्या घरी ियारी केली असेल त्यािंचे कष्ट र्ाया जािील.. गार्ािली 



िरुण र्िंडळी पढेु आली आहण प्रत्येक घरोघरी चौकशी केली. 

साटोगी चाचाच्या सनेु चा भाऊ गार्ाि नर्ीन िोिा आहण त्यानेच 

आम्िाला बोलार्लिं िोििं. साटोगी चाचा आहण त्यािंचा र्लुगा 

बािरेगार्ी गेले िोिे. त्यािंची सनू बाळािंिीण िोिी. अशािी 

पररहस्थिीि त्यािंनी त्यािंच्या घरी आम्िाला बोलार्लिं िोििं. 

आपल्या घरी रेर्ा र्ाई ने जन्र् घेिला आि े आहण म्िणनू 

पररिर्ार्ासींनी आपल्या घरी यार्िं अशी त्यािंची इच्छा. … आम्िी 

घरी गेलो िो िी बाळािंणिीन पोरगी स्र्यिंपाकासाठी ियारीला 

लागली िोिी. हिला िसच थािंबर्नू फक्त हिचडी टाक असिं 

सािंहगिलिं. भरपरू िाक प्यायल्यार्ळेु आर्चिंिी पोट जरा गडबड 

झालिं िोििं. घरची दधुी भोपळ्याची साधीशी हजरे-र्ोिरी घािलेली 

िेलार्रची भाजी आहण हिचडी असिं जऊेन हर्श्रार् करून र्ग 

आम्िी पढेु हनघालो. िरिंच या लोकािंच्या श्रदे्धचिं र्ोल नािी बाबा! 

पढेु गेलो िे रार्नगर ला. त्याआधीच्या परुािन 

हशर्र्िंहदराची एक गिंर्ि झाली. याहशर्ाय र्िंहदराची अर्स्था 

अगदी र्ोडकळीला आलेली. सगळे िािंब हिरपे झालेले. सगळी 

र्ािी िचलेली. र्िंहदराच्या सर्ोरील अिंगणार्ध्ये किं पाऊिं डच्या 

हभिंिी र्ािि येऊन आडव्या पडलेल्या. िरीिी िी हशर्हपिंडी र्ात्र 

जशीच्या िशी. िोलर्र रुजलेली असार्ी. फोटो सापडला िर 

नक्कीच दिेे. या र्िंहदरािला पजुारी र्िंहदराि न राििा गार्ाि राििो. 



कधी कुठल्या िणी कुठला िािंब कोसळेल याचा नेर् नािी. 

र्िंहदराचा जीणोद्धार करायला िर्ा िसा पैसा नािी. या अधव भगन 

र्िंहदरार्ध्ये भयानणिा िी प्रचिंड. लाईटची व्यर्स्था नािी आहण 

गभवगिृाि प्रचिंड अिंधार. हर्णहर्णिे हदर्े िेर्ढाच काय िो आधार. 

िरी या र्िंहदराि एक र्ेगळिं आकर्वण र्ाटि िोििं. या िािंबािंर्र 

केलेलिं हशल्पकार् बघार्सिं र्ाटि िोििं. इथे थािंबार्िं का थािंब ूनये ि े

दोन्िी प्रश्न सारख्याच जोरार्र र्नाि येि िोिे. एक र्न हिथे थािंबार्िं 

असिं सािंगि िोििं िर दसुरिं र्न अहजबाि थािंब ूनये असिं सािंगि िोििं. 

काय करार्िं कािी सचुेना. एक र्ेगळी भयानणिा आहण त्या 

भयाणिे पलीकडलिं आकर्वण ि ेगहणि कािीिरी र्ेगळिं िोििं.. एक 

र्ात्र नक्की..इथनू पढुच्या प्रर्ासाि र्ला अनेकदा अशा भयाणिे 

कडे ओढल्या गेल्याचिं जाणर्लिं. चािंगलिं हकिं र्ा र्ाईट िे कािी 

र्ाहििी नािी.. र्ेगळिं हकिं र्ा अनयजुअुल असिं कािीसिं ि ेआकर्वण 

िोििं ि ेनक्की. 

आम्िी इथे थािंबायचा हनणवय घेिला का? का आम्िी 

इथनू पढेु गेलो? हिथे थािंबलो असिाना आम्िाला नक्की काय 

र्ाटलिं? काय जाणर्लिं? इथे न थािंबण्याचा पिािाप झाला? 

थािंबण्याचा पिािाप झाला? याचा उलगडा या भागाि करणार 

नािी. पढुच्या भागाि नक्की कारण िोर्र नर्वद ेिर.  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १०२ 

 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला सिुागपरु ची र्िूी दािर्ली 

िोिी. पढेु र्ी एका अहिप्राचीन आहण र्ोडकळीस आलेल्या हशर् 

र्िंहदराबद्दल बोलले िोिे. हिथे थािंबार्े की थािंब ू नये या हद्वधा 

र्नहस्थिी र्ध्ये र्ी िोिे. त्या र्िंहदराची भयाणिा, त्यार्ागचिं कुििूल 

आहण त्या या भगन इर्ारिीचे सौंदयव, हशर्ाय गभवगिृािला उबदार 

अिंधार या सगळ्याच गोष्टी एकर्ेकािंच्या हर्रोधाि असनू सदु्धा 

आकहर्वि करि िोत्या ि ेनक्की. 

या र्िंहदराचा पजुारी र्ात्र अगदीच न्यटू्रल िोिा ि े

आहणक एक र्ेगळिंच. िमु्िी थािंबि असाल िर डब्बा घेऊन येिो. 

हकिं र्ा र्ाझ्या घरी भोजन प्रसादी ची व्यर्स्था करिो, पण र्ी इथे 

थािंबि नसिो असिं िो बोलला. थािंबा अथर्ा थािंब ू नका असा 

कुठलािी इशारा त्यानी हदला नािी. िािाची घडी घालनू िाली 

र्ान घालनू आर्च्या हनणवयाची र्ाट बघि िो उभा िोिा. “यिा 

रुक सकिे ि ै क्या” बाबानी हर्चारलिं. “आपकी र्जी” िो 

म्िणाला… कुठलािी हनणवय दणे्यासाठी त्याला परर्ानगी 

नसल्यासारििं त्याचिं बोलणिं र्ाटलिं. यदु्धभरू्ी हकिं र्ा स्र्शानभरू्ी 



र्धल्या भयाणिेशी िी भयानकिा जर्ळची र्ाटि िोिी. 

अस्िाव्यस्ििा, भगन झालेल्या हभिंिी, िचलेली जर्ीन ि े सगळिं 

बहघिल्यानिंिर, फक्तच गभवगिृािला उबदार अिंधार आहण त्याच्या 

आकर्वणाला दरू सारून आम्िी हिथनू पढेु जाण्याचा हनणवय घेिला. 

पढेु गेल्यानिंिर “अच्छा हकया हशर् र्िंहदर र्ें निी रुके” 

अशा प्रहिहिया हर्ळाल्या. आम्िी र्ात्र कारणिं शोधि बसलो 

नािी. जे िोििं िे योगयच िोि असििं याची आिा सर्य झाली िोिी. 

इथे राधाकृष्ण र्िंहदराि रात्रभर रार्ायण र्ाइक र्र सरुू असििं असिं 

सर्जलिं. र्ागच्या एका अनभुर्ाची आठर्ण झाली. ठीक आि े

बघयूाि असा हर्चार करून आम्िी आसन लार्लिं. काय झालिं 

कोण जाणे, त्याहदर्शी र्ाइक र्र रार्ायण झालिंच नािी. 

पररिर्ार्ासी आले म्िणनू गार्ािल्या सगळ्या िरुण र्िंडळींनी 

एकत्र येऊन िनरु्ान चालीसाचिं अकरा र्ेळा पठण केलिं. आजची 

रात्र छानच गेली. 

दसुऱ्या हदर्शी सकाळी लर्कर पढेु जायचिं ठरर्लिं. पण 

आिा इथे र्ारू नदीला बरिंच पाणी िोििं. नार् करून जाण्याहशर्ाय 

पयावय नव्ििा. नार् लर्कर हर्ळेच ना. हनघायला बारा र्ाजलेि. 

आिा सािंगा िेडा कडे जायचिं. इथे आम्िी रस्िा चकुलो. एका 

शेिािनू एक छोटिं लाकडी फाटक ओलािंडून पढेु जायचिं िोििं िे न 



जािा आम्िी सरळ र्ाटेने गेलो. या रस्त्यार्र आजबूाजलूा शेििं 

िोिी, र्ध्ये पाऊलर्ाट िोिी. इथे एक गिंर्ि झाली, िरिंच त्यार्ेळी 

काळजाचा ठोकाच चकुला असिा. दारार्ागे लपनू लिानपणी 

आपण एक िेळ िेळायचो बघा, कोणालािरी “भो”करायचिं.. 

िसिंच झालिं. 

आम्िी आपलिं र्न लार्नू चालि असिाना झाडाझडुपा 

र्धनू एक लठ्ठ, सार्ळी, र्ध्यर्र्यीन बाई अचानक सर्ोर येऊन 

उभी राहिली. िी बाई र्ाजर्ी पेिा जास्ि लठ्ठ आहण जास्ि उिंच 

िोिी. हिचे केस कर्रेपयंि लािंब िोिे आहण र्ोकळे सोडलेले िोिे. 

कपाळार्र भलिंर्ोठिं लाल कुिं कू िोििं. िी सर्ोर आली त्यार्ेळेस 

हिच्या आहण र्ाझ्यार्ध्ये जेर्िेर् दोन फुटाचिं अिंिर असेल! हिच्या 

िािाि गर्ि कापायचा कोयिा िोिा. िी इिक्या झटकन र्ाझ्या 

सर्ोर आली की त्यार्ेळी जणकूािी िी र्ाझ्यार्र िल्ला करिे की 

काय असा हर्चार िणभर र्नाि येऊन गेला आहण र्ी 

हकिं चाळलेच! डोळे बिंद केले आहण कानार्र िाि ठेर्नू हिथेच 

जहर्नीर्र िाली बसले, िशी िी बाई र्ोठ्याने िस ूलागली… हिने 

िािािला कोयिा बाजलूा फेकला आहण र्ाझ्या केसार्रून िाि 

हफरर्ला.. “रास्िा भटक गई ि ै बेटा र्ापस जाना िोगा”.. िी 

म्िणाली… “कोनसी धनु र्े चल रिी थी िरु्, र्ेरी जगि कोई 

जानर्र सार्ने आिा िो क्या करिी?.. र्िा एक छोटा गेट हर्लेगा 



उस्र् े से कूद के जाना”.. आपला कोयिा उचलनू पनु्िा िी 

झाडाझडुपाि हनघनू गेली. र्ला कािी सर्जलिंच नािी. काळजाचा 

ठोका चकुर्णारिं हिचिं िे र्ागणिं िोििं. कोण कुठून आली, कुठे गेली 

कािी.. कािी र्ािीि नािी…आम्िी पनु्िा उलट हफरून त्या गेटकडे 

गेलो. आिा पढेु सािंगा िेडा िदुव कडे जाऊ लागलो. 

सत्र्ासा निंिर एक गिंर्िच झाली बरिं का. एका घरािनू 

आम्िाला हलिंब ू सरबिासाठी बोलार्लिं. एरर्ी चिा हकिं र्ा र्िी 

हर्चारिाि आज हलिंब ू सरबि म्िणजे कािीिरी र्ेगळिं, म्िणनू 

आम्िालािी आनिंद झाला. ि ेघर थोडसिं र्ाड्यासारििं िोििं. आम्िी 

आिर्ध्ये जाऊन बसलो. बाबाला काय झालिं काय र्ाहिि..! िो 

म्िणाला ि ेघर र्ी आधीिी पाहिलिं आि.े बोलिा बोलिा बाबाने 

त्या घराचा नकाशाच सािंहगिला… त्याच्या लागनूच घरिी िसिंच 

आि े असिंिी सािंहगिलिं. कधी कधी र्ाटििं असिं बहघिल्यासारििं 

र्गैरे,बरेचदा जाणर्िो िो असा सारिेपणा, कािी हर्शेर् नािी 

त्याि.. असा हर्चार करून आम्िी पढेु हनघालो. झालसर नार्ाचिं 

गार् आि े ि.े जरा पढेु गेल्यानिंिर एका आजोबािंनी आम्िाला 

थािंबर्लिं. ठार बहिरे असलेले ि े आजोबा बाबाला हर्ठी र्ारू 

लागले. िे म्िणाले “इस साल हफरसे पररिर्ा क्या बाबाजी?” 

िरिंिर बाबानी पहिल्यािंदाच पररिर्ा उचललेली… सारिे चेिरे 

असिाि, असिं सर्जनू आम्िी पनु्िा पढेु हनघालो.. पण या गार्ािून 



कािी बाबाचा पाय हनघेच ना! इथेच थािंब ूअसिं बाबा म्िण ूलागला. 

पण अजनू बराच र्ेळ िािाि िोिा त्यार्ळेु पढेु जायचा हनणवय 

आम्िी घेिला. 

बरेचदा आपण सिंदभव शोधि बसिो आहण सिंकेि 

हर्सरिो असिं कािीसिं बाबाच्या या अनभुर्ार्रून आर्चिं र्ि झालिं 

बरिं का. सािंगिे. िरिं िर बाबाची झालसरला रािण्याची इच्छा िोिी, 

पण आम्िी पढेु हनघालो िोिो. सिंध्याकाळ पयंि बछर्ाडाला पोिच ू

असिं र्ाटि िोििं, म्िणनू िसा हनणवय घेिला िोिा. र्ात्र थोड्याच 

र्ेळाि आपण बछर्ाडा पयंि पोच ूशकि नािी असिं आम्िाला र्ाटू 

लागलिं. र्ारा, सराव, केर्ली, बछर्ाडा कोलनी आहण र्ग 

बछर्ाडा… बरच अिंिर िोििं. कदाहचि झालसर चे िे सिंकेि 

आम्िाला थािंबर्नू घेण्यासाठीच असिील… एकिं दर असिंच 

आम्िाला र्ाटू लागलिं, त्याला कारणिी िसिंच! र्ारापयंि येिानाच 

आम्िाला थकायला झालिं. आिा र्ाराला थािंब ूअसा हर्चार केला 

िर इथे व्यर्स्था नािी, साि हकलोर्ीटर आि जार्िं लागेल असिं 

सर्जलिं. साि हकलोर्ीटर आि जाण्यापेिा साि हकलोर्ीटर पढेु 

जार्िं असा आम्िी हर्चार केला. र्ात्र साि हकलोर्ीटर पढेु जाऊन 

आम्िाला कािी हर्ळेल की नािी िा हर्चार र्नाि आलाच नािी. 

साि हकलोर्ीटर पढेु गेल्यार्रिी आम्िाला कािी हर्ळणारच नसेल 

िर? िोपयंि अिंधार झाला िर? आहण िो थोडिंसिं असिंच झालिं 



म्िटलिं िरी चालेल. पढेु सरावला दिेील कािी व्यर्स्था नव्ििी. र्ग 

काय अजनू पढेु जायचिं.. आिा थोड्या र्ेळाि अिंधार पडणार. 

आम्िी अजनू केर्लीला सदु्धा पोिोचलेलो नािी. बच्छर्ाडा िर 

फार दरू राहिलिं अजनू! पण असिं असिाना दिेील आम्िी आज 

ज्या हठकाणी थािंबलो िे हठकाण अहिशय रर्णीय र् प्रसन्न शािंि 

िरीिी एकट असिं िोििं. या हठकाणापयंि आम्िी पोिोचलो कसिं िे 

सािंगिे. 

सराव िे हकर्ली या रस्त्याने आम्िी जाि असिाना आम्िी 

हनर्ारा शोधि िोिो. नािी म्िणायला कािी दकुानिं िोिी पण 

दकुानदारािंच्या चेिऱ्यार्रिी र्ोठाली प्रश्नहचन्ि! र्ग एक 

र्ध्यर्र्यीन, िट्टा कट्टा र्ाणसू आम्िाला म्िणाला “र्ेरे पीछे पीछे 

आओ थोडा अिंदर जाना ि ैलेहकन अच्छी जगि आपको ले जािा 

िूिं” आिा दसुरा पयावय नव्ििा म्िणनू आम्िी त्याच्या र्ागे र्ागे 

चाल ूलागलो. साि हकलोर्ीटर आि र्ध्ये जायला आम्िी नािी 

म्िटलिं िोििं आहण पढेु हनघालो िोिो, र्ात्र आिा पाच हकलोर्ीटर 

आि जार्िंच लागलिं आम्िाला. छान र्ैयाच्या हकनाऱ्यार्र एक 

भलिं र्ोठिं र्डाच झाड िोििं. दरू दरू पयंि हचटपािरूिी नािी 

अशीिी जागा. र्डाच्या झाडािाली र्ारुिीचिं र्िंहदर. र्िंहदर म्िणजे 

काय, एक र्ोठिं शेड आहण शेडच्या िाली ओटा बसर्लेला. 

शेडच्या बाजलूा एक झोपडी. अगदी टेन्ट म्िणार्िं अशा प्रकारची. 



शेडर्ध्ये एका कोपऱ्याि हर्टािंची चलू बनर्लेली. बाजलूाच एक 

हसर्ेंटची रॅक बनलेली आहण त्याि भािंडी ठेर्लेली. स्र्यिंपाक घर 

ियार िोििं. आसन शेडर्ध्येच लार्ायचिं िोििं आहण झोपडीि फक्त 

अिंथरूण-पािंघरूण आहण हशधा सार्ान ठेर्लेलिं िोििं. आम्िी ज्या 

र्ाटेने आलो हिकडे बहघिलिं िर शेिािंर्ध्ये र्ाट लपनू गेली िोिी 

आहण नजर जाईल हिथर्र फक्त शेिािली हिरर्ळ हकिं र्ा जर्ीन 

हदसि िोिी. र्ाणसू नार्ाच्या प्राण्याचा कुठलािी नार्ोहनशान त्या 

शेड आणी झोपडी व्यहिररक्त आम्िाला जाणर्ि नव्ििा. 

इथे या र्ध्यर्र्यीन र्ाणसाने सिंध्याकाळी शिंिनाद 

केला िो िण अिंगार्र काटे आणणारा िोिा. शिंिनाद करून 

झाल्यानिंिर सदु्धा कािी िण त्या शिंिाचा आर्ाज र्ािार्रणाि 

र्रुिोय की काय असिं र्ाटि िोििं. काचेच्या नाजकू पट्टीिनू पिार्िं 

िसिं सिंधीप्रकाशािलिं ि ेहर्श्व! र्ारुिीच्या र्िूीसर्ोर ठेर्लेला हदर्ा 

या सिंधीप्रकाशाि हर्शेर् ठसठशीि हदसि िोिा. र्िंत्रर्गुध करून 

टाकणारिं र्ािार्रण िोििं. इथला अिंधार काळा नसनू जािंभळट हनळा 

िोिा. झाडिं र्ैया, शेििं िळू िळू जािंभळी िोिायेि असिं र्ाटि िोििं. 

पजूाअचाव आहण भोजन प्रसादी झाल्यानिंिर आसन लार्नू र्ी 

जपाला बसले. िपू छान जप झाला. डोळे उघडले त्यार्ेळी जे 

पाहिलिं िे हर्लिण िोििं. सव्र्ा दोन -अडीच ची र्ेळ असेल 

साधारण. र्ैयाच्या पाण्याचा आर्ाज येि िोिा. उत्तररात्री र्िंद िर्ा 



र्ािि िोिी. आहण अशार्ेळी अिंगार्र आनिंदाचे धरु्ारे उठार्ेि 

असिं कािीिरी र्ाझ्या नजरेला पडलिं. पण नक्की काय िे पढुच्या 

भागाि सािंगेन. िोर्र नर्वद ेिर 
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला सिुागपरूच्या गायत्री 

परुुिरण यज्ञाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. साटोगी चाचा कडच्या 

जेर्णाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. रार्नगरला नार् हर्ळाली नािी िोिी 

भाग सािंहगिला िोिा आहण शेिाि अचानक सर्ोर आलेली िी 

बाई, िो अनभुर् दिेील सािंहगिला िोिा. आम्िाला बछर्ाडा येथे 

जायचिं िोििं परिंि ुर्ाराला येिायेिाच आम्िी थकून गेलो. पढेु जाणे 

आर्श्यकच िोि,े असिं र्ाटून केर्ली पयंि जाऊ असिं ठरर्लिं. र्ात्र 

र्ध्येच आि र्ध्ये जाऊन एका र्टर्िृाच्या िाली आजचा 

र्कु्कार् केला. आिा इथनू पढेु सािंगणार आि.े 

या जागेचिं र्णवन र्ी र्ागच्या भागाि केलिं िोििं. अहिशय 

प्रसन्न, शािंि आहण एकट अशी िी जागा िोिी. इथे फक्त एक 

र्ध्यर्र्गीय र्ाणसू काय िो रािि िोिा. िसिं पिािा इथे कोणी 

रािि असेल अशी शिंकािी येऊ नये… कुणीिरी रािििंय त्याच्या 

िणुा म्िणजे हनदान कािी र्स्ि,ू कपाटिं, नािी म्िटलिं िरी थोडिं 

स्र्यिंपाकाचिं सार्ान एर्ढिं िरी असायला िर्िं नािी का? पण बिुधा 

िा र्ाणसूिी अर्हलयाच असार्ा. एक छोटासा टेन्ट आहण 

भलिंर्ोठिं शेड यािच त्याचिं सार िंकािी िोििं. िाण्याहपण्याच्या र्स्ि,ू 



थोडेफार धान्य आहण थोडे कपडे असार्ेि, ि े त्या टेन्ट र्ध्ये 

ठेर्लेलिं, आहण शेडर्ध्ये चलू आहण आसन… झाली की व्यर्स्था 

अजनू काय लागििंय आयषु्य जगायला?.. असो पढेु सािंगिे 

िर भोजन प्रसादी झाल्यानिंिर र्ी जपाला बसले. छानच 

जप झाला ईथे. र्ी नक्की हकिी र्ाजिा जपाला बसले िे कािी 

आठर्ि नािी. र्ात्र डोळे उघडले त्यार्ेळी सव्र्ादोन-अडीच झाले 

असार्ेि. छान र्िंद झळुका र्ािि िोत्या. र्न अहिशय प्रसन्न िोििं. 

ओलसर चािंदणिं पडार्िं िसा प्रकाश पसरला िोिा. काय हिथी िोिी 

र्ाहिि नािी पण िलक्या चािंदण्या र्ध्ये दिेील आजबूाजचूिं स्पष्ट 

हदसि िोििं. अशाि र्ाझी नजर र्ािार्रणार्र अलर्ार बोट 

हफरर्ल्यासारिी हफरू लागली, आहण एका दृश्यार्र जाऊन 

हिळली. िे दृश्य बघिाना अिंगार्र अिरशिा आनिंदाचे धरु्ारे उठि 

आििे असिं र्ाटि िोििं. सािंगिे. 

र्ाझ्या उजव्या िािाकडे बरिंच दरू अिंिरार्र ि ेदृश्य िोििं. 

जहर्नीपासनू साधारण िीन-चार फूट उिंच असिं एक आनिंदाचिं झाड 

म्िणा ना.. ि े झाड असिंख्य अहगन कणािंनी चर्कि िोििं. आिा 

नक्की कसिं सािंग?ू झाडाचिं र्धलिं िोड कािी चर्कि नव्िििं, र्ात्र 

अचानक त्या िोडाला अहगन फुलािंच्या फािंद्या फुटा व्याि अशी 

र्ध्येच एकेक फािंदी फुटि िोिी. आपण फटाक्याि लार्िो िे अनार 



पाहिले ना, िे जर अहिशय स्लो-र्ोशनर्ध्ये चालर्लिं िर कसिं 

हदसेल, िसा थोडासा िा प्रकार िोिा. कधी िालची फािंदी िेजाळून 

उठायची िर कधी र्रचे िरेु िेजाळून उठायचेि… असिंख्य हठणगया 

एका हठकाणी जर्ा िोऊन आनिंदाचा कसलािरी उत्सर् साजरा 

करि आििे की काय असिं र्ाटि िोििं. र्ाटलिं, हपऊन घ्यार्िं िे 

दृश्य.. फोटो काढायचा प्रयत्न केला पण कॅर्ेरा र्ध्ये कािी हटपल्या 

जाईना. जर्ळ जाऊन बघार्सिं र्ाटलिं, पण अिंिर िसिं लािंबचिं आहण 

र्ेळ रात्रीची… र्ग र्नाि आलिं, जे हदसििंय िे आनिंदाने बघार्िं, ि े

धरण्याचा र्ोि केला िर जे आि ेिे िी जाईल, नािी का? साधारण 

िासभर िरी र्ी त्या झाडाकडे बघि राहिले. बाबाला उठर्ण्याचा 

हनष्फळ प्रयत्न केला िरा पण िे भागय फक्त र्ाझिं िोििं बिुधा. 

िळूिळू िी अहगन फुलिं सकूु लागलीि. सरुर्ािीला फािंद्यािंचिं िेज 

कर्ी िोि गेलिं, आहण र्ग िेजाळणाऱ्या फािंद्यािंची सिंख्या कर्ी कर्ी 

िोि गेली. र्ग र्ध्येच कधीिरी िरुा चर्कून जायचा. िेळून िेळून 

थकलेलिं आनिंदाचिं झाड साधारण साडेिीन चारला झोपी गेलिं… 

र्ात्र र्ग आजबूाजलूा झुिंजरु्ुिंज ुचा िेळ सरुु झाला. कधी ऐकले 

नसिील िे आर्ाज िलके-िलके ऐकू येऊ लागले. िर्ेिला गारर्ा 

र्ाढला आहण पनु्िा एकदा नकळि र्ाझे डोळे बिंद झाले. शेड साठी 

बािंधलेल्या पायरीर्र र्ी बसले िोिे. िािंबाला टेकून. सिा 

साडेसिाला डोळे उघडले… ह्या िासा-दोन िासाि िे आनिंदाचिं 



झाड र्ाझ्या आि हकिीदा उगर्लिं असेल, िेजाळलिं असेल, रूजलिं 

असेल िे सािंगिा येि नािी. आिा ि े हलहििाना सदु्धा डोळे बिंद 

करून िे झाड डोळ्यासर्ोर आलिं की अिंगार्र त्या अगनी 

फुलािंसारिे असिंख्य रोर्ािंच उभे राििाि. या अगनी फुलािंनी िेजाचिं 

बीज पेरलिं की काय र्ाझ्याि,र्ाहिि नािी, पण आिा िी थकायला 

झालिं की ि ेझाड आठर्ार्िं, र्ग सगळा थकर्ा दरू िोिो, पजूा करिे 

र्ेळी डोळे बिंद करार्े आहण याचिं स्र्रण व्िार्िं की िर्ेि 

िरिंगल्यागि िलकिं  र्ाटू लागििं. जप करायला घेिला आहण ि ेझाड 

डोळ्यासर्ोर आलिं की या चर्कणाऱ्या प्रत्येक हठणगीहनशी 

सद्गरुुिं च्या आशीर्ािंचा र्र्ावर् िोिोय असिं जाणर्ििं. िी अगनी फुलिं 

म्िणजे नक्की काय? आजबूाजलूा बरीच झाड असिाना िे एकच 

झाड का चर्कून उठलिं? िा र्नाचा िेळ का हनसगावची हकर्या? 

या प्रश्नािंची उत्तर र्ाझ्याकडे नािी. िरिं सािंग?ू िी शोधार्ी असिंिी 

र्ाटि नािी. त्या झाडाने र्ाझ्याि जे कसलिं बीज पेरलिं त्याची फळ 

र्ात्र र्ी नक्कीच जगिेय, अनभुर्िेय! 

 

सकाळी सिा साडेसिाला डोळे उघडले िो आर्च्या 

सोबि असलेला र्ाणसू आपल्या आसनार्र नव्ििा. र्ी बाबाला 

उठर्लिं, आहण आम्िी र्ैया दशवनासाठी गेलो. स्नानादी आटोपलिं 



सकाळची पजूा हर्हध झाली आहण पढेु हनघालो. र्ळू रस्त्यार्र 

आल्यानिंिर आजबूाजलूा शेिी आहण र्ध्ये डािंबरी रस्िा. 

र्ळणार्ळणािंचा िा रस्िा आि.े करि करि आज आम्िी बछर्ाडा 

कॉलनीला पोिोचलो. चार साडेचार झाले असिील. र्ध्ये एक-दोन 

हठकाणी चिा झाला िेर्ढाच! आिा भकू लागली िोिी. पण इथे 

लोक पाणी दिेाना सदु्धा गािंगरि िोिे. िी र्स्िी बिुधा हनम्न 

जािीयािंची. आपण शिरािंर्ध्ये रािणारे लोक जाि-पाि फारसिं 

पाळि नािी, पण छोट्या गार्ािंर्ध्ये अजनूिी िा प्रकार फार 

बघायला हर्ळिो. आपल्या र्ळेु यािंचा धर्व नष्ट िोईल, यािंची 

पररिर्ा भ्रष्ट िोईल असा हर्चार ि ेलोक करि असिाि, त्यार्ळेु 

पाणी र्ाहगिलिं की िे एकर्ेकािंकडे नसुििं बघिच असिाि… द्यार्िं 

हकिं र्ा न द्यार्िं या हर्चाराि िे िसेच उभे राििाि.. आम्िी 

बछर्ाड्याला गेलो. आश्रर्ाची व्यर्स्था पाहिली.. बरा 

िोिा..आसन लार्णार िोच बाजचू्या म्िािाऱ्या आजी ने आर्ाज 

हदला… “ईधर िर्ारे घर र्े रिो” र्ग काय आर्ची रर्ानगी त्यािंच्या 

घरी! पण इथे एक गिंर्िच झाली. आम्िाला आश्रर्ाि आलेलिं 

पािून एका आजोबािंनी आम्िाला न हर्चारिाच आर्च्या 

जेर्णाची व्यर्स्था केली िोिी. आहण या व्यर्स्थेबद्दल आम्िाला 

कािीिी र्ािीि नव्िििं म्िणनू या म्िािाऱ्या आजींच्या घरीसदु्धा 

जेर्णाच्या व्यर्स्थेचिं हर्चारलिं िर आम्िी िो म्िणनू सािंहगिलिं. 



पजूाअचाव झाल्यानिंिर आम्िी पानार्र बसणार िेर्ढ्याि िे दसुरे 

गिृस्थ सदु्धा डबा घेऊन आले. र्ग आिा काय, आम्िी सकाळी 

जेर्लो नव्ििो ना… आिा रात्री दोन्िी र्ेळचिं जेर्लो आम्िी! 

कठीण असििं पण असिं दोन्िी र्ेळचिं एकदर् जेर्णिं… र्ैया ची 

ईच्छा… असो.. आजची रात्र छान गेली. 

दसुऱ्या हदर्शी आम्िी सकाळी हनघालो िो चिासाठी 

गणेराला थािंबलो. हिथे पण एक गिंर्ि झाली बरिं का! इथे 

आर्च्यासाठी आधीच ियारी करून ठेर्ली गेली िोिी. र्ाटच 

बघि िोिे आर्ची ि ेलोक.. यािंना कसिं कळलिं आम्िी येणार िे? 

अगदी आर्चे कपडे, बॅगचे रिंग सगळिं इििंभिू र्ाहिि िोििं या 

लोकािंना… कसिं? पढुच्या भागाि सािंगिे न! पढुच्या भागाि अजनू 

एका छान जागेशी ओळि करून दईेन. नर्वदार्य्याच्या एका 

रुपाची ओळि करून दईेन. नर्वदा हकनाऱ्यापासनू दरू असनूिी या 

जागेला “घाट” या नार्ाने सिंबोधलिं जाििं. इथे र्ैयाचिं अहस्ित्र् आि े

र्ात्र हदसि नािी अशी िी जागा… आहण या जागेच्या या 

किं पनािंबद्दल िर हर्चारूच नका. आहण इथे र्ला ज ेकाय हर्ळालिं 

िे पण अलौहकक आि…े सािंगणार आि े पण पढुच्या भागाि.. 

नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला आनिंदाच्या झाडाची 

अनभुिूी दणेारा अनभुर् सािंहगिला िोिा. हिथनू पढेु आम्िी आिा 

गणेरा कडे हनघालो िोिो. पण त्या आधी बच्छर्ाडाच्या ज्या घरी 

आम्िी थािंबलो िोिो त्या घरच्या म्िािाऱ्या आजीबद्दल एक गिंर्ि 

सािंगणार आि.े या आजी जख्िड म्िािाऱ् या, र्ात्र यािंना रोज नर्वदा 

हकनारी जायचिं असििं. कािी र्र्व आधी पयंि त्या एकट्या जाि 

असि, र्ात्र र्ग र्दृ्धापकाळार्ळेु चालणिं िोि नसे,िरीिी या आजी 

िट्ट करून घरािनू लपनू र्ैया हकनारी जाि. एकदा त्या पडल्या 

आहण त्यािंचा पाय फॅ्रक्चर झाला, िेव्िापासनू र्लुािंनी त्यािंना 

घराबािरे पडू दणेिं बिंद केलिं. झालिं, आजी बिंधनाि अडकलेल्या 

आहण र्ग र्लुाचा सनेुचा नािर्ािंचा राग करू लागल्या. त्यािंना 

रोजच्या रोज घेऊन जाणिं िरिं िर कठीण िोििं, िरीिी त्यािंच्या नािीने 

िी जबाबदारी उचलली, र्ात्र आजीचा र्ेगळाच िट्ट सरुु झाला. 

त्यािंना अख्िा हदर्स र्ैया हकनारीच बसायचिं असायचिं… आिा 

असिं कसिं चालेल? इिका र्ेळ कुठे कुणाला… म्िणनू पनु्िा आजी 



घरािच बिंद झाल्या… पण र्ैयाची ओढ त्यािंना स्र्स्थ बस ू दिे 

नािी.. आर्च्या सर्ोरची गोष्ट… 

दसुऱ्या हदर्शी सकाळी आम्िी लर्कर उठून ियार 

झालो, िेव्िा आजी म्िणाल्या… “जरा गाय और बछडे की रस्सी 

िोल दो, र्ेरा बेटा सोया ि,ै उसको निी जगािी िरु् र्ेरा यि कार् 

कर दो” आम्िालािी त्याि कािी र्ार्गिं र्ाटलिं नािी. दोन गाई 

आहण दोन बछड्यािंना आम्िी र्ोकळिं केलिं आहण आहण फाटक 

उघडून हदलिं. फाटकाचा आर्ाज झाला असेल म्िणनू आजी ची 

नाि उठली…. काय झालिं बघायला बािरे आली िो गायी आहण 

बछडे गोठ्याि नसलेले हिने पाहिले आहण िी बछड्यािंच्यार्ागे 

धार्ली. जािा जािा हिने आपल्या आई-र्हडलािंना आर्ाज हदला. 

आम्िाला कािी कळेना.. आजींनीच िर सोडायला सािंहगिले 

बछडे! लगेचच आजींची सनू बािरे आली आहण बछडे कुणी 

सोडलेि म्िणनू हर्चारलिं असिा आम्िी आजींनी सोडायला 

सािंहगिल्याचिं सािंहगिलिं… त्याबरोबर सनूबाई िंनी कपाळाला िाि 

लार्ला आहण आजींची गोष्ट आम्िाला सािंहगिली िी अशी…. 

त्या म्िणाल्या; आजी आम्िाला त्रास दिेाि, घरी 

कािीिरी र्दु्दार् गोंधळ करिाि… आम्िी त्यािंना घराबािरे जाऊ 

दिे नािी म्िणनू उपदव््याप करिाि… आहण असिं बोलिा 



बोलिाच त्या सनू बाई िंच्या लिाि आलिं की आजी कुठे हदसि 

नािीि… िा सगळा गोंधळ ियार करून आजीबाई िंनी र्ािार्रण 

हनहर्विी केली आहण सगळ्यािंचिं लि बछड्यािंकडे र्ेधनू गपुचाप 

पळ काढला… र्ग त्या आजींचा र्लुगा त्यािंना शोधि शोधि र्ैया 

हकनाऱ् याकडे गेला िेव्िा त्या रस्त्याि सापडल्या…. 

 

र्लुाबाळािंचा हर्चार करिा त्यािंचिं चकुि नव्िििंच िरिं, 

आहण आपल्या चालत्या हफरत्या अर्स्थेपयंि जी बाई रोज र्ैया 

दशवन घेि िोिी हिला र्ैयाला भेटू हदल्या जाि नव्िििं, िेव्िा हिची 

अर्स्था कशी िोि असेल ििेी आपण सर्ज ूशकिो. हिथेच र्ैया 

हकनारीच्या गार्ािच र्ैयाच्या ह्या अशा लीला पाहिल्या की र्ाटििं 

हिची आपल्यार्र िरिंच िपू कृपा आि.े 

असो… आजींना सिुरूप घरी आलेलिं पािून र्ग 

आम्िी हिथनू पढेु हनघालो. ि े अिंिर साधारण आठ िे दिा 

हकलोर्ीटर. आम्िी जसिं गार्ाजर्ळ येि िोिो िसिं लोकािंच्या 

चेिऱ्यार्र आर्च्यासाठी ओळिीचे भार् हदस ू लागले. लोक 

आपलुकीने चौकशी करि िोिे. स्र्िःच पढुचा रस्िा सािंगि िोिे. 

एका बाबाजींनी िर नागपरू र्ाली र्ािाजी असा उल्लेििी केला, 

िेव्िा र्ात्र या लोकािंना आपल्याबद्दल कसिं काय र्ाहििीये? याचिं 



आियव र्ाटून गेलिं.. पण िो उलगडा ि ेपढेु लगेचच झाला. िमु्िाला 

सेलर्ाड्याचे गड्ुडा ठाकूर आठर्िाि का? त्याच गार्ािल्या एका 

ची र्लुगी आहण जार्ई इथे गणेऱ् याला रािणारे. पण ि े र्लुगा 

आहण जार्ई यार्ेळी गार्ाि नव्ििे. सेलर्ाडाच्या दादािंनी 

आपल्या र्लुीला आर्च्याबद्दल कळर्लिं, आहण र्लुगी आहण 

जार्यािंनी गार्ाला आर्ची र्ाहििी हदली. “आम्िी गार्ाि नािी 

त्यार्ळेु पररिर्ार्ासीयािंची योगय िी सेर्ा िमु्िीच घ्यायची” असिं 

गार्कऱ्यािंना सािंगण्याि आलिं िोििं.” बिु के र्ायके से 

पररिर्ार्ासी आये ि,ै उनका ियाल बिुि अच्छे से रिना ि”ै 

असिं गार्कऱ्यािंनी ठरर्लिं िोििं.. आहण म्िणनू िे आर्ची र्ाट बघि 

िोिे. 

गणऱे् याला एका हठकाणी चिा प्यायला थािंबलो िो 

घरच्या र्ािाजींनी थोडा र्ेळ अजनू थािंबा र्ाझे पिी येिाि आि े

त्यािंना भेटून जा असा आग्रि केला. जरा र्ेळ हर्श्रािंिी घेिो न घेिो 

िोच र्ािाजी आिनू र्ािंगयाची रस्सा भाजी आहण र्के की रोटी असिं 

भरलेलिं िाटच घेऊन आल्या… “िाना बन गया िो िा भी लो” 

सर्ोर आलेल्या अन्नाचा आदर केला जेर्नू घेिलिं बाबाजींची भेट 

घेिली आहण पढेु हनघालो. आिा पढुचा सगळा रस्िा निरच्या 

बाजबूाजनेू… निर हकिं र्ा कॅनल, र्ध्ये झाड आहण शेििं असा िा 

रस्िा. ऊन र्ाढि चाललेलिं, त्यार्ळेु थकर्ा येणारच.. आम्िी 



आपलिं न बोलिा चालि रािायचिं ठरर्लिं.. र्ी पढेु आहण बाबा 

र्ागे. र्ी र्ाझ्या गरुु र्िंत्राचा जप करि िोिे आहण बाबा 

त्रयोदशािरी र्िंत्राचा. बाकी र्ािार्रण शािंि िोििं. अचानक बाबा 

र्ोठ्यार्ोठ्याने जप करू लागला आहण लगेचच पनु्िा शािंि झाला. 

शािंि झाला िसा र्टकन जहर्नीर्र बसला… र्ला कळेच ना. 

बाबाची िब्येि बरी नािी बिुिेक, असिं र्ाटून र्ी िी घाबरले… 

र्ात्र बाबाची िब्येि बरी िोिी. िो फक्त घाबरला िोिा. त्याच्या 

िोंडून शब्दच फुटि नव्ििे. .. र्ला र्ात्र कािी केल्या कारण 

सर्जि नव्िििं. 

बाबा थोडा शािंि झाला, पाणी प्यायला आहण र्ग र्ी 

त्याला हर्चारलिं…”एर्ढिं घाबरायला काय झालिंय” िर र्ग त्यानी 

र्ला रागर्ायला सरुुर्ाि केली. “र्िूव र्लुगी आिसे ि,ू िझुिं लि 

कुठे असििं? हदसि नािी का िलुा? डोळे की बटन आििे िझुे?” 

आिा िर र्ी अजनूच गोंधळाि पडले.. र्ी काय केलिं िोििं? बरिं 

र्ाझा बाबाच्या पायार्र पाय पडार्ा एर्ढिं कािी आर्च्याि अिंिर 

कर्ी नव्िििं. र्ग बाबाला हचडायला एर्ढिं काय झालिं िोििं? िो 

कािी सािंगायला ियार नािी! र्ग बाबा उठला, र्ाझ्या डोक्यार्र 

िाि ठेर्ला, एक र्ोठा ससु्कारा सोडला आहण म्िणाला “चला 

आिा, र्ध्येर्ध्ये िाली बघि चला”…. िपू हर्नर्णी केल्यार्र 



बाबािंनी सािंहगिलिं, िे ऐकून र्ला आियव र्ाटलिं पण िरच भीिी 

र्ाटली नािी.. 

बाबा म्िणाला, ि ूचालि असिाना उजव्या बाजलूा एक 

र्ोठा नाग फणा काढून बसला िोिा. त्याला बघिाच र्ाझ्या िोंडून 

शब्द फुटेना, आहण र्ी र्ोठ्याने जप करायला सरुुर्ाि केली, िर ि ू

र्ागे र्ळलीस. त्या नागाला काय र्ाहिि ि ू र्ागे र्ळणारेस िे? 

िझु्या दोन पायािंच्या र्धनू िो नाग गेला आहण िलुा सर्जलिं पण 

नािी? िझुा एक पाय पढेु आहण दसुरा पाय र्ागे िोिा, िो पाय 

उचलनू चकूुन त्या नागाच्या अिंगार्र पडला असिा िर हिथेच 

डसला असिा ना िलुा….” िो नाग हनघनू गेला िोिा, त्यार्ळेु 

असेल पण र्ी शािंि िोिे. र्ी नाग बहघिलाच नव्ििा, त्यार्ळेु र्ला 

भीिी र्ाटलीच नािी…. र्ी आपला जप करि पाय उचलि 

िोिे…. िा अनभुर् र्ाझा नव्ििा िो बाबाचा िोिा. एक र्ात्र 

सर्जलिं.. एिादी गोष्ट ध्यानीर्नीिी नसली की हिच्याबद्दल 

कािीच नसििं. अहस्ित्र्च नसििं हिचिं. आहण एिादी गोष्ट र्नाि 

असली की िी सर्वत्र असिे. आहण म्िणनूच प्रयत्नपरू्वक र्ेगळिं 

व्िायचिं असििं. हर्शेर्िः र्नाि घर करून रािणाऱ्या 

आकर्वणापासनू आसक्तींपासनू….एकदा त्यािंचिं अहस्ित्र् सिंपलिं 

की र्ग त्यािंच्या हनगहडि असलेल्या सगळ्यािंचिंच अहस्ित्र् 

सिंपणार! असिंच एक एक गळि जाणार!..असो.. 



आजचा भाग भराच लािंबला म्िणायचा… िी र्ैयाच्या 

अहस्ित्र् असणाऱ्या पण न हदसणाऱ्या जागेची गोष्ट पढुच्या भागाि 

सािंगिे. र्ला कािीिरी अलौहकक हर्ळालिं िेिी पढुच्या भागाि 

सािंगिे… िोर्र नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला गणेरा येथील गिंर्ि 

सािंहगिली िोिी. त्याच बरोबर म्िािाऱ्या आजींची दिेील गोष्ट 

सािंहगिली िोिी. आिा पढेु जाऊयाि  

आम्िी नर्वदा केनलच्या बाजलूा जाि िोिो. र्ागच्या 

भागाि, ‘र्ैयाचिं अहस्ित्र् आि ेर्ात्र र्ैया हदसि नािी’ असिं र्ी 

म्िणाले िोि,े त्याबद्दल सािंगिे. एका हठकाणी एक पाटी लागली 

िोिी. “कृपया पैदल पररिर्ार्ासी यिासे न जाये” असिं त्या 

पाटीर्र हलहिलिं िोििं. अशा प्रकारची िी पहिलीच पाटी सिंपणूव 

पररिर्ेि पाहिली िोिी. नािी म्िणायला अर्रकिं टकच्या र्िंहदराि 

अशा पाट्या लागलेल्या आििे पण िेथे र्ैया पात्र अगदीच एका 

ढािंगेि ओलािंडिा यार्िं असिं िोििं म्िणनू िशी पाटी हलहिली िोिी. 

इथे िरिं असिं हलहिण्याचिं कािीिी कारण नािी… पढेु गेल्यार्र या 

पाटीबद्दल िलुासा झाला. लोकािंनी सािंहगिलिं, “र्िा से ‘र्दृ्ध नर्वदा 

जािी ि.ै पररिर्ा र्ाहसयोंकी पररिर्ा ििंहडि िो जायेगी, इसहलये 

ऐसा हलिा ि.ै” आिा र्दृ्ध नर्वदा म्िणजे काय? थोडिं सर्जायला 

कठीण िोििं म्िणनू आम्िी प्रश्न हर्चारला, िर कािी र्र्ांपरू्ी, 



आधी र्ैयाचिं पात्र इथनू र्ािि िोििं, र्ात्र िे आिा दोन अडीच 

हकलोर्ीटर पढूुन र्ािििं आि,ेआहण अजनूिी या भागाला र्ैयाच्या 

पात्राचा भागच सर्जिाि त्यार्ळेु पायी पररिर्ा र्ाहसयािंना इथनू 

जाऊ नये असिं सािंगण्याि येििं. याबद्दल अहधक र्ाहििी पढेु 

हर्ळाली िी अशी. नर्वदा र्ैयाचिं पात्र अनेक र्र्ावनिंिर कािी 

हकलोर्ीटर पढेु सरकल्या निंिर या भागाि बािंधकार् करण्याचिं 

ठरर्लिं गेलिं. र्ात्र बािंधकार् करिाना अनेक हठकाणी छोटे-छोटे झरे 

जहर्नीिालनू फुटू लागले. त्यार्रून नर्वदार्य्याची एक जलधारा 

अजनूिी जहर्नीिालनू र्ािाि आि ेअसा हनष्कर्व काढला गेला. 

आहण म्िणनू पायी पररिर्ार्ासी ना येथनू जाऊ नये अशा सचूना 

करण्याि आल्या. इथे र्ैयाचिं र्ोठिं पात्र िर हदसि नािी र्ात्र हिचिं 

अहस्ित्र् आि ेि ेहनहिि. िर अशी िी र्दृ्ध नर्वदार्ैया ची गोष्ट. 

पढेु कॅनलपासनू उजर्ीकडे आि र्ध्ये र्ळून आम्िी 

एका अहिशय पहर्त्र हठकाणी जाऊन पोिोचलो. या स्थानार्र िेरा 

योहगनींचा आहण िीन हसद्धािंचा र्ास आि े असे र्ानले जािे. 

अहिशय रर्णीय असिं ि ेस्थान आि.े याचिं नार् गौ घाट. इथे र्दृ्ध 

रेर्ा कुिं ड आि.े ि ेकुिं डिी अहिप्राचीन आि.े साधारण शिंभर र्ीटर 

लािंबी असलेलिं आहण 30 िे 50 र्ीटर रुिं दी असलेलिं असिं ि ेकुिं ड 

आि.े कुिं डाच्या चारिी बाजूिंना पायऱ्या आििे. दगडी पायऱ् यािंची 

बािंधणी जनु्या धाटणीची आि े आहण अनेक पायऱ्या कुिं डाच्या 



हदशेने कललेल्या आििे. सिंध्याकाळच्या र्ेळी पायऱ् यािंर्र बसनू 

आम्िी नर्वदाष्टक म्िटलिं िोििं िे आठर्लिं. पररसराि रार्ाचिं, 

नर्वदचेिं, आहण िनरु्िंिाचे र्िंहदर आि.े अहिशय पहर्त्र किं पनिं 

याहठकाणी जाणर्िाि. आजचा र्कु्कार् इथेच करायचा याबाबि 

आम्िी दोघिंिी हनशिंक िोिो. इथे र्िंहदराि सरुर्ािीला र्ोठे र्ोठे 

निीकार् केलेले िािंब आििे. हिथनू थोडिं आि गेलिं की 

आश्रर्ाच्या र्ििंिािंची िोली आि.े सभार्िंडपाच्या र्ागचा भाग 

म्िणायला िरकि नािी या जागेला. यार्र कौलिं आििे आहण 

िाली काळी दगडी फरशी बसर्लेली आि.े इथेच एक धनुी सदु्धा 

आि.े िी धनुी बघिाच बाबा ह्या धनुीच्या जर्ळ जाऊन स्िब्ध 

बसला. अथावि कोणीिी हिथे हनशब्द, हचरकाल, शािंि बसनू रािार्िं 

अशीच िी जागा. जरा र्ेळानी चिासाठी आर्ाज हदल्यार्र बाबा 

र्ििंिािंच्या िोलीसर्ोर आला आहण त्याने र्ििंिािंना प्रश्न हर्चारला. 

“िो ना िो, इस जगि पर नर्नाथों र्ें सें हकसी का र्ास िुआ ि ैऐसा 

प्रिीि िोिा ि.ै” इथे िपू काळापयंि अििंड दत्तोपासना झाली 

असली पाहिजे असिं बाबाला जाणर्ि िोििं. बाबाचिं बोलणिं ऐकून 

र्ििंि उठून आपल्या िोलीि गेले आहण आिनू एक फोटो घेऊन 

आले. िो फोटो ह्या र्ििंिािंच्या गरुूिं चा. परर्पजू्य श्री कृष्णानिंदजी 

र्िाराजािंचा. कृष्णानिंदजी र्िाराज दत्तभक्त िोिे. या र्ििंिािं जर्ळ 



त्यािंच्या गरुूिं नी त्यािंना हदलेली नर्नाथािंची पोथी आहण बाहशिंग 

दिेील िोििं. आम्िाला त्यािंचिं दशवन झालिं.  

सिंध्याकाळी धनुी जर्ळ जप करि बराच र्ेळ बसनू िोिो 

आम्िी. त्या जागेर्रून उठार्िंसच र्ाटि नािी. र्ििंिािंच्या िोली 

पढेुच आम्िी आसन लार्लिं. सकाळी लर्कर हनघ ूअसिं ठरर्लिं 

िरिं पण हिथनू पायच हनघेना. सकाळची भोजन प्रसादी झाल्यानिंिर 

साधारण एक र्ाजिा आम्िी इथनू पढेु गेलो. या पररसराचे कािी 

फोटो दिेेय. इथला सिंपणूव पररसर आहण आजबूाजचूा पररसर दिेील 

अहिशय भारलेला आि ेअसिं र्ाटििं. 

  



 

 

  



  



गौ घाट सोडून आम्िी पढेु बागल िेडी येथे पोचलो. 

साधारण िीन-चार हकलोर्ीटर अिंिर पढेु चालनू आलो अस.ू 

रस्त्याच्या आजबूाजलूा बऱ्यापैकी झाडी असली िरीिी भरपरू 

सयूवप्रकाश पसरलेला िोिा. रस्िा, म्िणजे पाय र्ाटच पण जरा 

र्ोकळी चाकळी, जाड… सर्ोर टेकडीर्जा भाग िोिा. त्या 

टेकडीच्या पायथ्याशी थोडी सपाट जागा िोिी, रस्त्यापासनू 

साधारण 50 फूट आि र्ध्ये. हिथे जे दृष्य आम्िी पाहिलिं िे 

बघण्यािच आर्चा िासभर िरी गेला असार्ा. आर्च्या 

दोघािंच्यािी र्ोबाईल र्ध्ये बॅटरी नसल्यार्ळेु िे रर्णीय दृश्य फक्त 

डोळ्यािच साठर् ूशकलो आिोि. सािंगिे. 

रस्त्याच्या आजबूाजलूा झाडी िोिीच. अधनू र्धनू 

पक्ष्यािंचे आर्ाज येि िोिे. या पररसराि र्ोर भरपरू प्रर्ाणाि आििे. 

र्ोरािंचे दिेील आर्ाज येिच िोिे र्ात्र हदसि कुठेच नव्ििे र्ोर. 

आम्िाला िसिं र्ोरािंचिं अप्रपूच, कारण आर्च्या भागार्ध्ये र्ोर 

कािी बघायला हर्ळि नािी. र्ोरािंचा इिका म्िणनू आर्ाज येि 

िोिा की कर्ीि कर्ी हर्स िरी र्ोर आजबूाजलूा असार्े. आर्च्या 

नजरा र्ोरािंना शोधि िोत्या आहण एका िणाला टेकडीच्या 

पायथ्याशी असलेल्या त्या भागाकडे नजर गेली. चाळीस िरी र्ोर 

हिथे आनिंदाने बागडि िोिे. त्यािंना आर्चिं अहस्ित्र् जाणर्िच ्

नसार्िं. र्धेच एिादा र्ोर हपसारा फुलर्ायचा आहण लगेच बिंद 



करायचा. बराच र्ेळ िे रर्णीय दृश्य बघि बसलो आम्िी. यािंच्या 

अिंगार्रची र्ोरपिंिी र्िर्ल सयूवप्रकाश पडला की चर्कि असे. 

राष्ट्रीय पिी म्िणनू िा र्ोर सेठी हर्रर्नू घेिोय की काय अशा 

ऐटदार िालचाली िरिंच र्नर्ोिक िोत्या. पण आम्िाला हनघायला 

िर्िं िोििं. आधीच गौ घाट िोऊन हनघायला उशीर झालेला. आम्िी 

पढेु हनघालो पण आजचा हदर्स आहण िा पररसर कािी आम्िाला 

सोडायला ियार नव्ििे. 

जरा पढेु गेलो िो बागलिेडीचिं िेडापिी र्िंहदर सर्ोर 

हदसलिं. या र्िंहदराचा आहण आश्रर्ाचा फोटो र्ी दणेार आि.े या 

र्िंहदराकडे आहण आश्रर्ाकडे नजर जािाच कुणीिी व्यक्ती या 

हठकाणाला भेट हदल्याहशर्ाय पढेु जाऊच शकि नािी. िमु्िी 

नसुिा फोटो बघाल ना िरी प्रेर्ाि पडाल या जागेच्या.  

आजबूाजलूा पहर्त्र किं पन, रर्णीय स्थान, नीरर् शािंििा, 

ि े असिं उिंचार्र सुिंदर पायऱ्यािंचिं र्िंहदर, चािरु्ावस करण्यासाठी 

अहिशय योगय जागा आि ेिी. आम्िाला आिा हनणवय घेणे िोिे. 

इथनू पढेु जायची अहजबाि इच्छा िोि नव्ििी आहण आम्िी गौ 

घाटापासनू फक्त िीन-साडेिीन हकलोर्ीटर दरू चालि आलो िोिो. 

पाय िर पढेु उचलि नव्ििा.. पण र्ग आम्िी इथे थािंबलो की 

थािंबलोच नािी… सािंगणारे पण पढुच्या भागाि…  



 

 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १०६ 

 

र्ागच्या आठर्ड्याि र्ी िमु्िाला गौ घाटाबद्दल 

सािंहगिलिं िोििं. हिथलिं रर्णीय र्ािार्रण आहण अहिशय पहर्त्र 

किं पनिं अनभुर्नू निंिर आम्िी जिंगलािल्या र्ाटेने पढेु गेलो असिा 

र्नर्ोिक असिं र्ोरािंचिं दृश्य आम्िाला बघायला हर्ळालिं र् निंिर 

एका र्िंहदराचा फोटो र्ी दािर्ला िोिा. आम्िी हिथे थािंबलो की 

नािी याबद्दल आपण हर्चार करि िोिो. 

िरिं िर िी जागा इिकी सुिंदर िोिी की या जागेला 

डार्लनू आम्िाला पढेु जािाच आलिं नािी. या पायऱ्या चढि 

आम्िी सरळ र्र गेलो. र्रचिं दृश्य िर अहधकच रर्णीय िोििं. िी 

जागा उिंचार्र असल्यार्ळेु आजबूाजचूा भाग व्यर्हस्थि हदसि 

िोिा. इथे र्र एक िेडापिी िनरु्ानाचिं र्िंहदर िोििं. आम्िी गेलो 

त्यार्ेळी इथे ब्रम्िानिंद हगरी म्िणनू एक र्िाराज र्ास्िव्यास िोिे. 

िे िरिं िर इथले र्ििंि नव्ििे र्ात्र कािी काळासाठी िे इथे आले 

िोिे. र्ध्यर् र्याचे ि ेर्िाराज अहिशय शािंि चेिऱ्याचे िोिे. सिि 

कुठल्यािरी गिन हर्चाराि असार्ेि असिं र्ाटायचिं त्यािंच्याकडे 

बघनू. त्यािंचा आर्ाज दिेील िपूच र्दृ ू आहण स्र्र िालच्या 

पट्टीिला असायचा. इथली शािंििा जरािी भिंग िोऊ दऊे नये याची 



िे काळजी घेिाना हदसायचेि. सकाळ सिंध्याकाळची आरिी िेर्ढी 

धर्ाकेदार, बाकी अगदी हनरर् शािंििा. 

सिंध्याकाळची आरिी पजूा झाल्यानिंिर आज र्ाझ्या 

िािचिं भोजन करायचिं ठरलिं. हिचडी आहण टर्ाट्याचिं हपठलिं 

केलिं. या र्िाराजािंना हपठलिं िा प्रकार र्ाहिि नव्ििा.. त्यािंना हपठलिं 

र्नापासनू आर्डलिं, आहण र्ग भोजन प्रसादी निंिर र्िाराजािंचे 

र्ेगळिं रूप सर्ोर आलिं. िरिं िर आम्िी आसन लार्लेलिं. 

र्िाराजािंच्या िोलीसर्ोर एक र्िांडा र्जा िोली िोिी, हिथेच 

आम्िी आसन लार्लिं िोििं. आम्िाला शभुरात्री आहण नर्वद े िर 

करून र्िाराज आपल्या िोलीि गेले. र्ात्र थोड्याच र्ेळाि 

अहिशय सरु्धरु आर्ाजाि सिंस्कृि श्लोक िे गाऊ लागलेि. त्यािंची 

िल्लीनिा त्यािंच्या आर्ाजािनू स्पष्ट जाणर्ि िोिी. आम्िी 

र्िाराजािंच्या िोलीच्या दारासर्ोर जाऊन बसलो. २-४ श्लोक 

म्िटल्यानिंिर र्िाराजािंचिं आर्च्याकडे लि गेलिं. “सोयी निी 

आप? र्ेरी आर्ाज ज्यादा िो गयी शायद” िे म्िणाले. “निी निी, 

बिुि िी सुिंदर गा रि ेथे आप, सनुनेका र्न हकया इसहलये आ गये”.. 

र्ी सािंहगिलिं. 

र्िाराज गाि असलेले श्लोक सिंस्कृि भार्ेिले असले 

िरीिी त्यािला ररदर्, त्यािंची लय ओळिीची र्ाटि िोिी. र्ी 



सिजच हर्चारलिं ” यि श्लोक सनुकर र्झुे आहद शिंकराचायव जी की 

रचनाओ िंकी याद आ गई, र्ैने ज्यादा िो कुछ पढा निी ि ैहफर भी 

उनकी रचनाओ िं र्ें जो लय दिेी जािी ि,ै र्ैसी लय आपके गाये 

िुए श्लोकों र्े नजर आ रिी ि ैइसहलये….” र्ला र्ध्येच थािंबर्ि 

आनिंदाने िे म्िणाले..”सिी किािं, उनकी िी रचना का भाग ि”ै… 

र्ग िे सािंग ूलागले.. गीिेच्या पिंधराव्या अध्यायार्र शिंकराचायांनी 

जे भाष्य केलिं त्याचा िा अिंश. शिंकराचायांच्या र्ित्त्र्ाच्या 

रचनािंपैकी एका रचनेचा 145 र्ा भाग! िे म्िणाले, शिंकराचायव 

र्ाचण्यासारिा आनिंद नािी.. कधीिी कुठलीिी रचना काढार्ी, 

र्ाचार्ी, सर्जनू घेण्याचा प्रयत्न करार्ा… सर्जलिं हकिं र्ा सर्जलिं 

नािी िरीिी त्यािनू हर्ळणारा आनिंद अर्णवनीय आि.े “अब यिी 

श्लोक दिेो ना..” असिं म्िणि त्यािंनी पनु्िा एक श्लोक म्ििंटला… 

र्ी िो निंिर हलिून घेिला, आिा इथे सािंगिे आि.े. 

हबजिं सिंसहृि भहूर्जस्य ि ुिर्ो दिेात्र्धीरिंगरो 

राग: पल्ल्र्र्म्ब ुकर्वि ुर्प:ु स्किं धोसर् शाहिका: 

अग्राहणहन्द्रयसिंिहिि हर्र्या पषु्पाणी द:ुििंफलिं 

नानाकर्व सर्दु्भर्िंबिुहर्धिं भोक्तात्र जीर्: िग: 

भगर्ि गीिा के अध्याय र्ें अश्वत्थर्िृ के रूप की 

प्रहिर्ा को हकिना सरल बिाया ि ैशिंकराचायव जी ने… िे हििंदीि 



सािंगि िोिे, र्ी र्ात्र र्राठीि हलहिणार आि.े र्िाराज सािंगि िोिे, 

आहण आम्िी ऐकि िोिो. 

बीज, अिंकुर, झाडाचिं िोड, पानिं, फािंद्या, फुलिं आहण 

फळिं िसिंच ि ेझाड ज्यार्र पोर्ल्या जाििं िे पाणी ह्या सगळ्याबद्दल 

आहण त्यािंच्या भहूर्कािंबद्दल या श्लोकाि सािंहगिले आि.े या सिंसार 

रुपी र्िृाचिं बीज ि ेअज्ञान आि.े अज्ञानािनूच ह्या र्िृाचा जन्र् 

झालेला आि.े या अज्ञानाि जेव्िा दिे या सिंकल्पनेचा हर्चार 

उत्पन्न िोिो त्यार्ेळी या अज्ञान रुपी बीजाला अिंकुर फुटिे. या 

अिंकुराची र्ाढ िोण्यासाठी म्िणजेच या दिेाच्या सिंकल्पनेच्या 

र्दृ्धीसाठी कल्पना, इच्छा, आहण आकािंिा ची हनहर्विी िोिे िी 

म्िणजे या सिंसाररूपी र्िृाचे िोड,त्यािनू र्ािणारे पाणी,र् 

र्िृाची पाने िोि. या पानािंना आधार दणे्याचे कार् करणाऱ्या फािंद्या 

म्िणजेच प्राण! या र्िृार्र आलेल्या कळ्या म्िणजे पिंचेंहद्रय, िर 

ह्या पिंचेंहद्रयािंनी ग्रिण केलेले सार म्िणजे या र्िृाची फुले िोि. 

पिंचेंहद्रयािंच्या हर्हर्ध हियािंपासनू उत्पन्न झालेल्या द:ुि, 

उदासीनिा, नैराश्य म्िणजे या र्िृाची फळे िोि िर, केर्ळ कािी 

काळासाठी या फळािंर्र, या र्िृार्र हर्सार्लेला पिी म्िणजे 

आत्र्ा!… प्रारब्ध कर्व असलेला िा पिी या र्िृािंच्या फळािील 

हबयािंचे इच्छा-आकािंिा रुपी पाण्याने पनुि हसिंचन करिो म्िणनू 

ह्या र्िृाचा अिंि िोिा िोि नािी…. 



र्िाराज श्लोकाचा अथव सािंगिा सािंगिा र्ध्ये र्ध्ये गाि 

िोिे. 

अज्ञान र्लूो यर्नात्र्बिंधो 

नैसहगवको ना हदरनन्ि ईररि: 

जन्र्ाप्ययव्याहधजराधीद:ुि: 

प्रर्ािपाििं जनयत्यर्षु्य: 

अज्ञानाच्या र्ळुापासनू ियार झालेल्या या र्िृाचा 

आहण या र्िृाच्या फळािंपासनू ियार झालेल्या हबयािंना येणाऱ्या 

अिंकुरािंना अिंि नािी.. म्िणजेच हबयािंपासनू र्िृ आहण र्िृािंपासनू 

पनु्िा हबया ि े चि साित्याने सरुू आि,े त्यार्ळेु या दःुिरुपी 

फळािंर्धनू उत्पन्न िोणारे ि ेर्िृ फक्त दःुिाची उत्पत्ती करू शकिे 

आहण म्िणनूच आरिंभ आहण अिंि नसलेले ि ेचि फक्त दःुिच दऊे 

शकिे. 

िरिंिर र्िाराज सािंगिील िे फक्त ऐकार्िं असिं र्ाटि िोििं. 

पण बराच उशीर झाला िोिा. र्िाराजािंनी सदु्धा र्ाचन आहण गायन 

थािंबर्लिं. थोडा सत्सिंग झाला आहण आम्िी पनु्िा आसनार्र 

आलो. हर्चार करिा करिाच कधी झोप लागली िे सर्जलिंच 

नािी. पिाटेलाच जाग आली. र्ािार्रण अजनूिी काल सारििंच 



प्रसन्न िोििं. पजूाअचाव झाली, र्िाराजािंनी चिा आहण र्रुर्रेु याचे 

लाडू असा बालभोग हदला आहण आम्िी पढेु हनघालो. 

आिा आम्िी शकु्करर्ाडा या गार्ाजर्ळ िोिो. 

त्याआधी सयूवकुिं डाला गेलो. हिथे िरिंिर भोजन प्रसादी हर्ळणार 

िोिी, म्िणजे र्ला हर्ळाली, आज बाबाच्या नहशबाि भोजन 

प्रसादी नव्ििीच बिुधा.. हकिं र्ा र्ाई बाबा ची परीिा बघि िोिी. 

र्ी र्ात्र पोटभर जेर्ले. आम्िी दोघिं सोबिच िोिो िरिं..र्ग र्ला 

भोजन प्रसादी हर्ळाली आहण बाबाला हर्ळाली नािी असिं का 

झालिं? गिंर्िच झाली िरी… सािंगणारे पण पढुचा भागाि. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला िेडापिी र्िंहदरािल्या 

र्िाराजािंबद्दल सािंहगिलिं िोििं. र्िाराजािंचा गोड आर्ाज आहण 

त्यािंनी गायलेले शिंकराचायव हलहिि श्लोक दिेील र्ी सािंहगिले 

िोिे. त्यािंची सर्जार्नू सािंगण्याची पद्धि, िार्भार्, िल्लीनिा या 

हर्र्यार्र िी आपण बोललो िोिो. दसुऱ् या हदर्शी आम्िी 

लर्करच हिथनू हनघालो. आज आम्िी सयूवकुिं डला आलो िोिो. 

इथे र्ी िमु्िाला बाबाच्या भोजन प्रसादीबद्दल काय गिंर्ि झाली िे 

सािंगणार िोिे. इथनु आिा पढेु सािंगिे. 

सयुवकूिं ड चा पररसर बराच र्ोठा पररसर िोिा. हिथपयंि 

जािा जािा चािंगलीच दर्छाक झाली. कािी िरी गडबड झाली 

असार्ी र्ाझ्या सार्ान उचलण्याि, पण आज र्ाझी किं बर लागनू 

येि िोिी. र्ाझ्याकडून फारसिं चालणिं दिेील िोि नव्िििं. रस्त्याि 

बसायला जागा नव्ििी. एिादा र्ोठा दगड, एिादा कट्टा, अगदी 

र्ीट सदु्धा हदसि नव्ििी. आिा सर्ोर दरूर्र उजव्या िािाला एक 

घर हदसि िोििं. िोच आिा थािंबण्याचा एकर्ेर् पयावय! कसिं बसिं 

आम्िी त्या घराजर्ळ गेलो पण बघिो िो घराला कुलपु. 



फाटकाच्या बािरे एक बैल बिंडी हभिंिीला टेकर्नु उभी केली िोिी, 

त्यार्र र्ी जाऊन बसले. थोड्या र्ेळाि कािी शाळकरी र्लुी 

हिथनू गेल्या. जािा जािा त्यािंनी आम्िाला नर्वद ेिर केलिं. थोड्याच 

र्ेळाि एक र्लुगी परि आली. हिच्या िािाि िीन पाण्याने 

भरलेल्या बाटल्या िोत्या. “अरे र्ा गार पाणी आणलेले हदसिय 

र्ैया जींनी आम्िी हर्चार केला”, झाकण उघडलिं आहण एक घोट 

िोंडाि टाकिाच सरु्धरू हलिंब ूसरबिाचा आस्र्ाद िजेला दऊेन 

गेला. र्लुींशी कािी बोलणिं नािी, कािी हर्चारणिं नािी, कसिं 

त्याला नर्वदार्ैयाला कळििं दरे् जाणे! असो… 

अजनू सयूवकुिं ड िीन हकलोर्ीटर बाकी िोििं. सरबि िर 

हपऊन झालिं िोििं पण भकू लागणारच िोिी थोड्यार्ेळाि. भोजन 

प्रसादी ची र्ेळ िशी टळली िोिी, आिा बघायचिं काय िे. र्ी र्घा 

सािंहगिलिं त्याप्रर्ाणे बाबाच्या भोजन प्रसादीची गिंर्िच झाली. 

आम्िी सयूवकुिं डला पोचलो. भला र्ोठा पररसर, आडर्ा उभा 

पसरलेला.. एक रस्िा र्ैया कडे जाि िोिा िर दसुऱ्या रस्त्याला 

उजव्या िािाला एक कुटी हदसि िोिी. आम्िी सरळ र्ैया र्र गेलो, 

िाि पाय िोंड धिुले, थोडार्ेळ हिथेच शािंि बसनू राहिलो आहण 

निंिर कुटीच्या हदशेने पढेु सरकलो. आि बघिे िो कोणीच नव्िििं. 

कूटीच्या बािरेचा पररसर छान फुलझाडािंनी सजर्ला िोिा. आम्िी 

नर्वद े िर आर्ाज हदला आहण कूटीच्या र्ागनू एका 



साधरु्िाराजािंनी प्रत्यतु्तर हदलिं. गोल चक्कर र्ारून आम्िी र्ागच्या 

दरर्ाजापाशी पोिोचलो. चिाचे गलास आर्च्यासाठी र्ाटच बघि 

िोिे. िरिंिर भकू लागली िोिी पण र्िाराजािंनी चिा आणला… 

िो र्ैयाचा प्रसाद. चिा झाल्यार्र बाबाजींनी हर्चारलिं, “भोजन 

प्रसादी िो िो गई थी ना आपकी?” आम्िी नकाराथी र्ान 

िलर्िाच बाबाजी म्िणाले “अरे ऐसे कैसे, आपने बिाया भी निी 

और चाय पा लीया, कोई बाि निी, एक हटक्कड बाकी ि,ै आधा 

आधा पा लो.. हटक्कड के साथ दधू िी हर्ल पायेगा..” र्ी िो 

म्िणाले आहण बाबा नको म्िणाला. चिा प्यायल्यार्र त्याला 

जेर्ार्सिं र्ाटलिं नािी, पण जे हर्ळििंय िे दोन घास िाऊन घेऊ या 

हर्चाराने र्ी र्ात्र दधू हटक्कड िाऊन घेिलिं. थोड्या र्ळेाने आम्िी 

शकु्करर्ाड्याच्या रस्त्याने हनघालो. र्ाटेि एका शेिकऱ्याने 

आम्िाला िाजी िाजी काकडी काढून हदली. र्ी काकडी दिेील 

िाल्ली आहण बाबा काकडीला दिेील नकोच म्िणाला. 

उपाशीपोटी काकडी िाऊ नये, असिं त्याचिं र्ि िोििं. 

शकु्करर्ाड्याच्या आधी एका हठकाणी आम्िाला चिा 

घ्यायला बोलर्लिं.िरिंिर चिा घेण्याची इच्छा नव्ििी र्ात्र 

हिथल्या म्िािाऱ्या आजीबाई िंचा शब्द र्ोडर्ला नािी. इथे एक 

गिंर्ि झाली बरिं का. सर्ोरचा गाई िंचा र्ोठा गोठा ओलािंडून आम्िी 

आिल्या र्ोठ्या िॉलर्ध्ये बसलो िोिो. िॉल र्ध्येच एक लोििंडी 



पलिंग टाकलेला िोिा त्याला टेकून बाबा बसला िोिा आहण 

पलिंगाच्या हर्रुद्ध हदशेला र्ी बसले िोिे. घरािल्या र्ैयाजींनी चिा 

आणला, चिाचे पेले िाली ठेर्ले, आहण बाबाच्या र्ागे 

पलिंगार्रून पलिंगाच्या िाली कािीिरी पडलिं. आधी दोरी 

असल्यासारििं र्ला र्ाटलिं पण िो छोटा नागराज िोिा. र्ी कािी 

बोलायच्या आि बाबाच्या बाजनेू िो र्ाझ्या हदशेने सरकू लागला. 

त्याला बघिाच बाबा दचकला आहण बाबा चा िाि लागनू चिाचे 

पेले लर्िंडल.े िो छोटा नाग र्ात्र र्ाझ्यािी बाजनेू गोठ्याच्या 

हदशेला हनघनू गेला. र्ला उठून उभिं रािण्याचा सदु्धा र्ेळ हर्ळाला 

नािी. र्ागच्या सापाच्या अनभुर्ानिंिर बाबा जरा सार्धच रािाि 

असे. ..असो िर सािंगायचिं ि ेकी िा चिा सदु्धा नहशबाि नव्ििा 

बाबाच्या… र्ािाजी पनु्िा चिा ठेर्ायला गेल्या िऱ्या पण 

त्यािंच्या घरची चाय पत्ती सिंपलेली िोिी, “दधू पा लोगे र्ािा रार्? 

चाय पत्ती ििर् िो गई ि!ै”पनु्िा एकदा र्ी ‘िो’ म्िणाले आहण 

बाबा ‘नािी’ म्िणाला…. र्ाझ्या कर्िंडलिू कर्िंडल ू भरून दधू 

र्ािाजींनी हदलिं… थोडिं र्ी प्यायले आहण थोडिं हशल्लक िोििं… 

इथनू हनघनू आम्िी शकु्करर्ाड्याला िेडापिी र्िंहदराि 

गेलो. बाबाला चािंगलीच भकू लागली िोिी, आहण र्ला र्ात्र 

अहजबाि भकू नव्ििी. र्ाझ्याजर्ळ थोडिं दधू हशल्लक िोििं 

िेर्ढ्याने र्ाझिं भागणार िोििं. हिथे गार्ािले लोक भोजन प्रसादीचिं 



हर्चारायला आले. एका घरी आज कोणीिरी पािुणे येणार िोिे, 

म्िणनू िीरपरुीचा बेि िोिा, त्या घरचे दादा म्िणाले, “र्ै बाबाजी 

के हलये घर से भोजन प्रसादी लेकर आऊिं गा”. ि ेऐकून बाबाला 

फारच आनिंद झाला. रात्रीच्या जेर्णाि हशरापरुी म्िणजे हदर्सभर 

उपाशी रािण्याचिं फळ….. आर्चिं स्नान पजूा आदी झाल्यानिंिर 

आम्िी बाबाच्या डब्याची र्ाट बघ ूलागलो. आठ र्ाजले, साडे 

आठ र्ाजले, नऊ झाले, साडेनऊ झाले… करिा-करिा साडेदिा 

झाले.. एव्िाना र्ाझ्या जर्ळचिं दधू र्ी सिंपर्लिं िोििं, आहण आिा 

अजनूिी बाबा चा डब्बा आलाच नव्ििा.. र्ग हिथल्याच 

घोळक्यािला एक र्ाणसू डबा दणेाऱ्या र्ाणसाच्या घरी “बघनू 

येिो” म्िणनू गेला.. त्याची र्ाट बघि पढुचा अधाव िास सदु्धा हनघनू 

गेला.. डब्बा दणेारा आला नािी, त्याला बघायला गेलेला र्ाणसू 

िी आला नािी…. र्ग बाबाच्या डब्याचिं काय झालिं? बाबाला 

उपाशीच रािार्िं लागलिं का? र्ैया उपाशी ठेर्ि नािी असिं ऐकलिं 

िोििं, र्ग र्ैया फारच रागर्ली का बाबार्र? बाबा जेर्ला की 

जेर्लाच नािी त्या हदर्शी?जेर्ला िर कसिं काय जेर्ला आहण 

नािी जेर्ला िर इिका उपाशी राहिला का? सािंगणार आि े पण 

पढुच्या भागाि. 
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला सयूवकुिं डबद्दल सािंहगिलिं 

िोििं. बाबा चा चिा कसा िुकि जाि िोिा ििेी र्ी सािंहगिलिं िोििं. 

आिा आपण शकु्करर्ाड्याच्या िेडापिी र्िंहदराि बाबाच्या 

जेर्णाच्या डब्याची र्ाट बघि िोिो. बराच उशीर झाला िरी डबा 

आलाच नािी. र्ी र्ात्र दधू हपऊन िपृ्त झाले िोिे. आिा पढेु सािंगिे. 

आिा कािी जेर्ण येि नािी असिं लिाि यायला लागलिं 

िोििं. आपण र्ैया प्रसादाला नािी म्िणालो म्िणनूच आपल्याला 

आज भोजन प्रसादी हर्ळि नािीये असा बाबाचा ठार् हर्चार िोि 

िोिा. गिंर्ि म्िणजे यार्ेळी बाबाची अहजबाि हचडहचड झाली 

नािी. आपल्या िािनू कािीिरी अिम्य घडि आि ेआहण म्िणनूच 

र्ैया ने आपल्याला हशिा हदली असिं सर्जनू िो शािंिपणे 

आसनार्र डोळे बिंद करून बसला िोिा. बस आिा थोड्या र्ेळाि 

आडर्िं व्िायचिं! पण अशार्ेळी आपण आईचिं हृदय हर्सरून 

जािो. िी परीिा घेिे र्ात्र उपाशी झोप ूदिे नािी. गार्ािली र्िंडळी 

आिा आपापल्या घरी पोिोचली िोिी. ि ेिेडापिी र्िंहदर अगदी 

गार्ाच्या र्ध्यभागी असल्याने लघशुिंकेसाठी दिेील लािंब जार्िं 

लागेल असा अिंदाज िोिा. र्ी आहण बाबा एिादा जर्ळपास 



आडोसा हदसिो आि े का या शोधाि हनघालो असिा रात्री 

सव्र्ाअकरा र्ाजिा एका र्ैयाजीने आर्ाज हदला..”अरे िर्ारे यिािं 

पक्का टॉयलेट बनाया ि,ै चले जार्” र्ला कुठे जायचे आि े िे 

हिला सर्जलिं िोििं…िी दार उघडून बािरे आली आहण हर्चारू 

लागली..” भोजन िो गया बाबाजी? चार्ल दधू पाओगे?” 

बाबाला काय म्िणनू आनिंद झाला िोिा! पोटभर दधूभाि िािाना 

बाबाला अश्र ूआर्रि नव्ििे… आहण उगाच असेल, पण िी र्ैया 

गालािल्या गालाि िसिेय की काय असा भास र्ला िोि िोिा. 

आम्िी परि येिाना अचानक र्ी बाबाला म्िणाले “गेला 

बरिं र्ैयाचा राग, आिा उद्या बघ लाड िोिील िझुे” िरिं िर असाच 

अनभुर् िोिा या आधीचा. र्ैयाने पररिा घेिली हकिं र्ा िी रागार्ली 

िर िी दसुऱ्या हदर्शी िपू लाड करिे. आिा उद्या बाबाचे काय 

लाड िोिाि बघ,ू असिं बोलि बोलि आम्िी येिानाच बाबाला 

िलकीशी ठेच लागली. रक्त नािी आलिं पण पडिा पडिा िोल 

सार्रला… आहण िा हर्र्य अधावच राहिला. उशीर झाला िोिा, 

सकाळी लर्कर उठायचिं िोििं कारण आज आपण उघड्या र्िंहदराि 

िोिो. डोक्यार्र एक शेड आणी आपण गार्ाच्या 

र्ध्यभागी…आम्िी झोपलो. 



िरिंिर गार्ाि लोक लर्कर उठिाि, पण आम्िी साडे 

पाचला उठलो िरी गार्ाि शकुशकुाट! आर्ची ियारी झाली 

आहण आम्िी हनघालो िरी आजबूाजचू्या घरािंर्धे कसलीिी 

िालचाल नव्ििी.असो… आज आर्चिं कािीच झालिं नव्िििं. 

गार्ाबािरेच्या िापशीर्र स्नान आटोपनू पढेु हनघालो. 

उजाडल्यार्र बाबाच्या पायाकडे लि गेलिं िो अिंगठा चािंगलाच 

सजुलेला. कालची ठेच िशी जोराि लागली िोिी! पढेु एका 

गार्ाि एका हठकाणी चिाला बोलार्लिं, हिथे गेलो िर एक र्ाणसू 

एका आजोंबाच्या पायाला िेल लार्ि िोिा. त्याने बाबाच्या 

अिंगठ्याला लेप लार्नू हदला… अध्याव िासाि बाबाच्या पायपची 

सजू उिरली. र्ैयाने पररिा घेिली हकिं र्ा रागार्ली िर दसुऱ् या 

हदर्शी लाड करिे ि ेहसद्धच झालिं िोििं. 

आिा आम्िी िळू िळू बािंद्राभानच्या हदशेने जाि िोिो. 

र्ाटेि एका हठकाणी एका र्ाणसाने आम्िाला उजव्या बाजचूा 

आिला रस्िा सचुर्ला. हचचलोन, कढैया, चािंदला असा िा रस्िा. 

िा रस्िा लाटा लाटािंचा िोिा. म्िणजे लाटेर्र चढायचिं आहण 

िाली उिरायचिं असा र्ध्येच उिंच र्ध्येच िाली असा िा कच्चा 

रस्िा िोिा. एिादिं जिाज कसिं लाटेर्र र्र-िाली हििंदोळे िाि 

असििं, असा कािीसा िा रस्िा. सरुूर्ािीला जरासा रुि, आहण 

र्ग र्ात्र अहिशय रर्णीय. रस्त्याि आम्िाला ससे, िरणिं,र्ाकडिं 



हदसलेि. यािला प्रत्येक प्राणी स्र्िःर्ध्येच इिका र्गन िोिा की 

त्याला आजबूाजचू्या अहस्ित्र्ाचिं भानच नसार्िं. या सगळ्या 

प्राण्यािंच्या िालचाली िे आनिंदाि आििे असिं दशवर्णाऱ्या िोत्या. 

टुणकन उडी र्ारि इकडे हिकडे पािणारिं िरीण, लिानशा 

नाकपड्ुया इकडेहिकडे िलर्ि आधी स्िब्ध रिाणारा आहण 

अचानक उड्या टाकणारा ससा, िर एकर्ेकािंची हिल्ली उडर्णारे 

र्ाकडिं… िरिंच हजिकिं  आपण स्र्िःर्ध्ये रर्ि जािो हििका 

जास्ि आनिंद हर्ळि असार्ा! लोनलीनेस आहण सॉहलट्यडू र्धला 

िा फरक…असो.. 

पढेु चािंदल्याला एका हठकाणी भरपरू िाक हर्ळालिं. 

अजनू पढेु आलो िशी िर्ा र्ैया बाजनेू र्ाििाना हदसली. हिचिं िे 

भलिंर्ोठिं पात्र पािून घाबरायला झालिं. आहण अगदी नकळि र्नाि 

हर्चार येऊन गेला, अगदी कािीिी म्िणा… आई िी आईच 

असिे. िेव्िापासनू र्ाझ्या र्नाि एक हर्चार पक्का झाला. बडुनेर, 

हसर्नी, कनई आहण इिर सगळ्या या र्ार्श्या.. पण आई िी 

र्ैयाच! करि करि आम्िी बािंद्राभान हसिारार् आश्रर्ाि गेलो, 

आहण हिथनू पढेु सेठानी घाट... पण यार्ेळी र्ी थोडा र्ेगळा 

अनभुर् हलहिणार आि.े िरिंिर पररिर्ेच्या र्ेळी आम्िी 

िोशिंगाबादच्या पढेु कुठेिरी थािंबलो िोिो पण र्ी आिा जो अनभुर् 



सािंगणार आि ेिो थोडा र्ेगळा िी आि ेआहण थोडा निंिरचा िी 

आि!े िरी रािार्ि नािी म्िणनू सािंगणार. 

इथे िराव घाटार्र हसिारार् र्िाराजािंनी बािंधलेलिं दत्त 

र्िंहदर आि,े हिथला िा अनभुर्. “सद्गरुू सारिा असिा पाठीरािा” 

चा हजर्िंि प्रत्यय! हजर्ाचा, आत्म्याचा थरकाप व्िार्ा असिं 

कािीिरी याची दिेी याची डोळा, सिंपणूवपणे शदु्धीि असिाना 

पाहिलिं आहण अनभुर्लिं दिेील! आम्िी बसलो िोिो त्या 

स्थानाच्या चिूबाजलूा एका भयाण शक्तीचा र्ार्र त्यार्ेळी आम्िी 

प्रत्यि अनभुर्ला िोिा! थोडा थोडका नव्ि ेिर चािंगला िासभर 

िरी नक्कीच… नक्की काय आहण कसिं झालिं िोििं िे पढुच्या 

भागाि सािंगेन. िोर्र नर्वद ेिर! 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला शकु्करर्ाड्याची गोष्ट 

सािंहगिली िोिी. हदर्सभर बाबा चा चिा िुकि जाि िोिा आहण 

शकु्करर्ाड्याच्या िेडापिी र्िंहदरार्ध्ये बाबाच्या भोजन प्रसादी 

चा र्िूुिव लागि नव्ििा, िे र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. त्यानिंिर 

‘सद्गरुु सारिा असिा पाठीरािा’ िा अनभुर् र्ी याची दिेी याची 

डोळा घेिला असिं र्ी आपल्याला सािंहगिलिं िोििं. आिा पढेु सािंगिे. 

शकु्करर्ाड्यािून पढेु हनघालो. आिा बािंद्राभान आहण 

नर्वदापरु असा रस्िा िोिा. आिा र्ला गार्ाचिं नार् आठर्ि नािी 

पण एका घरािनू एक छोटा र्लुगा आहण त्याची आजी आम्िाला 

बघनू बािरे आलेि. त्यािंनी आम्िाला चिासाठी बोलार्लिं. 

आजचा हदर्स बाबा साठी पनु्िा एकदा र्ेगळा िोिा. आिा बाबा 

कशालािी ‘नािी’ म्िणणार नव्ििा. आम्िी चिासाठी आि गेलो. 

या कुटुिंबाि दोन र्लुिं आहण आई-र्डील असे रािि िोिे. 

आजींच्या लिान सनेुनी चिा केला. आजी आम्िाला पररर्ाराची 

र्ाहििी सािंगि िोत्या. र्ोठ्या र्लुाला दोन र्लुिं आििे. लिान 

र्लुाला दिेील एक र्लुगाच आि.े आम्िाला कुटुिंबाची र्ाहििी 



दिेा दिेा आजींचे सारिे फोन येि िोिे. आजींची धाकटी सनू 

गभावरशी िोिी. िी थोडी टेन्शनर्ध्ये र्ाटि िोिी. आजी र्ात्र प्रेर्ळ 

असाव्याि… आजींना येणाऱ्या फोन र्ध्ये कुणीिरी िॉहस्पटलला 

असल्याचिं सर्जलिं. “सब कुछ ठीक िो ि ै ना र्ािाजी” आम्िी 

हर्चारिाच त्या म्िणाल्या.. “ठीक िो सब कुछ ि,ै अब आप आ 

गये िो िो र्ाई भी आ जायेगी, बडी बिूिं हिसरी बार पेट से ि,ै 

िोसिंगाबाद र्ें अस्पिाल र् े ि,ै अभी सीजर करने र्ाले ि,ै बस 

आशीर्ावद ददेो की र्ैया जी घर पधारे… बडी बिू के दो बेटे ि,ै 

छोटी का भी एक बेटा ि,ै और िर् लोग िो र्ैया जी के आने का 

इिंिजार कर रि ेि.ै अब दोनो बिूए बेटीया ले आयें िब सर्झ ूकी 

र्ािा रानी की कृपा ि”ै  

आम्िी चिा घेऊन पढेु हनघालो. िरिंच हकिी श्रद्धा असिे 

र्ैया र्र. इथे लोक र्लुगा िोण्यासाठी प्रयत्न करि असिाि, आहण 

या आजी आर्च्या घरी नर्वदार्ैया यार्ी म्िणनू प्राथवना करि 

िोत्या. आम्िी हनघिे र्ेळी घरच्या र्िंडळींनी नर्स्कार केला… 

पररिर्ार्ासी ना नर्स्कार करण्याची पद्धि आिचे.. असा 

नर्स्कार केल्यार्र “र्ैया जी आपको सिुी और सर्दृ्ध रख्िे, 

र्ािारानी की कृपा आप पर बनीं रि”े असेच शब्द बािरे पडिाि. 

असा आशीर्ावद दणे्यार्ागचा दिेील एक सत्सिंग आि.े िा अनभुर् 

पणूव करिे आहण र्ग िो सिंर्ाद दिेील सािंगिे. िर असा आशीर्ावद 



दऊेन आम्िी पढेु हनघालो. आजींनी बाबाचा फोन निंबर घेऊन 

ठेर्ला िोिि, रात्री फोन करिेच असिं आर्जूवन सािंहगिलिं, आहण 

त्या प्रर्ाणे रात्री आजींचा फोन आला.  

“बाबाजी, र्ैयाजी, िर् िो कैसे नासर्झ हनकले.. आप 

को चाय हपला दी और कोई सेर्ा भी निी करी… आपकी 

आशीर्ावद से घर र्े रेर्ा र्यैा आई ि”ै आजींचा आनिंद ओसिंडून 

र्ािि िोिा. अथावि याि आम्िा पार्रािंच्या आहशर्ावदाचा काय 

सिंबिंध? पण आजींना फार िळिळ िोि िोिी. र्ैया येऊन आशीर्ावद 

दऊेन गेली म्िणनूच आपल्याकडे कन्यारत्न प्राप्त झालिं िा त्यािंचा 

दृढ हर्श्वास िोिा. … याि आर्चा र्ोठेपण असणण्यािला 

कािीिी भग नव्ििा पण आिा ‘िो’ सिंर्ाद झालेला र्ी िमु्िाला 

सािंगणार आि.े 

र्ागे एकदा एका छोट्याशा दरे्ळाि थािंबलो असिाना, 

एका आजीशी सत्सिंग झाला िोिा. कोटेश्वराच्या आधी 

हर्र्लेश्वरच्या प्राचीन र्िंहदरािला सत्सिंग. आधी हलिायचा 

हर्सरलेले असणार र्ी.. सािंगिे. आम्िी इथनू हनघि असिाना या 

म्िािाऱ्या आजींनी आम्िाला नर्स्कार केला िोिा. आशीर्ावद द े

असा िट्ट त्या करि िोत्या िेव्िा र्ी बोलनू गेले िोिे ” र्ैं कौन िोिी 

िूिं आशीर्ावद दनेे र्ाली, र्ि िो र्ैया िी दगेी” .. असिं म्िटल्यार्र 



त्यािंनी र्ला िाली बसर्लिं, आहण म्िणाल्या, “र्ि िो सच ि ै

र्ािाजी, आशीर्ावद िो र्ैया िी दिेी ि,ै लेहकन िरु् लोगो र्ें िर् 

र्ैया को िी दिेिे ि,ै िमु्िारे र्िु से हनकला िुआ शब्द, िर्ारे हलए 

र्ैया का शब्द िोिा ि,ै इसहलये िरु् पररिर्ार्ासीओ िंने िर्ेशा िी 

सबको आशीर्ावद दनेािी चाहिये, क्या पिा कब हकसी के जीर्न-

र्रण की सर्स्या िो और आपका आशीर्ावद कार् कर जाय?े और 

र्ैसेभी, हनस्र्ाथव आशीर्ावद िर्ेशा िी दनेा चाहिये, हकसी का शभु 

हचिंिन करना काफी निी ि…ै जब आप र्न िी र्न र्ें हकसी और 

के शभु की कार्ना करिे िो, िो उसे शब्द र्ें पररर्िवन करनें र्ें कैसे 

िकलीफ? आज िो आपके साथ र्ैया जी चल रिी ि,ै लेहकन िर्ारे 

आजबूाज ूसे, िर्ारे जानकारी के बािर अनेक शक्तीया चलिी रििी 

ि.ै आपके आशीर्ावद भरे शब्द को र्ें सत्यर्ें परार्हिवि करने की 

िर्िा रििी ि.ै आिंप जब शब्द से आशीर्ावद दिेे िो, िब िर्ेशा 

उस शक्ती का, उस ईश्वर का स्र्रण करें िाकी आपको यि पिा रि े

की आशीर्ावद आप िदु निीं दें रि ेिों, आपके र्िु से केर्ल शब्द 

आ रिें िैं, आशीर्ावद दनेेर्ाला िो र्ि उपरर्ाला ि”ै 

आजींच्या या सत्सिंगानिंिर र्ी आहण बाबा कोणीिी 

नर्स्कार केला की “र्ैया की कृपा आप पर बनी रि”े िा आशीर्ावद 

अगदी भरभरून दिेो. आजिी िा आशीर्ावद हदल्यानिंिर रेर्ा 

र्ैयाचा जन्र् झाला िी र्ैया ची कृपा असली िरीिी त्या आजी चा 



आनिंद पाििाना जे सर्ाधान हर्ळि िोििं िे हर्ळणिं िी आर्च्यार्र 

नर्वदा र्ाईची कृपाच नािी का? असो.. आिा जनुा अनभुर् 

सािंहगिला िसा एक र्ेगळा अनभुर् दिेील सािंगिे. िरिंिर िा 

अनभुर् पहिल्या पररिर्ेिला नािी. पहिल्या पररिर्ेि 

िोशिंगाबादला सेठानी घाटार्र थािंबलो िोिो र्ात्र िराव घाटाच्या 

र्िंहदराि झाणिं झालिंच नव्िििं. िो योग आला त्यार्ेळी र्ाझ्याबरोबर 

एक दादा िोिे. यार्ेळी जय ूदादा पाटणकर आम्िाला दत्त र्िंहदराि 

घेऊन गेले.  

सकाळी दत्त र्िंहदराि जािानापासनूच या अनभुर्ाला 

सरुुर्ाि झाली. िराव घाटाकडे जािाना दत्त र्िंहदराच्या बरिंच 

आधीपासनू झाडीर्जा भाग सरुू िोिो. इथे र्ध्ये एक इलेहक्ट्रकचिं 

सबस्टेशन लागििं, हिथनू र्िंहदराकडे जाण्याचा रस्िा घेिला आहण 

र्ला र्ेगळाच अनभुर् आला. आपण अनािूिपणे जाि आिोि, 

हकिं र्ा आपल्याला चक्क ओढून नेण्याि येि आि,े असिं र्ला 

िीव्रपणे र्ाटू लागलिं. त्या शक्तीकडे चुिंबकाचा सारिी र्ी ओढली 

जाि िोिे. साधारण अधाव हकलो र्ीटर चा िा रस्िा असेल. 

र्िंहदरापाशी पोचलो. बािरे एक र्ोठिं प्रािंगण, आि दसुरिं प्रािंगण त्या 

प्रािंगणाच्या र्ध्यभागी र्िंहदर. बािरे र्ोठा उिंबराचा र्िृ.. त्यािाली 

हसर्ेंटचा पार. अहिशय शािंि आहण रर्णीय जागा… आहण िरिं 

सािंगायचिं झालिं िर अहिशय गढू र्ािार्रण.  



र्िंहदराि गेले िो सर्ोर दत्त र्िूीच्या आजबूाजलूा 

हसिारार् र्िाराज आहण टेंबेस्र्ार्ी र्िाराजािंच्या पादकुा 

ठेर्लेल्या. हभिंिीर्र अनेक सिंिािंचे फोटो लार्लेले. र्ाझे गरुु, नाना 

र्िाराज िराणेकर ि े टेंबे स्र्ार्ी र्िाराजािंचे हशष्य. आम्िी टेंबे 

स्र्ार्ी र्िाराजािंना र्ोठे र्िाराज असिंच सिंबोधिो. गळुर्णी 

र्िाराज, हसिारार् र्िाराज, अशा बऱ्याच सिंिािंचे फोटो लार्ले 

असिाना र्ात्र र्ाझ्या नानािंचा फोटो र्ला हिथे लार्लेला हदसला 

नािी, त्यार्ळेु र्ाझी थोडी हनराशा झाली. र्ी हर्चार करि िोिे.. 

“असिं कसिं काय शक्य आि,े इथे नानािंचा फोटो कसा नािी? 

जाऊद…े” असिं म्िणि र्ी जपाला सरुुर्ाि केली.. जप िर फारच 

छान झाला र्ात्र जपाननिंिर इथली गढूिा जास्ि जाणर् ूलागली. या 

गढूिेचा शोध घेि घेि र्ाझी नजर गाभाऱ् याच्या हभिंिीर्र हफरली 

असिानाच एका िणाला र्ी रडू लागले… ज्या हभिंिीला टेकून र्ी 

जप करि बसले िोिे, ज्या हभिंिीला टेकून बसले असिाना र्ाझ्या 

नानािंचा फोटो नािी म्िणनू र्ी हनराश झाले िोिे, त्याच हभिंिीर्र 

र्ाझ्या डोक्याच्या अगदी सरळ र्र र्ाझी नाना र्ाऊली र्ाझ्यार्र 

लि दिे बसली िोिी. सर्ोर र्ोठे र्िाराज, र्ागे नाना र्िाराज, 

आहण र्ध्ये र्ी, असिं र्ाझ्यासोबि आज हिसऱ्यािंदा िोििं… पण 

यार्ेळी र्ात्र सद्गरुु सारिा असिा पाठीरािा… िी प्रहचिी आली. 



इथे नानािंचा फोटो पाहिल्यानिंिर या र्िंहदराि उद्या 

श्रीर्ािंड र्हिर्ा या नाना र्िाराजािंच्या चररत्राचिं पारायण करार्िं 

असा हर्चार र्नाि आला… त्यानिंिर त्या पारायणा परू्ी आहण 

पारायणा र्ध्ये आलेल्या अडचणी आहण त्यािनू पाठीराख्या सद्गरुु 

ने केलेले रिण ि ेर्ाझ्या पनुजवन्र्ा पेिा कर्ी नािी. गढू भयाण 

र्ािार्रण, या र्िंहदराि रािू नका म्िणनू िािापाया पडणारा पजुारी, 

त्या पजुाऱ्याची र्रणासन्न गाय आहण हिचा र्तृ्य,ू पारायण 

करिाना अचानक पणे सर्ोर प्रकट झालेल्या शहक्तशाली सिंकटाचा 

सार्ना आहण त्यािनू सिजसलुभ सटुका ि े सद्गरुू पाठीशी िोिे 

म्िणनूच शक्य झालिं… िे पाठीशी आििे ि े सकाळीच त्यािंनी 

सचुर्लिं िोििं… दोन-अडीच टन र्जनाचे ि ेअदृश्य सिंकट स्र्िःचिं 

अहस्ित्र् हसद्ध करण्यासाठी ित्पर िोििं… आहण पढेु अजनू काय 

काय करण्याचिं त्याच्या र्नाि िोििं िे िेच जाणे! भयानकिेची 

पररसीर्ा काय असिे ि ेर्ला त्या हदर्शी सर्जलिं िोििं… नक्की 

काय झालिं िोििं िे पढुच्या भागाि सािंगेन… िोर्र नर्वद ेिर. 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ११० 

 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला बाबाच्या चिा ची गिंर्ि 

सािंहगिली िोिी. त्यानिंिर िोशिंगाबादला एका सिंकटाचा सार्ना 

केला असिंिी सािंहगिलिं िोििं. सद्गरुु सारिा असिा पाठीरािा िी 

प्रहचहि, हकिं बिुना हिचा पहिला भाग र्ी िमु्िाला सािंहगिला िोिा. 

एका र्ोठ्या अदृश्य आहण र्जनी सिंकटाबद्दल र्ी र्ागच्या भागाि 

बोलि िोिे. आिा पढेु सािंगिे. 

र्िंहदराि जाण्याच्या आधीपासनूच एक गढु शक्ती र्ला 

आकहर्वि करि िोिी. र्िंहदराि गेल्यानिंिर नाना र्िाराजािंचा फोटो 

हिथे हदसला नािी त्यार्ेळी र्ी नाराज झाले िोिे, र्ात्र निंिर पाठीशी 

सद्गरुु आहण सर्ोर र्ोठे र्िाराज या दोघािंच्या र्ध्ये र्ी अशी प्रहचिी 

आली त्यार्ेळेला सद्गरुु कायर् आपल्यार्र लि ठेर्िाि आहण 

आपल्या पाठीशी आििे िी भार्ना उचिंबळून र्र आली. आिा 

र्ात्र र्ला र्ािंड र्हिर्ा, नाना र्िाराजािंचे चररत्र, याहठकाणी 

र्ाचार्िं असिं र्ाटू लागलिं. आज रात्री इथेच आसन लार्नू उद्या 

पिाटे लर्कर उठून र्ािंड र्हिर्ाचिं पारायण करायचिं असिं र्ी 

ठरर्लिं. िशी चौकशी करायला सरुुर्ाि केली. 



िरिंिर या र्िंहदराि बाजलूा एक िॉल िोिा आहण एक 

िोली दिेील िोिी र्ात्र हिथे स्र्च्छिा नव्ििी. आपण स्र्च्छ 

करून घेऊ िरकि नािी असिं ठरर्नू हिथल्या पजुाऱ् याशी सिंपकव  

साधला. सरुर्ािीला पजुाऱ्यािंनी हकिं हचि उदासीनिा दािर्ली. र्ी 

आग्रि केला िसा निंिर त्याने िोकारिी हदला. आम्िी दोघिं हिथे 

रािण्यापेिा पजुारी आहण जय ूदादाने दिेील इथे राहिलिं िर छानच 

िोईल असिं र्ाटलिं र्ात्र जय ूदादािंना िे शक्य नव्िििं. पजुारी र्ात्र र्ी 

सिंध्याकाळी हकल्ल्या घेऊन येिो असिं म्िणाला. आिा आम्िी 

सार्ान न घेिा आलो िोिो. घरी परिलो आर्रासार्र केली पजूेची 

ियारी केली आहण ठरल्या र्ेळेला आम्िी पनु्िा दत्त र्िंहदराि 

दािल झालो. 

र्िंहदराच्या हकल्ल्या घेऊन पजुारी आला नव्ििा. त्याला 

फोन केला िर िमु्िी इथे रािू नका असिं िो आम्िाला हर्नर् ू

लागला. अगदी िरु्च्या िािा पाया पडिो पण इथे रािू नका, 

कारणिी हर्चारू नका अशी त्यािंनी गळ घािली. र्ाझी गाय 

र्रणासन्न आि े आहण र्ी जास्ि र्ेळ दऊे शकणार नािी िेव्िा 

आले िसे िमु्िी परि जा असिं म्िणनू त्यािंनी फोन ठेर्ला. इिकिं  

िािापाया पडणिं कोणी उगाच करेल का? इिकिं  म्िणिोय िो िर 

सकाळी येऊयाि, असिं म्िणनू आम्िी दिेील परि पाटणकरािंकडे 

गेलो, आहण सकाळी लर्कर उठून दत्तर्िंहदराि पारायणाला 



सरुुर्ाि केली. इथनू िरिं काय िे अदृश्य सिंकट अदृश्यपणे सर्ोर 

येऊ लागलिं… सािंगिे सािंगिे.. 

पारायणासाठी आम्िी सर्ोर पजूा र्ािंडली. आर्चे 

दोघािंचे दोन पाट, त्यार्र हदर्े ठेर्ले. दत्त र्िूीसर्ोर दोन आहण 

िाली एक र्ोठा असे एकूण पाच हदर् ेलार्ले. र्िंहदरािले सगळे 

ट्यबूलाईट लार्ले. अध्याय र्ाचायला सरुुर्ाि केली. जेर्िेर् 

आठ दिा ओळी र्ाचनू झाल्या असिील नसिील िो हदर्े गेलेि, 

आिा फक्त पाच हदर्े िरे्ढे िेर्ि िोिे. लगेचच कािी र्ेळाने 

आभाळ भरून आलिं, हर्जा चर्कू लागल्या, िर्ेि प्रचिंड गारठा 

हनर्ावण झाला. आधीच गढू असलेल्या र्ािार्रणाि कर्ालीची भर 

पडली आहण पनु्िा गढूिेच्या पलीकडे जाऊन आजबूाजचूिं 

र्ािार्रण आिा भयाण र्ाटू लागलिं. िरिंिर उजाडल्यानिंिरचीच 

र्ेळ िोिी िरीिी बािरे बऱ् यापैकी अिंधारल्या सारििं हदसि िोििं. 

थिंडी र्ाज ू लागली िोिी. पार्साला सरुुर्ाि झाली 

नव्ििी पण कधीिी कोसळेल असो जाणर्ि िोििं. आिा जर पाऊस 

आला िर हकर्ान िीन-चार िास थािंबणार नव्ििा इिकिं  भरून 

आलिं िोििं. हदसेल त्या उजेडाि आम्िी पोथी र्ाचि िोिो. 

अशािच, अचानक पणे, कुणीिरी फुिं कर घालार्ी इिक्या जोराि, 

दत्त र्िूी सर्ोर ठेर्लेल े दोन्िी हदर्े एकाच र्ेळी हर्झले. आिा 



िाली ठेर्लेला र्ोठा हदर्ा आहण आर्च्या पाटार्रचे दोन हदर्े 

एर्ढेच हशल्लक िोिे. 

िरिंिर आिा पोथी र्ाचिाना आर्चिं लि थोडिं उडालिं 

िोििं म्िटलिं िरी चालेल. िरीिी र्नाचा हनधावर पक्का ठेर्नू फक्त 

र्ाचि रािायचिं असिं आम्िी र्नािल्या र्नाि ठरर्लिं. जे घडि िोििं 

िे नेिर्ीपेिा िपू र्ेगळिं िोििं. आर्च्या भोर्िाली कुठल्यािरी 

र्ेगळ्या शक्तीचिं अहस्ित्र् आि ेि ेआम्िाला जाणर्ि िोििं. त्या 

शक्तीने अजनू िसिं हसद्ध केलिं नसलिं िरीिी कुठल्यािी िणी स्र्िःचिं 

अहस्ित्र् हसद्ध करण्यासाठी िी शक्ती ित्पर आि ेयाची आम्िाला 

जाणीर् िोि िोिी. अशािच गाभाऱ्याच्या उजव्या अिंगाला 

असलेल्या िोलीच्या छिार्रच्या टीना र्र प्रचिंड र्जनी असिं 

कािीिरी धडाधड नाचायला सरुुर्ाि झाली. र्ाकडिं हकिं र्ा पिी 

असिील असिं र्ाटार्िं िर त्यािंच्या उड्या र्ारण्याने येणाऱ्या 

आर्ाजापेिा िा आर्ाज हकिीिरी पट जास्ि िोिा. या आर्ाजाने 

येणाऱ्या किं पनािंर्ळेु दत्तर्िूी सर्ोरचा िालचा हदर्ा दिेील 

भस्सकन ् हर्झला. दािहिळी बसणिं हशल्लक राहिलिं िोििं असा 

भयिंकर आर्ाज िोिा िो. आम्िी दोघािंनी एकर्ेकािंकडे पाहिलिं 

आहण पनु्िा र्ाचायला सरुुर्ाि केली आिा र्ात्र फक्त र्ाचि 

रािायचिं…. अगदी जे िोईल िे िोईल… र्ाचन र्ात्र सोडायचिं 

नािी असिं ठरर्ि आम्िी पोथी र्ाचिच राहिलो. 



जर्ळजर्ळ पिंधरा हर्हनटािंच्या थैर्ानानिंिर िो आर्ाज 

थािंबला. आम्िी बसलो िोिो त्या गाभाऱ्याच्या उजव्या आहण 

डाव्या दोन्िी बाजलूा दोन र्ोठाल्या हिडक्या िोत्या. जरा र्ेळ 

शािंििा जाणर्ली र्ात्र िी शािंििा हनहििच र्ादळा परू्ीची शािंििा 

िोिी. दोन्िी बाजचू्या दोन हिडक्यािंर्धनू आम्िाला पार्लािंचा 

आर्ाज ऐकू आला. पजुारी आले असिील असिं र्ाटलिं र्ात्र िा 

आनिंद िणभरसदु्धा हटकला नािी. अगदी पढुच्याच िणी र्ाझ्या 

उजव्या बाजलूा असलेल्या हिडकीिनू कोणीिरी डोकार्ििंय असा 

भास झाला आहण म्िणनू र्ाझी नजर हिडकीकडे गेली. त्याच 

िणी हृदयाचे ठोके बिंद पडार्ेि असिं र्ाटलिं. हर्ट्ट काळ्या रिंगाची 

एक र्ानर्ाकृिी, भली र्ोठी, उिंच सार्ली हिडकीिनू आि 

डोकार्ि िोिी र्ात्र हिडकीच्या बािरे कोणीिी नव्िििं. आर्च्या 

पाटासर्ोर पडणाऱ्या सार्लीि त्या र्ानर्ाकृिी सार्लीने 

हिडकीच्या गजािंना घट्ट आर्ळून धरल्याचिं स्पष्ट हदसि िोििं…. 

अचानक िी सार्ली हदसेनाशी झाली आहण र्ग डार्ीकडच्या 

हिडकीि पनु्िा िेच दृश्य सर्ोर आलिं. िा भास नव्ििा कारण या 

र्ानर्ाकृिी सार्लीने घािलेल्या िीन प्रदहिणा आहण सिा र्ेळा 

त्या सार्लीला हिडकीिनू डोकार्िाना आम्िी आर्च्या 

डोळ्यािंनी बहघिलिं िोििं. 



आिा र्ात्र कुठल्या िणी प्राण त्यागला जायचा एर्ढिंच 

बाकी िोििं. घशाला कोरड पडली िोिी. िोंडून एकिी शब्द फुटि 

नव्ििा. पोथी र्रून नजर अधाशासारिी हफरि िोिी, आहण 

अशािच र्ला हशिंका यायला सरुुर्ाि झाली. डोळ्यािनू पाणी, 

नाकािनू पाणी, एकिी अिर र्ाचिा येईना. ह्यािंना पोथी र्ाचचू 

द्यायची नािी असा चिंग बिुिेक त्या शक्तीने बािंधला िोिा. कोण 

कशी सबुदु्धी र्ाझ्यासोबिच्या दादािंना झाली दरे् जाणे आहण एक 

ओळ िे दोनदा र्ाच ूलागल.े कािी र्ेळ असा गेल्यानिंिर र्ाझ्या 

सारिाच त्रास त्यािंना सरुू झाला आहण र्ग र्ी एक ओळ दोनदा 

र्ाच ू लागले. पोथी र्ध्ये एकूण एकोणर्ीस अध्याय आििे, 

आर्चा जेर्िेर् सिार्ा अध्याय सरुू िोिा. अजनू इिके अध्याय 

र्ाचनू िोणिं बाकी िोििं, आहण िी बलाढ्य शक्ती सिि आर्चिं 

र्नोधैयव िच्ची करि िोिी. आिा फक्त सद्गरुूिं चा धार्ा आम्िी 

करि िोिो…. पोथीिले शब्द केर्ळ हजभेर्र िोिे, आहण धार्ा 

र्ात्र आकिं ठ सरुू िोिा. आिा एक िर पोथी सिंपणूव र्ाचायची हकिं र्ा 

या शक्तीच्या िािी र्तृ्यरू्िुी पडायचिं, ि ेठरणिं बाकी िोििं. जोर्र 

आम्िी पोथी र्ाचि िोिो िोर्र कुठलीिरी अदु्भि शक्ती आर्च्या 

आि प्रज्र्हलि िोिी आहण आर्चिं र्नोधैयव र्ाढर्ि िोिी…. या 

यदु्धाि आम्िी केर्ळ पिुळ्यासारिे िोिो र्ात्र आर्च्या िािािली 

अदु्भि शक्ती आहण गाभाऱ्याच्या बािरेची शक्ती यािलिं ि े यदु्ध 



आि े ि े आम्िाला सर्जि िोििं. पण आर्ची पोथी पणूव र्ाचनू 

झाली का? त्या बलाढ्य शक्तीचिं काय झालिं? हिने आम्िाला 

हकिपि इजा केली? आर्चिं पारायण पणूव िोऊ शकलिं की 

आम्िाला अधवर्टच सोडार्िं लागलिं? आम्िी र्ाचलो ि ेिर जािीर 

आि ेकारण त्यानिंिर र्ी ि ेभाग आपल्यासर्ोर र्ािंडिेय, पण िी 

र्ेळ, िी अर्स्था, िी शक्ती, िो प्रसिंग आठर्ला की अिंगार्र काटा 

येिो, थरकापिी िोिो आहण गहिर्रून िी येििं…. असिं नक्की काय 

झालिं िोििं आहण त्याचा उलगडा र्ला कसा हर्ळाला ि ेसािंगणिं 

दिेील र्ित्त्र्ाचिं आि.े िा भाग लािंबिोय त्यार्ळेु िा बलाढ्य 

शक्तीचा अधवर्ट राहिलेला प्रसिंग पढुच्या भागाि नक्की पणूव करिे. 

िोर्र नर्वद ेिर. 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १११ 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला िोशिंगाबाद चा अनभुर् 

सािंगि िोिे. अहिशय थरकाप िोणारा िा प्रसिंग िोिा. आम्िी 

पारायण करण्यासाठी िराव घाट येथील दत्त र्िंहदराि बसलो िोिो. 

अचानक पणे गेलेले लाईट, र्ािार्रणाि गारठा आहण र्ाढलेली 

भयाणिा, अगदी हििंदी भिुाटकी हसनेर्ाि दािर्िाि िसे भसकन 

हर्झलेले हदर्े, पिंधरा हर्हनटिं दणादण आर्ाज करणारिं थैर्ान आहण 

एका र्ानर्ाकृिी सार्लीच्या िीन प्रदहिणा, त्या सार्लीने 

हिडकीच्या गजािंना धरल्याची जाणीर्, ि े सगळिं र्ी िमु्िाला 

र्ागच्या भागाि सािंहगिलिं िोििं. आिा अहधक र्ेळ र्ाया न 

घालर्िा पढेु काय झालिं िे सािंगिे. 

र्ाझ्या नाकािोंडािनू, डोळ्यािनू पाणी यायला लागलिं. 

र्ला िपू हशिंका येऊ लागल्या. िसिं दादािंनी एक ओळ दोनदा 

र्ाचायला सरुुर्ाि केली िोिी. पढेु थोड्यार्ेळाने िोच त्रास दादािंना 

सरुू झाला आहण र्ग र्ी एक ओळ दोनदा र्ाचायला सरुुर्ाि 

केली. सार्लीचिं अधनू-र्धनू डोकार्नू बघणिं सरुूच िोििं. ि ेयदु्ध 

आर्चिं आहण सार्लीचिं नव्िििंच र्ळुी. ि ेयदु्ध दोन कुठल्यािरी 

अहिशय िाकिर्र अशा शक्तींचिं आपसािलिं यदु्ध िोििं. एक शक्ती 



आम्िाला पारायण करू दिे नव्ििी िर दसुरी शक्ती आर्च्या 

पारायणाला पाहठिंबा दिे िोिी. आर्चिं दबुळेपण आर्च्या लिाि 

आलेलिं िोििंच. िसिं पाठीशी गरुुराया असल्यार्र आपण हिथेच 

हटकून रािणार आिोि याची एक िात्री िोिी, पण िरीिी सािाि 

र्तृ्यलूा सर्ोर पाहिल्यार्र र्न हर्चहलि झाल्याहशर्ाय राहिलिं 

नािी ििेी सत्य िोििं. 

एक एक शब्द, एक एक ओळ, न सटूु दिेा, गडबड-

गोंधळ घाई न करिा, आहण हजिके शक्य िोईल हििके त्या 

बािरेच्या शक्तीकडे दलुवि करि करि, कसिं बसिं आम्िी ६ अध्याय 

पणूव केले. आिा सािव्या अध्यायाला सरुुर्ाि झाली िोिी. इथनू 

कािीिरी चर्त्कार व्िायला सरुुर्ाि झाली. सर्वप्रथर् इलेहक्ट्रहसटी 

आली आहण र्िंहदराि लिलिाट झाला. आर्ची भीिी आिा 

थोडी कर्ी झाली. थोड्याच र्ेळाि िर्ेिला गारठा सदु्धा कर्ी 

झाला. छान सयूव प्रकाश पडू लागला. आिा हिडकीच्या बािरे 

सदु्धा बऱ्यापैकी र्ोकळिं र्ािार्रण जाणर्ि िोििं. पाऊस पडलाच 

नव्ििा, आहण आिा आभाळिी गेलिं िोििं. आर्च्या दोघािंच्यािी 

िब्येिी परू्वर्ि झाल्या िोत्या. र्ािार्रणािली भयाणिा 

जर्ळजर्ळ सिंपली िोिी. सािर्ा अध्याय सिंपेस्िोर्र र्ािार्रणाि 

कर्ालीची प्रसन्निा जाणर् ूलागली.  



आम्िाला पारायण करण्यासाठी पाहठिंबा दणेारी िी शक्ती 

हनहििच हटकून राहिली िोिी आहण म्िणनूच आम्िीिी हटकू 

शकलो िोिो. या शक्तीनेच आर्चिं रिण केलिं िोििं. सद्गरुू पाठीशी 

िोिेच… अथावि त्या बािरेच्या शक्तीशी लढणारी िी शक्ती सद्गरुुिं  

हशर्ाय दसुरी कोणिी असणार बरिं? कालच र्ला “र्ी िझु्या 

पाठीशी आि”े असा सिंकेििी सद्गरुुिं नी हदला िोिा. आर्चिं पारायण 

अगदी व्यर्हस्थिपणे पणूव झालिं िोििं. आिा फक्त एकच प्रश्न 

र्ाझ्यापढेु हशल्लक िोिा िो असा की इिक्या पहर्त्र स्थानी िी 

अशी शक्ती का म्िणनू आर्चिं पारायण िोऊ नये यासाठी आम्िाला 

त्रास दिे िोिी? याचिं उत्तर र्ला हर्ळालिं… सािंगिे. 

श्री र्ािंड र्हिर्ा या नाना र्िाराजािंच्या चररत्रािला 

सािर्ा अध्याय र्ाचायला घेिल्याबरोबर दषु्ट शक्तीचा नाश झाला. 

याला कारणिी आिचे. या सािव्या अध्यायार्ध्ये हसन्नोर या 

नर्वदाकाठी असलेल्या गार्ार्ध्ये नाना र्िाराज धनदशेर्र र्िंहदराि 

र्कु्कार्ाला असिाना एका ब्रह्म सिंबिंधाला त्यािंनी त्रासािनू र्कु्त 

केले िोिे, या घटनेचे र्णवन केलेले आि.े  



 

म्िणनूच कदाहचि िा अध्याय र्ाचल्यानिंिर सगळिं 

र्ािार्रण प्रसन्न झालिं. पढेु िा अनभुर् र्ी नाना र्िाराज िराणेकर 

यािंचे नाि ूबाबा र्िाराज िराणेकर यािंना सािंहगिला. र्ाझ्या प्रश्नाचे 

उत्तर र्ला बाबा र्िाराजािंकडून हर्ळालिं. इिक्या पहर्त्र स्थानी 

दिेील अशा शक्ती का? असा र्ाझा भोळा भाबडा प्रश्न िोिा. 



बाबार्िाराज म्िणाले “हसिारार् र्िाराजािंनी बािंधलेल्या या 

र्िंहदराि निंिर हसिारार् र्िाराज हकिीर्ेळा गेलेि? या र्िंहदराि कधी 

र्ोठे र्िाराज गेले आििे का? ि ू दत्त स्थानािंना फारशा भेटी 

हदलेल्या हदसि नािीि? कािी दत्तस्थान िी अहिशय गढू असिाि 

ि ेिलुा र्ाहिि नािीये बिुधा… सािंगिो..” 

िे पढेु सािंग ूलागले… बरेचदा, बऱ्याच शक्तींना आपले 

भोग पणूव करण्यासाठी अनेक योहनिनू प्रर्ास करार्ा लागिो. 

त्यासाठी त्यािंना आपल्या या हर्श्वाि रािून स्र्िःच ेभोग पणूव करणे 

िर्प्राप्त असिे. अशा र्ेळी त्यािंच्यार्र कािीिरी किं ट्रोल असणे 

गरजेचे आि ेकी नािी? आहण म्िणनूच अशा शक्तींना दत्तप्रभूिंच्या 

पायािंना बािंधनू ठेर्ण्याि येििं. र्कु्ती हर्ळेपयंि आपले भोग भोगि 

असिाना ह्या शक्ती हकिं र्ा या ि े जीर् आपल्या बािंधनू हदलेल्या 

स्थाना र्रच र्ार्रू शकिाि. िी दत्तस्थानिं सोडून त्यािंना कुठेिी 

जािा येि नािी” 

र्ला र्ाझ्या प्रश्नाचिं उत्तर हर्ळालिं िोििं र्ात्र र्ला अजनू 

एक गोष्ट बाबा र्िाराजािंनी सािंहगिली. िे म्िणाले “ि ूइथे र्ािंड 

र्हिर्ा पारायण करणार आिसे ि ेर्ला र्ािीि असििं िर र्ी िलुा 

आधी सािर्ा अध्याय र्ाच असिं सािंहगिलिं असििं. यापढेु लिाि 

ठेर्, कुठेिी अनोळिी हठकाणी जर कुठलीिी पजूा करार्याची 



असेल, हकिं र्ा त्या स्थाना हर्र्यी कािी शिंका र्नाि असिील, 

हकिं र्ा अशा कािी शक्तींच्या जाहणर्ेचा भास जरी िोि असेल 

िरीिी सािर्ा अध्याय र्ाचि जा. आम्िी र्दु्दार् िा अध्याय 

र्ाचायला सािंगि असिो.” ि ेऐकून िर र्ाझ्या र्नािले सगळेच 

प्रश्न हर्टले िोिे. र्ाझे सद्गरुू, र्ाझे नाना, आहण र्ाझी नर्वदार्ैया 

कायर् र्ाझ्या पाठीशी आििे याची पनु्िा एकदा िात्री पटली 

िोिी. 

िरिंिर दहिण िटार्रचा या निंिरचा प्रर्ास िा थोडासा 

सिंभ्रर्ािच टाकणारा िोिा. िोशिंगाबाद िे ओ िंकारेश्वर या प्रर्ासाचिं 

नीट असिं र्णवन र्ला कदाहचि करिाच येणार नािी. या भागाि 

अनेक गोष्टी घडल्याि िऱ्या, त्यािल्या कािी अिरशिा हर्टून 

गेल्याि. कािी हशल्लक आििे र्ात्र त्या िपूच र्ेगळ्या आििे. 

आहण कािी िर र्ाझ्या सदु्धा आकलना बािरेच्या आििे. असिं 

नेर्किं  काय झालिं िोििं? सािंगणारे पण पढुच्या भागािंर्ध्ये…. िोर्र 

नर्वद ेिर 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ११२ 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला िराव घाट येथील दत्त 

र्िंहदरािला अनभुर् आहण श्री र्ािंड र्हिर्ा या नाना र्िाराजािंच्या 

चररत्रािील सािर्ा अध्याय का र्ाचार्ा र् सिंपणूव पारायणाच्या 

आधी सािर्ा अध्याय का र्ाचार्ा ि ेसािंहगिले िोिे. िसिंच दत्त 

हठकाणिं गढू का असिाि आहण अहि पहर्त्र हठकाणीसदु्धा र्ाईट 

प्रकारच्या शक्तींचे अनभुर् का येिाि याचिं स्पष्टीकरण दिेील र्ी 

िमु्िाला र्ागच्या भागाि हदलिं िोििं. आिा पढेु जाऊयाि. 

िोशिंगाबाद शिर िसिं र्ोठिंच्या र्ोठिं.. लािंबच लािंब 

पसरलेलिं. सेठानी घाटार्रून हनघनू आम्िी पढेु रिंढाल र्ागे जायचिं 

ठरर्लिं. हनघायला िसा उशीरच झाला िोिा. इथनू िायर्ेनीच पढेु 

जा असिं आम्िाला सािंगण्याि आलिं असल्यार्ळेु आम्िी दिेील 

त्याच र्ागावने गेलो. आज कोण जाणे का पण चालर्िच नव्िििं. 

एका र्ोठ्या पिाडाला र्ळसा घालनू िा िायर्े जािो. हिथे थोडा 

चढार् लागिो. र्ी आहण बाबा दोघिी कसे कोण जाणे िपूच 

थकलो िोिो. जर्ळच असलेल्या एका चािंभाराच्या दकुानाि 

थोडार्ेळ आश्रय घेिला. थोड्या र्ेळाि हिथे एक आई आहण 

साधारण आठ-दिा र्र्ांची हिची र्लुगी अशा दोघीजणी आल्या. 

आिा पार्साला सरुुर्ाि झाली िोिी, त्या दोघीिी आर्च्याच 

बाजलूा येऊन बसल्या. छोट्याशा र्ैयाला पािून सिजच 



र्ाझ्यािली हशहिका जागी झाली आहण र्ी हिला प्रश्न हर्चारू 

लागले. लिान र्लुिं हदसले की र्ाझिं नेिर्ी असिंच िोििं, र्ाझ्यािी 

नकळि र्ी त्यािंच्याशी गप्पा र्ारू लागिे. दर र्ेळी र्ीच प्रश्न 

हर्चारि असिे, यार्ेळी र्ात्र र्ाझा डार् र्ाझ्यार्र उलटा पडला. 

या छोट्याशा र्ैयाने र्ला िपू प्रश्न हर्चारले. हिच्या प्रश्नािंची उत्तर 

दिेा दिेा पररिर्ेचे र्ाफव ि र्ैयानी हदलेल्या हशकर्णीची 

उजळणीच जण ूिी करून घेि िोिी. पररिर्े निंिर र्ी नक्की काय 

करणार आि ेिा प्रश्न त्या हचर्रुड्या र्ैयाने हर्चारून र्ला हनशब्द 

केलिं िोििं. या प्रश्नाचे उत्तर र्ला अहजबािच र्ाहिि नव्िििं. र्ैयाच्या 

िािाि अकरा रुपये घालनू र्ी हिच्या पायार्र डोकिं  ठेर्लिं िेव्िा 

अगदी र्ोठ्या सर्िंजस र्लुीसारिा हिने र्ला आशीर्ावद हदला, 

म्िणाली, “अब िमु्िारी पररिर्ा थोडीिी बची ि ैना, बिुि अच्छी 

िरि से िो जाएगी… आज िरु् पर हशर्जी प्रसन्न ि”ै. 

हशर्जी आज क्य ूप्रसन्न ि?ै असिं र्ी हिला हर्चारल्यार्र 

िी र्ला म्िणाली, र्ै िो अभी अभी हशर् र्िंहदर से आई िूिं, आज 

र्ि सभी पर प्रसन्न ि,ै िो िरु् पर भी िो िोगे ना”… नकुत्याच त्या 

दोघी र्ायलेकी हशर् र्िंहदरािनू आल्या असल्यार्ळेु त्या 

र्िंहदरािील प्रसन्निा अजनूिी या छोट्या र्ैयाच्या र्नाि रूळिे 

आि,े आहण म्िणनूच इिका छान आशीर्ावद आपल्याला 

हर्ळाला, असिं र्ाझिं आहण बाबाचिं म्िणणिं पडलिं. थोड्या र्ेळाने 



आम्िी पढेु हनघालो. इथे थोड्या थोड्या अिंिरार्र बऱ्याच र्स्त्या 

हदसि िोत्या. आम्िी अजनूिी िोशिंगाबाद शिराच्या फार बािरे 

पयंि गेलो नव्ििो. त्यार्ळेु आज कुठे थािंबायचिं िा फारसा प्रश्न 

नव्ििा. कुठल्यािरी र्स्िीि व्यर्स्था िोईलच असा हर्चार करून 

आम्िी पढेु पढेु जाि राहिलो. 

पढेु गेल्यार्र एका र्ोठ्या सोसायटीच्याजर्ळ आम्िी 

पढुचा र्कु्कार् कुठे करार्ा अशी चौकशी केली. अजनू रिंढाल 

बरिंच लािंब आि ेआहण िमु्िी पोिोच ूशकणार नािी असिं हिथल्या 

चौकीदाराने सािंहगिलिं. बाजलूाच एक िनरु्ान र्िंहदर िोििं हिथेच 

आसन लार्ायचिं ठरलिं. आि डोकार्नू पाििो िर या र्िंहदरार्ध्ये 

जरािी स्र्च्छिा नव्ििी आहण स्र्च्छिा करून घ्यार्ी म्िटलिं िर 

साधनिं नव्ििी. भोजन प्रसादी चा प्रश्न िर पढेु राहिला. आधी आसन 

लार्ण्याची व्यर्स्था करार्याची िोिी. सर्ोरच्या सोसायटीर्ध्ये 

झाडणी र्ागनू स्र्च्छिा करून घेऊ असा हर्चार केला. हिथला 

चौकीदारिी आनिंदाने िो म्िणाला, “र्ी र्ाझ्या एका पोराला 

पाठर्नू स्र्च्छिा करून घेिो िोर्र िमु्िी सोसायटी र्धल्या 

र्िंहदराि बस ूशकिा” असिं त्याने सािंहगिलिं. सोसायटी र्धलिं र्िंहदर 

अगदी लिानसिं र्िंहदर िोििं. जेर्िेर् चार र्ाणसिं बस ूशकिील एर्ढिं 

सभार्िंडप, आहण दोन र्ाणसिं बस ू शकिील एर्ढा गाभारा. 

गाभाऱ् याचिं काचेचे दार बिंद िोििं. आम्िी सभार्िंडपाि बसलो. 



बराच र्ेळ झाला िरी िो सफाई करण्यासाठी गेलेला 

पोरगा परिनू आला नािी. आिा अिंधारिी पडू लागला िोिा. ज्या 

चौकीदाराने आम्िाला र्िंहदराि बसा असिं सािंहगिलिं िोििं त्याची 

ड्यटुी सिंपर्नू िो घरी गेला िोिा आहण आिा दसुरा चौकीदार 

त्याच्या ड्यटुीर्र आला िोिा. आम्िाला हिथे बसलेलिं पािून 

त्यानी चौकशी करायला सरुुर्ाि केली. घडलेला सगळा प्रकार 

सािंहगिल्यानिंिर सदु्धा िो कािी आम्िाला हिथे बस ूद्यायला ियार 

िोईना. आप कुछ भी करो, सोसायटी र्े आप निी बैठ सकिे. 

“आिा अिंधार पडला आि ेआहण आम्िी पढेु कुठे जाणार? सोबि 

र्ैया जी आििे त्यािंना घेऊन र्ी कुठे जाऊ?” असिं बाबा र्ारिंर्ार 

हर्नर् ू लागल्यानिंिर सदु्धा चौकीदाराने आम्िाला गेटच्या बािरे 

जायला सािंहगिलिं. आिा आम्िी सोसायटीच्या गेटच्या बािरे 

बसण्यासाठी केलेल्या ओट्यार्र बसनू राहिलो. आज बिुधा 

अशीच रात्र काढार्ी लागेल. सर्ोरच्या र्िंहदराि एक हदर्ा सदु्धा 

नव्ििा. स्र्चछिा नव्ििी, पाचोळ्याचा ढीग पडला िोिा, 

अशािच अिंधाराि हकडा हकटकुल असण्याची शक्यिािी िोिीच 

िेव्िा आिा आम्िी ज्या ओट्यार्र बसलो िोिो िो शेड िाली येि 

िोिा िीच जर्ेची बाज ूिोिी. पाऊस कोसळला िरी आम्िी ओलिं 

िोणार नव्ििो. 



र्ला हिथेच बसर्नू बाबा एिादिं दकुान आजबूाजलूा 

आि े का िे बघण्यासाठी गेला. अगदी कािी नािी िो दोन 

हबस्कीटचे पडेु िरी आणार्े म्िणजे रात्रीच्या भोजन प्रसादी ची 

व्यर्स्था िोईल. त्या बािरेच्या ओट्यार्र बसनू र्ी त्या 

चौकीदारािंचिं आपसािलिं सिंभार्ण ऐकि िोिे. त्यािल्या एका 

चौकीदाराने र्िंहदरािल्या पजुाऱ्यािंना फोन करून आर्च्याबद्दल 

हर्चारू असिं दसुऱ्या चौकीदाराला सचुर्लिं. िसिं र्ाझ्याजर्ळ 

येऊन र्ला थोडासा धीर दिेील हदला. “अगर पजुारीजी परहर्शन 

द ेिो आप र्िंहदर र्ें रि लेना” .पण यािंचे पजुारी जी कािी फोन 

उचलेना. र्घा हबहस्कटाचे पडेु आणण्यासाठी गेलेला बाबा िसाच 

परि आला. जर्ळपास दकुान र्गैरे नव्िििं. सोसायटीच्या 

पलीकडच्या गेटच्या बािरे दकुानिं िोिीि, पण हफरून जायचिं 

म्िणजे िीन हकलोर्ीटर दरू िोििं, आहण सोसायटीच्या फाटकाच्या 

आि जाण्याची परर्ानगी आम्िाला नव्ििी. थोड्या र्ेळाने एका 

चौकीदाराचा फोन पजुारीजींनी उचलला. िे अत्यिंि घाईि िोिेि. 

चौकीदाराला कािी न बोल ू दिेा िणाधावि त्यािंनी फोन ठेर्ला. 

आर्चा हर्र्य हनघालाच नािी. म्िणजे आिा आज इथे 

ओट्यार्रच बसनू रािायचिं िोििं. आडर्िं िोण्याइिका िो र्ोठा 

र्ोठा नव्ििा. ठीक आि ेजशी र्ैयाची इच्छा! थोड्या र्ेळाि िो 

चौकीदार पनु्िा र्ाझ्याजर्ळ आला. म्िणाला “पजुारी जी के घर 



गर्ीं िो गई ि,ै र्ो िो निी आयेंगे. आरिी करने के हलए भी दसूरे 

पजुारी जी को बलुा रिा िू… र्ि दसुरे पजुारी िर्ारी सोसायटी के 

निी ि,ै िो उनको र्ै निी बोल सकिा, और र्ि कोई हनणवय भी 

निी द ेसकिे. आप दिे लो अब क्या करना िै, चािो िो िर्ारी 

कुहसवया द ेसकिा िूिं, उस पर पैर लिंबे कर के सो जाना, िर् िो जागिे 

िी रििे िैं राि भर, सार्ान की कोई हचिंिा निी करना, यिीं पडे रिने 

द ेना, भोजन की भी चींिा र्ि करना, िर्ारे पास घरसे लाये हटहफन 

ि”ै 

आपल्या घासािला घास आम्िाला दऊे करणारे ि े

चौकीदार र्नाने हनहििच र्ाईट नव्ििे. आम्िाला इथे बािरे 

बसण्याची परर्ानगी हर्ळाली िोिी. िचु्याव सदु्धा हर्ळणार िोत्या. 

भोजन प्रसादी ची व्यर्स्था सदु्धा िोणार िोिी. फक्त सोसायटीच्या 

आि जाण्याची आम्िाला परर्ानगी नव्ििी. िरिंिर त्या गरीबाच्या 

डब्यािलिं अन्न आम्िी िाऊन िो उपाशी राहिल, ि ेकािी आम्िी 

िोऊ दणेार नव्ििो, आहण आम्िाला उपाशी ठेऊन िे चौकीदार 

आर्च्यासर्ोर जेर्णार नव्ििे ििेी आम्िाला र्ािीि िोििं. िर्िं िर 

थोड्यार्ेळाने या चौकीदाराला पैसे दऊेन पलीकडच्या गेटच्या 

बािरेच्या दकुानािनू कािीिरी र्ागर्ार्िं असा हर्चार करून आम्िी 

शािंि राहिलो. 



थोड्यार्ेळाने आभाळ चािंगलच भरून आलिं. पाऊस पडू 

लागला. आम्िी ज्या ओट्यार्र बसलो िोिो त्या ओट्याच्या 

चारिी बाजूिंना पाऊस पडि िोिा. र्धली अगदी थोडीच जागा 

कोरडी राहिली िोिी. िचु्याव र्गैरे घेऊन कािीिी उपयोग िोणार 

नव्ििा. आजची रात्र अशीच बसनू, गडुघे पोटाशी घेऊन, र्रून 

पािंघरून लपेटून घेऊन काढायची िोिी. पाऊस पडि असल्यार्ळेु 

त्या चौकीदाराला सदु्धा दकुानाि पाठर्िा येि नव्िििं…. दसुऱ्या 

हदर्शी अिंग अगदी लागनू येणार िोििं. झोप िोणार नव्ििी त्यार्ळेु 

उद्या चालणिं दिेील कठीण िोणार िोििं. अजनू िरी भोजन प्रसादी 

चे कािी रिंग हदसि नव्ििे…. त्यार्ळेु सकाळपयंि आर्ची 

अर्स्था काय िोईल याचा हर्चार सदु्धा करर्ि नव्ििा. र्ात्र सगळिं 

कािी र्ैया ठरर्ेल िसिं िोि असििं. हिच्या र्नाि कािीिरी र्ेगळिंच 

असििं. िी िसे सिंकेि दिेे र्ात्र आपल्याला िे सिंकेि सर्जि नािीि. 

आजिी एक असाच सिंकेि हर्ळाला िोिा. पण िो हर्ळाला िेव्िा 

िो र्ला सर्जला नािी. र्ात्र जे काय झालिं त्या र्रून त्या सिंकेि 

हर्ळण्याची िात्री पटली. असा कोणिा सिंकेि हर्ळाला िोिा र्ला 

आज? नक्की काय िात्री झाली र्ला? सािंगणार आि ेपण पढुच्या 

भागाि.  
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला िोशिंगाबाद र्धील अनभुर् 

सािंगि िोिे. रिंडालच्या आधी असलेल्या एका र्ोठ्या 

सोसायटीच्या आिील र्िंहदरािनू चौकीदाराने आम्िाला उठर्नू 

बािरे बसार्यास सािंहगिले िोिे. त्यािी आधी चािंभाराच्या दकुानाि 

झालेल्या छोट्याशा र्ैयाची गोष्ट र्ी िमु्िाला सािंहगिली िोिी. 

आिा इथनू पढेु सािंगिे. 

चौकीदाराने सािंहगिल्याप्रर्ाणे आम्िी बािरे बसलो 

िोिो. एकिं दरीि पिािा चौकीदार कािी र्ाईट र्तृ्तीचे नव्ििे. त्यािंना 

फक्त त्यािंच्या नोकरीची काळजी िोिी. आर्च्या एका हदर्सासाठी 

िे त्यािंची नोकरी धोक्याि घाल ूशकि नव्ििे. िी गोष्ट आम्िाला 

सर्जि असल्याकारणाने त्यािंचा राग येि नव्ििा. आम्िी बािरेच्या 

ओट्यार्र असनू आजची रात्र काढायला र्ानहसक दृष्टीने ियार 

झालो िोिो. र्ात्र र्ैया कािी िरी सिंकेि दिे असिे िे आपल्याला 

सर्जि नसिाि ि ेर्ी र्ागच्या भागाि म्िणाले िोिे िे कसिं काय िे 

सािंगायची आिा र्ेळ आली आि.े 

पाऊस पडायला सरुुर्ाि झाली िोिी. आर्च्या जर्ळ 

भोजन प्रसादी साठी कािीिी नव्िििं. आम्िी बसलेल्या ओट्यार्र 



िीन बाजनेू व्यर्हस्थि पाऊस येि िोिा. अिंगार्रचिं पािंघरूण गच्च 

आर्ळून घेि कोरड्या जागेि आम्िी कसेबसे बसलो िोिो. 

साधारण आठ सव्र्ा आठ झाले असिील. पाऊस सरुूच िोिा. 

एक पािंढऱ् या रिंगाची गाडी येऊन थािंबली. त्या गाडीिनू धोिर 

नेसलेला, हसल्क चा कुिाव घािलेला एक र्ाणसू उिरला. 

चौकीदाराशी कािीिरी बोलनू िो र्िंहदराच्या हदशेने हनघाला. त्याने 

र्िंहदराि जाऊन हदर्ा लार्ला. आज जे पजुारी येऊ शकि नव्ििे 

म्िणनू त्यािंनी या पजुाऱ्यािंना फोन करून पाठर्लिं िोििं. थोड्या 

र्ेळापरू्ी चौकीदार आहण इथल्या पजुाऱ्यािंचिं बोलणिं झालेलिं र्ला 

आठर्लिं. इथल्या नेिर्ीच्या पजुाऱ्याकडे सिुक असल्यार्ळेु िे 

येऊ शकणार नव्ििे, म्िणनू ि े पजुारी पजूा करायला आले 

असिील! हर्चार करिा करिाच र्ी त्या पजुाऱ्यािंकडे बघ ूलागले. 

पाचच हर्हनटाि पजुारी पनु्िा गेटच्या हदशेने चालि आले. त्यािंनी 

चौकीदाराजर्ळ आर्ची चौकशी केली. आम्िाला र्िंहदराि 

बोलर्लिं. चौकीदार पजुाऱ् यािंना म्िणाला “जब िक आप पजूा कर 

रि ेिो िबिक िी यि र्िंहदर र्ें बैठ सकिे ि,ै उसके बाद उनको हफर 

से बािर बैठना पडेगा”. ि ेऐकिाच िा नर्ीन पजुारी चौकीदारार्र 

ओरडलाच! िो चौकीदाराशी भािंडू लागला. “पररिर्ार्ासीओ िंको 

बािर रििे िो और अिंदर भगर्ान की पजूा करिे िो? कभी भगर्ान 

प्राप्त निी िोगे. भगर्ान का िो छोड दो अगर पररिर्ा र्ाहसयों को 



अिंदर निी हबठाया िो र्ै पजूा निी करूूँ गा. िमु्िारे पजुारीजी को 

बोल दो आज भगर्ान हबना पजूा के िी रिेंगे. अगर पररिर्ार्ासी 

भिुे रिेंगे िो भगर्ान भी भिुे रिेंगे. भगर्ान यिा से चले जायेंगे! 

अगर िरु् पररिर्ार्ासीओ िंको बािर रिोगे िो भगर्ान भी बािर 

रिेंगे! र्ै िो इन्ि ेअपने घर ले जािा लेहकन र्ै पररिर्ा के हनयर् 

जानिा िूिं. अब यि उलटा र्ापस निी आ सकिे. िरु् सोच लो क्या 

करना ि…ै. अगर पररिर्ार्ासी र्िंहदर र्ें आसन लगायेंगे िो िी र्ै 

शार् की पजूा आरिी करूूँ गा.” असिं म्िणनू िो आर्च्या हदशेने 

येऊ लागला, म्िणाला, “र्िंहदर हकसी के बाप का ि ै क्या? िरु् 

पररिर्ार्ासी िो, िरु्को र्िंहदर र्ें आने के हलए कोई निी रोक 

सकिा. चलो र्िंहदर र्ें जाओ. भोजन प्रसादी की चींिा र्ि करो. 

र्ैने अपने घर से हडब्बा र्िंगाया ि.ै एिाद घिंटे र्ें आपके हलये पयावप्त 

भोजन आ जायेगा. नीचे हबछोने के हलए र्ोटी चटाई और दरी भी 

र्िंगाई ि.ै ब्लािंकेट भी र्िंगाई ि.ै आपको कोई हदक्कि निी िोगी. 

आिा त्या चौकीदाराचा चेिरा फारच छोटासा झाला. 

त्याचा प्रश्न र्ला सर्जि िोिा. िो हबचारा भािंडू िी शकि नव्ििा 

आहण बोलिूी शकि नव्ििा. िो ििबल िोऊन र्ाझ्याकडे पािू 

लागला. र्ग सोसायटीच्या लोकािंचिं र्ि घेण्याचा त्याचा हर्चार 

पडला. रहिर्ाशािंपैकी अनेक लोकािंना त्याने बोलार्नू घेिलिं. 

त्यािंच्या सिर्िीने आम्िाला र्िंहदराि रािण्याची परर्ानगी 



हर्ळाली. र्िंहदराचिं काचेचे दार बरिंच र्ोठिं िोििं त्यार्ळेु थिंडी आहण 

पार्सापासनू आडोसा हर्ळाला.बटाट्याची भाजी परुी, िीर आहण 

पलुार् असिं साग्रसिंगीि जेर्ण पजुारीजींच्या घरून आलिं 

िोििं.अगदी अपेिाच नसिाना, आर्ची बािरे झोपण्याची पणूव 

ियारी झाली असिाना, पाऊस पाणी असिाना दिेील या 

पजुारीजीं र्ळेु आम्िाला भोजन प्रसादी िी हर्ळाली िोिी आहण 

व्यर्हस्थि आसरा िी हर्ळाला िोिा. 

आिा प्रश्न आि ेसिंकेिाचा. र्ी र्ागच्या भागाि म्िणाले 

िोिे की र्ैया आपल्याला सिंकेि दिेे र्ात्र िे आपल्याला सर्जि 

नािीि.यािी र्ेळेला असिंच झालिं. र्ला सिंकेि हर्ळाला िोिा. 

त्याचा अथव र्ला सर्जला नािी. आजच दपुारी चािंभाराच्या 

दकुानाि भेटलेल्या छोट्याशा र्ैयाने र्ला सािंहगिलिं िोििं की आज 

िरु्च्यार्र हशर् जी कृपा असेल ! आिा िा उलगडा कसा झाला 

िे सािंगिे. िरिंिर आम्िाला बािरे झोपार्िं लागणार िोििं र्ात्र 

सोसायटीि असलेल्या शिंकराच्या र्िंहदराि आम्िाला फायनली 

आसरा हर्ळाला. आिा सािंगिे पजुाऱ्यािंबद्दल. ि ेपजुारी कािी या 

सोसायटीचे नेर्लेले पजुारी नव्ििे. या पजुायांनी िरिंिर पौरौहित्य 

सोडलिं िोििं आहण िे आिा फक्त साधना करिाि. कोणाच्या 

अडीअडचणीला जाऊन िेर्ढी पजूा करून द्यार्ी म्िणनू िे या 

सोसायटीि येि असिाि. र्ात्र या पजुाऱ्यािंचा एक साधक म्िणनू 



आहण एक र्ोठी व्यक्ती म्िणनू िपू र्ान आि.े यािंचा शब्द सिसा 

िाली पडि नािी. ि ेहशर्भक्त आििे… म्िणजे पनु्िा हशर्जींची 

कृपा आलीच की… अजनू एक गिंर्ि म्िणजे या पजुाऱ्यािंचा नार् 

िोििं हशर्शिंकर चिरु्ेदी!… आि े की नािी सिंकेिाची गिंर्ि… 

असो.. कािी जण याला हनव्र्ळ योगायोग सर्जिील… कदाहचि 

त्यािंच्या म्िणण्याप्रर्ाणे िा हनव्र्ळ योगायोग असेलिी, र्ात्र 

र्ाझ्यासाठी चािंभाराच्या दकुानाि भेटलेल्या छोट्या र्ैयाचिं र्ाक्य 

ि ेअगदी सिंकेि असल्यासारििं िरिं ठरलिं िोििं. आजची रात्र अगदी 

आनिंदािच गेली. व्यर्हस्थि जेर्ण, जरािी थिंडी न र्ाजिा पार 

पडलेली रात्र, डोक्यार्र छि… अजनू काय लागििं? 

आिा पढेु कोकसर ची र्ाट धरायची. इथे गौरी शिंकर 

र्िाराजािंची सर्ाधी आि.े कोकसरच्या साधारण िीन साडे िीन 

हकलोर्ीटर पढेु पटे्ट घाट म्िणनू एक घाट लागिो. इथे सिसा 

पररिर्ार्ासी जाि नािी कारण िा घाट जरा आडर्ाटेला येिो. र्ात्र 

र्ाझा इथला र्कु्कार्, इथलिं र्ािार्रण, इथले र्िाराज आहण 

सगळिंच अगदी भारार्नू टाकणारिं िोििं. इथली र्िंहदरे अत्यिंि सरेुि 

बािंधलेली आििे. इथे जे भागय र्ला हर्ळालिं, जे जे सिु र्ला 

हर्ळालिं िे अर्णवनीय आि.े पढुच्या भागाि नक्की सािंगिे. नर्वद े

िर.  
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला चािंभाराच्या दकुानाि 

भेटलेल्या छोट्याशा र्ैयाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. रिंडालच्या अलीकडे 

असलेल्या एका सोसायटी र्ध्ये असलेल्या हशर्र्िंहदराि आर्ची 

सोय कशी झाली िेिी र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. आपल्याला 

सिंकेि हर्ळि असिाि र्ात्र िे आपल्याला सर्जि नािी याबद्दल 

र्ी र्ागच्या भागाि बोलले िोिे. पजुारी हशर्शिंकर चिरु्ेदी यािंचा 

उल्लेि आहण र्ैया ने हदलेल्या सिंकेि ििंिोििंि जळूून आला िोिा. 

आिा पढेु बघ ूयाि. 

आिा इथनू आम्िाला रिंडाल र्ागे कोकसरला जायचे 

िोिे. िसे अिंिरिी फार नव्ििे. बराचसा रस्िा र्िार्ागावने जाि िोिा. 

र्ाटेि एक-दोन हठकाणी आम्िाला चिाची बोलार्णी आली िोिी. 

त्यािल्या एका घराची गोष्ट सािंगिे. घरािल्या आजोबािंनी आम्िाला 

चिासाठी बोलार्लिं. र्ात्र घरी बिुिेक चिा सिंपलेला. त्या घरची 

पररहस्थिी दिेील ठीक नसार्ी. आिा पररिर्ार्ासींना 

बोलार्लेलिं, चिा नािी, दधू नािी र्ग काय करिा? घराि दधुिी 

नसार्िं, हकिं र्ा अगदीच थोडिं असार्िं. र्ग त्या घरच्या बाईने 

बऱ्यापैकी पाणी दधुाि घािलिं, सािर घािली, आलिं घािलिं आहण 

आर्च्या सर्ोर आणलिं. घरची पररहस्थिी र्ेगळी सािंगायची गरज 



नव्ििी. हिने आणलेला िो हबना चिा चा चिा िा हिने दिेील 

हनसिंकोचपणे आर्च्यापढेु ठेर्ला आहण आम्िीदिेील हििक्याच 

सिजिेने गप्पा र्ारि र्ारि चिा प्यायला. या दोन्िी र्ागण्यार्ध्ये 

कर्ालीची सिजिा िोिी. न हिच्या चेिऱ्यार्र कुठला चिा नसल्या 

चा, पररहस्थिी नसल्याचा, भार् िोिा, न आर्च्या चेिऱ्यार्र 

कािीिरी र्ेगळिं पढ्ुयाि आल्याबद्दल चा भार् िोिा. जण ूकािी 

िीच जगरिाटी आि ेअशाच पद्धिीने आहण इिक्याि सिजिेने ि े

दोन्िी भाग िोिे. र्खु्य म्िणजे या हर्र्यार्र आजिागायि कधी 

कािी अर्ािरिी हनघालिं नािी. न बाबाकडून, न र्ाझ्याकडून. 

आज आठर्लिं म्िणनू हलहििे आि.े िरिंिर प्रसिंग िपू लिानच 

आि.े त्याि हर्शेर् असिं दिेील कािीच नािी. र्ात्र त्यािनू 

हर्ळालेलिं, हकिं र्ा लिाि आलेलिं स्र्िःच्या हर्चार प्रहियेचिं 

बदलणिं, आहण आपल्या नकळि त्या प्रहियेचिं अिंर्लाि येणिं फार 

जास्ि र्ित्त्र्ाचिं आि.े आिा ह्या या प्रसिंगानिंिर स्र्ीकार हकिं र्ा 

सिंपणूव स्र्ीकार या ित्र्ाची कदाहचि सर्य झाली असार्ी असिं 

र्ाटििं. जेव्िा पररिर्ा झाल्यानिंिर या पररिर्ेचा िरु्च्यार्र काय 

पररणार् झाला असा प्रश्न लोक हर्चारिाि िेव्िा कदाहचि 

आत्र्हचिंिननाने स्र्िःर्ध्ये आहण स्र्िःसाठी झालेला फरक 

लिाि येणिं िचे जास्ि र्ित्त्र्ाचिं र्ाटििं. र्ाझ्या दृष्टीने स्र्ीकार िा 

बदल र्ाझ्यासाठी सगळ्याि र्ित्र्ाचा आि…े असो 



करि करि आम्िी कोकसरला पोिोचलो. इथे गौरी शिंकर 

र्िाराजािंची सर्ाधी आि.े अत्यिंि शािंि ि ेहठकाण आि.े र्ला इथे 

हर्शेर् आर्डलेली गोष्ट म्िणजे कृष्ण र्िूी. या छोट्याशा 

र्िंहदराबािरे थोडार्ेळ ध्यान लार्नू बसले िोिे. या हजर्िंि सर्ाधी 

चा प्रभार् की काय र्ाहिि नािी पण इथे िपू शािंि र्ाटििं. आम्िी 

इथे पोचलो त्यार्ेळेस दपुारचे अडीच र्ाजले िोिे. आम्िी 

थोडार्ेळ हर्श्रार् केला, चिा घेिला आहण पढेु हनघालो. िरिंिर 

आिा आर्री घाटाकडे जायचिं िोििं. पण ज्यार्ेळी आम्िी 

र्कु्कार्ाचिं हर्चारलिं त्यार्ेळी हिथल्याच एका व्यक्तीने आम्िाला 

दरुूनच िीन हकलोर्ीटर दरू असलेला एक दगडी घाट दािर्ला. 

या पढुच्या घाटार्र लोक सिसा जाि नािीि. पररिर्ार्ासी दिेील 

जाि नािीि. याला एक र्ित्त्र्ाचिं कारण असलिं पाहिजे. इथे र्ैया 

थोडी र्ळण घेिे. त्या घाटाकडे पाहिल्यार्र िा घाट पलीकडच्या 

िटार्र आि ेअसा भास िोिो. हशर्ाय इथनू डािंबरी रस्िा आर्री 

घाटाकडे जाि असल्यार्ळेु पटे घाटाकडे कोणी र्ळिच नािी. 

र्ला र्ात्र िो दगडी घाट फारच भरुळ घालि िोिा. आम्िी पटे 

घाटाकडे जायचिं ठरर्लिं. थोडी शेिािनू आहण थोडी पाऊलर्ाट 

असिं करि करि, अगदीच आरार्ाि, रर्ि गर्ि आम्िी पटे 

घाटाला पोचलो. 



आधी एक छोटसिं गार्. त्या गार्ािनू गल्लीबोळािनू 

र्ाट काढि काढि आम्िी एका िपू र्ोठ्या शेडर्ध्ये जाऊन 

पोिोचलो. एिादिं र्ोठिं कायावलय असार्िं असिं लािंबच्या लािंब शेड. 

शेडच्या डाव्या अिंगाला छोटी छोटी ५-६ र्िंहदरिं. िपू सुिंदर आहण 

प्राचीन. र्िंहदरािंच्या सर्ोर आहण शेडच्या जरा बािरे स्लॅप घालनू 

बनर्लेला र्ोठा ओटा. या ओट्याच्या हिन्िी बाजलूा छान रेहलिंग 

लार्लेली. र्ागच्या बाजलूा िर थेट र्ैया हदसि िोिी इथनू. िरिं 

म्िणजे र्ैयाच्या पात्रार्र आपण बसलोय की काय असिं र्ाटायचिं. 

आम्िी आश्रर्ाि गेलो त्यार्ेळी हर्श्रािंिीसाठी याच ओट्यार्र 

बसलो िोिो. आसन कुठे लार् ू असिं हर्चारिाच हिथले र्ोठे 

र्िाराज म्िणाले ” जिा बैठे िो र्िी आसन लगा लो. िा ओटा 

उघड्यार्र िोिा आहण शेड जर्ळ जर्ळ पिंधरा र्ीस फूट उिंच. पण 

इथे आसन लार्ण्याची एक र्जा िी िोिी की त्याच्या हिन्िी 

बाजूिंनी र्ैया हदसि असे. यािून दसुरी चािंगली जागा आसन 

लार्ण्यासाठी कोणिी असेल? 

हिथल्या सन्यास्यािंसाठी हिथे एक र्ोठा िॉल िोिा 

त्यार्ागे पाक घर. बाकी रािण्याची हर्शेर् म्िणनू व्यर्स्था नािी. 

कदाहचि म्िणनूच र्ाझी व्यर्स्था बािरेच्या ओट्यार्रच झाली. 

इथनू थोडिं िाली उिरलो की अहिशय सुिंदर जनुा दगडी बािंधकार् 

असलेला घाट बािंधलेला आि.े लालसर रिंगाचे ि ेदगड िपूच सुिंदर 



हदसिाि. या घाटार्र हर्शेर् म्िणनू कुणी नसििं त्यार्ळेु कर्ालीची 

शािंििा असिे. इथे र्ैया जी चा प्रर्ाि चािंगलाच िेज िोिा. इथे 

बसलिं की बसनूच रिार्सिं र्ाटििं. चिापाणी झाल्यार्र आम्िी 

िाली घाटार्र उिरलो. हिथे बसल्यार्र हिथनू उठायची इच्छा 

िोईना. िरीिी आश्रर् धारी स्र्ार्ीजींची भेट घ्यायला म्िणनू 

आम्िी पनु्िा र्र गेलो. त्यार्ेळी हिथे स्र्यिंपाकाची घाई सरुू िोिी. 

“आम्िी काय र्दि करू?” र्ी आहण बाबािंनी स्र्ार्ीजींना प्रश्न 

हर्चारला… त्यार्र िे म्िणाले.. “आप िो नीचे र्ैया जी पे जाकर 

भजन करो, र्ैसे आपके हलए एक और कायव ि,ै लेहकन र्ि कल 

सबुि करना ि.ै. करोगी र्ािाजी?” काय कार् करायचिं िोििं िे र्ला 

र्ाहिि नव्िििं िरीिी र्ी िोकाराथी उत्तर हदलिं. सिंध्याकाळी हिथल्या 

र्िंहदरािंची आरिी, र्ैया ची आरिी पािून र्न प्रसन्न झालिं. अशा 

प्रसन्न अर्स्थेिच आम्िी जपाला सरुुर्ाि केली. आज र्ाझ्या 

डोळ्यासर्ोर हनर्रानी रार् र्िंहदरािली र्िूी येि िोिी… िपू छान 

र्ाटि िोििं. अरे िो, स्र्ार्ीजींनाबद्दल सािंगायचिं राहिलिं. सािंगिे.  

ि ेस्र्ार्ीजी रार्ाचे उपासक. उिंचेपरेु, गोरे पान, हधप्पाड, 

भगर्े र्स्त्र धारी, उिंच कपाळ, िोल िेजस्र्ी डोळे असलेले, 

पािंढरीशभु्र दाढी छािीपयंि लोंबि असलेली, केसािंना फेटा घािला 

असार्ा असिं हदसणारिं कापड गुिंडाळलेलिं, त्यािनू र्ानेर्र पाठीर्र 

रुळणारे त्यािंचे सरळ आहण सिंपणूव पािंढरे केस… साधारण 



पिंच्याित्तरीच्या आसपास त्यािंचिं र्य असेल. अहिशय शािंि स्र्र 

आहण अहिशय र्दृ ू भार्िे िे बोलिाि. त्यािंना पािून िणभर 

रार्दास स्र्ार्ींची आठर्ण यार्ी. आम्िी ओट्यार्र बसलो 

असिाना त्यािंची कुठल्याशा यज्ञाची ियारी सरुू िोिी. र्हिना दीड 

र्हिन्यािंनी यज्ञ करार्याचा िोिा. त्यासाठी अनेक कायविर् आिणिं 

सरुू िोििं. हजिके र्ेळा स्र्ार्ीजी आर्च्या ओट्या र्रून पढेु जाि 

असि, हििके र्ेळा एक हस्र्ि िास्य दिे असि. िाि र्र करून 

“चाल ू दिे, चाल ू दिे” असा इशारा करि असि. िो इशारा 

आशीर्ावद पर असल्यासारिा र्ाटि िोिा. अगदी शेर्टच्या 

फेरीला िे म्िणाले..”कल जल्दी जग जाईयेगा र्ािाजी, आपसे 

कुछ सेर्ा लेनी ि…ै 

िी जी सेर्ा त्यािंना र्ाझ्याकडून िर्ी िोिी िे िरिं िर र्ाझिं 

भागय िोििं. र्ाझ्या िािनू ि ेघडर्नू आणलिं िे र्ैया ने. िरिंिर आम्िी 

दसुऱ्या हदर्शी पढेु प्रस्थान करणार िोिो. पण िसिं झालिं नािी… 

हिसऱ्या िी हदर्शी आम्िी हिथेच थािंबलो… चौथ्या हदर्शी 

दिेील आम्िी हिथेच थािंबलो िोिो…. अशी कुठली सेर्ा त्यािंनी 

र्ाझ्याकडून घेिली िोिी? अगदी चार हदर्स थािंबनू र्ी असिं काय 

केलिं िोििं? सािंगणार आि ेपण पढुच्या भागाि. इथले कािी फोटो 

आपल्या सगळ्यािंसाठी दिेेय. फोटोर्रून कदाहचि इथल्या 



र्ािार्रणाची हकिं हचि कल्पना येईल, पण शक्य असल्यास 

कधीिरी या हठकाणाला नक्की भेट द्या. 

 

 

 

ि े 

 

 

 

 

 

 

 

 

ि े सगळे फोटो गौरीशिंकर र्िाराजािंच्या सर्ाधी स्थळ 

कोकसर येथील आििे. आिा  

  



िाली पटे घाटाचे फोटो दिेे. सकाळच्या धकु्यािला 

फोटो. ओट्या र्रून हदसणारी र्ैया अहिप्राचीन शिंकराचे र्िंहदर. 
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला पटे घाटाबद्दल सािंहगिलिं 

िोििं. इथली किं पन, इथली दरे्ळे, ओट्याच्या िीनिी बाजूिंनी 

हदसणारी र्ैया, इथला हर्लोभनीय लाल दगडी अहिप्राचीन घाट… 

सगळिंच कािी भरुळ घालणार िोििं अशािच पार्साळी 

र्ािार्रणार्ळेु र्ैया ने जणकूािी धकु्याची शाल पािंघरली आि ेअसिं 

भासि िोििं. र्ािार्रणार्ध्ये एक र्ेगळीच प्रसन्निा जाणर्ि िोिी. 

र्ििंिािंनी काल सािंहगिल्याप्रर्ाणे र्ी सकाळी लर्करच 

उठले िोिे. र्ी ओट्याच्या पायऱ्या उिरून िाली आले िो र्ला 

एक र्ोठा कुिं चा पायरीशी उभा केलेला हदसला. अच्छा! िर आज 

र्ाझ्या िािनू आश्रर्ाची, र्िंहदराची स्र्च्छिा करून घेण्याचिं कार् 

र्ििंिािंनी र्ला हदलेलिं हदसििंय िर! र्ला अगदी र्नापासनू आनिंद 

झाला. इिक्या प्रसन्न आहण पहर्त्र हठकाणी र्ाझ्याकडून जी सेर्ा 

िोिे आि े त्यार्ळेु र्ाझ्याच कुकर्ांचे कािी प्रर्ाणाि िरी 

हनहश् चिपणे ििंडन िोणार आि ेयाची र्ला िात्री िोिी. र्िशे्वरच्या 

र्ािाजींनी र्ागेच र्ला याबद्दल सािंहगिलिं िोििं. र्ी आश्रर्ाचिं 

अिंगण झाडलिं, हिथे सडा घािला. अजनू र्ििंि त्यािंच्या िोलीिनू 

िे बािरे आले नव्ििे. हशष्य सदु्धा बािरे आले नव्ििे. र्ग र्ी 

स्नानादी आटोपनू र्िंहदरािंच्या स्र्च्छिेला लागले. थोड्या र्ेळाने 



र्ििंि बािरे आले. “अरे र्ा र्ािाजी, आपने िो परुी सफाई कर 

दी… लेकीन र्झुे आपसे जो सेर्ा लेनी ि ैर्ि यि सेर्ा निी ि…ै 

आप उन र्िि जी के पास जाये, उन्ि ेकि ेिर् ने बलुाया ि;ै आप 

की सेर्ा को भी थोडा सर्य ि”ै असिं म्िणि त्यािंनी स्र्यिंपाक 

घराच्या हदशेकडे बोट दािर्लिं. हिथे भोजन प्रसादी हसद्ध करीि 

असलेले एक र्ििंि िोिे, त्यािंना हनरोप दणे्यासाठी र्ी हिथे गेले. िे 

िीर बनर्ि िोि,े “र्ािाजी र्ेरे आने िक इसे िीलािे रिी ि”ै असिं 

म्िणि िे र्खु्य र्ििंिाकडे हनघनू गेले… र्ाझ्या र्नाि पनु्िा हर्चार 

सरुू झाले…”अच्छा िर आज नैर्ेद्य र्ाझ्या आजचा िोणार! 

भागयर्ानच आि ेर्ी!” बराच र्ेळ झाला िरी िे िीर करणारे र्ििंि 

आलेच नािीि. आिा र्ात्र र्ाझ्याकडून घेिल्या जाणाऱ्या सेर्ेची 

र्ला िात्री र्ाटू लागली. 

र्ला पाक घराि पािून र्खु्य र्ििंि िेथे आले. िीर िो 

िो गई ि,ै र्िंहदर र्े आ जाओ आपसे सरे्ा लेने का सर्य आ रिा 

ि”ै.. अरे? म्िणजे नैर्ेद्याची सेर्ा नव्ििी िर! र्ग आिा काय 

असेल? र्िंदीराच्या र्ागच्या बाजलुा एक काचेचिं केहबन केलेलिं 

िोििं. त्याच्या आि जर्ळजर्ळ सिा िे साि फूट उिंचीची श्रीरार्ािंची 

एक िस्र्ीर लार्लेली िोिी. िाली एका चौरिंगार्र िलुसी 

रार्ायणाची एक प्रि बिंद करून ठेर्ली िोिी. हिथेच पढेु दसुऱ् या 

चौरिंगार्र िलुसी रार्ायणाची एक उघडी प्रि िोिी. हिच्यासर्ोर 



र्ाईक ठेर्लेला िोिा. र्ला र्िाराजािंनी हिथे बसायला सािंहगिलिं. 

उघड्या असलेल्या डार्ीकडच्या पानार्र असलेल्या पहिल्या 

चौपाई र्र बोट ठेर्ि त्यािंनी र्ला “र्ाच” अशी िणू केली. “र्ी 

थािंब म्िणेल िेव्िा थािंबायचिं” असिंिी त्यािंनी िणुेनेच सािंहगिलिं. र्ी 

र्ाचायला सरुुर्ाि केली. 

चौपाई :  

पहुन सप्रेर् बोलेउ िगराऊ। जौं कृपाल र्ोहि ऊपर भाऊ॥। 

नाथ र्ोहि हनज सेर्क जानी। सप्त प्रस्न र्र् कििु बिानी॥ 

र्ी याआधी कधीिी रार्चररिर्ानस र्ाचलिं नव्िििं. िो, 

कािी हठकाणी पररिर्ेि सिंधी आली िोिी पण सिंपणूव 

रार्चररिर्ानस र्ात्र र्ाचनू झालिं नव्िििं. र्ला भेटलेल्या चार अशी 

सिंन्याशािंची र्ला आठर्ण झाली. रार् को र्ि छोडना…. असिं 

र्ाक्य चार र्ेगर्ेगळ्या सिंन्याशािंनी र्ला सािंहगिलिं िोििं. अधनू-

र्धनू कुठल्या ना कुठल्या हठकाणी, कुठल्या ना कुठल्या आश्रर्ाि, 

कुठल्या ना कुठल्या र्िंहदराि, र्ाझी रार्चररिर्ानसाशी गाठ भेट 

व्िायचीच. पण यार्ेळी र्ात्र र्ेगळिं िोििं. र्ास पारायणाच्या 

हिसाव्या र्ासाच्या शेर्टच्या भागािल्या, म्िणजेच उत्तर कािंडाच्या 

शेर्टी गरुड आहण काकभशुुिंडीच्या सिंर्ादािनू गरुडाच्या साि 



प्रश्नािंची उत्तरे, यानिंिर भक्तीचा र्हिर्ा, रार्ायणाचा र्हिर्ा, 

फलश्रिुी आहण आरिी िा भाग र्ाझ्या र्ाट्याला आला िोिा.  

याि गिंर्ि अशी की एक दोिा र्ी र्ाचि असे आहण 

र्खु्यर्िंिि ् िो सर्जार्नू सािंगि असि. आज जर्ळजर्ळ चार 

साडेचार िास सलग र्ी र्ाचि िोिे, आहण र्ििंि सर्जार्नू सािंगि 

िोिे. या चार-साडेचार िासार्ध्ये घसा कोरडा पडू नये म्िणनू 

कोर्ट पाण्याची व्यर्स्था दिेील र्ोठ्या र्ििंिािंनी केली िोिी. र्ला 

सलग र्ाचायची सर्य नसणार ि े त्यािंना र्ािीि असार्िं! एका 

िासाच्या हर्श्रािंिीनिंिर पनु्िा पढुचे िीन िास आर्चिं र्ाचन झालिं. 

त्यानिंिर र्ात्र सिंपणूव हर्श्रार्.  

रार्ायणाची आरिी करिाना र्ाझ्या डोक्यार्र 

रार्ायणाची प्रि ठेर्नू आरिी करण्याि आली. िो िण िरोिर 

िपु सर्ाधानाचा िण िोिा. रार्ायण पारायणाची सािंगिा र्ाझ्या 

िस्िे व्िार्ी ि े र्ाझिं भागय नािी का? र्ात्र या र्ेळेस र्ाझिं पणु्य 

अजनूच जास्ि िोििं. र्ाझी सेर्ा अजनूिी पणूव झालेली नव्ििी. 

र्ाझ्या र्ाट्याि आहण कािीिरी पडणिं बाकी िोििं. आज 

आश्रर्ािल्या सगळ्यािंनीच उपास केला िोिा. सिंध्याकाळी दिेील 

भोजन प्रसादी साठी फराळी पदाथव िोिे… दसुऱ्या हदर्शी सकाळी 

सदु्धा लर्कर उठार्िं असिं र्ििंिािंनी र्ला सािंहगिलिं. आज िर 



रार्ायणाचिं पारायण पणूव झालिं िोििं, र्ग आिा उद्या काय 

करायचय? आिा अजनू कोणिी सेर्ा र्ाझ्या िािनू घडार्याची 

आि,े असा हर्चार र्ी करि िोिे. 

िरिंिर र्ाझ्या िािनू सेर्ा घडणिं ि ेजरी र्ाझिं भागय असलिं 

िरी र्ाझ्या नहशबी एक र्ोठिं पणु्य येऊन पडणार िोि िेदिेील 

अहिशय हर्नासायास! म्िणजे आपण कािी करू नये िरीिी फळ 

र्ात्र सिंपणूव हर्ळणार!… सािंगिे, सािंगिे! दसुऱ्या हदर्शी र्िंहदरािंची 

पजूाअचाव आटोपल्यानिंिर पनु्िा र्ला रार्ायण र्ाचन किाि 

बोलर्ण्याि आलिं. काल पारायण सिंपलिं आहण आजपासनू पनु्िा 

सरुू करायचिं िोििं. िेदिेील र्ाझ्याच िस्िे! याचा अथव र्ला 

र्ििंिािंनी सर्जार्नू सािंहगिला त्या र्ेळेला लिाि आलिं… 

रार्ायणाची सरुुर्ाि आहण शेर्ट, ि ेदोन्िी जर लागोपाठ करण्याि 

येि असिील िर िो रार्ायण पणूव र्ाचल्याचिं पणु्य हर्ळि असििं. 

त्यार्ळेु आज बालकाण्डाचा कािी भाग र्ाचनू झाल्यानिंिर पनु्िा 

एकदा फलश्रिुीचा भाग र्ाझ्याकडून र्ििंिािंनी र्ाचनू घेिला. पटे 

घाटार्र र्ाझ्यासाठी एर्ढिं र्ोठिं पणु्य सािंभाळून ठेर्लिं िोििं. र्ला 

गोंदर्लेकर र्िाराजािंचे शब्द आठर्ले.. िे म्िणिाि, “रात्री 

झोपिाना आहण सकाळी उठल्यार्र दोन्िी र्ेळेला न चकुिा, न 

हर्सरिा जर िमु्िी श्रीरार्ाचिं नार् घेिलिं िर िरु्चा रात्रभराचा जप 

र्ी स्र्िः पणूव करेन” र्ािंडूच्या हशर्र्िंहदराि भेटलेल्या सिंन्याशाने 



र्ला “एकदा िरी रार्चररिर्ानस र्ाचनू पणु्य प्राप्त करा” असिं 

सािंहगिलिं िोििं… अथावि पररिर्ा झाल्यानिंिरच िे शक्य िोििं र्ात्र 

िे पणु्य इथे अशा पद्धिीने र्ाझ्या पदरी पडलिं!  

पटे घाटार्रच ेिीन हदर्स अगदी र्िंिरलेल्या हदर्सािंच्या 

सारिे िोिे. चौथ्या हदर्शी आम्िी आिा आर्ली घाटाच्या हदशेने 

हनघणार िोिो. इथे रस्त्याि एक नदी पार करार्ी लागिे. त्या 

नदीच्या हकनाऱ्यार्र आहण हिथनू थोडिं पढेु गेल्यार्र एक र्ेगळीच 

घटना घडली. सर्ोर प्रकट िोणिं काय असििं िे प्रत्यि बघायला 

हर्ळालिं. एकदा नािी िर दोनदा अनभुर्ायला हर्ळालिं. एक 

आणिी गिंर्ि झाली. अथावचा अनथव कसा िोिो आहण िो कसा 

प्रचहलि िोिो िदेिेील बहघिलिं. पण या भागाि सािंगिा यायचिं 

नािी. पढुच्या भागाि सािंगेन 
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला र्ाझ्या पटे घाटार्रच्या 

र्स्िव्याबद्दल सािंहगिलिं िोििं. हिथलिं रर्णीय र्ािार्रण िसिंच 

सद्गरुुिं ने आहण र्ैयाने र्ाझ्याकडून करून घेिलेली सेर्ा याबद्दल िी 

र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. आिा पढेु सािंगिे. 

िीन हदर्सािंच्या र्कु्कार्ानिंिर आम्िी पढुच्या हदशेने 

हनघालो. पटे घाट जरा आडबाजलूा असल्यार्ळेु आम्िाला कािी 

अिंिर चालल्यानिंिर र्ागव हर्चारार्ा लागला. र्ागच्या भागाि 

अगदी शेर्टी र्ी अथावचा अनथव कसा िोिो याबद्दल हलिने असिं 

सािंहगिलिं िोििं, िी गिंर्ि आिा सािंगिे. आम्िी एका सायकल 

र्ाल्या र्ाणसाला पढुचा र्ागव हर्चारला. िो र्ाणसू घाईि असार्ा. 

“आगे नदी कुदके पछु लेना” असिं त्याने सािंहगिलिं.  

पढेु अजनू एकाला र्ागव हर्चारला असिा “ित्यारन के 

बाद सीधे िाि को र्डुना” असिं त्याने सािंहगिलिं. दोघािंच्या 

बोलण्याचा िालर्ेल लार्ि पढेु एक नदी आि ेहजचिं नार् ित्यारन 

आि ेअसा आर्चा सर्ज झाला. एक एक गार् र्ागे पडि िोििं 

आहण र्ध्ये दोन्िी बाजलूा िरुळक झाडे असलेली र्ैदानिंच्या र्ैदानिं 

िोिी. पढेु कािी अिंिराने थोडासा जिंगलाचा भाग लागला. आहण 



अशािच दरूर्र आम्िाला नदीचा पलू हदसला. उजव्या िािाला 

अगदी लािंब र्र एक र्ोठा र्िंहदराचा कळस दिेील आम्िाला हदसि 

िोिा. िो कळस आकर्वक र्ाटि िोिा. आम्िाला जायचिं दिेील 

उजव्या िािालाच असल्याने शक्य झाल्यास त्याच र्िंहदराि 

र्ास्िव्य करार्िं असिं आम्िाला र्ाटलिं. आम्िी आिा पलुाजर्ळ 

येऊन पोिोचणारच िोिो.  

पररिर्ा करिाना र्ाटेि येणाऱ्या कुठल्यािी जलस्त्रोिा 

पढेु म्िणजे नदी हकिं र्ा ओढा लागला िर िो ओलािंडून पढेु जाि 

असिाना उदबत्ती लार्ण्याची प्रथा आि.े र्ैया स्र्रूप सर्जल्या 

जाणाऱ् या या र्ाित्या प्रर्ािािंना ओलािंडून आपण पढेु जाि असिो 

म्िणनू िी िर्ायाचना. दरर्ेळी आम्िी िरिं िर न चकुिा उदबत्ती 

लार्ि अस.ू यार्ेळी र्ात्र त्या आकर्वक कळसाकडे बघिा बघिा 

उदबत्ती लार्ण्याचिं र्ी हर्सरले आहण र्ी पलुार्र पाय ठेर्णार 

त्याच िणाला, पलुाच्या कठड्यार्रून र्ला एका र्ाणसाने 

र्ोठ्याने आर्ाज दऊेन िटकलिं…. “धपू निी जलाओगी र्ैया? 

ित्यारन नदी ि ैयि! बिुि िेज बििी ि…ै धपू जलाये हबना आगे 

र्ि बढना” 

उदबत्ती िर लार्ायची िोिी, र्ात्र आम्िी बराच 

र्ेळापासनू पलुाकडे आहण र्िंहदराच्या कळसाकडे बघि िोिो 



त्यार्ेळी त्या पलुार्र कोणीिी नव्िििं. पलुार्र पाय ठेर्ण्याच्या 

अगदी त्याच िणाला जर र्ाझ्या बाजलूा कुणी बसलिं असेल िर 

र्ला हदसणार नािी का? एक र्ेळ र्ला हदसणार नािी पण र्ाझ्या 

र्ागे असलेल्या बाबाला िर नक्की हदसेल? हकिं बिुना पलुार्रून 

उजर्ीकडे र्ळल्यार्र र्ेडीकल शॉप आि ेका ि ेहर्चारण्यासाठी 

आम्िी कोणालािरी शोधि िोिो, अशा पररहस्थिीि सर्ोर 

बसलेला र्ाणसू हदसणारच नािी असिं कसिं िोईल? पण िो र्ाणसू 

हिथे एका िणाि आर्च्या डोळ्यासर्ोर प्रकट झाला. िरिंिर 

आधी र्ला भास झाला हकिं र्ा र्ाझिं लिच नव्िििं असिंच र्ला 

र्ाटलिं… र्ात्र जेव्िा कािी र्ेळाने िाच प्रसिंग आहण िाच र्ाणसू 

दसुऱ्यािंदा प्रकट झाला िेव्िा िात्री बसली… सािंगिे.. त्याआधी 

अथावचा अनथव कसा िोिो िे सािंगिे… िर त्या ित्यारण नदी पढेु 

उदबत्ती लार्नू आम्िी त्या र्ाणसाशी बोल ूलागलो. 

जरा इकडल्या हिकडल्या गोष्टी झाल्यार्र अचानक र्ी 

त्याला त्याचिं नार् हर्चारिाि िो बचुकळ्याि पडल्यासारिा 

झाला. त्याने नार् सािंगायचिं टाळलिं आहण पनु्िा नदीहर्र्यी बोल ू

लागला… अच्छा हकया आपने धपू जलाई… यि ित्यारन नदी 

ि…ै. ! त्याचिं ि ेबोलणिं ऐकून बाबाच्या र्नाि हर्चार आला की 

या नदीच नार् ित्यारन असिं का असार्िं? अथावि िा प्रश्न त्याने 

यार्ेळी हर्चारला नािी र्ात्र निंिर उलगडा झाला िो र्जेशीर िोिा. 



ज्या पद्धिीने ित्यारन शब्द त्या र्ाणसाने उच्चारला त्याप्रर्ाणे िी 

नदी ित्या करणारी आि ेअसा कोणाचािी सर्ज झाला असिा. .. 

र्ात्र या नदीचे नार् ित्यारन नािी… िर ित्यािरण असिं आि…े. 

आि ेकी नी अथावचा अनथव? 

आिा त्या र्ाणसाबद्दल सािंगिे. अिरशः एका िणापरू्ी 

पलुाच्या कठड्यार्र कोणीिी बसलिं नव्िििं. िो प्रकट झाला, 

आम्िी त्याच्याशी गप्पा केल्या उदबत्ती लार्ली आहण पढेु 

हनघालो. हनघिे र्ेळी पनु्िा एकदा र्ी त्याला नार् हर्चारिाच िो 

गोंधळला आहण त्याने आधी हशर् आहण निंिर शिंकर असिं नार् 

सािंहगिलिं. “आपका नार् हशर् ि ैया शिंकर? या हशर् शिंकर? असिं 

र्ी हर्चारिाच म्िणाला कुछ भी बोलो…र्ैसैभी अब कब हर्लोगे 

आिंप र्झुे? 

त्याच्या या बोलण्याकडे दलुवि करून आम्िी पढेु 

हनघालो. रस्त्याचा िा भाग, म्िणजे रस्िा आहण पलू अगदी सरळ 

आि.े एक-दीड हकलोर्ीटर अिंिर आपण सिज बघ ूशकिो इिका 

िा भाग सरळ आि.े आम्िी पढेु गेल्यानिंिर हशर्शिंकर उिरून 

आर्च्या हर्रुद्ध बाजनेू हनघनू जािाना आम्िी पाहिला िोिा. 

आम्िीदिेील पलू पार करून पढेु गेलो. त्यार्ेळी र्ी सिज म्िणनू 

र्ागे बहघिले. हशर्शिंकर दरू गेलेला हदसि िोिा. आम्िी उजर्ीकडे 



र्ळून र्ेहडकल शॉप शोध ू लागलो. साधारण दिा हर्हनटाि 

आम्िाला र्ेहडकल शॉप हदसलिं. दकुानाि बरीच गदी असल्यार्ळेु 

आम्िी दकुाना बािरेच थोडार्ेळ र्ाट बघि िोिो. इिक्याि 

बाबाच्या िािंद्यार्र कुणीिरी िाि ठेर्नू म्िणालिं.. “आगे भी एक 

दकुान ि”ै.. त्या र्ाणसाकडे बघिाच आम्िी दोघिंिी अर्ाक झालो 

िोिो… िो हशर्शिंकर िोिा! 

जेर्ढ्या र्ेळाि आम्िी पलू पार करून उजर्ीकडे दिा 

हर्हनट चालनू आलो िोिो त्या आधी र्ी हशर्शिंकरला आर्च्या 

हर्रुद्ध हदशेने बरिंच दरू र्र गेलेले पाहिलिं िोििं. र्ग इिक्या कर्ी 

र्ेळाि िो आर्च्यापयंि पोिोचलाच कसा? आम्िी गदी आि े

म्िणनू रस्त्यार्र उभा िोिो त्यािी र्ेळेला िो आम्िाला हदसला 

कसा नािी? िरिं सािंगायचिं िर िो प्रकट झाला ि े िरिं आि े ि े

सािंगण्यासाठीच िो आला असार्ा… कारण आगे दकुान ि ैअसिं 

सािंगनू िो पढेु हनघाला. र्ी त्याच्याकडे बघिच िोिे…अिंधार िोि 

आला िोिा. सर्ोरून दोन-चार गाड्या आल्या, त्या गाड्यािंचा 

लाईट र्ाझ्या डोळ्यार्र आला आहण हशर्शिंकर हदसेनासा झाला. 

ि ेअसिं का झालिं िे र्ला र्ाहिि नािी. ि ेअसिं झालिं एर्ढिं र्ात्र र्ी 

बहघिलिं…याचिं उत्तर शोधनू सापडणार नव्िििं आहण सापडायचिं 

असेल िर िे पढेु सापडेलच असा हर्चार करून आम्िी पढेु 

हनघालो. थोडिं पढेु गेल्यार्र पनु्िा उजव्या िािाला र्ळल्यानिंिर 



दादाजी धहुनर्ाले यािंचा आश्रर् आि.े त्या आश्रर्ाच्या िी पढेु या 

र्िंहदराचा कळस हदसि िोिा.  

आिा अिंधार पडू लागला िोिा. त्या र्िंहदराि र्ास्िव्य 

करण्याची इच्छा असल्यार्ळेु आम्िी लोकािंना त्या र्िंहदराबद्दल 

हर्चारि हर्चारि पढेु जाि िोिो. थोड्या अिंिराि आम्िाला एक 

म्िािाऱ्या साध्र्ी पायी चालिाना हदसल्या. आम्िी त्यािंचेकडे 

र्िंहदराची चौकशी केली असिा त्या म्िणाल्या, “उस र्िंहदर र्े कोई 

निी रििा, पीपल की जडो ने र्िंहदर को पकड रिा ि.ै कभी कबार 

साफ सफाई िोने के बाद पजूा िोिी ि ैअन्यथा कोई दीया भी निी 

जलािा. िरु् र्िा क्यूिं रिना चाििे िो?” िो र्िंहदराचा कळस 

बऱ्याच र्ेळापासनू र्ला आकहर्वि करि असल्याचिं र्ी त्या 

साधर्ींना सािंहगिलिं. त्या चालिा-चालिा थािंबल्या आहण 

र्ाझ्याकडे नजर रोिनू पािू लागल्या. कािीच िण गेल्यार्र कािी 

न झाल्याचा आर् आणनू त्या म्िणाल्या, “अब शार् िो रिी ि,ै जो 

पजूापाठ करना ि ैआश्रर् र्ें िी कर लेना. अभी नर्वदा जी पे जाने 

की जरूरि निी ि”ै  

आम्िी साध्र्ींसोबि आश्रर्ा पयंि गेलो. सिंध्याकाळी 

र्ैयाजी र्र कदाहचि एकट असेल म्िणनू जाऊ नको असिं सािंहगिलिं 

असेल असा र्ाझा सर्ज झाला. र्ात्र बघिो िो र्ैया हकनाऱ्यापयंि 



छोटी छोटी दकुाने लागलेली िोिी. िा आश्रर् र्ैया हकनाऱ्यापासनू 

जेर्िेर् अधाव हकलोर्ीटर दरू असेल. साध्र्ी पढेु आपल्या हदशेने 

हनघनू गेल्या आहण आम्िी आश्रर्ार्ध्ये थािंबलो. चिापाणी िोईिो 

अिंधार झाला िोिा. म्िणनू आम्िी आर्चा दनैिंहदन पजूा पाठ 

आश्रर्ािच केला. आज बिुधा आठर्डी बाजार असार्ा. भोजन 

प्रसादी झाल्यानिंिर दिेील दकुानिं लागलेलीच िोिी. आम्िी सिज 

दकुानािंर्ध्ये चक्कर र्ारायचिं ठरर्लिं. पहिल्याच दकुानाि एक लठ्ठ 

काळीसार्ळी बाई बसली िोिी. हिचिं र्ागणिं दिेील जरा हर्हिप्त 

र्ाटलिं… “र्ािाजी आगे र्ि जार्ो.. आपको क्या चाहिये? र्ेरी 

दकुान र्े सब कुछ हर्ल जायेगा; निी हर्लेगा िो र्ै जाकर आपके 

हलए ले आऊिं गी …आप आगे र्ि जाना” असिं िी आम्िाला 

कळर्ळून सािंग ूलागली.. आिा याचिं काय कारण िोििं िे दरे् जाणे 

पण आम्िी कािी पढेु गेलो नािी. 

आम्िी आश्रर्ाि आलो त्या र्ेळी र्ध्य प्रदशेािले कािी 

पररिर्ार्ासी दादाजी धहुनर्ाले आश्रर्ाि आलेले िोिे. भोजन 

प्रसादीला िे आर्च्या सोबि िोिे. आम्िी फेरफटका र्ारून 

परिलो िेव्िा हिथे कोणीिी नव्िििं. भोजन प्रसादी झाल्यानिंिर 

अिंधार पडल्यानिंिरिी िे 6-7 पररिर्ार्ासी आश्रर्ािनू हनघनू गेले 

िोिे. िे इिक्या रात्री का हनघनू गेले असिं आश्रर् धारकािंना हर्चारार्िं 

िर “िर्े क्या र्ालरू् उनको जाना था चले गये” असिं उत्तर हर्ळालिं. 



आज सगळिं कािी हर्हचत्रच र्ाटि िोििं. आहण सर्जि कािीच 

नव्िििं. भीिी र्गैरे र्ाटि नव्ििी पण र्ेगळिं र्ाटि िोििं एर्ढिं नक्की.  

दसुऱ् या हदर्शी एका ऑटो र्ाल्यािंनी या जागेबद्दल 

आम्िाला एक र्ेगळीच र्ाहििी हदली. दसुऱ्या हदर्शी र्ैया 

स्नानाला जािेर्ेळी आकहर्वि करणारिं िे र्िंहदर आम्िी पाहिलिं 

आहण िरोिर अर्ाक् झालो. इथे र्ैयार्र पलू बािंधण्याचिं कायव सरुु 

िोििं. त्याि िपू अडचणी येि िोत्या. हिथे र्िंजरू हटकिच नािी असिं 

सर्जलिं. स्नानाला आलेल्या पजुारी बाबािंनी ऑटो र्ाल्याच्या 

र्ाहििीला दजुोरा िरिं-िोटिं दरे् जाणे…. जे सािंगण्याि आलिं िे र्ी 

आधी ऐकलिं नव्िििं… पढुच्या भागाि सािंगिे.  

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ११७ 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला अचानक पणे प्रकट 

झालेल्या र्ाणसाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. आर्ली घाटार्रचा र्ला 

आकहर्वि करणारा र्िंहदराचा कळस र्ला त्या र्िंहदराि र्कु्कार् 

करण्यास प्रर्तृ्त करि िोिा ििेी र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. ित्या 

िरण नदीच्या पलुार्रून आर्ली घाटापयंि चा प्रर्ास िा 

हभिीदायक नसला िरी असाधारण नक्कीच िोिा. रस्त्याि 

भेटलेल्या म्िािाऱ्या साध्र्ी, दादाजी धहुनर्ाले आश्रर्ािील 

अचानक पणे हनघनू गेलेले पररिर्ार्ासी, र्ैया हकनारी दकुान 

लार्लेली िी काळीसार्ळी लठ्ठ बाई…. सगळिंच कािीिरी र्ेगळिं 

िोििं, र्ात्र त्या र्िंहदराचा कळस आहण िे र्िंहदर पािून आम्िी अर्ाक 

झालो िोिो. सािंगिे. 

दसुरे हदर्शी सकाळी र्ैया दशवनासाठी आम्िी घाटार्र 

जाऊ लागलो. र्ैया स्नानासाठी बरेच लोक घाटार्र येि िोिे. 

बिुिेक परुुर् र्िंडळी असल्याने र्ी जरा दरू जाऊन स्नान करण्याचा 

हर्चार करि िोिे. उजव्या िािाला पलू बािंधण्याचिं कार् सरुू िोििं. 

त्या अधवर्ट बािंधलेल्या फुलाच्या हपलर चा आडोसा घेऊन स्नान 

करिा येईल या हर्चाराने र्ी त्या हदशेला र्ळले. थोडिं पढेु जािे न 

जािे िोच एक पजुारी र्ला आर्ाज दऊे लागले. लागलीच िीच 



कालची काळीसार्ळी लठ्ठ बाई दिेील र्ला आर्ाज दऊे लागली. 

“र्ैया जी उधर िरफ स्नान र्ि बनाना… आपको दरू जाना ि ैिो 

उलटी िाि को जाओ”….. असिं म्िणि िी र्ला डाव्या हदशेला 

घेऊन जाऊ लागली… “र्झुे भी स्नान बनाना ि ैर्ै भी आिी िू…” 

चालिा चालिा हिने र्ला जे सािंहगिलिं त्यार्र सर्वप्रथर् र्ाझा 

हर्श्वास बसला नािी. र्ात्र ऑटोर्ाला आहण पजुारी बाबा या 

दोघािंनीिी िसिंच कािीसिं सािंहगिल्यार्ळेु हर्श्वास ठेर्ार्ा लागला. 

िी बाई सािंगि िोिी.. ” ऐसा कििे ि ैकी हजस जगि पर 

पलु का कार् िो रिा ि ैर्िा र्ैया जी के पात्र र्े एक यि कुिं ड िुआ 

करिा था. यि यहिणी स्नान करने आिे थे. र्ि इस जगि के रिक 

थे. पलु की िदुाई का कार् शरुू करने से पिले उनके बारे र्ें हकसी 

को कुछ निी पिा था. लेहकन इस जगि पे कभी कोई दघुवटना निी 

घटी थी. उस कुिं ड र्े स्नान करने र्ाले सभी लोग और 

पररिर्ार्ाहसयों को बिुि आनिंद हर्ला करिा था. िब िो लोग 

र्िी पर स्नान बनाया करिे थे. लेहकन जब से पलु का कायव शरुू 

िुआ िब से कुछ ना कुछ अनिोनी िोिी रििी ि.ै कभी हकसी की 

जान निी गयी ि,ै लेहकन बिुि एक्सीडेंट िुए ि.ै यिा कार् करने 

र्ाले र्जदरू हटकिे िी निी. भाग जािे ि.ै पिंहडि जी का किना ि ै

की र्ि यि यहिणी पलु के कार् र्े बाधा डालकर अपनी कुिं ड की 

रिा कर रि ेि.ै र्ि कभी भी कोई भी रूप ले सकिे ि,ै और हकसी 



भी र्क्त किी भी आ जा सकिे ि…ै बिुि से पररिर्ार्ासीयोंको 

उनके अचानक से हर्लने के अनभुर् आये ि.ै र्ि बरेु िो निीं ि,ै 

क्यकुी आज िक उन्िोने हकसी को कभी कोई िानी निी पिोचाई 

िैं, उलटा कई जानें बचाई ि…ै एक बार हकसी र्जदरू का बच्चा 

र्ैया जी र्े बि रिा था, र्ि अचानक िी हकनारे आगया र्ानो जैसे 

हकसी ने उसे पकडकर हकनारे पर लाकर छोडा िो… पिंहडि जी का 

किना ि ैकी िर्ें उनके कुिं ड के आस पास निी जाना चाहिए…. 

इसहलये िर् र्िा निी जािे! 

िीच कथा त्या पजुाऱ्यािंनी बाबाला सािंहगिली. स्नानाहद 

आटोपनू आम्िी परि येिाना त्या र्िंहदराि डोकार्नू बघायचिं 

ठरर्लिं. र्िंहदराच्या र्खु्य द्वारार्र सर्ोर हपिंपळाच्या झाडाची र्ळेु 

अस्िाव्यस्ि पसरलेली िोिी. त्यार्ळेु या र्िंहदराचे र्खु्यद्वार गेल्या 

हकत्येक र्र्ांपासनू बिंद आि े की काय असिं र्ाटि िोििं. 

हदर्साउजेडी सदु्धा दोन र्ळुािंच्या र्ध्ये िोचनू ठेर्लेला र्ोठा 

र्ािीचा हदर्ा व्यर्हस्थिपणे िेर्ि िोिा, जणकूािी िो कुणी 

आिाच लार्नू गेलेला असार्ा, र्ात्र र्िंहदराच्या फाटकाला 

अहिशय जीणव झालेलिं जिंगलेलिं कुलपू लार्लिं िोििं, जे हनहििच 

अनेक र्र्ांपासनू उघडल्या गेलिं नसार्िं. र्िंहदराच्या र्रच्या 

र्जल्यार्र कािी हिडक्या उघड्या िोत्या आहण कािी हिडक्या 

बिंद िोत्या. बिंद हिडक्यािंच्या काचािंर्र कोळीष्टकिं  जर्ली िोिी र्ात्र 



उघड्या हिडक्यािंची िार्दानिं पसुनू काढार्ी इिकी स्र्च्छ िोिी. 

या र्िंहदराि आिल्या आिच कुणीिरी अनेक र्र्ांपासनू 

र्ास्िव्यास आि ेकी काय िा हर्चार र्नाि आल्या र्ाचनु राहिला 

नािी…. दोन-िीन हर्हनट त्या र्िंहदरा सर्ोर उभिं रािून र्ी त्या 

कळसाला र्नोर्न नर्स्कार करुन पढेु हनघाले. 

आम्िी आश्रर्ाि परि आलो आहण पढेु हनघण्याची 

ियारी करू लागलो. आश्रर्ािनू बािरे पडल्यानिंिर एका ऑटो 

र्ाल्यािंनी आम्िाला चिासाठी थािंबर्लिं. त्याने आर्चे अनभुर् 

हर्चारायला सरुुर्ाि केली. गप्पा गप्पािंर्ध्ये काल प्रकट झालेल्या 

र्ाणसाच्या अनभुर्ाबद्दल आम्िी बोललो असिा अगदी असाच 

अनभुर् कािी हदर्सापरू्ी एका र्योर्दृ्ध पररिर्ार्ासीला 

आल्याचिं त्यािंनी सािंहगिलिं. “र्ि बाबाजी बढेु थे इसहलये र्ािन से 

पररिर्ा कर रि े थे. र्ेरे ऑटो र्ें बैठे िो ऐसा िी एक आदर्ी 

अचानक उनके सार्ने आगया, और चाय के हलये पाच रुपये द े

गया, यिी बाि बिा रि ेथे, थोडी दरे बाद जब र्े उन्ि ेउिार रिा था, 

िब उसी र्क्त एक आदर्ी सार्ने की और से चल के आ रिा था. 

पररिर्ार्ासी बाबा जोर से हचल्लाये, अरे ऐसे कैसे िो सकिा ि,ै 

अभी िो पीछे इसे दिे के आया…. इसी ने िो र्झुे चाय पीने के 

हलये पैसे हदये थे!” 



पढेु नर्वदा अभ्यासक सिीश जी चरूी यािंना या 

अनभुर्ाबद्दल सािंहगिलिं असिाना अशा प्रकारच्या घटना िोणिं 

आहण अशा योनींचिं अहस्ित्र्ाि असणिं फार र्ोठी गोष्ट नसल्याचिं 

त्यािंनी सािंहगिलिं. या गोष्टी का िोिाि? त्या ठराहर्कच लोकािंसोबि 

िोिाि का? त्याच्यार्ागे कािी हर्शेर् कारणिं असिाि का? ह्या 

प्रश्नािंच्या उत्तरािंचा हर्चार करणार र्ी सोडून हदलेले आि.े अशा 

उत्तरािंचा शोध घेिा घेिा कदाहचि आपल्या र्ळु स्र्रूपाच्या 

शोधाच्या र्ागावर्रून आपण दरू भरकटल्या जाऊ असिं र्ाटििं. 

आम्िी िसिंिी िा भभूाग सोडून आिा पढेु हनघालो िोिो. जे घडि 

िोििं घडलिं िोििं, िे फक्त बहघिलिं आहण अनभुर्लिं िोििं, आहण 

िसिंच हिथेच सोडून आम्िी पढेु हनघालो िोिो. 

पढेु एका साध ू र्िाराजािंची भेट झाली. एका अहिशय 

सुिंदर रचनेशी त्यािंनी आर्ची ओळि करून हदली. अहिशय 

र्ित्र्पणूव, लयबद्ध आहण सत्याचा पररचय करून दणेारी िी रचना 

आहण ि े साध ू र्ला कािी गोष्टींची आठर्ण करून दिे आि े ि े

प्रकर्ावने जाणर्ि िोिे. आपल्यापैकी आपण सर्वजण साध ूआिोि 

आहण नसलो िर आपल्याला केर्ळ साध ूबनार्याचे आि…े असिं 

िे सािंगि िोिे… त्यािंच्या सािंगण्या र्ध्ये आहत्र्क कळर्ळी चा 

भार् िोिा…. सािंगिे पण पढुच्या भागाि… 

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १११ 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला आर्ली घाटार्रील 

अनभुर् सािंहगिले िोिे. यि कुिं ड, ऑटोर्ाला, काळी सार्ळी बाई 

या सगळ्यािंनीच आम्िाला पलुा िालच्या यिकुिं डाबद्दल र्ाहििी 

हदली. आम्िाला आलेले अनभुर् असे का यार्ेि यार्र हर्चार न 

करिा आम्िी पढेु हनघालो. पढेु एका साधूिंची भेट झाली असे र्ी 

िमु्िाला र्ागच्या भागाि सािंहगिलिं िोििं. आिा पढेु सािंगिे. 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा शेििं िोिीि. र्ध्ये र्ध्ये लिान 

लिान गार्िं लागि िोिी. रस्िा फार रर्णीय नसला िरी अगदीच 

भकास नव्ििा. गोर्ाडी गार्ा निंिरचिं कुठलिंिरी गार्. र्ला आिा 

त्या गार्ाचिं नार् आठर्ि नािीये. आठर्डी बाजारासाठी असिो 

िसा हसर्ेंटचा र्ोठा ओटा बािंधलेला िोिा. ओट्याच्या र्ध्यभागी 

हपिंपळाचिं झाड िोििं. थोडा आरार् करण्यासाठी आम्िी हिथे 

हर्सार्लो. ओट्याचा दसुऱ्या कडेला एक साध ूबसलेले िोिे. जरा 

र्ेळाने िे साध ू आर्च्याजर्ळ आलेि. ” बिोि थक गये क्या 

र्ाई… थोडा ससु्िालो” िे म्िणाले. त्यािंनी एक चटई अिंथरली, 

आहण र्ी थोडार्ेळ अिंग टाकलिं. जरा र्ेळाने हिथल्याच एका 



चिाच्या दकुानदाराने आम्िाला चिा आणनू हदला आहण र्ग गप्पा 

गोष्टींना सरुुर्ाि झाली. 

हर्श्रार् िो गया र्ैया; अच्छा ि,ै अच्छा ि…ै साधबूाबा 

अधेर्धे बोलि िोिे. कोण कुठून याची चौकशी झाली आहण र्ग 

बोलिा-बोलिा साधबूाबा एक गोष्ट सािंग ूलागले. “बिुि अच्छा ि ै

र्ाई जो र्ैया की पररिर्ा र्ें हनकले िो.. नसीबोर्ालें िो… र्ाई 

सब हसिा दिेी ि.ै. अब ्बस िमु्ि ेसार्धान िो कर ज्ञान बटोरने की 

जरूरि ि…ै सार्धान िोना िो सर्झिी िोना… एक किानी 

सनूािा िू” बाबािंनी गोष्ट हििंदीि सािंहगिली पण र्ी इथे हलहििाना 

र्राठीिनू हलहििे आि.े 

एक चािंडाळ िोिा. र्ात्र िो सिि नार्स्र्रण करीि असे. 

चािंडाळ असल्याकारणाने त्याला पढेु जन्र् घेणे आर्श्यक िोिे. 

त्याला पढुचा जन्र् एका चौकीदाराचा हर्ळाला. रात्रभर राज्याच्या 

गल्ल्या गल्ल्यािंर्ध्ये हफरून सार्ध व्िा, सार्ध व्िा, जागिे रिो, 

जागिे रिो, अशा आरोळ्या घालणिं िचे त्याचिं कार्. र्ात्र 

परू्वजन्र्ीच्या नार्स्र्रणार्ळेु त्याला एक हर्शेर् असिं ज्ञान प्राप्त 

झालिं िोििं, आहण िे ज्ञान लोकािंपयंि पोिोचर्ण्याचिं कायव िो रात्री 

करि असे. लोकािंना र्ात्र त्याच्या या ओरडण्याचा त्रास िोि असे. 

म्िणनू लोकािंनी त्याला राजाच्या स्र्ाधीन केलिं. राजा सिंर्िंजस 



िोिा. नीट लि दऊेन चौकीदाराच्या त्या ओळींकडे बघिा ह्या 

ओळी कािी सर्वसाधारण ओळी नसनू ि ेफार र्ोठिं ज्ञान आि ेअसिं 

राजाच्या लिाि आलिं आहण राजाने त्या चौकीदाराला आपल्या 

राजदरबाराि कायव दऊे केलिं. चौकीदाराने र्ात्र िे कायव नाकारलिं 

आहण ‘र्ला िरुुिं गाच्या सर्ोर दिेरेिीचे कायव द्यार्िं’ अशी हर्निंिी 

केली. राजाने िी र्ान्य केली आहण िरुुिं गाचा चौकीदार म्िणनू 

त्याची हनयकु्ती करण्याि आली. 

नेिर्ीप्रर्ाणे िरुुिं गा सर्ोर उभा रािून िा चौकीदार पनु्िा 

त्याच ओळी म्िण ूलागला. यार्ेळी त्या ओळींना साजेशी अशी 

हचत्र चौकीदाराने िरुुिं गाच्या हभिंिीर्र काढलीि. सरुुर्ािीला 

र्तृ्यदुिंड झालेले िे सगळेच कैदी र्ैिागले, र्ात्र त्यािंच्याजर्ळ 

कािीिी पयावय नसल्याने िळूिळू िे त्या हचत्रािंर्ध्ये र् ओळींर्ध्ये 

लि दऊे लागले. कािी हदर्सािंनी कैद्यािंनी त्या चौकीदाराला ह्या 

ओळीबद्दल हर्चारलिं असिा… “िरु्चा र्तृ्य ूयेण्याआधी िमु्िाला 

याचा अथव नक्की कळेल”असिं चौकीदाराने सािंहगिलिं. आिा र्ात्र 

कैदी बेचैन िोऊ लागले. आज ना उद्या फाशीची र्ेळ येणार, आिा 

िरी आम्िाला या प्रश्नािंिनू र्ोकळिं करा असिं िे चौकीदाराला हर्नर् ू

लागले. चौकीदार म्िणाला ” िमु्िी या एका प्रश्नािच हकिी गुिंिले 

आिाि…. िरिं िर िमु्िी भागयर्ान आिाि कारण या कैदिेनू 

िरु्ची सटुका केव्िा िोणार ि े िमु्िाला र्ािीि आि,े याउलट 



िरुुिं गाबािरे ची सर्व र्िंडळी अनहभज्ञ आििे. िमु्िी भागयर्ान 

आिाि कारण िमु्िाला िरु्च्या सटुकेबद्दल सिंपणूव िात्री आि”े. 

… आिा र्ात्र कैदी पेचाि पडले िोिे.. िे म्िणाले “आम्िी अिम्य 

गनु्ि ेकेले, म्िणनू आम्िाला िा कारार्ास हर्ळाला, इथे आम्िाला 

न आर्च्या र्ाणसािंना भेटिा येि, न पढेु आम्िी इथनू सटूुन 

आर्च्या घरी जाऊ शकि, आम्िी इथे रािून आर्च्या आशा 

अपेिा दिेील पणूव करू शकि नािी, आम्िाला इथनू फक्त र्तृ्यचू 

सोडर् ूशकिो, असे असिाना दिेील आम्िी बािरेच्या लोकािंपेिा 

जास्ि भागयर्ान कसे काय?”  

यार्र चौकीदाराचिं उत्तर ऐकून त्या कैद्यािंची र्नहस्थिी 

पालटली. चौकीदार म्िणाला, िमु्िी जे आयषु्य जगि आिाि, 

िरिंिर िेच िरिं आयषु्य आि,े कारण िमु्िाला या आयषु्याची 

जाणीर् झालेली आि.े आपण अिम्य गनु्िा केलेला आि,े आहण 

त्याचे पररणार् म्िणनू आपल्याला ि े आयषु्य, िा आजन्र् 

कारार्ास, हर्ळाला आि,े याची िमु्िाला जाणीर् झाली र् ि े

आयषु्य हजर्िंि असेपयंि केर्ळ जगार्याचे आि,े र्ात्र येथे आपले 

म्िणार्े असे कािीिी नािी ि े िमु्िी र्ान्य केले त्या िणी त्या 

गनु्ह्याच्या पापािनू िरु्ची सटुका झाली िोिी. गनु्िा करिेर्ेळी 

िमु्िाला त्याच्या पररणार्ािंची जाणीर् नव्ििी, र्ात्र आिा िमु्िी 

जागिृ आिाि. अशा जागिृ अर्स्थेि आिा िरु्च्याकडून पनु्िा 



असा गनु्िा घडणे नािी, आहण म्िणनूच िी जागिृ अर्स्था असणे 

गरजेचे आि.े केलेल्या गनु्ह्याचे फळ िर िमु्िाला भोगार्ेच 

लागणार आि ेर्ात्र िमु्िी जागिृ आिाि ि ेफार र्ित्त्र्ाचे आि…े 

र्ाणसाने नेिर्ीच जागिृ असार्े… आहण िचे िर र्ी रोज रात्री 

गाि असिो..िचे त्याचे र्र्व आि…े सार्ध व्िा.. सार्ध व्िा… 

जागे रािा… िचे िर र्ी सािंगि नसिो का…. असिं म्िणनू त्या 

चौकीदाराने त्या ओळींचा अथव त्या कैद्यािंना सर्जार्नू सािंहगिला.  

पढेु एकदा राजा िरुुिं गाची फेरी करायला आला असिाना 

सर्व कैदी अहिशय शािंि आहण आनिंदी असलेले त्याने पाहिले. 

इिकेच नव्ि े िर सर्व कैदी नार्स्र्रणाि लीन असलेले त्याने 

पाहिले… त्यार्ेळी “ि ूअसे काय केले ज्यार्ळेु कैद्यािंर्ध्ये असा 

फरक पडला” असे चौकीदाराला हर्चारले असिा; र्ी त्यािंना जागे 

केले असे उत्तर चौकीदाराने हदले.  

साध ूबाबा बोलिा-बोलिा र्ध्येच एिादा प्रश्न हर्चारि. 

इथर्र गोष्ट सािंहगिल्यानिंिर त्यािंनी र्ला हर्चारलिं “र्ाई अगर 

िमु्िारे घर चोर आने की सिंभार्ना ि ैिो िरु् क्या करोगी?.. जिािंसे 

चोर आ सकिा ि ै उन सारे दरर्ाजे को बिंद रिोगी ना…? उन 

दरर्ाजोंकी कडी कुिं हडया बार बार टटोल कर दिेोगी ना? अगर राि 



भर सोिी रिी िो िरु् दरर्ाजे को टटोलकर कैसे दिेोगी? िो इसके 

हलये िमु्ि ेसार्ध रिना िोगा…. िमु्िें जागिे रिना िोगा.. 

र्ाई, िमु्िारे पास सबसे अनर्ोल चीज कौन सी ि?ै पैसा, 

घर, सिंपत्ती, गाडी यि िो िहणक ि;ै एक ज्ञान ि ैऐसी चीज ि ैजो 

अनर्ोल ि.ै लोग कििे ि ैज्ञान की चोरी कोई निी कर सकिा… 

कुछ िद िक यि बाि सिी ि,ै लेहकन अगर चोर िमु्िारे अिंदर िो 

िो? र्ि िो िमु्िारे अिंदर से ज्ञान चरुा कर ले जायेगा…. और इसके 

हलए िमु्ि ेभीिर से भी जागिृ रिना जरूरी ि…ै ि ैना? र्नाव हजस 

ज्ञान के भरोसे िमु्ि ेिमु्िारा अिंहिर् सत्य, िमु्िारा अिंहिर् ध्येय हर्ल 

सकिा ि,ै र्ि ज्ञान िी अगर ना रि े िब िो िरु् भटकिी रि 

जाओगी! र्ाई चोर अगर बािर का िो िब िो िरु् कडी कुिं हडया 

लगाकर बैठ सकिी िो, लेहकन चोर अगर अिंदर का िो िब िो िमु्ि े

हनहिि िी पणूव रूप से जागिृ रिना जरूरी ि…ै 

साध ुर्िाराज सािंगि िोिे आहण आम्िी ऐकि िोिो. र्ेळ 

कसा जाि िोिा सर्जि नव्िििं. हदसायला अगदी सर्वसाधारण 

असणारे ि ेसाध,ू व्यर्िाररक दृष््टया हशहिि दिेील र्ाटि नव्ििे, 

र्ात्र त्यािंच्या बोलण्यािली आिविा िरोिर एिाद्याला झोपेिनू 

उठर्नू िडिडा जागिं करार्िं अशीच िोिी…. 



र्ाई िमु्ि ेपिा ि ैिमु्ि ेकिा जाना ि…ै. लेहकन अगर िरु् 

सो रि ेिो, उसर्क्त िमु्ि ेयि ज्ञान निी िोिा के िमु्ि ेहकस हदशा के 

और आगे बढना ि…ै. उसके हलये िमु्ि ेजागना िी िोगा… और 

र्ानो, इस सोिी िुई अर्स्था र्े अगर हकसी ने िमु्ि ेबािंध हदया िो? 

िब िो िमु्िारा आगे बढना िी र्हुश्कल िो जायेगा. िमु्िारा जीर्न 

ऐसेिी, बिंधन र्े हर्ट जायेगा! िो अगर िमु्ि ेआगे बढना ि ैिो िमु्ि े

जागिृ रि कर बिंधनसे दरू जाना िोगा या बिंधन को िरु्से दरू रिना 

िोगा …. लेहकन इसहलये सबसे जरुरी ि ैिमु्िें सार्धान रिना िोगा, 

िमु्ि ेजागिृ रिना िोगा…. 

िपू र्ेळ पयंि साधबूाबाजी र्ेगर्ेगळ्या उदािरणािनू 

जागिृी चे र्ित्र् आम्िाला पटर्नू दिे िोिे. िे सगळिंच्या सगळिं 

इथे हलहिणिं िरिंच िपू कठीण आि े र्ात्र िे ज्या या हर्र्यार्र 

बोलि िोि,े िे ज्या जागिृीबद्दल बोलि िोि,े िे ज्या ओळींबद्दल 

बोलि िोिे िी रचना र्ात्र र्ी िरु्च्या सगळ्यािंसाठी दणेार आि.े 

र्ागच्या भागाि र्ी ह्या रचनेचा उल्लेि केला िोिा. कळि नकळि 

र्ैयाच्या हकनारी आपल्याला असिं कािी हर्ळििं, िचे आपलिं भागय 

असििं. िी रचना त्यार्ेळी र्ी पहिल्यािंदाच ऐकली िोिी. साध ू

र्िाराजािंनी, अहिशय स्पष्ट उच्चाराि आहण िड्या आर्ाजाि िी 

रचना गाऊन ऐकर्ली िोिी. िी रचना ऐकिािणी र्ला हनर्ावण 

र्टकर् ् या शिंकराचायांच्या रचनेची आठर्ण झाली… र्ात्र िी 



रचना हनर्ावण र्टकर् ्नािी…. िरिंिर िी रचना इथे आत्ताच द्यार्ी 

असिं र्ला र्ाटि िोििं… पण र्ग ‘पढुच्या भागाि सािंगेन’ असिं 

हलहिण्यासाठी कािीिरी िर्िं निं…. म्िणनू र्ग िी रचना आहण पढेु 

साधरु्िाराजािंनी अजनू काय सािंहगिलिं, पढुचा प्रर्ास कसा कुठे 

झाला याबद्दल पढेुच हलिने… िोर्र नर्वद ेिर.  
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र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला एका साधबूद्दल सािंगि िोिे. 

त्या साधरु्िाराजािंनी आम्िाला चािंडाळाची गोष्ट सािंहगिली िी र्ी 

िमु्िाला सािंहगिली िोिी. त्या चािंडाळा चा पनुजवन्र् आहण त्या 

चौकीदाराचिं कैद्यािंना सर्जार्नू सािंगणिं ि ेआपण र्ागच्या भागाि 

पाहिलिं िोििं. ज्या रचनेर्ळेु कैद्यािंचिं सिंपणूव आयषु्य बदललिं आहण 

िे र्तृ्यदुिंड झालेला असिानादिेील अहिशय शािंि हचत्ताने आहण 

भहक्तभार्ाने उरलेलिं आयषु्य जगि िोिे ि ेआपण पाहिलिं िोििं. िी 

रचना कोणिी ि ेआपण या भागाि बघणार आिोि. र्ात्र त्याआधी 

साधरु्िाराज काय काय म्िणाले िे सािंगिे. 

साध ु र्िाराज जागिृी चे र्ित्र् पटर्नू दिे िोिे. िे 

र्ेगर्ेगळी उदािरणे दिे िोिे. िे म्िणाले ” आप िो िैं जानिी िैं हक 

इस दहुनया र्े कुछ भी स्थीर निी िैं. िर् सभी यि बाि भलीभािंिी 

जानिे िैं, हफर भी िर् हकसी ना हकसी चीज के पीछे पडे िी रििे 

ि…ै िर् हजन चीजो के पीछे पडे रििे ि ैउनर्ें सबसे र्ित्र्पणूव दों 

िी चीजें ि,ै एक ि ैसिंपत्ती, और दसुरा ि ैबल, शक्ती याआजकल 

हजसे पॉर्र किािं जािा ि ैर्ि िर्िा. र्ास्िहर्किा र्ें यि दोनों िी 

िर पल हर्नाश की िरफ बढ रिी ि,ै लेहकन िर्ें इसका कोई अिंदाजा 



िी निी ि.ै … िर् इस बाि से सिंपणूविः अिंजान बन रिें ि,ै जब की 

जागिृ रिकर िर्ें इसके बारेंर्े सोचना चाहिए.  

दिेा जाये िो िर्े जागिृ रिना चाहिए क्योंहक, जागिृी 

के अलार्ा िर्ारे पास और कुछ भी निी ि.ै र्लूिः िर् एक ऐसी 

हनद्रार्स्था र्ें ि ैजिािं िर्ें केर्ल भ्रर् िो रिा ि.ै यि बडा िी हर्हचत्र 

भरर् िैं हजस र्े सब कुछ उलटा हदिाइए पडिा ि.ै यिा िर्ें 

आनिंददायी बािे सर्ज र्ें िीं निीं आिी, और दःुि दनेे र्ाली सारी 

चीजो को, दःुि दनेे र्ाली सारी बािो को, िर् आनिंददायी बािे 

सर्जिे रििे िैं… क्यूिं कीं िर् भरर् र्ें िैं… क्यूिं कीं िर् एक गिरी, 

जिरी, हर्र्ैली हनद्रार्स्था र्ें िैं, और इसीहलये िर्े जागिृ िो जाना 

चाहिये.  

अब िमु्िारे र्न र्ें जो सर्ाल आ रिािं िैं उसे र्ैं सर्झ रिा 

िूिं.. बिुि िी सार्ान्य और सरल सर्ाल ि.ै जागिृ अर्स्था र्ें आने 

के बाद क्या िोगा? या जागिृी र्ें आने के बाद िर्े क्या करना 

चाहिए? इस प्रश्न की िऱ्िा िी इसका जर्ाब र्ी एकदर् सरल ि.ै 

जब जागिृ अर्स्था र्ें िर् आ जायेंगे िब िर्ें कुछ भी करने की 

जरूरि िी निी पडेगी.. क्युिंकीं जागिृ अर्स्था र्ें जो ज्ञान प्राप्त िोगा 

र्िी पयावप्त भी िोगा! 



ि े सगळिं सर्जार्नू सािंगिा सािंगिा र्ध्य-ेर्ध्ये 

साधरु्िाराज कािी सिंस्कृि श्लोक म्िणि िोिे. िे सिंस्कृि श्लोक 

म्िणजेच िी रचना… त्या ओळी.. ज्या ऐकल्यानिंिर कैद्यािंचिं 

आयषु्य पालटलिं िोििं…. त्या ओळी आिा आधी हलहििे आहण 

र्ग जागिृ अर्स्थेनिंिर काय ज्ञान प्राप्त िोईल त्याबद्दल साध ु

र्िाराज जे म्िणाले िे सािंगेन… 

र्ागच्या भागापासनू आपण ज्या रचनेचा हर्चार करिो 

आि ेिी रचना आिा िाली दिेे आि.े 

र्ािा नाहस्ि हपिा नाहस्ि नाहस्ि बन्धःु सिोदरः। 

अथं नाहस्ि गिृिं नाहस्ि िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥१ 

जन्र् दःुििं जरा दःुििं जाया दःुििं पनुः पनुः। 

सिंसारसागरिं दःुििं िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥२ 

कार्ः िोधि लोभि दिे ेहिष्ठहन्ि िस्कराः। 

ज्ञानरत्नापिाराय िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥३ 

आशया बध्यिे जन्िःु कर्वणा बिुहचन्िया। 

आयःु िीणिं न जानाहि िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥४ 

िणिं हर्त्तिं िणिं हचत्तिं िणिं जीहर्िर्ार्योः। 

यर्स्य कणाव नाहस्ि िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥५ 

यार्ि ्कालिं भर्ेि ्कर्व िार्ि ्हिष्ठहन्ि जन्िर्ः। 



िहस्र्न ्िीणे हर्नश्यहन्ि िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥६ 

ऋणानबुन्धरूपेण पशपुहत्नसिुादयः। 

ऋणिये ियिं याहन्ि िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥७ 

सिंपदः स्र्प्नसङ्खाशाः यौर्निं कुसरु्ोपर्िं। 

हर्द्यिु ्चञ्चलिं आयषु्यिं िस्र्ाि ्जाग्रि जाग्रि॥८ 

पक्र्ाहन िरुपणावहन पिहन्ि िर्शो यथा। 

िथैर् जन्िर्ः काले ित्र का पररदरे्ना॥९ 

एकर्िृसर्ारूढाः नानाजाहि हर्िङ्गर्ाः। 

प्रभािे िर्शो याहन्ि ित्र का पररदरे्ना॥१० 

अशा या रचनेचे नार् र्ैरागय हडहण्डर् असिं आि.े 

हडहण्डर् म्िणजे काय असा प्रश्न र्ला पडला िोिा. अथावि त्यार्ेळी 

र्ी फक्त एक-दोन श्लोक हलिून घेिले िोिे आहण निंिर सिंपणूव 

रचनेचा शोध लागला. हडहण्डर् म्िणजे हदिंडोरा हपटर्नू, हकिं र्ा ढोल 

र्ाजर्नू एिादी गोष्ट सर्ांना सािंगण्याची पद्धि. परू्ी ज्याला दर्िंडी 

हपटणे असिं म्िणायचे, िेच हडहण्डर्. ि ेशिंकराचायांनी हलहिलेलिं 

र्ैरागय हडहण्डर्. “िस्र्ाि जाग्रि जाग्रि” अशी र्ैरागयाबद्दल 

जागिृी हनर्ावण करणारी आहण जनर्ानसाला हनद्रार्स्थेिनू जागिं 

करणारी िी रचना ! 



अगदी प्रत्येक श्लोकािनू एका लयबद्धिेिनू जी दर्िंडी 

हपटर्टल्या जािे आि े त्यार्ागची िळर्ळ सदु्धा या रचनेिनू 

जाणर्िे की नािी? र्ला िर िपू आर्डली िी रचना, आहण 

साधरु्िाराजािंनी ज्याप्रर्ाणे सर्जार्नू सािंहगिली िी पद्धि पण िपू 

िपू आर्डली.  

आिा साध ूर्िाराज म्िणाले िसिं ‘इस जागिृी के बाद 

क्या?’ िा प्रश्न सर्वसाधारणपणे आर्च्या सर्ोर उभा राििो. र्रच्या 

रचनेिील सगळेच श्लोक साध ूर्िाराजािंनी कसे सर्जार्नू सािंहगिले 

िे र्ला आिा आठर्ि नािी. जे जे आठर्लिं िे िे िसिं िसिं र्ी 

हलहिलिं आि.े पण रचना र्ाचल्यानिंिर, िी सर्जार्नू घिेल्यानिंिर 

हर्शेर्िः नर्व्या आहण दिाव्या श्लोका र्धील अथव पढेु येणाऱ्या 

आपल्या प्रश्नाचा दरु्ा आि े एर्ढिं र्ी सर्ज ू शकले. “ित्र का 

पररर्ेदना” िी कदाहचि या जागिृ अर्स्थेची पहिली पायरी 

असेल? असो… 

पढेु ज्यार्ेळेला साधरु्िाराज बोल ूलागले त्यार्ेळेला र्ी 

र्ागे हर्चार केला िोिा त्याच हदशेने आिा र्िाराज कािीिरी 

सािंगिाि आि े असिं र्ला र्ाटू लागलिं. या जागिृी अर्स्थेनिंिर 

आिा काय? जागिृ झाल्यार्र नक्की काय करायचिंय? र्घाशी 

र्िाराज म्िणाले, “कुछ करने की जरूरि निी ि;ै जो ज्ञान आपको 



प्राप्त िोगा र्िी पयावप्त िोगा…..” म्िणजे िरी नक्की काय असणार 

आि?े म्िणजे ज्ञान हर्ळालिं आहण िेर्ढिंच परेुसिं आि,े असा अथव 

आि ेका? िी जागिृ अर्स्था, हकिं र्ा िी जागिृी, म्िणजेच ि ेज्ञान 

आि ेका? त्या कैद्यािंना िी जागिृी हर्ळाली असेल …. कारण िे 

अहिशय शािंि हचत्ताने आपलिं पढुचिं आयषु्य घालर्ि िोिे. िरिंिर 

दसुरिं कािीिी करिा येणिं त्यािंच्या िािाि नव्िििंच… म्िणजे िरिं िर 

िे कािीच र्ेगळिं करि नव्ििे…. म्िणजे फक्त जागिृ अर्स्था 

आहण त्या जागिृ अर्स्थेर्ळेु प्राप्त झालेलिं ज्ञान िचे त्यािंच्या 

बदललेल्या आयषु्याचिं कारण िोििं िर….  

साध ूर्िाराजािंचिं र्ाक्य र्ाझ्या र्नाि घोळि िोििं… “जो 

प्राप्त िोगा र्िी पयावप्त िोगा…”आहण निंिर साध ू र्िाराजािंनी जे 

सािंहगिलिं त्या दोन र्धला दरु्ा म्िणजे िी जागिृी आि ेअसिं र्ला 

र्ाटू लागलिं आि…े पण पढेु साधरु्िाराजािंनी काय सािंहगिलिं ि ेया 

भागाि सािंगिा यायचिं नािी… जो प्राप्त िोगा र्िी पयावप्त िोगा… 

म्िणजे नक्की काय िे आपण पढुच्या भागाि बघयूा!  

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १२० 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि आपण शिंकराचायांनी हलहिलेलिं र्ैरागय 

हडहण्डर् बहघिलिं िोििं. र्ेगर्ेगळ्या उदािरणािंच्या आधाराने 

साधरु्िाराजािंनी र्ैरागय हडहण्डर् सर्जार्नू सािंहगिलिं िोििं. जागिृ 

अर्स्था िी का र्ित्र्ाची आि ेआहण आपण का जागिृ रािायला 

िर्िं ि ेसाधरु्िाराज अत्यिंि कळकळीने सािंगि िोिे. सािंगिा सािंगिा 

पढेु जागिृी निंिर काय िा प्रश्न सर्ोर येऊन ठेपला िोिा. त्यार्ेळेला 

र्िाराजािंनी एक र्ाक्य उच्चारलिं िोििं जे र्ाझ्या र्नाि सिि घोळि 

िोििं. ‘जो प्राप्त िोगा र्ि पयावप्त िोगा’ असिं ि ेर्ाक्य! आिा इथनू 

पढेु साध ूर्िाराजािंचा आहण आर्चा काय सिंर्ाद झाला िे सािंगिे. 

साध ुर्िाराज म्िणाले “इस जागिृी के बाद जो प्राप्त िोगा 

र्िी पयावप्त िोगा” पण िी प्राप्ती नक्की कशाची असणार िोिी? िा 

सिंपणूव सिंसारच दःुि दणेारा सिंसार आि े आहण म्िणनू ि े र्र्व ि ू

जाणनू घे, आहण या हनद्रिेनू बािरे हनघ आहण जागिृ िो. जागिृ 

अर्स्था प्राप्त िोिा िणी िझुा सिुदःुिाचा भ्रर् नािीसा िोईल. िा 

भ्रर् नािीसा झाल्यानिंिर िझु्याजर्ळ या दःुिाने भरलेल्या सिंसाराि 

रर्ण्यासारििं कािीिी उरलेलिं नसेल. त्यानिंिर िझुा िरा शोध सरुू 

िोईल. म्िणजेच या सिंसाराच्या हक्लष्ट चिव्यिूािनू बािरे 



आल्यानिंिर िलुा एक र्ेगळी हदशा लाभलेली असेल ज्या र्ाफव ि 

आिा पढेु कायपासनू िर पढेु कुठपयंि म्िणजेच कुठल्यािरी एका 

हस्थर र्कु्कार्ापयंि पोिोचण्याचा िझुा र्ागव िलुा शोधार्याचा 

असेल. 

ज्यार्ेळी ि ू या हक्लष्ट चिव्यिूािनू बािरे हनघशील 

आहण िझु्या ध्येयाचा शोध घ्यायला लागशील त्याआधी िलुा 

अजनू कािी प्रश्न पडिील. त्यािला सगळ्याि र्ित्त्र्ाचा प्रश्न, 

हकिं बिुना िझु्या अहस्ित्र्ाचिं कारण जाणनू घेणे िीच िझु्या जागिृी 

निंिर ची पहिली प्राप्ती असेल… आहण िी प्राप्ती म्िणजेच िझु्या 

अहस्ित्र्ाचिं कारणिी असेल… र्िाराज हििंदीिनू बोलि िोिे पण 

र्ी िमु्िाला र्राठीिनू सािंगिे आि.े. जो प्राप्त िोगा र्िी पयावप्त 

िोगा… िलुा िझु्या अहस्ित्र्ाचिं कारण, िलुा िझु्या जन्र्ाचिं कारण 

सर्जल्यानिंिर यापढेु अजनू कािीिी सर्जणिं बाकी नसेल आहण 

म्िणनू र्ै िर्ेशा कििा िूिं जो प्राप्त िोगा र्िी पयावप्त िोगा.  

हफर िरु् सोचोगे सिंसार र्े िो र्ेरा र्न निी ि,ै क्यकूी र्ै 

जानिी िू यि एक हक्लष्ट चिव्यिू ि ैऔर र्झुे दःुि िी प्रदान कर 

सकिा ि,ै जागिृी के बाद अब र्झुे सिु या दःुि की प्राहप्त से कोई 

र्िलब िी निी ि…ै हफर िमु्िारी िोज एक और हदशा लेगी… 

जो िमु्िारे बािर निी, िमु्िारे भीिर िोगी…. सोचिे सोचिे िरु् 

ऊपर उठिी जाओगी… िर् से अििं, और अििं स्र्यर् ्की और 



बढिी जाओगी…. इसी िोज को िी िो स्र्यर् ्की िोज या आत्र् 

िोज कििे ि.ै िरु्ने आत्र्न ्शब्द िो सनुा िी िोगा… एस आत्र्न 

के आगे क्या ि ैऔर इस आत्र्न के पीछे क्या िै? इस आत्र्ा का 

र्लु स्र्रूप क्या ि?ै इसको अिंि र्ें किा जाना ि?ै इसका अहस्ित्र् 

क्या ि?ै क्या इसका कोई आरिंभ ि?ै क्या इसका कोई अिंि ि?ै अगर 

ि ैिो क्या ि?ै और अगर निी ि ैिो इस की व्याप्ती किा से किा िक 

ि?ै इसकी क्या कोई हसर्ाये ि?ै इन सारे प्रश्न के उत्तर की िोज यिी 

िमु्िारा ध्येय रि जायेगा… जो सिुदःुि के परे िोगा…  

सच किू िो बिुि सारे सिंि-र्िात्र्ाओ िंने इस प्रश्न के उत्तर 

हदये भी ि,ै लेहकन प्रश्न का उत्तर जानना काफी निी क्यकूी यि उत्तर 

शब्द के बिंधन र्े र्ात्र बस कर रि ेजािा ि.ै अनभुिूीिी एक र्ात्र 

उपाय िैं. स्र्ार्ीजी सािंगि िोिे आहण आम्िी ऐकि िोिो… लिान 

र्लुाला अनेकदा सािंहगिल्यार्र सदु्धा चटका बसल्याहशर्ाय हदर्ा 

गरर् असिो ि ेसर्जि नािी, त्याच प्रर्ाणे जोपयंि या प्रश्नािंची उत्तरिं 

आपण अनभुर्ि नािी िोपयंि िी आपल्याला फक्त र्ािीि 

असिाि, सर्जलेली र्ात्र नसिाि…आहण ज्या र्ेळेला त्या 

प्रश्नािंची उत्तरिं सर्जिाि त्या र्ेळेला इिर कुठलेिी प्रश्न आपल्याला 

कधीच पडि नािीि. आहण म्िणनूच जे प्राप्त िोििं िे अगदी परेुसिं 

म्िणजे पयावप्त असििं…असिं म्िणनू र्िाराज पनु्िा कािी सिंस्कृि 

श्लोक म्िण ू लागलेि. यार्ेळेला र्ी सदु्धा त्यािंच्या सरुाि सरू 



हर्सळून ि ेसिंस्कृि श्लोक म्िणि िोिे. अगदी र्िाराज म्िणिाि 

िसिं… िी सिंस्कृि रचना र्ाझ्या अत्यिंि आर्डीची रचना आि.े 

हदर्सािनू कर्ीि कर्ी िीन र्ेळ आहण अगदी रोज िी रचना ऐकि 

असिे.. र्ात्र र्िाराज म्िणिाि िसिं शब्दािनू हकिीिी बोध 

घ्यायचा झाला िरी आपण फक्त त्या शब्दाि अडकून असिो, िी 

अनभुिूी हर्ळणिं जास्ि र्ित्र्ाचिं असििं, िसिंच र्ाझिं िोििं आि ेि े

र्ला सर्जि िोििं. िरिं पाििा र्ी अजनूिी एका हनद्राधीन 

अर्स्थेिच र्ार्रिे आि ेयाची जाणीर् र्ला िोिे आि.े र्ात्र िी 

जागिृी येण्यासाठी काय करार्े लागिे…. हकिं बिुना काय 

आपोआप व्िार्े लागिे ि े सर्जनू घ्यार्े लागेल…. र्ला िरी 

हिथपयंि पोिोचण्यासाठी अजनू िपू र्ागविर्ण करार्िं लागणार 

आि ेि ेहनहिि ! िे शक्य िोईल की नािी, िे कसिं शक्य िोईल ि े

सगळे प्रश्न दिेील पडेपयंिचीिी र्ाझी अर्स्था नािी… एक र्ात्र 

नक्की… शब्दाि अडकून का असेना, र्ी ह्या रचनेचा र्नर्रुाद 

आनिंद कािी िणािंसाठी िरी हनहिि घेि िोिे. अगदी दररोज दर 

र्ेळेला भारार्नू टाकणारे ि ेशब्द आहण हर्शेर्िः र्ैरागय हडिंहण्डर्ा 

निंिर एकसलग पणे र्िाराजािंनी गायलेली िी रचना कािी 

काळापयंि एका हनहर्वकार अर्स्थेि र्ला नेऊन ठेर्ि िोिी. आिा 

िी रचना कुठली िी र्ात्र पढुच्या भागाि सािंगेन. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ैरागय हडहण्डर्ा निंिर साध ूर्िाराजािंनी 

गायलेल्या एका रचनेबद्दल र्ी बोलि िोिे. जागिृी निंिर काय ि े

सािंगिाना जो प्राप्त िोगा र्िी पयावप्त िोिा असिं र्िाराज म्िणाले 

िोि,े आहण त्यानिंिर एका हर्हशष्ट शोधाबद्दल िे बोलि िोिे. िा 

शोध स्र्िःचा शोध असनू त्याच्या उत्तराथव गायलेली िी रचना 

म्िणजे हनर्ावण र्टकर् ् िोय. आपल्यापैकी अनेकािंनी हनर्ावण 

र्टकर् ् ऐकलिं असेल. “हचदानिंद रूपर् हशर्ोिर् हशर्ोिर्”… 

हनद्रार्स्थेििनू जागिृ िोऊन जेव्िा स्र्िःचा शोध घेण्यासाठी ची 

हदशा िलुा हर्ळेल त्यार्ेळी िा शोध म्िणजेच िझुिं अिंहिर् सत्य 

असेल, आहण ि ेप्राप्त झालिं की र्ग यापढेु कािीच उरि नािी कारण 

त्यार्ेळेला ि ूसर्वव्यापी असशील. जळी, स्थळी, काष्ठी, पार्ाणी, 

सषृ्टीच्या कणाकणा र्ध्ये असलेलिं हशर्स्र्रूप म्िणजे िचू 

असशील.. त्यार्ेळी बाकी म्िणनू िे काय उरेल? हजथे द्विै नसनू 

केर्ळ अद्वैिच आि ेहिथे उरणार िरी काय?… जो प्राप्त िोगा र्िी 

पयावप्त िोगा म्िणजे नक्की काय िे आिा र्ला सर्जि िोििं…. 

कळि िोििं अथावि पण र्ळणार नव्िििं एव्िाना िरी, ििेी र्ािीि 



िोििं… आहण र्ागे म्िणाले िसिं शब्दाि अडकून का िोईना र्ी 

कािी र्ेळ हनहर्वकार हस्थिीि जाि िोिे… आजिी जािे! 

आजचा हदर्स कसा हनघनू गेला सर्जलिंच नािी. आधी 

त्या चौकीदाराची गोष्ट, र्ग र्ैरागय हडहण्डर्, र्ग हनर्ावण र्टकर्,् 

आहण त्यानिंिर नर्वदार्य्याच्या काठार्र बसनू हिच्या पाण्याि 

हर्सळणारा, हकिं बिुना हर्रघळणारा िो रक्तीर्, जािंभळट ऊजेचा 

स्त्रोि हदसेनासा िोईस्िोर्र बघि रािण्या र्ागची हर्चार प्रहिया 

र्ला अजनूच हनहर्वकार आहण कदाहचि अहस्ित्र्ाच्या पलीकडे 

असलेल्या शनू्यार्ध्ये घेऊन जाि िोिी. या हर्चारािनू बािरे 

पडार्िंसच र्ाटि नव्िििं. हिथेच र्ैया हकनारी बसनू बाबाने 

सायिंपजूेला सरुुर्ाि केली त्यार्ेळी अगदीच र्नाहर्रुद्ध 

असिानादिेील र्ी बाबासोबि सायिंप्राथवना आरिी करू लागले. 

र्न र्ात्र अजनूिी कुठल्याशा प्रकाशर्ान र्ात्र हनहर्वकार पोकळीि 

र्ार्रि िोििं. 

आम्िी हपिंपळपारार्र परि गेलो िो साधरु्िाराजािंनी 

स्र्यिंपाक करून ठेर्ला िोिा. हपिंपळपाराच्या थोडिं पढेु एक िनरु्ान 

र्िंहदर िोििं हिथेच गार्कऱ्यािंनी सगळिं सार्ान ठेर्लेलिं िोििं. 

पररिर्ार्ासी येिाि, स्र्यिंपाक करिाि, हर्श्रार् करिाि आहण पढेु 

हनघनू जािाि. कािी हदर्सािंपासनू ि ेसाधरु्िाराज इथे थािंबले िोि.े 



हदर्सभर साध ूर्िाराजािंनी सािंहगिलेल्या सगळ्याच गोष्टी नसुत्या 

डोळ्यासर्ोर येि िोत्या, आहण प्रत्यि र्ात्र आम्िी हिघिं असनू 

सदु्धा र्िंहदराि गिरी शािंििा िोिी. फराळी असणाऱ्या बाबाजींनी 

आर्च्यासाठी स्र्यिंपाक करून ठेर्ला िोिा आहण िे आपल्या 

साधनेि र्गन िोिे. आम्िी दोघ अिरशः र्कुाट्याने दोन घास 

िाऊन आपापल्या आसनार्र आडर्े झालो िोिो. इथनू पढुच्या 

प्रर्ासाची गिी, हदशा, याबद्दल आिा आम्िी दोघेिी अनहभज्ञ िर 

िोिोच र्ात्र कुठल्यािी प्रकारची उत्सकुिा, कुठल्यािी प्रकारचे 

प्रश्न, काळजी, आनिंद, हकिं र्ा कुठलीच भार्ना र्नािनू बािरे येि 

नव्ििी. आिा या िणाला डोळे बिंद करून जे हदसणार िोििं िे 

हनहर्वकारिेपेिा कुठेिी कर्ी नव्िििं. र्ाणसू असिं ब्लॅ िंक अस ूशकििं 

यार्र र्ाझा या आधी कधीच हर्श्वास बसला नव्ििा… आज र्ात्र 

न ठरर्िा सदु्धा हर्चारािंनी र्नाचा रस्िाच सोडला िोिा. र्ला िी 

अर्स्था र्णवनच करिा येि नािीय,े कारण त्याि र्णवन 

करण्यासारििं कािीच नािीये….. न प्रकाश अिंधार, न सिु न दःुि, 

कािी म्िणजे कािीच नािी….. कधीिरी हनद्रादरे्ीच्या कुशीि 

आल्यानिंिर िी अर्स्था आपोआप शािंिर्ली गेली असली पाहिजे, 

र्ात्र हिचा इम्पॅक्ट जायला बरेच हदर्स लागले, हकिं बिुना दलुवि 

करून िो घालर्ार्ा लागला असिं म्िटलिं िरी चालेल. 



दसुऱ्या हदर्शी आम्िी पढुच्या प्रर्ासाला सरुुर्ाि केली. 

बाबरी घाट, हभलाहडया करि करि आम्िी हचचोड कुटीला आलो. 

इथला आश्रर् िपूच छान आि.े िनरु्ानाच र्िंहदर, नयनरम्य पररसर, 

आहण पढेु र्ैया चा घाट. आजचा र्कु्कार् इथेच केला. दसुऱ्या 

हदर्शी र्ैया स्नान करून पढेु जायचिं ठरलिं त्यार्ेळची गिंर्ि सािंगिे. 

र्ैया स्नान करिेर्ेळी घाटार्र एका हठकाणी एक नार् बािंधनू ठेर्ली 

िोिी, हिथनू थोडिं पढेु जाऊन र्ोकळ्या प्रर्ािाि स्नान केलिं िेव्िा 

र्ैयाच्या पाण्याला िीथावचा स्र्ाद जाणर्ला. हकिं चीि अष्टगिंधाचा 

र्ास असल्यासारिा. अगदी दोन-िीन र्ेळा पाणी हपऊन बहघिलिं 

र्ी.. अगदी िसाच र्धरु… नकुिाच कुठल्यािरी हसद्ध र्िूीला 

अहभर्ेक घालनू आल्यासारिा… िपुच छान र्ाटलिं. िसा नर्वदा 

जला चा स्र्ाद र्धरूच असिो र्ात्र िा िीथावचा स्र्ाद पहिल्यािंदाच 

जाणर्ला. पजूापाठ करून बालभोग करून आम्िी पढेु हनघालो. 

इथनू पढेु दोन रस्िे. एक सरळ िािंहडयाला जाणारा आहण 

दसुरा िरदाला जाणारा. आम्िी िरदा र्ागे जायचिं ठरर्लिं. िरद्याला 

असणारिं गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी स्थापन केलेलिं रार् र्िंहदर ऐकून 

िोिे. त्या गोंदर्लेकर र्िाराजािंच्या श्रीरार्ाच्या दशवनाची इच्छा 

िोिी. िा अिंदाजे पन्नास हकलोर्ीटरचा फेरा पडणार िोिा; िरीिी 

आम्िी िाच र्ागव हनर्डला. याि आर्चे र्ैया हकनाऱ्यार्रची कािी 

स्थानिं सटुली िरी, पण एक िर िे प्रारब्ध असििं आहण एक कािी 



हर्ळि असेल िर दसुरिं कािीिरी सटुिच असििं… आहण िरोिर 

हिथे जाऊन जे कािी हर्ळालिं िे केर्ळ भागय िोििं म्िणनू! आहण 

म्िणनूच पन्नास हकलोर्ीटरचा फेरा घेऊन सदु्धा त्याच र्ागावने 

येण्याची बदु्धी आम्िाला झाली असार्ी. आिा या र्िंहदराि नेर्किं  

कसिं काय हर्ळालिं िे र्ी िमु्िाला पढुच्या भागाि सािंगणार आि,े 

र्ात्र या साधारण िीस हकलोर्ीटरच्या टप्प्यार्ध्ये आम्िाला एका 

हठकाणी थोडा र्ेळ हर्श्रार् करार्ा लागला. िा हर्श्रार् अहिशय 

साधा असला िरी अहिशय िास िोिा. हनष्पाप हजर्ािंशी आर्ची 

भेट झाली िोिी. इथे आम्िी र्ेंढीच्या दधुाचा चिा प्यालो िोिो.. 

िपू हर्हचत्र आहण असह्य र्ास असिो त्या दधुाला! पण र्ेंढीच्या 

दधुाचा चिा प्यार्ा लागेल असिं कुठे थािंबलो िोिो आम्िी? पढुच्या 

भागाि सािंगिे.  
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि आपण हनर्ावण र्टकर् ् या साध ू

र्िाराजािंनी गायलेला रचनेबद्दल बोलि िोिो. दसुऱ्या हदर्शी 

सकाळी त्या हपिंपळाच्या पाराच्या जर्ळ असलेल्या िनरु्ान 

र्िंहदराि पजूा आहद आर्रून आम्िी पढेु हनघालो आहण हचचोड 

कुटी येथे र्कु्कार् केला िोिा. हिथे स्नान करिाना र्ैयाच्या 

पाण्याला िीथावसारिा स्र्ाद येि िोिा. हचचोड कुटीचिं िनरु्ान 

र्िंहदर, हिथलिं अहिशय प्रसन्न र्ािार्रण, या सगळ्याचा र्ौन 

आनिंद अहधक आनिंददायी िोिा. हिथनू सरळ िािंहडयाला 

जाण्याऐर्जी िरदा र्ागे िािंहडयाला जायचिं ठरर्लिं. र्ाटेि अहिशय 

हनष्पाप जीर्ािंची र्ैत्री झाल्याचिं र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. आहण 

िो, अहिशय िीव्र र्ासाचा, घट्ट, र्ात्र अहिशय प्रेर्ाने पढेु आलेला 

र्ेंढीच्या दधुाचा चिा आम्िाला घ्यार्ा लागला िोिा िेिी 

सािंहगिलिं िोििं. आिा पढेु सािंगिे.  

हचचोड कुटी िोऊन थोडच अिंिर पढेु गेल्यार्र एक भला 

र्ोठा पररसर लागला. इथे सिंस्कृि हर्श्वहर्द्यापीठाची स्थापना 

िोणार असल्याचिं सर्जलिं. आम्िी सकाळी लर्करच हनघालो 



िोिो. उन्िाच्या र्ेळी र्ाटेि कुठेिरी हर्श्रार् करार्ा लागि िोिा 

कारण आिा ऊन िळूिळू र्ाढू लागलिं िोििं. हचचोड िे िरदा ि े

अिंिर साधारण िीस हकलोर्ीटर. िरद्याला पोिोचलो िर बरिं कारण 

र्ाटेि कुठे व्यर्स्था नािी असिं सर्जलिं िोििं. उन्िाच्या आधी 

हजिकिं  जास्ि अिंिर कापिा येईल हििकिं  बरिं म्िणनू आम्िी झपाझप 

पार्लिं उचलि िोिो.  

साधारण दपुारचे बारा सव्र्ाबारा झाली असिील. 

आम्िी अधव अिंिर कर्ी नक्कीच पार केलिं िोििं. सयूव डोक्यार्र 

िोिा. आम्िी अजनू जेर्िेर् िासभर चाल ू शकणार िोिो. 

रस्त्याच्या दोन्िी बाजलूा भकास शेििं िोिी. अगदी हर्श्रािंिी 

करायला सदु्धा एकिी झाड नव्िििं. थोडिं पढेु गेल्यार्र रस्त्याच्या 

डाव्या बाजलूा जरा आिर्ध्ये थोडी हिरर्ळ हदसली. अजनू पढेु 

गेलो िो त्या हिरर्ळीच्या जरासिं पढेु कािी ििंब ूलागलेले हदसले. 

चार िािंब ठोकून र्र कापड बािंधनू शेड सारििं ियार केलेले हदसलिं 

आहण आर्च्या दपुारच्या हर्श्रार्ाची व्यर्स्था झाली. अगदी 

कुणाचीिी परर्ानगी न घेिा आम्िी त्या शेड िाली जाऊन बसलो. 

थोड्यार्ेळाने लिान र्लुिं आहण दोन चार बायका 

आर्ची हर्चारपसू करायला आले. राजस्थानी बिंजारा लोकािंचे ि े

ििंब ूिोिे. घरािली िरुण परुुर् र्िंडळी र्ेंढ्या चरायला घेऊन गेली 



िोिी, अगदीच लिान र्लुे आहण बायका ििंबरू्ध्ये िोत्या. हिथनू 

अजनू पढेु गेलिं िी एक छोटासा पाणर्ठा आि ेअसिं सर्जलिं. िा 

पाणर्ठा म्िणजे ह्या चार-पाच कुटुिंबािंचा सध्याचा पाणी परुर्ठा. 

इथली हिरर्ळ सिंपि आली की िी कुटुिंब पढेु जाणार. र्ेंढ्या 

चरायला घेऊन जाि असिाना, िरुण परुुर् र्िंडळी पढुच्या 

र्कु्कार्ाची जागा हनहिि करणार.  

त्यािंच्या राजस्थानी हििंदीि आहण आर्च्या र्राठी हर्श्र 

हििंदीर्ध्ये जो काय िटुपुिंजा सिंर्ाद झाला त्यािनू त्यािंचा िा 

जीर्निर् सर्जला िोिा. आिा र्ला त्यािंच्याि आहण र्ाझ्याि 

िपूच साम्य र्ाटू लागलिं िोििं. अथावि र्ाझ्यापेिा र्ोठी आहण 

नहशबाने र्ािंडून हदलेली आयषु्याची पररिर्ा िी कुटुिंब जन्र् 

झाल्यापासनू िर आर्रण करि असिाि. स्थान सिंन्यास 

घेिल्याप्रर्ाणे कािी ठराहर्क कालार्धी पयंिच एकाच हठकाणी 

थािंबायचिं. निंिर पढुचा प्रर्ास करायचा. प्रर्ास त्रासदायक िोऊ नये 

म्िणनू र्ळुािच सार्ान कर्ी. र्ी िरी कािी र्हिन्यािंसाठी र्ाझ्या 

गरजा कर्ी केल्या िोत्या, र्ात्र ह्या भटक्या कुटुिंबीयािंच्या कायर्च 

गरजा कर्ीच... र्ला िो एक शेर आठर्ला बघा 

हजिना कर् सार्ान रिगेा 

उिना सफर आसान रिगेा…. 



िजारोंनी र्ेंढ्या, दोन-चार उिंट, दोन-चार ििंब,ू थोडेफार 

कपडेलत्ते, र्ोजकेच भािंडेकुिं डे… एर्ढिंच त्यािंचिं जीर्नार्श्यक 

सार्ान.. असिं असनूसदु्धा र्ाणसुकी म्िणाल आभाळाएर्ढी. 

त्यािंच्याजर्ळ जेर्णािाण्याची काय व्यर्स्था िोिी र्ाहििी नािी 

र्ात्र आम्िी जेर्णार अस ूिर स्र्यिंपाक करून दिेे असिं त्यािली 

एक बाई म्िणाली. जेर्ायचिं नािी म्िटल्यार्र त्या बाईने आर्च्या 

सर्ोर एक चिा र्जा पेय आणलिं. गोड आहण अत्यिंि िीव्र 

र्ासाचिं… चिाचा स्र्ाद िोिा की नािी ि े सदु्धा कळणार नािी 

इिका िीव्र र्ास त्या दधुाचा िोिा. र्ात्र हिने िे इिक्या प्रेर्ाने 

आम्िाला हदलिं िोििं की चेिऱ्यार्रची रेर्िी बदल ून दिेा जर्ेल 

िसिं िळूिळू िे हपण्या पहलकडे पयावय नव्ििा… िो चिा 

प्यायल्यानिंिर थोडी हर्श्रािंिी घेिली आहण पढेु हनघालो. र्ाटेि 

परुुर् र्िंडळी िजारोनी र्ेंढ्या घेऊन र्कु्कार्ाला परि येिाना 

हदसली. अहिशय हबनधास्िपणे रस्त्यार्रून चालणारे, अधनु र्धनू 

र्ेंढ्यािंना िुरवरव करणारे, आपल्याच र्स्िीि र्ार्रणारे ि े र्ेंढीपाळ 

िरुण या र्ेंढ्या इिकेच हनष्पाप र्ाटि िोिे.  

करि करि आम्िी िरद्याला येउन पोचलो. आिा 

गोडबोलेंच्या रार् र्िंहदराबद्दल हर्चारपसू केली. हिथे गोडबोलेंचिं 

रार् र्िंहदर फारसिं कुणाला र्ािीि नािी र्ात्र र्राठी रार् र्िंहदर 

हर्चारल्यार्र हकिं र्ा गोंदर्लेकर र्िाराज रार् र्िंहदर हर्चारल्यार्र 



र्ात्र लोक झटकन सािंगिाि. यािच गोडबोले पररर्ाराने कुठल्या 

िी प्रहसद्धी हर्ना केलेल्या सेर्ेचा अिंदाज येिो. र्ाट शोधि शोधि 

सिंध्याकाळच्या सिा साडेसिा पयंि आम्िी रार् र्िंहदराि येऊन 

पोिोचलो. अहिशय प्रेर्ाने आहण आनिंदाने आर्चिं स्र्ागि 

करण्याि आलिं. गोऱ् यापान, चेिऱ्यार्र अहिशय साहत्र्क भार् 

असलेल्या, अत्यिंि र्धरु, प्रेर्ळ आहण आपलुकीची र्ाणी 

असलेल्या गोडबोले र्हिनींनी आर्चिं स्र्ागि केलिं. नर्वद ेिर झालिं, 

िाि पाय िोंड धिुले आहण गरर् गरर् र्ाफाळदार चिाचे कप 

आर्च्यासर्ोर आले.  

अरे िो त्या आधीची एक गोष्ट सािंगायची राहिलीच की. 

र्िंहदराच्या आि प्रर्ेश करण्या आधीच सुिंदर उदबत्तीचा र्ास 

आला. आहण र्िंहदराि पहिलिं पाऊल टाकिा िणीच गोंदर्लेकर 

र्िाराजािंची अहिशय प्रसन्न र्िूी दृष्टीस पडली. त्या िणी 

गोंदर्लेकर र्िाराजािंचिं एक र्ाक्य सदु्धा आठर्लिं. “र्ाझ्या रार्ाला 

एकदा डोळे भरून पािा” असिं गोंदर्लेकर र्िाराज सािंगि असि. 

आिा दिेील त्यािंच्या र्िूीिले िेच भार् र्ाझ्या दृष्टीस पडले िोिे. 

िा िरद्याचा रार् म्िणज ेपट्टाभीरार्! आपल्या पिंचायिना सकट इथे 

र्िंहदराि हर्राजर्ान िोिा. या राजा रार्ासर्ोर, र्िाराणी सीिार्ाई 

सर्ोर र्िाराज हर्राजर्ान िोिे. 



र्िंहदराि गेल्या गेल्या पहिल्यािंदा गोंदर्लेकर र्िाराजािंच िं 

दशवन घेिलिं आहण निंिर त्यािंच्या श्रीरार्ाचिं. इथल्या श्रीरार् र्िूीची 

एक र्ेगळीच कथा आि ेबरिं का. ि ेर्िंहदर दीडशे र्र्ांपिेािी जनुिं 

आि.े ि ेर्िंहदर ज्या र्ेळेला बािंधण्याि आलिं िोििं आहण र्िूीची 

स्थापना करण्याि आली िोिी त्यार्ेळेला गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी 

आधी एक र्ेगळी र्िूी बनर्ायला सािंहगिली िोिी. र्ात्र लगेच 

कािीच हदर्सानिंिर त्यािंनी िी र्िूी करू नकोस र्ात्र आिा अशा 

पद्धिीची र्ेगळी र्िुी कर असिं र्िूीकाराला सािंहगिलिं. त्यार्ेळेस 

र्हूिवकारािंनी र्िाराजािंनी सािंहगिल्याप्रर्ाणे र्ेगळ्या पद्धिीची र्िूी 

केली आहण इिरािंसाठी िो हर्र्य हिथेच सिंपला. र्ात्र आत्ताच 

अलीकडेच म्िणजे साधारण र्ीस पिंचर्ीस र्र्ांपरू्ी ि े असिं 

र्िाराजािंनी त्या र्ेळेला का सािंहगिलिं याचा उलगडा झाला. दीडशे 

र्र्ांपरू्ी, हदलले्या र्िूीची ऑडवर कॅन्सल करून दसुऱ्या पद्धिीची 

र्िूी करण्यासाठी गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी का सािंहगिलिं असार्िं? 

आपला िरिंच हर्श्वास बसणार नािी पण गोडबोले दादािंनी 

ज्यार्ेळेला िी गोष्ट सािंहगिली त्यार्ेळेला अिंगार्र अिरशः काटा 

आला. गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी आपल्या रार्ाचिं र्िंहदर 

बािंधण्यासाठी िीच जागा का हसलेक्ट केली? र्िूी ची ऑडवर दऊेन 

िी कॅन्सल करून दसुऱ्या पद्धिीची र्िूी का स्थापन केली? या 

र्िूीची एक हर्शेर्िा आि…े र्ी िरी अशा प्रकारची श्रीरार्ाची 



आहण सीिार्ाईची र्िूी या आधी कुठेिी पाहिलेली नािी. पण ि े

सगळिं र्ी िमु्िाला या भागाि सािंगणार नािीये. िो पण गोंदर्लेकर 

र्िाराजािंचे दशवन र्ात्र नक्कीच करर्णार आि.े िाली हदलेला 

फोटो िरद्याच्या गोंदर्लेकर रार् र्िंहदराचा फोटो आि.े र्िूीचा 

फोटो, र्िूीचे र्ैहशष््टय आहण त्या र्ागची एक हर्लिण कथा र्ात्र 

पढुच्या भागाि! िोर्र नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला र्ेंढपाळािंच्या ििंबरू्ध्ये 

आम्िी केलेल्या हर्श्रार्ाबद्दल सािंहगिलिं िोििं. र्ेंढीच्या दधुाच्या 

चिाबद्दल आहण िो चिा करून आणणाऱ्या प्रेर्ळ राजस्थानी 

बिंजारा र्ैयाबद्दल दिेील र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. त्यानिंिर 

र्जल दरर्जल करि आम्िी िरदा येथील गोडबोलेंच्या र्िंहदरार्ध्ये 

आलो िोिो. गोडबोले र्हिनींनी आर्चिं स्र्ागि अहिशय प्रेर्ाने 

आहण आपलुकीने केलिं िदेिेील र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. 

र्ागच्या भागाच्या शेर्टी इथल्या एका रिस्याबद्दल र्ी बोलि िोिे 

आहण र्ागच्या भागाि अगदी शेर्टी गोंदर्लेकर र्िाराजािंची 

अहिशय प्रसन्न र्िूी र्ी िमु्िाला दािर्ली िोिी. आिा पढेु 

जाऊयाि. 

सिंध्याकाळचे सिा सव्र्ासिा झाले असिील. आरिीला 

िसा अजनू र्ेळ िोिा. आम्िी िाि पाय िोंड धनू सर्ोर घािलेल्या 

सिरिंजीर्र येऊन बसलो. र्ागच्या भागाि फोटो र्ध्ये हदलेली 

गोंदर्लेकर र्िाराजािंची र्िूी आिा अजनूच हनरिनू पाहिली 

असिा की अहिशय बोलकी िोिी ि ेजाणर्ि िोििं. र्हिनी चिा 

पाण्याचिं बघायला स्र्यिंपाक घराि गेल्या िोत्या आहण दादा आि 



गाभाऱ्याि कािीिरी कार् करि िोिे. आम्िी अगदी शािंिपणे सर्ोर 

सभार्िंडपाि बसलो िोिो. अशा हठकाणी आहण अशा र्ेळी 

आपोआप डोळे बिंद िोिाि आहण लि कुठे िरी र्ेधल्या जाऊ 

लागििं. िसिंच कािीसिं झालिं असार्िं. उन्िाच्या झळािंनिंिर एिाद े

िलकीशी थिंड झळूुक आली की कसा जीर् शािंिार्ल्यासारििं 

र्ाटििं निं िसिं र्ाटू लागलिं. रक्तचिंदनाचा र्ाफक आहण र्ोिक गिंध 

दरर्ळि िोिा. एक अहिशय सकू्ष्र् लिर हिचिं अहस्ित्र् जाणर्नू 

दिे िोिी र्ात्र श्रिुीं पयंि पोिोण्याइिकी िीव्र नव्ििी. अजनू 

उलगडून सािंगायचिं झालिं िर भरलेल्या पाण्याच्या बादलीि अगदी 

छोट्या आकाराचे थेंब साित्याने पडि असिील िर त्याचा 

आर्ाज हििकासा येि नािी र्ात्र िो ररदर् आपण पकडू शकिो…. 

िसिं कािीसिं ि ेिोििं. गोडबोले र्हिनींननी चिा आणला. त्यािंच्या 

आर्ाजाने र्ी डोळे उघडले. 

थोड्यार्ेळाने आर्ची पजूा झाल्यानिंिर आरिी साठी 

आम्िी छोट्या सभार्िंडपाि गेलो. इथल्या र्िूीची एक गिंर्ि आि े

असे र्ी िमु्िाला र्ागच्या भागाि सािंहगिलिं िोििं. आिा त्याबद्दल 

सािंगिे. या र्िूीर्ध्ये श्रीरार्ा बरोबर त्यािंचे पिंचायिन दिेील आि.े 

गिंर्ि म्िणजे या र्िंहदरार्ध्ये सीिार्ाई श्रीरार्ािंच्या र्ािंडीर्र 

बसलेल्या आििे. असिं का? असिं हर्चारल्यार्र गोडबोले दादािंनी 

सािंहगिलिं िी र्िूी श्रीरार्ािंच्या अहभर्ेकाच्या र्ेळेचा प्रसिंग दशवहर्िे. 



पट्टाहभर्ेकाच्या र्ेळी राणीला पट्टराणी बनहर्ण्याचा एक हर्धी 

असिो. या हर्धी अिंिगवि राज्याहभर्ेकाच्या र्ेळी राणीला राजाच्या 

र्ािंडीर्र बसर्ण्याि येििं िो िा प्रसिंग. या प्रसिंगाच्या र्ेळी उपहस्थि 

असलेल्या पररर्ाराचिं र्णवन असिं केलेलिं आि ेबघा! याि श्रीरार्, 

सीिार्ाई, लक्ष्र्ण, भरि शत्रघु्न याबरोबर अष्टहदक्पालािंचािी 

उल्लेि केलेला आि.े 

र्ैदिेीसहिििं सरुदु्रर्िले िरै्े र्िार्ण्डपे 

र्ध्ये पषु्पकर्ासने र्हणर्ये हर्रासने सहुस्थिर्। 

आग्रे र्ाचय्िहि प्रभिंजनसिेु ित्त्र्िं र्हुनभ्यः परिं 

व्याख्यान्ििं भरिाहदहभः पररर्िृिं रार्िं भजे श्यार्लर्।्। 

र्ार्े भहूर्सिुा परुि िनरु्ान ्पिाि ्सहुर्त्रासिुः 

श्त्रघु्नो भरिि पाश्ववदलयो-हर्वय्र्ाहदकोणेर् ुच। 

सगु्रीर्ि हर्भीर्णि यरु्राट् िारासिुो जािंबर्ान 

र्ध्ये नीलसरोजकोर्लसहुचिं रार्िं भजे श्यार्लर्।्। 

र्ी िरी याआधी श्रीरार्ािंच्या र्ािंडीर्र बसलेल्या 

सीिार्ाईला कधीिी पाहिलिं नव्िििं. र्ला फारच र्ेगळी र्ाटली िी 

र्िूी. अहिशय र्ोिक अहिशय रर्णीय. िरु्च्यासाठी या र्िूीचा 

फोटो दिेे आि.े िर सिंध्याकाळची आरिी पजूा भोजन इत्यादी 

झाल्यानिंिर आिा हर्श्रार्ा ची र्ेळ. 



 सिंध्याकाळी र्िाराजािंच्या सर्ोर बसले असिाना रक्त 

चिंदनाचा गिंध आला िोिा. त्यार्रून र्ला लेलेकाकािंनी 

सािंहगिलेलिं आठर्लिं, आहण इथे असललेा र्िाराजािंचा र्ास स्पष्ट 

जाणर्ला. र्ध्यरात्री केव्िािरी र्ाझ्या आसनाच्या बाजनेू र्िाराज 

शिपार्ली केल्यासारिे हफरि आििे असा भास झाला. आिा 

दशवन झालिं का भास झाला िे सािंगिा यायचिं नािी. जे झालिं िे र्ी 

िमु्िाला सािंगणार बाकी िमु्िी ठरर्ायचिं. िर दोन्िी िािंद्यार्रून 

िाली लािंबलेली जािंभळट काळपट रिंगाची शाल त्यािंनी पािंघरली 

िोिी. त्यािंच्या िािाि जपर्ाळ िोिी, आहण र्ग आिा सिंध्याकाळी 



जाणर्ली िशी सकू्ष्र् लिर र्ला पनु्िा जाणर्ली िोिी. र्ागे एकदा 

पररिर्ेि दशवनाबद्दल र्ी हर्चारलिं असिा एका र्िाराजािंनी र्ला 

सािंहगिलिं िोििं की त्या हठकाणची किं पन जेव्िा आपल्या किं पन 

लिरींच्या हफ्रक्र्ेन्सी शी र्ॅच करिाि त्यार्ेळी त्या हठकाणी 

घडलेली दृश्य आपल्याला जशीच्या िशी हदसिाि. थोडक्याि 

सािंगायचिं िर आपल्यार्धला कुठलािरी एक हिस्सा त्यार्ेळी 

घडलेल्या त्या प्रसिंगाशी एकरुप झालेला असिो, त्या प्रसिंगाचा 

प्रत्यिदशी बननू जािो. म्िणनू िे दृश्य आपल्या डोळ्यािंसर्ोर 

अगदी हजर्िंि असल्याप्रर्ाणे उभिं रिाििं. अथावि िी हफ्रक्र्ेन्सी फक्त 

कािी काळापरुिीच हकिं बिुना कािी िणािंपरुिी र्ॅच िोिे. म्िणनू िा 

दशवनाचा कालार्धी अगदी थोडा असिो. िर म्िणनू िरद्याला र्ला 

गोंदर्लेकर र्िाराजािंचा दशवन झालिं असिं म्िणायला िरकि नािी! 

सकाळी उठले त्यार्ेळेस या दशवनाच्या आठर्णी अगदी 

व्यर्हस्थि िाज्या िोत्या. पसुट र्गैरे नािी िर अहिशय स्पष्टपणे जे 

घडलिं िे र्ला आठर्ि िोििं. अजनूिी र्ाझ्या र्नाि श्रीरार्ािंच्या 

र्ािंडीर्र बसलेल्या सीिार्ाईच्या र्िूीबद्दलचे कुििूल कायर् िोिे. 

गोडबोले र्हिनींना हर्चारलिं असिा एक र्ेगळीच गोष्ट सर्ोर 

आली. र्ागच्या भागाि िमु्िाला इथल्या र्िूीबद्दल चे रिस्य काय 

आि ेिे सािंगेल असे म्िणाले िोिे ना… िे आिा सािंगिे.  



ि े र्िंहदर दीडशे र्र्व जनुिं र्िंहदर आि.े गोडबोले र्हिनी 

सािंगि िोत्या. गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी आधी एका र्ेगळ्या 

प्रकारच्या र्िूी ची ऑडवर र्िूीकाराला हदली िोिी र्ात्र लगेच दोन-

िीन हदर्साि िी ऑडवर कॅन्सल करून अशी रार्ाची र्िूी ियार 

कर असिं त्यािंनी र्िूीकाराला सािंहगिलिं, आहण याचा उलगडा आत्ता 

गेल्या कािी र्र्ांपरू्ी गोडबोले पररर्ाराला झाला. पािुणे आहण 

पररिर्ार्ासींच्या सोयीसाठी टॉयलेट बाथरूर् बािंधार्याचे म्िणनू 

गोडबोले पररर्ाराने र्िंहदराच्या र्ागच्या बाजलूा असलेल्या 

जहर्नीर्र बािंधकार् सरुू केलिं. या बािंधकार्ासाठी िोदकार् 

करायला घेिलिं असिाना हिरव्या ग्रॅनाईट सारख्या रिंगाच्या कािी 

र्िूी सापडल्या. त्या र्िूीि हर्ष्णूिंच्या र्ािंडीर्र अशाचप्रकारे 

बसलेली लक्ष्र्ी दिेील िोिी. श्री हर्ष्ण ू लक्ष्र्ीची िी र्िूी 

ििंडलेली र्िूी िोिी, म्िणनू कदाहचि िी हर्सहजवि केल्या गेली 

असार्ी. पण हिचिं याच स्थळी सापडणिं आियवकारक नािीये का? 

म्िणजे त्यार्ेळी गोंदर्लेकर र्िाराजािंना कािीिरी 

लिाि आलिं असणार म्िणनूच हदलेल्या र्िूीची ऑडवर कॅन्सल 

करून अशी श्री रार्ाच्या र्ािंडीर्र बसलेली सीिार्ाई म्िणजेच 

श्रीरार्ाच्या राज्याहभर्ेकाच्या र्ेळी चा प्रसिंग र्णवन करणारी र्िुी 

गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी र्हूिवकाराकडून करर्नू घेिली. जण ूकािी 

त्या ििंडलेल्या र्िूीचा पनुरुद्धार म्िणनू की काय िी जागा आहण ि े



र्िंहदर अत्यिंि हर्चारपरू्वक गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी स्थापन केलिं 

असार्िं. िसिंच या र्िंदीराच्या सेर्ा करणाऱ्या गोडबोले र्हिनींचिं 

सदु्धा झालिं असार्िं. त्यािंची पनुजवन्र्ाची पणु्याई म्िणनू की काय 

त्यािंचा जन्र् झाल्यापासनू त्या श्रीरार्ािंची सेर्ा करि आििे. 

र्िंडलेश्वरच्या रार् र्िंहदराची सेर्ा करणाऱ्या पररर्ाराची ह्या 

कन्यका. लगनानिंिर श्रीरार्ािंनी त्यािंना दसुरी हिसरी कडे जाऊच हदलिं 

नािी.. स्र्िःच्या सेर्ेपासनू त्यािंना दरू केलिं नािी… िी पणु्याई नािी 

िर काय म्िणायचिं? अहिशय प्रेर्ाने आदराने त्यािंची अहर्रि सेर्ा 

सरुूच आि.े िर अशी िी िरद्याच्या श्रीरार्ािंची गोष्ट. 

इथनू पढेु आम्िी िािंहडयाला गेलो. इथनू पढुचा प्रर्ास 

म्िणजे र्ाझ्यासाठी िरोिर एक हदव्यच िोििं. र्ाझी िब्येि पनु्िा 

एकदा ढासळली िोिी. नक्की काय काय आहण कसिं कसिं झालिं 

िोििं ि ेर्ला सदु्धा फारसिं आठर्ि नािी. हलिाण िर कधीच बिंद 

पडलिं िोििं. र्कु्कार्ाच्या जागा काय त्या आठर्ि िोत्या 

थोड्याफार. जस जर्ेल िस आठर्ेल िसिं पढुच्या भागािंर्धनू 

हलिायचा प्रयत्न करिे. िोर्र नर्वद ेिर.   



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १२४ 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला िरदा येथील पट्टाभीरार् 

र्िंहदराबद्दल सािंहगिलिं िोििं. गोंदर्लेकर र्िाराजािंनी त्यार्ेळी र्िूी 

बदलण्याचा हनणवय घेिला िे एकशे र्ीस र्र्ावनिंिर गोडबोले 

कुटुिंबाला कसिं उर्जलिं िेिी र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं. र्िाराजािंचिं 

सािाि दशवन झाल्यार्ळेु र्ी आनिंदािच िोिे. दसुऱ्या हदर्शी 

बालभोग करून आम्िी िािंहडयाच्या हदशेने हनघालो. ि े अिंिर 

साधारण र्ीस बार्ीस हकलोर्ीटर असेल. 

उन्िाचा िडािा आिा र्ाढला िोिा. र्ध्ये र्ध्ये थािंबि, 

कुठे उसाचा रस िर कुठे थिंडगार सरबि दऊेन लोकािंनी बरीच सेर्ा 

केली िोिी. ररदे्धश्वर र्िंहदराचिं दशवन घऊेन आम्िी पाचािलाई 

र्ागावला लागलो. आजपासनू पढुचे हदर्स र्ाझ्यासाठी फारच 

कठीण गेलेि. उन्िाचा फार त्रास िोि िोिा र्ला. हदर्सेंहदर्स ऊन 

र्ाढिच जाणार िोििं आहण म्िणनू आज आरार् करु आहण उद्या 

हनघ ू असिं करूनिी अथव नव्ििा. हजथे कुठे पाणी हर्ळेल हिथे 

रुर्ाल, ओढणी ओली करून डोक्याला बािंधनू घ्यायची असा 

प्रकार चाल ूिोिा. आधी कानाला एक कोरडा रुर्ाल बािंधायचा 

आहण र्ग थिंड व्िार्िं म्िणनू घट्ट हपळलेली ओढणी बािंधयाची! 



सकाळी लर्कर उठलो िरी साडेनऊ दिाच्या र्र चालिा येणे शक्य 

िोई ना. आहण इथला रस्िा म्िणजे केर्ळ भकास र्ागव. न दकुान, 

न शेि, न झाड, न र्िंहदर…. दोन गार्ािंच्या र्ध्ये अहिशय भकास 

आहण र्ळणार्ळणािंचा र्ोठा रस्िा! र्ध्ये कुठे कािीच नािी! 

आम्िी ििंहडया र्रून हनघालो त्यार्ेळेला दपुारचे चार 

सव्र्ाचार झाले असिील. हदर्स र्ोठा िोिा त्यार्ळेु सिा साडेसिा 

पयंि चालिा येणिं शक्य िोििं. पण त्या आधीच पाचािलाई र्ागावर्र 

एका छोट्या गार्ाि एका शाळेि आम्िी र्कु्कार् करायचिं ठरर्लिं. 

गार्कऱ्यािंनी भोजन प्रसादी ची व्यर्स्था केली. िा एकच हदर्स 

काय िो जरा बरा गेला म्िणायला िरकि नािी. दसुऱ्या 

हदर्शीपासनू परीिेला सरुुर्ाि! सािंगिे.. 

दसुऱ्या हदर्शी सकाळी सर्ोरच्या दकुानदाराने चिाची 

व्यर्स्था केली. चिा घेऊन आम्िी पढेु हनघालो. अगदी भरपरू 

चालनू झाल्यानिंिर दिेील गार् येईच ना. र्ाटेि एका टेकडीर्र 

जाणारा पायऱ् यािंचा र्ागव हदसला. पढेु काय हर्ळेल र्ाहिि नािी, 

ऊन र्ाढिच िोििं म्िणनू टेकडीर्रच्या र्िंहदराि दपुारचा हर्श्रार् 

करायचिं ठरर्लिं. सरुुर्ािीला सोप्या र्ाटणाऱ्या पायऱ्या र्र र्र 

जािािंना कठीण र्ाटू लागल्या. आिा इथे हर्चारायचिं िरी कुणाला? 

बरिं र्र र्िंहदराि गेल्यार्र हनदान हर्श्रार्ाची िरी व्यर्स्था िोईल का 



ििेी र्ािीि नािी… एकदा िर र्ाटलिं िाली उिरून परि यार्िं. 

ईश्वराच्या कृपेने िीन-चार पायऱ्यािंर्र सार्ली धरणारिं एक झाड या 

टेकडीर्र िोििं. हिथेच बसनू आरार् करायचिं ठरर्लिं. डोक्यार्र 

रणरण ऊन आहण पोटाि फक्त चिाचिं पाणी. र्ाटेि पढेु कािी 

हर्ळणार नािी ि े र्ािीिच नसल्यार्ळेु सोबि कािीिी घेिलिं 

नव्िििं. आहण आिा िर आर्च्या जर्ळचिं पाणीदिेील सिंपि आलिं 

िोििं. थोडा र्ेळ थािंबायचिं आहण उलट पार्लािंनी िाली उिरू 

लागायचिं असा आम्िी ठरर्लिं. सकाळचे साडे दिा अकरा झाले 

असार्े. जास्ि ऊन होण्याच्या आि हनणवय घेणिं आर्श्यक िोििं. 

आम्िी िाली उिरण्यासाठी बॅगा पाठीर्र लार्ल्या िोच िालनू 

एक जण र्र येिाना हदसला. 

“पररिर्ार्ासी िो उपर िक आिे निी बाबा जी. लेहकन 

कोई बाि निी चलो उपर िनरु्ान जी का दशवन करलो. कौन सर्ाज 

से िो?” … आम्िी ब्राह्मण सर्ाजाचे आिोि ि े सर्जल्यानिंिर 

त्याने आम्िाला र्र पयंि येण्याचा आग्रि धरला. िो र्ाणसू म्िणजे 

या र्रच्या र्िंहदराचे पजुारी. अगदी नािी नािी म्िणि असिािंना या 

पजुाऱ्यािंनी र्ाझी बॅग उचलनू घेिली. र्र पोिोचल्यार्र त्यािंनी 

आर्ची बसण्याची व्यर्स्था केली . इिक्या उिंचार्र िी नळ िोिा 

ि ेपािून आियव र्ाटलिं. आम्िी िाि पाय िोंड धिुले, छोट्याशा 

र्िंदीराच्या छोट्याशा सभार्िंडपार्ध्ये आसन लार्नू हर्श्रार् करू 



लागलो. पजुाऱ्यािंनी र्िंहदराची साफसफाई केली आहण िे आपली 

पजूा करू लागले. आम्िी हिथेच हर्श्रार् करि िोिो थोड्यार्ेळाने 

एक िरुण र्लुगा िािाि र्ोठाल्या दोन हपशव्या घेऊन आला. िो 

पजुाऱ्यािंचा र्लुगा िोिा. त्याने घरून आर्च्यासाठी जेर्णाचा डबा 

आणला िोिा. र्ैयाच्या कृपेचिं नर्ल िर र्ाटलिं नािी पण र्न भरून 

आलिं. एक र्ेळ रस्त्यार्र येि जाि असणाऱ्या कोणाचिं लि 

आर्च्याकडे जाऊन कािीिरी भोजन प्रसाहदची व्यर्स्था झाली 

असिी पण इथे टेकडीर्र ि े पजुारी आम्िाला भेटले नसिे िर 

हपण्यासाठी थेंबभर पाणी सदु्धा हर्ळालिं असििं की नािी दरे् 

जाणे… अशा हठकाणी आम्िाला परुी बटाट्याची भाजी र्रण भाि 

कोहशिंबीर आहण िीर असिं भरपरू आहण चहर्ष्ट जेर्ण हर्ळार्िं िी 

र्ैयाची कृपा! इिकेच नव्ि े िर त्या रात्रीचा र्कु्कार् दिेील या 

पजुाऱ्यािंच्या ओळिीने पढुच्या एका गार्ाि करिा आला. 

पढुचा र्कु्कार् पाचािलाईला केला र्ौयव यािंच्या घरी. 

हिथर्र जाईस्िोर्र आहण त्यािंच्या घरी काय काय झालिं िे र्ात्र 

पढुच्या भागाि सािंगणार आि.े एक र्ात्र नक्की आम्िी हिथे गेलो 

िोिो आम्िाला हिथे नेण्याि आलिं िोििं… पढुच्या भागाि सािंगिे.  
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला पजुारी र्िाराजािंचा अनभुर् 

सािंहगिला िोिा. ििंडीयार्रून हनघाल्यार्र र्ािंगरुल, रािा िलाई  

करि पढेु पाचा िलाई या गार्ी आम्िी र्कु्कार् केला. िा प्रर्ास 

साधारण बार्ीस हकलोर्ीटरचा असेल. पण उन्िाचा िडािा आहण 

रस्त्याि कुठे नार्ासाठी दिेील सार्ली नािी असा िा भाग. त्याि 

र्ाझी िब्येि सारिी हबघडि िोिी. र्ाझ्या प्रकृिीला ऊन सिन 

िोि नािी ि ेर्ला र्ािीि िोििं. पण कािीिी इलाज नव्ििा. थािंबिो 

म्िटलिं िरी हर्श्रार् करण्यासाठी दिेील कािीिी नािी. र्धनू 

नागर्ोडी जाणारा डािंबरी रस्िा आहण आजबूाजलूा ओसाड 

झालेली शेििं. ि ेअसिं अजनू हकिी हदर्स चालणार दरे् जाणे. पण 

आपली काळजी र्ैयालाच असिे. िी र्ारिंर्ार िसे अनभुर् दिेेच. 

आिा िनरु्ान र्िंहदरािनू पाचा िलाई या प्रर्ासाि दिेील र्ैया ने 

कशी काळजी घेिली बघा… 

या रस्त्यार्र हचटपािरू सदु्धा हदसेना. र्ागच्या भागाि 

पजुारी बाबा जसे डोंगरार्र जाणाऱ्या र्िंहदराच्या पायऱ्यािंर्र 

अचानक पणे भेटले िसिंच कािीसिं इथेिी झालिं. पण इथे जे कािी 



झालिं िे अचानक झालिं नािी ि े आम्िाला पाचािलाईला 

पोिोचल्यार्र सर्जलिं. आम्िी रस्त्याने जाि असिाना एक कार 

आर्च्या पाशी येऊन थािंबली. त्यािंनी त्यािंच्या जर्ळ असलेलिं 

थिंडगार पाणी आम्िाला हदलिं. कार ने सोडिो असा आग्रिदिेील 

केला. र्ात्र निंिर िी र्िंडळी पढेु हनघनू गेली. िा प्रसिंग एक योगायोग 

अस ू शकिो र्ात्र यानिंिर जे कािी झालिं िो योगायोग हनहिि 

नव्ििा. 

थोड्या र्ेळाने म्िणजे साधारण िासाभराने एका 

दचुाकीर्र एक बार्ीस पिंचर्ीस र्र्ावचा िरुण आम्िाला भेटला. 

आर्चिं पाणी पनु्िा सिंपलिं िोििं. या सर्ोरून येणाऱ्या र्लुाकडे पाणी 

असेल असिं र्ाटलिं, असा हर्चारच र्नाि आला आहण िो र्लुगा 

आर्च्या शेजारी येऊन थािंबला. आम्िी निं हर्चारिाि त्याने 

हपशर्ीिनू एक बाटली बािरे काढली. ” र्ा गिं र्ैया, न र्ागिाच 

पाणी पाठर्लिं” र्ाझे डोळे भरून आले. हपशर्ीिनू पाण्याची 

बाटली बािरे काढल्या निंिर त्याच हपशर्ीिनू त्याने दोन 

हडस्पोजेबल गलास दिेील बािरे काढले. बाटलीिलिं गारेगार पाणी 

पेल्याि ओिलिं. िो पेला िोंडाला लार्िाच लिाि आलिं, िे पाणी 

नव्िििंच िर अर्िृािून र्धरु आहण गारेगार असिं हलिंबाचिं सरबि 

िोििं. … आिा र्ात्र निं रािर्नू र्ी त्याला हर्चारलिं, “थोडी दरे पिले 

यिासे एक कार गई थी, उसके बाद िो कोई र्ािन निी गया.. िर्ारे 



बारे र्े आपको उस कार र्ाले लोगो ने बिाया क्या?” त्यािंनीसदु्धा 

र्नर्ोकळेपणाने उत्तर हदलिं ” िा दीदी, र्ो िर्ारे िी गार् र्ाले िै, 

बोल रि ेथे शायद दीदी की िहबयि ठीक निी, इसीहलए शरबि 

लेकर आया िूिं.. आप अपना सार्ान द ेदो.. र्े गाडी पर ले जािा 

िू..” र्नािनू िर सार्ान द्यायची फारच इच्छा िोि िोिी र्ात्र 

शलूपाणीच्या झाडी र्धलिं र्ाक्य सारििं आठर्ि िोििं. “आपल्या 

कर्ावचे ओझिं दसुऱ्याच्या िािंद्यार्र द्यायचिं असेल िर पररिर्ा करू 

नको” त्यालासदु्धा नम्रपणे नकार दऊेन त्याचा हनरोप घेिला आहण 

आम्िी पढेु हनघालो. 

पनु्िा िासा-दीड िासाने एक र्ध्यर्र्यीन स्त्री आहण 

हिचे यजर्ान टू व्िीलर र्र आर्च्यापयंि येऊन पोिोचले. त्यािंनी 

आर्च्यासाठी गळू, पाणी आहण र्रुर्रुऱ् याचे लाडू दिेील आणले. 

आिा यािंना त्या सरबि र्ाल्या र्लुाने सािंहगिलिं असेल… िात्रीच 

िोिी आर्ची िशी. आहण िेिी िरिंच िोििं. गळु आहण लाडू 

िाऊन आम्िी त्या दोघािंचा हनरोप घेिला आहण पनु्िा पढेु हनघालो. 

आपण ज्या गार्ाला जािो आिोि िे गार् फारच सेर्ाभार्ी 

हदसििंय. त्या गार्ािली जी जी र्िंडळी आपल्याला भेटि आििे िी 

िी र्िंडळी आपल्याबद्दल पढुच्यािंना सािंगिायि आहण आपली सेर्ा 

करिाििे… िरिंच कर्ाल आि!े 



काल र्िंहदराि पजुारी र्िाराजािंनी जेर्ायला र्ाढलिं 

त्यार्ेळेस र्ाटलिं िोििं आजचा हदर्स िर चािंगला गेला, पण 

उद्यापासनू परीिाच आि,े कारण िा असा भकास रस्िा, सार्ली 

नािी की पाणी नािी, उन्िाचा िडािा, िब्येि सदु्धा व्यर्हस्थि 

नािी, अशाि कसा हनभार् लागायचा? पण आज िर कालपेिा िी 

जास्ि सेर्ा केली जाि िोिी. िासा-दोन िासािंनी पाणी, सरबि, 

लाडू, गळु…. ऊन लाग ू नये याची सिंपणूव काळजी घेिली जाि 

िोिी. असिं र्ाटि िोििं िी र्ैय्या सारििं कोणालािरी पाठर्िे 

आि…े र्ाझ्या लेकीची िब्येि बरी नािी हिची काळजी घ्या असिं 

सािंगिे आि…े आहण गिंर्ि सािंग ूका… ि ेअिरशिा िरिं िोििं. 

पनु्िा िासा दोन िासाि अजनू दोघिं र्लुिं आर्च्यापयंि 

आलीि. आिा त्यािंच्याजर्ळ आर्च्यासाठी चिा िोिा. आहण 

यार्ेळी आम्िाला घरी र्कु्कार् करायचिं हनर्िंत्रण सदु्धा हर्ळालिं 

िोििं. “आपको िर्ारे घर आज हर्श्रार् करना ि.ै िर्ारी र्ािं ने आप 

को बलुाया ि.ै अब ज्यादा दरू निी ि,ै घिंटा दो घिंटा लगेगा. िर् 

आपको दिेने आयेंगे” िरिंिर एक उलगडा िोणिं अजनूिी बाकीच 

िोििं. त्या दोन र्लुािंनी सािंहगिल्याप्रर्ाणे िासा-दोन िासाि आम्िी 

पाचािलाई या गार्ाजर्ळ येऊन पोिोचलो. गार्ाची सरुुर्ाि 

झाली िीच अहलशान र्ोठार्ोठ्या र्ाड्यािंनी! प्रत्येक र्ाड्याला 

भलिंर्ोठिं बािरेचिं दार. कािी र्ाड्यािंचे दारिं उघडी हदसली िेव्िा 



सर्जलिं आिर्ध्ये र्ोठिं अिंगण आहण अिंगणाच्या दसुऱ्या टोकाला 

घरिं… सगळीच्या सगळी घरिं पािंढऱ्या आहण हनळ्या रिंगाने 

रिंगर्लेली. प्रत्येक घराच्या बािरे र्ोठा ऐसपैस ओटा. आपण 

कुठल्यािरी प्लािंड हसटीर्ध्ये आलो आिोि की काय असिं र्ाटि 

िोििं. आम्िी गार्ाि हशरलो र्ात्र आपल्याला कुठे जायचिंय ििेी 

आम्िाला र्ािीि नव्िििं. िी दोन र्लुिं आम्िाला शोधि येणार 

िोिी. अभी त्यािंची र्ाट बघि िोिो. 

बराच र्ेळ झाला िरी आम्िाला शोधि कोणीिी आलिं 

नव्िििं. हर्सरले असिील कदाहचि हकिं र्ा कािीिरी अडचण आली 

असेल… असदूिे गार्ाि िर पोचलो आिोिच आपण… ईथर्र 

र्ैयानी सोय केली, आिा काय करणार नािी? बस ूइथेच कुठेिरी 

थोडा र्ेळ. असा हर्चार करि आम्िी एका ओट्यार्र बसलो. 

घरािल्या बाईने आर्चिं चिापाणी केलिं. भोजन प्रसाहदच हर्चारलिं. 

आर्च्याच कडे रािा असा आग्रि पण केला. पण र्ाझिं र्न कािी 

र्ानेना… एका कुठल्यािरी र्ाई िंनी आर्च्यासाठी स्र्यिंपाक केला 

असणार…. बघयुा थोडा र्ेळ अजनू र्ाट… आम्िी हिथेच 

बसलो. थोड्याच र्ेळाि िी दोघिं र्लुिं आम्िाला शोधि शोधि 

आम्िी बसलो िोिो हिथे आलीि. त्या घरच्यािंचा हनरोप घेऊन या 

दोन र्लुािंच्या र्ागे र्ागे आम्िी चाल ूलागलो. 



अशाच एका भल्यार्ोठ्या र्ाड्याच्या दरर्ाजासर्ोर 

आम्िाला उभा करून िी दोघिं आि गेलीि. इथनू पढेु आर्च्या 

अिंगार्र अिरशिा काटा येणारे प्रसिंग एकापाठोपाठ एक घडि 

घेलेि. घरािली प्रत्येक र्िंडळी फाटकाशी येऊन आर्च्याशी 

बोलि िोिीि, र्ात्र कुणीिी आम्िाला घराि बोलर्लिं नािी. जी 

र्ैया आर्च्या घरी या असिं हनर्िंत्रण दिेे, िी र्ैया सर्ोर दिेील 

आली नव्ििी. हिची जाऊ येऊन गेली, हिची र्लुगी येऊन गेली, 

हिची सास ूयेऊन गेली… पण िी कािी आली नािी? असिं काय 

झालिं असेल? आिाच सािंग ू म्िणिाय…. नािी नािी पढुच्या 

भागाि सािंगिे… िोर्र नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला त्या ओसाड रस्त्याबद्दल 

सािंगि िोिे. अधेर्धे जी कािी र्िंडळी आज र्ला भेटली त्यािंच्या 

सेर्ा भार्ाबद्दल र्ला फारच आदर र्ाटि िोिा. गार्ािली सगळी 

र्िंडळी एकर्ेकािंना सािंगनू आर्च्यासाठी कािी ना कािी सेर्ा 

पाठर्ि िोिी. र्ी र्ागच्या भागाि शेर्टच्या पॅरेग्राफ र्ध्ये हलहिलिं 

िोििं की आम्िी इथे जाि नव्ििो िर आम्िाला इथे आणलिं जाि 

िोििं. आम्िी फाटकापाशी येऊन थािंबलो िोिो िरीिी घरािली 

र्ैयाजी र्ात्र सर्ोर आली नव्ििी. आिा पढेु सािंगिे. 

िी दोन र्लुिं जी आम्िाला अगदी शेर्टी बोलर्ायला 

आली त्यािंच्यार्ागोर्ाग आम्िी घराच्या फाटकाशी गेलो. घरािील 

सगळी र्िंडळी आम्िाला नर्वद ेिर करण्यासाठी बािरे आली र्ात्र 

घरािील र्ैय्याजी कािी आली नािी. आम्िी फाटकाशी येऊन उभे 

िोिो िरीिी कोणीिी आम्िाला फाटकाच्या आि बोलार्लिं सदु्धािं 

नािी. हनर्िंत्रणाचिं घर िर िचे िोििं. र्ी हर्चारच करि िोिे िो 

आम्िाला सेर्ा दणे्यासाठी आलेले नर्रा बायको पढेु आले. “अरे 

ि ेदोघिं पण इथचे आलेले हदसिाििे आपल्या स्र्ागिासाठी” असा 

हर्चार र्नाि आला िोच िी दोघिं म्िणाली… “र्िी पर रुहकये 



र्ािाजी. र्ौसी जी बस आ िी रिी ि”ै. िर घरािील र्ैयाजी ची िी 

भाची असार्ी.. म्िणजे ि ेनािेर्ाईक आििे िर. थोड्याच र्ेळाि 

सर्जलिं की आर्ची सेर्ा दणे्यासाठी आम्िाला रस्त्याि भेटलेल े

सर्व जण याच घरची र्िंडळी िोिी. 

आर्ची प्रहििा लर्करच सिंपली आहण घरािील 

र्ैयाजी िािाि ओर्ाळणी ची थाळी घेऊन पढेु आल्या. िकुडा 

पाणी ओर्ाळून त्यािंनी आर्ची दृष्ट काढली. पाठोपाठ दोन िीन 

िरुण र्लुािंनी साड्यािंच्या पायघड्या घािल्या. लगेच एका 

जोडप्याने आर्चे पाय धिुले आहण र्ग पाय घड्यािंर्रून 

आम्िाला आि बोलर्ण्याि आले. िा असा इिका र्ोठा 

पािुणचार पािून र्ला सारििं सारििं एकच जाणर्ि िोििं. िी 

आपली लायकी नािी… आपल्या सोबि जी र्ैया साित्याने 

चालिे आि ेि ेसगळिं हिच्यासाठी आि.े िे हिच्या पयंि पोिोच ूद े

ग आई….. िपू भरून येि िोििं. 

आम्िाला एका िोलीि नेण्याि आलिं हिथलिं सगळिं 

फहनवचर िलर्नू िाली सिरिंजी आहण त्यार्र गाद्या घािल्या िोत्या. 

बाजलूाच एक छोटा टेबल िोिा त्यार्र छोटा आरसा आहण र्ेणी-

फणीचिं सगळिं सार्ान ठेर्लिं िोििं. “िर्े र्ालरू् ि ै र्ािाजी 

पररिर्ार्ासी उच्चासन पर निी बैठिे. व्यर्स्था र्े कुछ कर्ी िो 



िो बिाईयेगा”. र्नाि हर्चार आला; ओसाड रस्िा हर्श्रार् 

करायला सार्ली सदु्धा नािी अशा हठकाणािून आम्िाला 

चालायला लागलिं म्िणनू की काय नर्वदा र्ैयानी पढेु आर्ची 

राजेशािी थाटािील व्यर्स्था केली. 

आम्िी फे्रश झालो. चिापाणी झालिं. आिा आर्च्या 

सायिंपजूेची र्ेळ. घरािल्या र्ैया जी ने आम्िाला दरे्घराच्या 

िोलीि नेलिं. “र्ािाजी, बाबाजी, आज से िर्ारे भगर्ान जी 

आपके िर्ाले. उन्िी के सार्ने बोल रिी िूिं. घर र्े र्ेरे नािीन की 

शादी ि.ै आपको िीन हदन िक यि िी रिना िोगा. र्ेरी नािीन की 

हबदाई के सर्य आपके आशीर्ावद की जरूरि ि.ै आप से िाि जोड 

कर यिी र्ािंगिी िूिं हक आप िीन   हदन यिीं रुके.” पढेु त्यािंनी जे 

सािंहगिलिं त्यानिंिर आम्िी हिच्या हर्निंिीला टाळू शकलो नािी. िी 

हिची नाि म्िणजे हिच्या र्लुीची र्लुगी. या र्ािाजींचे जार्ई 

फौजी िोिे. िे काश्र्ीर र्ध्ये कुठेशी असिाना शिीद झालेि. 

त्यार्ेळी िी र्लुगी जेर्िेर् नऊ दिा र्र्ांची असेल. यािंच्या र्लुीला 

कािी र्र्व सास-ूसासऱ् यािंनी सािंभाळले. र्ात्र सासऱ् यािंच्या 

हनधनानिंिर घरच्यािंचा हिच्याशी र्ागण्याि फरक पडला. िरीिी 

यािंची र्लुगी आहण नाि दोघींनी कधीच कािी ििार केली नािी. 

एकदा ह्या र्ािाजींचा र्लुगा आपल्या बहिणीला भेटायला गेला 

असिा त्याला सर्व र्ािाव सर्जली आहण िो या दोघींना घरी घेऊन 



आला. िेव्िापासनू िी इथेच आि.े या र्लुीचे िीनिी र्ार्ा-र्ार्ी 

आपल्या भाचीर्र हजर्ापाड प्रेर् करिाि. िरीिी त्यािंना नेिर्ी एक 

ििंि असिे. ह्या र्लुीला र्हडलािंचिं प्रेर् हर्ळू शकलिं नािी याची. 

याचिंच घरी सगळ्यािंना र्ाईट र्ाटििं. घरािील प्रत्येक जण आपली 

जबाबदारी अहिशय प्रेर्ाने आहण आनिंदाने पार पाडि असलो 

िरीिी या र्लुीच्या बाबिीि आिा िी सगळ्यािंची र्ोठी जबाबदारी 

आि ेआहण िी िपू चािंगल्या पद्धिीने पार पडली पाहिजे यासाठी 

सगळे झटि आििे. अशाि िरु्चिं आर्च्या घरी येणिं ि ेकुठल्या 

सौभागयापेिा कर्ी नािी. र्ािरेी जे हिच्या नहशबाि िोििं िे झालिं. 

हिच्यासाठी अहिशय योगय घर आम्िी हनर्डलिं आि े आहण िी 

हिच्या जीर्नाची नर्ीन सरुुर्ाि करीि आि.े अशार्ळेी िरु्चिं 

असणिं ि े सौभागयाचे लिण आि.े म्िणनू िमु्िाला हर्निंिी करिे 

उसकी हबदाई िोने िक आप यिी रुहकये” 

पढुचे िीन हदर्स अिरशः राजेशािी थाटाि गेले. िसिं ि े

गार् फार र्ोठिं नािी. पण या गार्ाि भरपरू श्रीर्िंिी आि.े भले 

र्ोठाले र्ाडे आििे. एका एका शेिकऱ्याकडे 50 50 एकर जहर्नी 

आििे. त्यािील कािी डूब िेत्राि गेल्यार्ळेु त्यािंचा र्िुार्जा 

दिेील हर्ळाला आि.े असे असनू सदु्धा अजनू जहर्नी डूब र्ध्ये 

गेल्या नसल्या म्िणनू त्यार्र शेिी व्यर्हस्थिपणे सरुूिी आि.े गाई 

म्िशी, दधू दभुिे भरपरू आि.े आहण इिकिं  असनूिी जरािी गर्व 



जाणर्ला नािी. र्नाि अत्यिंि सेर्ाभार् आि.े नर्वदार्य्याच्या 

कृपेनेच आम्िाला कुठल्यािी गोष्टीची कर्िरिा िोि नािी यार्र 

सिंपणूव हर्श् र्ास आहण सिंपणूव श्रद्धा आि.े गार्ाची सिंस्कृिी अहिशय 

उत्तर् अशी आि.े 

या िीन हदर्सािंर्ध्ये दोन र्ेळेची जेर्ण सोडली िर 

आम्िाला हकिीिरी घरािंर्ध्ये चिापाणी आहण नाश्त्याला हनर्िंत्रणिं 

आलीि. रोज सकाळ सिंध्याकाळची दरे् पजूा आर्च्या िािनू 

झाली. दाग दाहगन,े कपडालत्ता, अगदी सेफ्टी हपनपासनू िर 

जार्याच्या शृिंगारापयंिचा सगळी िरेदी केलेली आम्िाला 

दािर्ण्याि आली. आम्िी आलो त्यार्ेळी र्ािंडर् घालण्याचिं 

सार्ान येऊन पडलिं िोििं. त्यािला पहिला बािंब ूबाबाच्या िािनू 

ठोकून घेिला. घरािलिं कोणी कािी कार्ासाठी बािरे पडि असेल 

िर आम्िाला सािंहगिल्याहशर्ाय जाि नसे. अगदी कािी आणायचिं 

असेल, कुणाचिं और्ध आणायचिं असेल िरी आम्िाला कािी 

िर्िंय का याची हर्चारपसू केली जायची. िरिंच र्ौयव कुटुिंबाि 

घालर्लेले िे िीन हदर्स अहर्स्र्रणीय आििे. 

ठरल्याप्रर्ाणे लगन सर्ारिंभ पार पडला. हबदाई झाली. 

आपल्या आई आहण आजी इिकच दःुि िीन हदर्स भेटलेल्या या 

लेकीला र्ला सोडून जािानािी िोि िोििं. “पररिर्ा के बाद िर्ारे 



घर भी आना र्ािाजी” िी र्ारिंर्ार सािंगि िोिी. नर्रीचे सास ूनणिंद 

ह्या िी येऊन आर्िंत्रण दऊेन गेल्या. या र्लुीसाठी र्नािनू असिंख्य 

आशीर्ावद हनघालेि ि ेकािी र्ेगळिं सािंगायला नको. 

हिची हर्दाई झाल्यानिंिर दसुऱ्या हदर्शी आम्िी आर्ची 

ियारी केली. आम्िाला र्ेशीपयंि सोडायला घरची जर्ळजर्ळ 

सगळी र्िंडळी आली िोिी. भरपरू फराळाचे साहित्य सोबि हदलिं 

िोििं. र्जन िपू र्ाढलिं िोििं पण िे सोबि घेिलिं नसििं िर िे न 

घेण्याचिं ओझिं या सार्ानाच्या र्जनापेिा नक्कीच िपू जास्ि 

र्जनदार, भारी राहिलिं असििं. िािंद्यार्रच्या ओझ्या पेिा 

र्नार्रच्या ओझ्याचिं र्जन जास्िीच नािी का! थोडी र्ाकडी र्ाट 

करून करणपरु या गार्ाला आिा जायचिं िोििं. िसा पत्तािी 

सािंहगिला िोिा लोकािंनी, पण आम्िी रस्िा चकुलो, िे र्ळण र्ागे 

सटुलिं आहण करणपरु र्धील आश्रर्ाि जाणिं कािी झालिं नािी. 

िीन हदर्साच्या आरार्ा निंिर िब्येिीि बरीच सधुारणा 

आली िोिी र्ात्र उन्िाचा िडािा जास्ि जाणर् ू लागला िोिा. 

र्ला आिा गार्ािंची नार्िं नीटशी आठर्ि नािी आहण र्ाझ्याकडे 

िी हलिूनिी ठेर्लेली नािीि. बरिंच चालनू आल्यानिंिर आम्िी 

एका र्ोठ्या पलुार्र येऊन पोिोचलो. जर्ळजर्ळ एक 

हकलोर्ीटरचा िा पलू आहण आजबूाजलूा पाणीच पाणी. ि े



बॅकर्ॉटसव असार्िं. अजनू आम्िी र्ुिंदीला पोिोचलो नव्ििो. 

छनेराच्या आसपास असार्िं. नक्की असिं आठर्ि नािीये. पण नजर 

जाईल हििकिं  पाणी. ईश्वराच्या कृपेने थोड्या र्ेळाने बरीच हशळाण 

आली आहण ह्या पलुार्रचा आनिंद र्नसोक्त घेिा आला. अन्यथा 

उन्िाच्या झळािंर्ळेु िर्ेि असलेल्या पाण्याच्या र्ाफेने आर्च्या 

जीर्ाचिं हनहििच पाणी पाणी झालिं असििं. 

आर्चा पढुचा र्कु्कार् िा अहर्ि हिर्ारी यािंचेकडे 

िोिा. िे शाळेि हशिक िोिे. त्यािंच्या घरी दिेील उत्तर् व्यर्स्था 

आहण पािुणचार झाला. िरिं सािंग ूका िा प्रर्ास हजिका कठीण 

र्ाटि िोिा हििका कठीण िो प्रत्यिाि नव्ििाच. िो, नािी 

म्िणायला रस्िे अजनूिी भकास िोिे पण या भकास रसत्यार्र 

चालल्यानिंिर प्रेर्ाची फुिं कर िी जास्ि आनिंददायक िोिी. करि 

करि आम्िी एका गार्ाि येऊन पोिोचलो. गिंर्ि अशी आि ेकी 

यापढेु फार कर्ी गार्ािंची नार्िं र्ला सािंगिा येिील. डोळ्यासर्ोर 

हचत्र उभी आििे पण आिापयंि साित्याने हलिून ठेर्लेली र्िीच 

िरर्ल्यार्ळेु आिा डीटेल्स कािी सािंगिा येणार नािी. असो िर या 

गार्ाि आल्यार्र आम्िाला एक र्ेगळाच प्रश्न पडला. एका र्ोठ्या 

भािंडणाला आम्िाला सार्ोरिं जार्िं लागलिं. पररिर्ार्ासी आहण 

भािंडण? काय घोळ आि ेिा? असच र्ाटि असेल ना िमु्िाला… 

सािंगिे पण या भागाि नािी सािंगणार…  
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला र्ौयव कुटुिंबाबद्दल सािंहगिलिं 

िोििं. आम्िी इथे आलो नव्ििो िर आम्िाला इथे आणण्याि आलिं 

िोििं. आम्िी रस्त्यार्रून पायी चालि असिाना या घरािली अनेक 

र्िंडळी आम्िाला येऊन भेटि आहण आर्ची सेर्ा करि िोिी. या 

कुटुिंबािले िीन हदर्स अहिशय आनिंदाचे असे झाल े िोिे. प्रेर्, 

आदराहिथ्य, सन्र्ान ि ेसगळिं र्ैय्या इिकिं  भरभरून दिे िोिी, त्या 

प्रत्येक िणाला ि े आपण कर्ार्लेलिं नसनू आपल्या झोळीि 

घािलेलिं आि े याची जाणीर् िोि िोिी. जे कािी आि े िे हिचिं 

हिला सर्हपवि िीच भार्ना र्नार्ध्ये दाटून येि िोिी. अशाच 

पद्धिीने पढेु छनेरा येथे हिर्ारी यािंच्या घराििी िपू प्रेर् आहण 

आदराहिथ्य हर्ळालिं िोििं. आिा पढेु र्ुिंदी गार्ाच्या जर्ळ 

असलेल्या हसिंगाजी र्िाराजािंच्या सर्ाधीचे दशवन घ्यायचिं िोििं. 

या हठकाणी दोन र्ुिंदी गार्िं आििे असिं सर्जलिं. एक 

दरे्ला िटुलाच्या जर्ळपास आि ेिर दसुऱ्या गार्ाला हसिंगाजी 

र्ुिंदी असिं म्िणिाि. इथे चारूिेडा येथे सिंि हसिंगाजी र्िाराजािंच्या 

गरुूिं चिं, श्री र्नरिंगहगरी जी र्िाराजािंचिं सर्ाधी स्थळ आि े असिं 



सर्जलिं िोििं. पण म्िणिाि ना योग असेल िरच सिंि दशवन दिेाि. 

अभी बिुधा हिथनू पढेु हनघनू गेलो आहण निंिर आम्िाला कोणीिरी 

ि ेसािंहगिलिं. असो.. आिा हसिंगाजी र्िाराजािंच्या सर्ाधीचिं दशवन 

घ्यायचिं. र्जल दर र्जल करि आम्िी चालि िोिो. इथे नर्ीन 

रेल्र्े लाईन बनर्ण्याचिं कार् सरुू िोििं आहण रेल्र्े छोट्याशा 

टेकड्या र्रून घेऊन जाण्याि येि िोिी. अगदी पलु नािी म्िणिा 

येणार पण असे उिंचर्टे बरेच िोिे. बाजलूा रस्त्याचा बािंधकार् सरुू 

िोििं कदाहचि पढेुर्ागे र्रून रेल्र्े आहण िालनू रस्िा अशा 

पलुाची हनहर्विी िोण्याची शक्यिा आि.े ि ेउिंचर्टे चढून जािाना 

फार थकायला िोि िोििं. आिा थोडा र्ेळ आरार् करणिं गरजेचिं 

िोििं. 

चालिा चालिाच उजव्या बाजलूा दोन घरािंच्या र्धनू 

एक छोटीशी पायर्ाट जािाना हदसली िोिी. र्ी गार्ाचिं नार् 

हर्सरलेले आि.े त्या पायर्ाटेच्या टोकार्र र्ुिंदी 10 हकहर् असिं 

हलहिलिं िोििं. आम्िी हिथनू जायचिं ठरर्लिं. पण इथनू जाऊ नका 

असिं आम्िाला सािंगण्याि आलिं. िरिं िर बिुारदास आश्रर्ाि 

आज आपण रािार्िं असिं र्ाटि िोििं पण इथे आश्रर्ाि कुणीिी 

नािी, सध्या र्िाराज कुठेिरी बािरे गेले आििे असिं आम्िाला 

सािंगण्याि आलिं याहशर्ाय सर्ाधीस्थळार्र रािण्याची परर्ानगी 

नािी असिंिी आम्िाला सािंगण्याि आलिं. िमु्िी जा दशवन घ्या आहण 



परि इथेच या. इथनू पढेु सर्ोर जाऊन डाव्या िािाला र्ळल्यार्र 

र्ुिंदी, दरे्ला, िटुला िी गार्े लागिाि. िोच पररिर्ार्ासी चा र्ागव 

आि े त्यार्ळेु िमु्िी हिथे रािू नका, इथेच कुठेिरी रािा असिं 

आम्िाला सािंगण्याि आलिं. दिा हकलोर्ीटर जाऊन दशवन घेऊन 

पनु्िा परि येण्याची आर्च्याि कािी िाकि नव्ििी. पढेु जाऊन 

दिेील हसिंगाजी र्िाराज सर्ाधी साठी रस्िा आि ेअसिं कळलिं, 

आम्िी पढेु शारदा र्िंहदराच्या शोधाि हनघालो. 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं की र्ला 

एका र्ोठ्या भािंडणाला सार्ोरिं जार्िं लागलिं िे… िो प्रसिंग इथे 

आला बघा. शारदा र्िंहदर शोधिा-शोधिा आम्िाला र्ाटेि एक 

र्ाणसू भेटला. त्याने आम्िाला उसाचा रस पाजला. शारदा 

र्िंहदराचा रस्िा सािंहगिला, आहण पढेु िनरु्ान र्िंहदराचा िी रस्िा 

सािंहगिला. “आपको जिा भी जाना ि ैआप जा सकिे िो”. पढेु 

हसिंगाजी र्िाराजािंच्या सर्ाधीला जायचिं असेल िर िनरु्ान 

र्िंहदरार्रून जार्िंच लागििं, र्ग उद्याचिं थोडिं अिंिर कर्ी करूयाि 

म्िणनू आम्िी िनरु्ान र्िंहदराि जायचिं ठरर्लिं. शारदा र्िंहदराचा 

हर्चार आिा टाळला आहण सरळ िनरु्ान र्िंहदराि गेलो. हिथे छान 

व्यर्स्था झाली. िडेश्वरी र्िाराजािंची हिथे सर्ाधी आि.े हिथे 

अििंड धनुी आि.े जर्ळजर्ळ दोनशे र्र्व जनुिं ि े र्िंहदर आि.े 



आर्चिं सिंध्याकाळचा पजूा पाठ झाल्यानिंिर आिा िो भािंडणाचा 

भाग पढेु आला. 

र्घाशी ज्या र्ाणसाने आम्िाला उसाचा रस पाजला 

िोिा आहण शारदा र्िंहदराचा हशर्ाय िनरु्ान र्िंहदराचा पत्ता 

सािंहगिला िोिा िो र्ाणसू िनरु्ान र्िंहदराि आला. “चलो िर् 

आपको लेने आये ि,ै आपका सार्ान लेलो, शारदा र्िंदीर जाना ि ै

ना?”. आम्िी िर आसन सदु्धा लार्लिं िोििं त्यार्ळेु आिा इथनू 

उठून दसुरीकडे जाणिं अशक्य िोििं. आहण िा र्ाणसूच म्िणाला 

िोिा की िमु्िाला िर्िं हिथे जा, र्ग आिा िा आपल्याला घ्यायला 

का आला आि?े आम्िी त्याला अहिशय नम्रपणे नकार हदला. िो 

शारदा र्िंहदराचा ट्रस्टी िोिा, आम्िी शारदा र्िंहदरािच उिरू असा 

त्याचा सर्ज झाला िोिा. िेर्ढ्याि िनरु्ान र्िंहदरािील पजुारी 

दिेील हिथे आले. आहण त्या दोघािंर्ध्ये र्ाद सरुू झाला. “र्ला 

पररिर्ार्ासी रस्त्याि भेटले िोिे र्ीच त्यािंना पत्ता सािंहगिला 

म्िणनू आिा त्यािंच्या भोजनाची सोय र्ाझ्याकडे आि.े शारदा 

र्िंहदराचा ट्रस्टी िनरु्ान र्िंहदराच्या पजुाऱ्याला सािंग ू लागला िर 

“आर्च्याकडे भोजन प्रसादी ियार आि,े पररिर्ार्ासींनी आसन 

सदु्धा लार्ले आि,े िेव्िा आिा िे शारदा र्िंहदराि जाणे शक्य 

नािी” असिं िनरु्ान र्िंहदराच्या पजुाऱ्याचिं र्ि िोििं. या दोघािंर्ध्ये 

बिुधा नेिर्ीच अशी भािंडण िोि असिाि असिं त्यािंच्या 



भािंडणार्रून र्ाटि िोििं. दोघिंिी एकर्ेकािंना र्रच्या पट्टीि बोलि 

िोिे. यािनू कािीिरी िोडगा काढायला िर्ा िोिा. यािंचा 

नेिर्ीचाच िोडगा दिेील ठरलेला असला पाहिजे. िमु्िी 

आरिीला शारदा र्िंहदराि चला असा आग्रि शारदा र्िंहदराच्या 

ट्रस्टीने आम्िाला केला. 

कोणाचिंिी र्न र्ोडायचिं नसल्यार्ळेु र्िंहदराि 

आरिीसाठी गेलो. प्रसाद म्िणनू सर्ोर जेर्ायचिं िाटच आणनू 

ठेर्लिं त्यािंनी. आिा र्ात्र िरिंच पिंचाईि झाली. प्रसाद िर नाकारिा 

येणार नव्िििं आहण िनरु्ान र्िंहदराि आम्िी जेर्णार असिं 

सािंहगिल्यार्ळेु भोजन प्रसाहद आधीच ियार करून ठेर्ण्याि 

आली िोिी. र्ग बाबानी यार्र चािंगलीच यकु्ती शोधनू काढली. 

आम्िी दोन दोन घास त्यािंच्या सर्ाधानासाठी जेर्लो. हिथले 

कर्वचारी आहण ट्रस्टींना सर्व स्र्यिंपाक घेऊन िनरु्ान र्िंहदराि 

येण्याचा आिा आग्रि धरला. असाच आग्रि आम्िी िनरु्ान 

र्िंहदराच्या पजुाऱ्यािंना दिेील केला. िरिंिर ि ेफार र्ोठिं इर्ोशनल 

ब्लॅकर्ेहलिंग आि,े पण आम्िाला कुणाचिंिी र्न र्ोडायचिं नव्िििं. 

“िर्ने आपके शब्दो का सम्र्ान रिा ि,ै आपके िाहिर िर् शारदा 

र्िंहदर आये ि,ै प्रसाद भी ग्रिण हकया ि.ै अब आप सभी िनरु्ान 

र्िंहदर चल के िर्ारे साथ भोजन कीहजए, र्नाव जो दो हनर्ाले र्ैया 

के प्रसाद के िाये ि,ै आज िर्ारा भोजन िर् र्िी िक हसर्ीि 



रिेंगे…” थोडक्याि सगळे एकत्र जेर्णार असिील िर आम्िी जेर् ू

नािीिर आम्िी िरु्च्या दारािनू न जेर्िाच हनघनू जाऊ अशी 

धर्कीच काय िी हदली असिं म्िटलिं िरी चालेल. दोघािंनीिी 

आर्च्या शब्दाचा र्ान ठेर्ला आहण अशाप्रकारे एक र्ोठिं भािंडण 

बाबाच्या यकु्ती र्ळेु सिंपषु्टाि आलिं. दोन्िी र्िंहदरािली पिंच पकर्ान्न 

हर्ळून आज दिा पक्र्ानािंचिं आम्िी जेर्ण जेर्लो. 

आिा उद्या सकाळी लर्कर उठून हसिंगाजी र्ुिंदीला 

जाऊन परि यायचिं आहण र्ग पढुच्या प्रर्ासाला सरुुर्ाि करायची. 

ठरल्याप्रर्ाणे आम्िी सकाळी लर्कर उठलो. सिंपणूव सार्ान ्न घेिा 

फक्त पाण्याच्या बाटल्या सोबि घेिल्या. र्ोबाईल आहण र्ोबाईल 

चाजवर घेिले. सकाळी सकाळी लर्कर हनघाल्यार्ळेु जरा बरिं 

झालिं. ऊन टाकायच्या आि आर्चिं बरिंच अिंिर कापनू झालिं िोििं. 

सगळा हसर्ेंटचा बािंधलेला रस्िा. आजबूाजलूा अगदी ओकिं  बोकिं  

पडलेलिं िलुिं र्ैदान. पण िरीिी ऊन िापलिं नसल्यार्ळेु या उसाला 

पाण्याची िीव्रिा जाणर्ि नव्ििी. 

गणपिीचिं र्िंहदर लागलिं. हिथल्या पजुाऱ्यािंनी आि 

बोलार्नू आर्चिं चिा पाणी केलिं. पढेु िपू रिंगीबेरिंगी असिं अजनू 

एक र्िंहदर लागलिं पण कुणाचिं िे नीट आठर्ि नािीये. आहण पढेु 

लागलिं हसिंगाजी र्ुिंदी गार्. इथनू पढेु दोन हकलोर्ीटरर्र हसिंगाजी 



र्िाराजािंची सर्ाधी आि.े ह्या हसिंगाजी र्ुिंदी गार्ापासनू पढेु एक 

र्ोठाच्या र्ोठा पलू आि.े दोन्िी बाजलूा नजर जाईस्िोर्र अथािंग 

पाणी आहण र्धे पलू. त्या पलुार्रून आपण हसिंगाजी र्िाराजािंच्या 

सर्ाधी कडे जािो. या पलुार्र अगदी हचटपािरू दिेील नािी. 

सिंपणूव पलुार्र आम्िी दोघेच िोिो. पलुार्र र्ध्ये र्ध्ये हर्श्रार् 

करण्यासाठी कािी हठकाणी बेंचेस लार्लेले आििे. सर्ोर 

गेल्यार्र एक र्ोठिं फाटक. आम्िी गेलो िेव्िा िे फाटक उघडायला 

र्ेळ िोिा. बराच र्ेळ त्या फटका सर्ोर आम्िी बसनू िोिो. इथे 

र्ात्र आर्च्यासोबि जर्ळपासच्या गार्ािंर्धली कािी र्िंडळी 

आली िोिी. आज रहर्र्ार िोिा ि े त्यािंच्याकडूनच सर्जलिं. 

सटु्टीचा हदर्स म्िणनू हसिंगाजी र्िाराजािंचिं दशवन आहण हपकहनक 

असा त्यािंचा बेि िोिा. या र्िंडळीकडून हसिंगाजी र्िाराज 

सर्ाधीबद्दल एक र्ाहििी कळली. ि ेस्थान पनुहनवहर्वि स्थान आि.े 

र्ात्र याच्या पनुहनवर्ावणाच्या र्ेळेस असिं कािीिरी झालिं की 

पनुहनवर्ावणाचा ठरलेला प्लान सिंपणूवपणे बदलार्ा लागला. असिं 

कािी झालिं की आपल्याला जाणर्ििं, आपल्या कल्पनाशक्तीच्या 

पलीकडे दिेील एक र्ोठी शक्ती अहस्ित्र्ाि असिे. िमु्िी हर्श्वास 

ठेर्ा हकिं र्ा ठेर् ूनका, िमु्िी र्ाना हकिं र्ा र्ान ूनका, र्ात्र र्ेळ पडेल 

िेव्िा िी शक्ती आपलिं अहस्ित्र् दािर्िे िचे िरिं. या 

पनुहनवर्ावणासच्या र्ेळी असिं नक्की काय झालिं? आज कािी 



सािंगणार नािी र्ी िमु्िाला… पढुच्या भागाि नक्की सािंगेन. िोर्र 

नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

आर्चा प्रर्ास आिा हसिंगाजी र्ूिंदी पयंि आला िोिा. 

हसिंगाजी र्िाराजािंच्या सर्ाधी पयंि जाणारा रस्िा र्ी िमु्िाला 

सािंहगिला िोिा. दोन्िीकडे अथािंग पसरलेलिं बॅक र्ॉटर. जणकूािी 

हजकडेहिकडे नजर हफरे स्िोर्र र्ैयाच र्ैया. अगदी शािंििा भिंग 

करायचा पण जरी कुणी घेिला िरीिी िे शक्य िोणार नािी, इिकी 

कर्ालीची शािंििा. र्ैयाच्या पाण्यार्र र्जेि आनिंदाि िलेकार्े 

घेणाऱ् या लाटा, त्यािनू र्धेच र्ान र्र करून बघणारे छोटे-छोटे 

र्ास,े आहण त्यािंना पकडायला येणारे र्ेगर्ेगळे पिी…. िा सगळा 

िेळ बघि बघि, बघि बघि, आम्िी र्खु्य द्वारार्र पोिोचलो 

आहण िी िी गोष्ट सर्जली जी र्ी िमु्िाला र्ागच्या भागाि 

सािंगणार िोिे, पण सािंहगिली नव्ििी. आिा सािंगिे. 

 

या भागाि सिंि हसिंगाजी र्िाराजािंचिं िपू नार् आि.े 

अनेकािंना अनेक अनभुिूी सदु्धा आििे. िरिंच आियव याचिं र्ाटििं 

की हसयारार् बाबा झालेि, हसिंगाजी र्िाराज झालेि, असे 



हकिीिरी सिंि िोऊन गेले ज्यािंच्याबद्दल त्यािंच्या त्यािंच्या प्रदशेा 

व्यहिररक्त बािरे कुणाला र्ािीिच नािी. आहण जेव्िा र्ध्यप्रदशेा 

बािरेच्या र्ाझ्यासारख्या एिाद्या व्यक्तीला या सिंिािंबद्दल र्ाहििी 

कळिे िेव्िा िरच र्ाटििं, सिंि िा फक्त सिंि असिो… त्या सिंिाची 

साधना, त्या सिंिाचा त्याच्या ईश्वरार्रचा हर्श्वास, त्याच्या ईश्वराचिं 

त्याच्यार्र असलेलिं प्रेर्, आहण जनर्ानसाचिं कल्याण याव्यहिररक्त 

या सिंिािंना कािीच नको असििं. ि ेसिंि स्र्िःसाठी कधीच कािी 

करि नािी आहण म्िणनू त्यािंच्यासाठी जे काय करिो िो ईश्वरच 

करिो.. हसिंगाजी र्िाराजािंच्या सर्ाधीची ची गोष्ट घ्या ना! 

 

र्ैया र्र बािंध बािंधायचिं ठरलिं, िसा बॅकर्ॉटरचा एररया 

हनहिि करण्याि आला. या िेत्राला डूब शेत्र म्िटल्या जाििं. इथे 

असलेली र्स्िी, घरदार, जिंगलिं र्िंहदर, सगळिं कािी पनुस्थावहपि 

करण्याची कार् सरुू झालीि. ठरल्याप्रर्ाणे सगळिं कािी 

पनुस्थावहपि झालिं सदु्धा. त्यािंच्या जागा बदलण्याि आल्या. र्ात्र 

हसिंगाजी र्िाराजािंची सर्ाधी हिथनू दरू िोण्यास ियारच नािी! 

अगदी अथक प्रयत्न करून झाल्यानिंिरसदु्धा हसिंगाजी र्िाराजािंची 

सर्ाधी त्या जागेर्रून दरू िलर् ू शकण्याि सरकार अयशस्र्ी 

ठरलेले आि े िे आजिागायि! र्ग आिा काय, हसिंगाजी 



र्िाराजािंचा भक्तर्गव सर्ाधी पाण्यािाली जाऊ द्यायला ियार 

िोईना… र्ग कुठेच नसलेला र्ेगळाच प्लॅन ियार करण्याि 

आला. 

ज्याहठकाणी हसिंगाजी र्िाराजािंची सर्ाधी आि े

हिथनूच, चारिी बाजूिंनी हकिीिरी फूट उिंच हभिंिी उभारण्याि 

आल्या. गोलाकार हर्हिरी सारििं स्ट्रक्चर ियार झालिं. त्याच्या 

आि सर्ाधी. हर्हिरी सारख्या हदसणाऱ्या इर्ारिीची उिंची िी 

बॅकर्ॉटर निंिर साठलेल्या पाण्याच्या पािळीपेिा उिंच असेल याची 

िबरदारी घेिली गेली. हसिंगाजी र्ूिंदी गार्ापासनू या सर्ाधी 

िेत्रापयंि एक िे दीड हकलोर्ीटर चा र्ोठा पलू बािंधण्याि आला. 

र्घा र्ी ज्या पलुाबद्दल बोलि िोिे त्याच्या दोन्िी बाजलूा अथािंग 

र्ैयाच बॅकर्ॉटर पसरलेलिं हदसििं िोच िा पलू. हसिंगाजी 

र्िाराजािंच्या हजर्िंि सर्ाधीिनू त्यािंना िलर्ण्याि येऊ नये, 

त्यािंच्या हचर साधनेि व्यत्यय येऊ नये याची जण ू ईश्वरानेच 

घेिलेली िी काळजी. हसिंगाजी र्िाराजािंना त्यािंच्या नर्वदा 

र्ैयापासनू दरू करण्याची शक्ती कुणािच नािी! इिकच काय िर 

स्र्िः नर्वदा र्ैयाने हसिंगाजी र्िाराजािंना स्र्िःच्या कुशीि ठेर्लेलिं 

आि…े ! र्ला शलूपाणेश्वर र्िंहदराची आठर्ण झाली. जेव्िा 

शलूपाणेश्वराचिं र्िंहदर पनुस्थावहपि करण्याि आलिं त्यार्ेळेला अकरा 

फूट िोल िोदनू झाल्यानिंिर दिेील स्र्यिंभ ूअसलेलिं हशर्हलिंग 



हिथनू काढून पनुस्थावहपि करिा आलिं नव्िििं. आजिी िे हशर्लींग 

िसिंच जनु्या र्िंहदराच्या हठकाणी नर्वदचे्या िळाशी हर्सार्ििं आि.े 

पनुस्थावहपि र्िंहदराि दसुऱ् या हशर्हलिंगाची प्राणप्रहिष्ठा करण्याि 

आली. 

हसिंगाजी र्िाराजािंचे दशवन घेऊन, नयनरम्य पररसराचा 

आनिंद घेऊन आम्िी आिा परिीच्या प्रर्ासाला लागणार िोिो. 

हिथेच हपकहनक साठी अजनू एक ग्रपु आला िोिा. त्यािंनी 

आम्िाला भोजन प्रसाहदचा आग्रि केला. परुी, बटाट्याची भाजी, 

हलिंबाचिं लोणचिं आहण हजलबी असा भोजन प्रसाहदचा आस्र्ाद 

घेऊन निंिर थोडार्ेळ र्ैयाच्या साहन्नध्याि आरार् केला, आहण 

सिंध्याकाळच्या आि पनु्िा र्कु्कार्ी पोचण्याची ियारी केली. 

र्गाशी पलुार्रून येिाना त्या पलुाबद्दल र्नाि र्ेगळे असे कािीच 

भार् नव्िि,े र्ात्र आिा त्या पलुाचिं र्ित्त्र् सर्जि िोििं. हसिंगाजी 

र्िाराजािंची भक्त र्िंडळी आहण हसिंगाजी र्िाराज यािंच्यािला दरु्ा 

म्िणजे नर्वदार्ैया, आहण हिच्या बॅकर्ॉटसव र्र बािंधलेला िा पलू.. 

एक र्ेगळी हदशा दशवहर्ि असल्यासारिा भासला. पलुाच्या एका 

बाजलूा अहर्रि साधनेि र्गन हसिंगाजी र्िाराज, त्याचिं चिूबाजनेू 

रिण करणारी नर्वदा र्ैया, हिथला आनिंददायी एकािंि, हिथलिं र्ैया 

र्ध्ये सार्ार्नू जाण्याला प्रर्तृ्त करणारिं र्ािार्रण…. आहण 

दसुरीकडे र्ैया जर्ळ, िरीिी र्ैयापासनू बरच लािंब, हसिंगाजी 



र्िाराजािंच्या आशीर्ावदाि असलेलिं िरीिी, प्रारब्धाच्या सिंसार 

सागराि सिंपणूवपणे बडुालेलिं असिं एक र्ेगळिं हर्श्व असल्यासारििं 

र्ाटि िोििं… या दोन हर्श्वाला जोडणारा िा पलू िोिा. िरिंिर या 

पलुाला नक्की काय म्िणार्िं ि ेसर्जिच नव्िििं. आहण िरिं सािंग ू

आिा र्ाझी अर्स्था अगदीच र्ेगळी िोिी. न  र्ी पलुाच्या या 

काठार्र िोि ेन र्ी पलुाच्या त्या काठार्र िोिे… िो पलू, त्याच्या 

र्धोर्ध उभी असलेली र्ी, र्ाझ्या दोन बाजलूा नर्वदार्ैया, 

पाठीशी हसिंगाजी र्िाराज, आहण सर्ोर प्रारब्ध सागरािलिं िे हर्श्व. 

गिंर्ि म्िणजे र्ाझे पाय आपोआप त्या हर्श्वाकडे पडि िोिे… 

प्रारब्ध सागरािलिं हर्श्वच िे, र्ाझे भोग भोगणिं हशल्लक आि ेयाची 

आठर्ण र्ला र्ैय्या आहण हसिंगाजी र्िाराज करून दिे िोिे… 

आम्िी र्कु्कार्ी परि पोचलो. उद्याच्या प्रर्ासाची 

ियारी केली आहण ठरल्या प्रर्ाणे दसुयाव हदर्शी पढुच्या प्रर्ासाला 

हनघालो. आिा सगळा डािंबरी रस्िा. नािी म्िणायला र्ािनािंची ये-

जा िोिी. उन्िाचा िपूच त्रास िोि िोिा. जसजसे हदर्स जाि िोिे 

िसिं िसिं र्न भारार्ल्यासारििं िोि िोििं. कळििं पण र्ळि नािी 

अशी अर्स्था िोि िोिी. आिा आर्ची पररिर्ा लर्करच पणूव 

िोणार िोिी. पररिर्ेि ले सगळे हदर्स आठर्ल े िर र्ैयानी 

हशकर्लेली एक एक हशकर्ण, हिची उजळणी, आहण हिची 

अिंर्लबजार्णी करण्याची िी र्ेळ. पण र्ाझ्या र्नाि भलिच 



कािीिरी सरुू िोििं. हदलेल्या हशकर्णीच्या पार पार दरूचिं…. गिंर्ि 

म्िणजे जसजसिं एकेक गार् र्ागे पडि िोििं िसिं र्ाझ्या या 

अर्स्थेचा आर्ेग र्ाढि जाि िोिा. असिं नक्की काय िोि िोििं 

र्ला?.. नािी म्िणायला िब्येिीचा थोडा त्रास िोि िोिा, पनु्िा 

अिंगार्र छाले येऊ लागले िोिे, उष्णिेचा त्रास िोि िोिा, ऊन 

लागि िोििं, पण िी अर्स्था म्िणार्ी हििकी र्ाईट नव्ििी… 

कारण िी फक्त शारीररक अर्स्था िोिी… र्ाझ्या र्नाि जे सरुू 

िोििं िे नेर्किं  काय िोििं… िे असिं र्ेगळिं का िोििं? र्ला िरिंिर 

अजनूिी सर्जि नव्िििं, पण सर्जलिं िळू िळू. िे नक्की काय िोििं 

िे र्ी िमु्िाला या भागाि सािंगणार नािीये…  

  



नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १२९ 

 

नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि आम्िी िमु्िाला हसिंगाजी र्िाराजािंच्या 

सर्ाधीबद्दल सािंहगिलिं िोििं. र्ैयाच्या कुशीि हसिंगाजी र्िाराजािंची 

कशी अहर्रि साधना अजनूिी सरुू आि े ििेी र्ी िमु्िाला 

सािंहगिलिं िोििं. हसिंगाजी र्ुिंदी गार्ापासनू िर सर्ाधी पयंिचा पलू 

आि े त्या पलुाबद्दल र्ाझे बदलललेे हर्चार ििेी र्ी िमु्िाला 

र्ागच्या भागाि सािंहगिले िोिे. प्रारब्ध हर्श्वाकडे र्ाझी िोि 

असलेली र्ाटचाल सदु्धा र्ी िमु्िाला सािंहगिली िोिी. जसजसे 

हदर्स जाि िोिे िसिशी र्ाझ्या र्नाची एक र्ेगळीच अर्स्था िोि 

िोिी त्याबद्दल आपण र्ागच्या भागाि बोलि िोिो. आिा पढेु 

सािंगिे. 

ऊन र्ाढि िोििं िशी र्नाची िळर्ळिी र्ाढि 

िोिी.अगदी कािीच हदर्साि आम्िी ओ िंकारेश्वरला पोिोचणार  

िोिो. पररिर्ा पणूव िोण्याचा आनिंद िोि िोिाच, र्ात्र इिके हदर्स 

र्ैयाच्या साहन्नध्याि राहिल्यानिंिर, हिने हदलेल्या इिक्या 

हशकर्णी आहण अनभुर्ानिंिर हिला सोडून जायची अहजबाि 

इच्छा िोि नव्ििी. दसुरीकडे आई र्डील, नर्रा, लेकरू या 



सगळ्यािंची भेट िोणार िोिी. आनिंद गगनाि र्ार्ेनासा िोिा, िरीिी 

र्ैय्याला सोडून जाण्याचिं दःुि र्ोठिं का आपे्तष्टािंना भेटण्याचा आनिंद 

र्ोठा िचे सर्जि नव्िििं. जे सर्ोर येईल िे स्र्ीकार करायचिं, िी 

र्ैयाने हदलेली हशकर्ण अर्लाि आणायची िीच र्ेळ िोिी. 

र्नाि प्रचिंड घालर्ेल िोि िोिी. एका लेकीला आईपासनू दरू 

व्िायचिं नव्िििं, आहण एका आईला लेकरापासनू दरू रािायचिं 

नव्िििं. पण शेर्टी आई िी आईच असिे, आपल्या लेकरासाठी 

आई अगदी कािीिी करू शकिे. हनणवय र्ला र्ािीिच िोिा, 

स्र्ीकायव िी िोिाच, िरीिी घालर्ेल सदु्धा िोिीच. र्िशे्वरला साध ू

र्िाराजािंनी बोललेले र्ाक्य र्ला सारििं आठर्ि िोििं. ई िंदोरला 

हशफ्ट िोण्याचा हर्स्टरािंनी घेिलेला हनणवय दिेील र्ला र्ाहिि 

िोिा. पण र्ाझिं येणिं अजनूिी नक्की नव्िििं. र्लुाचिं हशिण पणूव 

व्िायचिं असल्याने कदाहचि र्ी त्याच्या सोबि नागपरूलाच असणिं 

दिेील अनेक पयावयािंपैकी एक पयावय िोिा. र्ी जोर्र घरी जाि 

नािी िोर्र अजनू कािीिी नक्की नसणार िोििं. 

दरे्ला, िुिंटला, डुडगािंर्… एकेक गार्िं र्ागे पडि िोिी. 

हर्चारािंची गाडी र्ात्र पार नागपरु पयंि गेली िोिी. आिा सगळा 

डािंबरी रस्िा िोिा. अधे र्ध्ये छोटी छोटी दकुानिं लागि िोिी. 

उसाचा रस, चिा सर्ोसा, अशी सेर्ा अनेंकाकडून िोि िोिी. ऊन 

असलिं िरीिी आम्िी चालिच िोिो. असिं का करि िोिो दरे् जाणे, 



पण कधी एकदा ओ िंकारेश्वरला पोिोचिो असिं िोि िोििं. आजचा 

हदर्स जरा हर्हचत्र आहण शािंि गेला. गार्ाचिं नार् आठर्ि नािी, 

पण आम्िी एका िनरु्ान र्िंहदराि र्कु्कार् केला. हिथल्या 

पजूाऱ् यािंनी आर्च्या भोजन प्रसाहदची व्यर्स्था केली. र्िंहदर अगदी 

छोटिं िोििं. बाजचू्या घरार्ध्ये अिंगणािच टॉयलेट बाथरूर् बािंधलेले 

िोि,े त्यार्ळेु उद्या सकाळच्या आिंघोळ पाण्याची सोय झाली िोिी. 

उद्याचा हदर्स इथेच थािंबण्याचा िट्ट पजुाऱ्यािंनी केला आहण आम्िी 

िी िो र्ान्य केला त्यार्ेळी उद्या गढुीपाडर्ा आि ेयाची कल्पना 

नव्ििी. रात्री झोपिाना दरे्ळािल्या कॅलेंडर र्र लि गेलिं िेव्िा 

लिाि आलिं. पण आिा कािी पजुारी आपल्याला जाऊ दणेार 

नािीि ि ेर्ािीि िोििं. दसुऱ्या हदर्शी र्िंहदराच्या स्र्च्छिेपासनू, िर 

शेजारी रािणाऱ्या शर्ाव र्ैयािंच्याच्या घरी प्रसाद ियार करण्यापयंि, 

गढुी उभारण्यापासनू िर नैर्ेद्या पयंि सगळ्याच कायावि त्यािंचा 

िािभार लागल्यार्ळेु आनिंद झाला. र्नाची घालर्ेल जरा कर्ी 

झाली. नर्ीन र्र्ावची सरुुर्ाि आनिंदी झाली. आिा र्ैय्याच्या 

हशकर्णीप्रर्ाणे ह्या आनिंदाचा उपभोग घ्यायचा, आहण सर्ोर 

येणाऱ्या सत्याचा स्र्ीकार करायचा, िचे र्ित्र्ाचिं. शर्ाव र्ैया 

हनरोप दिेाना एक र्ाक्य बोलनू गेल्या.. म्िणाल्या, “ओिंकारेश्वर 

पिुच जाओगी िो पररिर्ा पणूव िो जायेगी, लेहकन ित्र् निीं 

िोगी…र्ि िो अब  शरुू िो रिीं ि”ै.. शर्ाव र्ैयािंनी २०११ र्ध्ये 



पायी पररिर्ा केली िोिी. त्यािंचे कािी अनभुर्िी सािंहगिले िोिे, 

र्ात्र ि ेर्ाक्य त्या अहिशय आत्र्हर्श्वासाने आहण स्र्ानभुर्ाच्या 

जोरार्र सािंगि िोत्या ि ेलिाि येि िोििं…. िरिंच झालिं िी असिंच 

आि.े.आज, म्िणजे एहप्रल २०२१ र्ध्येिी, म्िणजेच पररिर्ा पणूव 

िोऊन िीन र्र्व झाली आििे िरीिी र्ी अजनूिी पररिर्ेि 

असल्यासारििं र्ला र्ाटि असििं. िरु्च्या सर्ोर ज्या र्ेळेला 

पररिर्ेचा अनभुर् हलिीि असिे त्यार्ेळेला र्ीिी पररिर्ेिच 

असिे. शर्ाव र्ैया म्िणिाि िे र्ला आज पटििं आि.े 

आिा दोन हदर्साि आर्ची पररिर्ा पणूव िोणार िोिी 

िरी पण र्ैयाची लागलेली ओढ कािी सिंपणार नव्ििी. इिके 

हदर्स र्ैयाचिं प्रत्यि साहनध्य हर्ळि िोििं, आहण आिा हिच्या 

अप्रत्यि साहन्नध्याची प्रहचिी येणार िोिी. र्ैया आधीिी िोिी, 

पररिर्ेि िर हिची सोबि साित्याने जाणर्ि िोिी, आहण पढेु िी 

िी असणारच आि…े र्ात्र आधी हिची सोबि ओळिण्याची 

र्ाझी कुर्ि नव्ििी. पररिर्ेि हिने जे सिंस्कार केलेि त्यानिंिर 

हिच्यार्रचा हर्श्वास, प्रेर्, हिच्याबद्दलची आपलुकी याची र्ला 

जाणीर् िोऊ लागली आि.े र्ैया आिा कायर्च सोबि असणार 

आि.े र्ैय्या सोबि असली की शहुचिा आलीच, र्ैय्या सोबि 

असली की स्र्ीकार आला, र्ैय्या सोबि असली की र्नाचा 

ििंबीरपणा जो एका हर्हशष्ट ओलाव्याच्या आर्रणाि जपनू 



ठेर्ल्या सारिा र्ाटिो, िो िी आलाच…. िरिं सािंगायचिं झालिं िर 

र्ैया सोबि असिाना इिर कशाचीिी कुणाचीिी गरजच भासि 

नािी. असिं असलिं िरीिी सोबि असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा, 

गोष्टीचा, प्रसिंगाचा, प्रारब्धाचा, कािीिरी रोल आपल्या आयषु्याि 

आि े ि े कुठेिरी र्नाच्या िळाशी र्ाहिि असििं. र्ैय्याच्या 

भोर्िाल प्रदहिणा करण्याव्यहिररक्त सगळ्या अर्स्था सारख्याच 

आििे असिं र्ला र्ाटििं. त्यार्ळेु शर्ाव र्ैयाचिं र्ाक्य अगदी 

र्नापासनू पटलिं. नर्वदा र्ैया भोर्िाल केलेली शारीररक प्रदहिणा 

आिा पणूव िोणार िोिी र्ात्र सिंपणार हनहििच नव्ििी. कारण िी 

शरीराने घािलेली प्रदहिणा जरी पणूव िोि असले िरी र्ग र्ात्र 

आयर् नर्वदार्य्याच्या अर्िीभर्िी असणार िोििं… आिा 

र्ानहसक पररिर्ेची सरुुर्ाि िोिी. या र्ानहसक पररिर्ेला 

कुठल्यािी प्रकारचे बिंधन नािी. त्याच प्रर्ाणे या पररिर्ेला 

कुठलािी अिंि दिेील नािी. कुठलेिी हनयर् नािीि. दोनच गोष्टी 

र्ित्र्ाच्या, र्ी आहण र्ाझी नर्वदार्ैया. ि ेअसे सगळे हर्चार र्नाि 

घोळि असिाना काल पयंिची िोि असलेली घालर्ेल सिंपणूवपणे 

हनर्ळून पडली िोिी. शर्ाव र्ािाजींचे एकच र्ाक्य या घालर्ेलीला 

दरू करण्यासाठी पररपणूव िोििं. आम्िी पढुच्या प्रर्ासाला सरुुर्ाि 

केली. आिा ओढ लागली िी अिंर्लेश्वराची. जर्ळ असलेल्या 

नर्वदार्य्याच्या कुपी र्धलिं जल त्या ईश्वराला चढर्ायचिं, 



पररिर्ेची सािंगिा करायची… ऋणर्केु्तश्वराचिं दशवन घ्यायचिं, या 

कालार्धीि अनेकािंनी केलेल्या ऋणािंबद्दल त्यािंचे आभार 

र्ानायचे, िे ऋण चकुर्ण्याची सिंधी र्ागायची, सर्ोर असलेल्या 

र्ाटेचा स्र्ीकार करायचा आहण पढेु पाऊल टाकायचिं… अशी 

छान कोरी पाटी घेऊन आम्िी ओ िंकारेश्वरच्या हदशेला जाऊ 

लागलो. 

एक र्ात्र छान सर्जलिं. ज्या र्ेळेला र्नाच्या पाटीर्र 

कािीिी हलहिलेलिं नसििं त्यार्ेळेला पढेु येणाऱ्या प्रत्येक िणाचा 

आनिंद िा हकिीिरी पटीने जास्ि असिो. पाटीर्रची अिरे नीट 

पसुल्या गेली नािीि िर नर्ीन अिरिं हलहिल्यानिंिर सदु्धा िी जनूी 

अिरिं हदसि राििाि. र्ात्र पाटी स्र्च्छ पसुनू घेिली िर नर्ीन 

हलहिलेली अिर िाजीिर्ानी आहण ठळक हदसिाि िसिंच 

कािी… फक्त िी पाटील पसुिा येणिं आर्श्यक… र्ाझ्या 

र्नािल्या घालर्ेलीची िी पाटी बऱ्यापैकी पसुल्या गेली 

असल्यार्ळेु सर्ोर आलेल्या िणािंना हदव्यत्र्ाचिं र्रदानच 

हर्ळालिं. झपाझप पार्लिं उचलि आम्िी हशर् कोठी पयंि येऊन 

पोिोचलो. आिा अर्घ्या कािी हकलोर्ीटरर्र ओ िंकारेश्वर. दपुारचे 

चार सव्र्ा चार झाले िोिे. िरिं िर आज हशर् कोठेला र्कु्कार्. 

आज चालनूिी बरिंच झालिं िोििं… पण सर्ोरून ओ िंकारेश्वराची 

िाक ऐकू येि िोिी, आहण दसुरीकडे आश्रर्ािल्या र्िंडळींची 



हर्नर्णी… “अब िो आ  गये िो र्ािाजी, अब रुक जाओ सबुि 

चले जाना एक हदन और सिी…” बाबाचिं र्न र्ात्र अहजबाि 

थािंबायला ियार नव्िििं… “अगिं लगेच हनघालो िर िासा-दीड 

िासाि पोिोच ूसदु्धा आपण”.. र्ला र्ात्र दोन्िी र्ान्य िोििं… पण 

हनणवय र्ाझ्यार्र सोपर्ण्याि आला िोिा… आहण असिं कािी िरी 

झालिं की र्ला िात्काळ हनणवय घ्यार्ा लागला. र्ाझ्यासर्ोर एक 

हदव्य िण र्ाझी र्ाट पािि िोिा. आम्िी त्या हदव्य िणाला सार्ोरे 

जाण्यासाठी उत्सकु िोिो. पण या भागाि सािंगणार नािी… आिा 

पररिर्ेची सािंगिाच काय िी सािंगेन… िोर्र नर्वद ेिर 

 

नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग १३० 

र्ागच्या भागाि आपण हशर् कोठी पयंि पोिोचलो 

िोिो. आिा ओ िंकारेश्वर अगदीच कािी हकलोर्ीटरर्र िोििं. 

डोळ्यासर्ोर हदसि िोििं. हशर्कुटी येथे र्कु्कार् करायचा, नािी 

करायचा नािी यार्र र्ाझी आहण बाबािंची चचाव सरुू िोिी. एक 

फोन र्ाजला. चटकन हनणवय घेण्याि आला. जरा उशीरच झाला 

िोिा, िरीिी हनणवय घेिला. आश्रर्ािल्या र्िाराजािंनी सदु्धा 

अनरु्िी हदली. पनु्िा एकदा चहर्ष्ट र्ाफाळदार चिा आर्च्या 

सर्ोर आला. आर्च्याि पनु्िा एकदा नर्ीन उत्साि सिंचारला 



गेला… आम्िी सार्ान उचललिं आहण ओ िंकारेश्वरच्या हदशेने 

पार्लिं ओढल्या गि चाल ूलागली.  

र्ाटेिलिं सगळिंच आपलिं आपलिं र्ाटू लागलिं. बाजचू्या 

कािी शेिािंच्या पलीकडे नर्वदा र्ैयाचा प्रर्ाि िोिा, जण ूिाि धरून 

आई लेकराला घेऊन जािे िसिं कािीसिं र्ाटि िोििं. आज पररिर्ा 

पणूव िोणार िोिी. पररिर्ा ज्या र्ेळेस सरुू केली त्यार्ेळेस िे सगळे 

प्रसिंग एक एक करून डोळ्यासर्ोर उभे रािाि िोिे. काळ कसा 

सकव न पढेु लटुल्या जािो नािी? पररिर्ा उचलिािंना सिंकल्प 

घेिेर्ेळी र्नाि हकिीिरी प्रश्न िोिे, हकिीिरी कुििूल िोिीि, आज 

पाच र्हिन्यािंनी त्याच हठकाणी परि येिाना सगळ्या प्रश्नािंची उत्तरिं 

हर्ळालेली आििे. त्यार्ेळी नर्वद े िर या जपाची सर्य करार्ी 

लागि िोिी, आिा श्वासाश्वासाि नर्वद े िर हभनलेलिं आि.े 

त्यार्ेळेला ओ िंकारेश्वर िी भरू्ी अहिशय नर्ीन िोिी… आज र्ात्र 

र्ेलकर् िोर् बॅक म्िणायला इथली एक एक इर्ारि, इथल्या 

घाटाची एक एक पायरी र्ाझी र्ाट बघि िोिी. र्ी र्घा 

सािंहगिल्याप्रर्ाणे आम्िाला उशीरच झाला िोिा. साधारण दीड 

िासाि आम्िी ओ िंकारेश्वराच्या कर्ानी जर्ळ येउन पोिोचलो. 

इथनू एिाद दोन हकलोर्ीटर पढेु गजानन धार् असणार. आिा र्ात्र 

आर्च्या पायािंची चाल फारच र्िंदार्ली िोिी. थोड्याच र्ेळाि 

आर्चिं पररिर्ार्ासीपण सिंपणार िोििं… आम्िी पढेु पार्ले टाकि 



िोिो, हििक्याि हिथे असलेल्या एका उसाच्या रसाच्या 

दकुानदाराने आर्ाज हदला… “नर्वद ेिर बाबाजी आओ ज्यसू पी 

लो… परूी िो गई पररिर्ा?…. अब िो सफेद चोला उिर जायेगा, 

उसके पिले आर्ो ज्यसू  पी लो…” 

आम्िी पररिर्ा सिंपर्नू येि आिोि ि ेत्यािंनी ओळिलिं. 

पािंढरी र्से्त्र उिरणार आहण आर्चिं पररिर्ार्ासीपण दिेील 

उिरणार िोििं. अगदी सरुुर्ािीला पहिल्या हदर्शी र्ैयाचा प्रसाद 

म्िणनू आम्िाला एका िाक र्ाल्यािंनी िाक दऊे केलिं िोििं, आज 

पररिर्ेची सािंगिा उसाच्या रसाने झाली िोिी. गिंर्ि आि े की 

नािी… िेव्िा र्ाझ्यासोबि िाकाच्या र्धरु रसासोबि एक 

आिंबटपणा दिेील िोििं… आज र्ात्र सगळा चोथा बाजलूा 

सारलेल्या गोड र्धरू उसाच्या रसाने पररिर्ेची सािंगिा िोि िोिी. 

िा केर्ळ योगायोग आि ेअसिं र्ला र्ाटि नािी. र्ाझ्यार्धल्या 

अपररपक्र्िेर्र साित्याने प्रहिया करून र्ाझ्यार्धील शक्य िेर्ढा 

चोथा दरू काढण्याि आला िोिा. र्ाझ्या र्धली र्धरुिा र्ला 

र्ेगळी काढून दािर्ण्याि आली िोिी. आहण आिा िी सािंभाळून 

ठेर्णिं, अजनूिी जी अशदु्धिा र्ाझ्यार्ध्ये आि ेिी दरू करण्याचा 

प्रयत्न करि रािणिं ि ेर्ाझ्यासाठी हशल्लक ठेर्लिं िोििं. शरीरार्रचिं 

पािंढरिं र्स्त्र जरी उिरणार िोििं िरी िे र्नार्र कायर् कसिं रािील 

याची जबाबदारी र्ैया ने आिा र्ाझ्यार्र टाकली िोिी. र्ाणसू 



म्िटलिं की चकुा करणारच… त्याला कोणीिी अपर्ाद नािी… र्ी 

िर र्ळुीच नािी.. र्ात्र एक नक्की, प्रार्ाहणकपणा….स्र्िःशी, 

गरुुिं शी आहण र्ैया शी… सर्पवण, िेिी स्र्िःशी गरुूिं शी आहण र्ैया 

शी… इिकच जरी र्ी सािंभाळलिं, िरीिी र्ाझ्या चकुा पदराि 

घालनू घ्यायला, त्या हनस्िरून न्यायला, त्यािनू र्ला सार्रून 

घ्यायला र्ाझी र्ैया सिि र्ाझ्या पाठीशी आि े िी र्ला िात्री 

आि.े इथनू परिि असिाना, र्ाझ्या िािनू जे कािी सकुर्व कुकर्व 

िोणार असेल िे सर्व “नर्वद ेिर” म्िणनू हिच्या कुशीि हर्सार्णार 

आि ेि ेहनहिि…. त्यार्ळेु र्ला कशाचीच काळजी हकिं र्ा हचिंिा 

असणार नािीये…. आिा फक्त एक पाऊल उचलायचिं आहण पढेु 

टाकायचिं… हदशा दशवन िी करणारच आि…े.  

उसाचा रस हपऊन झाल्यार्र पार्लिं अहधकच रेंगाळली. 

आिा अिंधार पडायला लागणार िोिा. सरळ घाटार्रच जायचिं 

ठरलिं. आज िपू हदर्े सोडार्ेसे र्ाटि िोिे. र्ला र्ाटेल आहण 

र्ाझी इच्छा पणूव िोणार नािी? आम्िी सरळ गोर्िु घाटार्र गेलो. 

िपू सारे हदर्े हर्कि घेिले आहण िळूिळू एकेक हदर्ा र्ैया र्ध्ये 

सोडि गेले. त्या एकेका हदव्या सोबि एक एक अनभुर्, पररिर्ेला 

एक  एक हदर्स, चािंगल्या र्ाईट हर्चारािंच्या शृिंिला, आपल्या 

िािनू घडलेल ेचािंगले र्ाईट कर्व, सगळिं सगळिं र्ैयाला अपवण िोि 

िोििं. हदव्याच्या ज्योिी सोबि िे सगळेच आधी उजळून आहण 



निंिर जळून जाि िोििं. प्रत्येक हदव्याकडे आम्िी दोघिी अहिशय 

हनहर्वकार र्नान ेनसुिच बघि बसलो िोिो. र्न कधी सिंपणूव ररकार्िं 

अस ूशकििं का, याचिं िोकाराथी उत्तर र्ला हर्ळालिं िोििं. इथे िरिंिर 

सगळिंच सिंपणूव झालिं िोििं. र्ी पणुव झालिं िोििं िा शब्द र्ापरणार नािी 

सिंपणूव झालिं िोििं िा शब्द र्ापरेन… कारण सिंपणूव या शब्दाि 

स्र्यिंपणूविेचा आभास जाणर्िो र्ला….  

बऱ्याच र्ेळाने आम्िी हिथनू उठलो आहण गजानन 

धार्च्या हदशेने चाल ू लागलो. र्ला र्ाटििं र्ाझ्यापेिा बाबा 

चटकन ऍडजेस्ट िोणारा आि.े र्ी अजनूिी त्या हदव्यािंच्या 

हर्चारािच िोिे. बाबा र्ात्र अचानक एका दकुानापाशी थािंबला. 

” अगिं र्स्ि िर्िंग र्ास येिोय ना, चल गरर्-गरर् जेऊन घेऊया 

कािीिरी, आपल्याला उशीर झालाय आधीच, आश्रर्ाचे 

जेर्ायची र्ेळ िरी असेल िर पनु्िा परि यायला लागेल… चल निं 

भकू पण लागली आि”े… िपू हदर्सािंनी आम्िी हर्कि घेऊन 

ििंदरुी रोटी, दाल फ्राय आहण जीरा राईस असिं जेर्लो”. जेर्ण 

झाल्यार्र आश्रर्ाि गेलो. छान फे्रश झालो आहण आरार् केला. 

उद्या सकाळी लर्कर उठायचिं िोििं. र्ािंधािा ची पररिर्ा करायची 

िोिी. ओ िंकारेश्वर अर्लेश्वर आला जल चढव्िायचिं िोििं. 

ऋणर्केु्तश्वराला प्राथवना करायची िोिी. र्न भरून कडकडून 

र्ैयाला हर्ठी र्ारायची िोिी. सिंकल्पपिूी पजूा करायची िोिी 



आहण ि े सगळिं नऊ र्ाजिाच्या आि करायचिं िोििं. आज 

सिंध्याकाळी चा फोन आला िोिा, त्याि कािी हदव्य िण कैद 

झाल्याचे र्ी िमु्िाला सािंहगिलिं िोििं… िे िण आिा पढेु येणार 

िोिे. उद्याची सकाळ र्ाझ्यासाठी हनहििच र्ेगळी सकाळ िोिी. 

िी नक्की काय िोिे िे पढुच्या भागाि सािंगिे. आजचा भाग लिान 

झाला असेल कदाहचि, आहण पढेु चा शरे्टचा भाग फारच लिान 

असेल…. पण िरीिी अजनू एक रहर्र्ार िरु्च्याशी सिंपकावि 

राििा येईल याचिं सर्ाधान र्ाटििं. म्िणनूच िा भाग येथ ेसिंपर्िे… 

िोर्र नर्वद ेिर. 
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नर्वद ेिर 

र्ागच्या भागाि र्ी िमु्िाला ओ िंकार नगरीि पनु्िा एकदा 

पाऊल ठेर्ल्या निंिरच्या घडार्ोडी आहण र्नाच्या अर्स्थािंबद्दल 

सािंगि िोिे. काळ पढेु जाऊ नये असिं र्ाटि िोििं. आईच्या साडीचा 

पदर आजबूाजलूा असला की लिान र्लुाला आईच साहन्नध्याि 

असल्यासारििं र्ाटििं िसिं िोि िोििं. इथेच हिच्या काठाशी 

घटुर्ळि रिार्सिं र्ाटि िोििं. अिंधार पडून गेला िोिा, आम्िी 

गजानन धार् र्ध्ये परि गेलो िोिो. 

पररिर्ार्ासी िॉलर्ध्ये आसन लार्नू आडर्े झाले िोिे 

िरे र्ी, पण कािी केल्या झोप लागि नव्ििी. अस्र्स्थिा नव्ििी 

िरिं, िरीिी बराच र्ेळ झोप लागलीच नािी… र्ग कधी डोळा 

लागला झाला सर्जलिं नािी. रोजचा सकाळचा साडेचार चा 

अलार्व र्ाजला. र्ी आहण बाबा ने घाईघाईने सर्व आर्रलिं आहण 

सिंकल्पपिूी पजूेसाठी हनघालो. अहनल दास र्िाराजािंशी कालच 

बोलणिं झालिं िोििं. ठरल्याप्रर्ाणे त्यािंनी व्यर्हस्थि सिंकल्पपिूी पजूा 

आर्च्याकडून करर्नू घेिली. जल चढर्नू झालिं िोििं. ऋणर्केु्तश्वर 

आहण र्ािंधािा ची पररिर्ा, यािंना थोडा र्ेळ लागणार िोिा. करि 



करि िेिी झालिं… आम्िी गजानन धार् ला परिलो. आिा सगळी 

बािंधाबािंध करायची सार्ानाची, हनरोप घ्यायचा, आहण पढेु 

हनघायचिं. िसिं सार्ानाची बािंधाबािंध करायला फार र्ेळ लागणार 

नव्ििा, रोजची सर्य… त्यार्ळेु घटकाभर बसायला र्ेळ हनहििच 

िोिा र्ाझ्याकडे. असा हर्चार करि करि र्ी पररिर्ार्ासी िॉल 

कडे जाि असिाना दिा-बारा बायका येऊन र्ाझ्या पाया पडू 

लागल्या. पररिर्ा पणूव करून आले म्िणनू पडि असिील.. असिं 

र्ाटून र्ीिी त्यािंना नर्स्कार करू लागले. र्ात्र गिंर्िच झाली.  

एक र्यस्क आजी र्ाझी दृष्ट काढू लागल्या. “नहशबर्ान 

आिसे गिं पोरी ि,ू िझु्यार्ळेु आम्िाला सिंि र्िात्म्यािंचे दशवन 

िोिय… िझु्यासाठी िे सिंि र्िात्र्ा इथिंर्र आलेि; फार भागयर्ान 

आिसे… ” आजी असिं काय बोलिाय िे र्ला सर्जेना. िळूिळू 

र्ला नर्स्कार करण्यासाठी बरीच गदी जर्ली. र्ी िर पार 

ओशाळून गेले िोिे. र्ात्र याचिं कारण थोड्या र्ेळाने सर्जलिं. र्ी 

पररिर्ार्ासी िॉल पाशी पोचले िो हिथे पायरीर्र हृदय हगरी 

र्िाराज बसलेले िोिे. “चलो सािी आपको लेने आया िू, नर्रात्री 

चल रिी ि,ै आपके िािों कुछ कायव करर्ाना ि.ै चलो सार्ान बािंधो 

जल्दी-जल्दी” … र्िाराज र्ाझ्यासाठी गाडी पाठर्णार आििे िे 

र्ला र्ािीि िोििं, पण िे स्र्िः र्ला घ्यायला येिील याची र्ला 

िणभरिी कल्पना नव्ििी. अहिशय िेजस्र्ी सिंन्यासी, या र्लुीला 



घ्यायला आलेि, हिच्याकडून कािीिरी र्िान कायव करून घेणार 

आििे, ि े ऐकून आहण हृदय हगरी र्िाराजािंकडे बघनू, या सर्व 

र्ािारार् र्ला नर्स्कार करण्यासाठी गदी करि िोत्या… 

र्ी र्ाझिं सार्ान आर्रलिं. िरिंिर बाबाला िपू आग्रि 

केला, पण बाबाचिं कािीिरी कोटावचिं कार् असल्यार्ळेु, आहण 

आई (लिा आई, बाबाची बायको, आहण र्ाझी आई) त्याला 

घ्यायला येि असल्यार्ळेु िो आर्च्यासोबि आला नािी. आम्िी 

र्िशे्वरला पोिोचलो. हिथे र्ािाजी नी आधीच पाच सौभागयर्िींना 

बोलार्नू घेिलिं िोििं. पाच सौभागयर्िींनी र्ाझिं औिर्ण केलिं. 

र्ािाजींनी र्ाझ्या केसािंना िेल लार्नू हदलिं. र्ाझ्या िािाि एक 

र्ोठी हपशर्ी हदली, आहण सर्ोरच्या िोलीकडे बोट दािर्लिं. 

“जाओ सािी, थोडी दरे आरार् करो, चाय नाश्िा हभजर्ािी िू, 

फीर अच्छेसे निाओ धोओ और र्िंहदर र्े आ जाओ. र्ी िोलीि 

गेले िो िोलीि आरसा, किं गर्ा, पार्डर, हटकली च पाकीट, 

बाजचू्या कपाटाि दोन-िीन नर्ेकोरे डे्रसेस, थोडिं फराळाचिं सार्ान 

असिं बरिंच कािी ठेर्लिं िोििं. बाजलूाच एक टेबल फॅन, पाण्याचा 

भरलेला िािंब्या पेला, आहण आहण रोजच्या लागणाऱ्या सर्व र्स्ि ू

ठेर्ल्या िोत्या. र्ी िब्बल िीन र्हिन्यािंनी पहिल्यािंदा आरशाि 

बहघिलिं… डोळे नाक र्ाझेच िोिे, पण र्ला र्ाझ्याि अहजबािच 

साम्य र्ाटि नव्िििं. त्र्चा करपलेली, काळर्िंडलेली, रापलेली 



हदसि िोिी, पण त्याच त्र्चेर्ागे कािीिरी लख्ि चर्किय असिं 

र्ाटि िोििं. र्ािाजींनी ठेर्लेल्या सगळ्या र्स्ि ू पािून त्यािंच्या 

र्ाझ्यार्रच्या प्रेर्ाची पनु्िा एकदा प्रहचिी आली. एक िरुण सिंसारी 

र्लुगी पररिर्ा करून परि येिे आि,े आहण आिा हिला हिच्या 

सिंसाराि पनु्िा रुज ूव्िायचिं आि ेिी भार्ना कुठेिी लपि नव्ििी. 

र्ाझ्या िािाि हदलेल्या हपशर्ीर्ध्ये नर्ीन कोरा टॉर्ेल आहण एक 

रेशर्ी डे्रस िोिा…. र्ला ियार िोऊन र्िंहदराि जायचिं िोििं. 

िरिं िर या सगळ्याची आिा र्ला कािीच आर्श्यकिा 

नव्ििी. पण र्ला आर्श्यकिा नव्ििी असिं म्िणनू चालणार 

नव्िििं. आपल्यासाठी काय हलिून ठेर्लिं असििं याची आपल्याला 

जरािी कल्पना नसिे. जे सर्ोर येईल िे बघार्िं लागििं िी हशकर्ण 

आिा पक्की िोिी. र्ािाजींनी सािंहगिल्याप्रर्ाणे ियार िोऊन र्ी 

र्िंहदराि गेले. र्ािाजींनी र्ाझ्याकडून र्िंहदराची स्र्च्छिा करून 

घेिली. जगन्नाथाच्या र्िंहदराच्या गाभाऱ् यापासनू िर सिंपणूव 50 

पायऱ्या र्ाझ्याकडून झाडून पसुनू घेिल्या. जाळी जळर्टिं काढून 

घेिली, र्िंहदरािली सगळी भािंडी घासनू पसुनू घेिली… सगळी 

आर्रासार्र करून झाली.. र्ग र्ाझ्या िािनू जगन्नाथाची पजूा 

सदु्धा करर्नू घेिली. इिकी सगळी आर्र सार्र, पजूेची ियारी.. 

अगदी बगीच्यािनू फुलिं आणण्यापासनू िो नैर्ेद्याचा स्र्यिंपाक 

करेपयंि सगळिं र्ाझ्याकडून करर्नू घेिलिं. र्ी िपू थकून गेले िोिे. 



िपू भकू लागली िोिी. जगन्नाथाच्या र्िंहदराच्या बाजलूाच सगळिं 

बघि र्ािणारी र्ैया गालािल्या गालाि िसि असार्ी बिुधा. 

गेल्या कािी र्हिन्याि कार्िं करायची सर्य सटुली िोिी…  

अजनूिी कोणी जेर्ायचा हर्र्य काढिच नव्िििं. र्ला 

िळघरािल्या र्िंहदराि नेण्याि आलिं. हिथे पाद्यपजूेची सगळी 

ियारी करून झाली िोिी. एका थाळीि चािंदीच्या पादकुा ठेर्ल्या 

िोत्या. र्ािाजींचे गरुु, हिर्ालय जी हगरी र्िाराज यािंच्या त्या 

पादकुा िोत्या. त्या पादकुािंची र्ाझ्याकडून पाद्य पजूा करर्नू 

घेिली. र्ािाजींनी र्ाझ्या डोक्यार्र िाि ठेर्ला. आिा िोलीि 

आम्िी दोघीच िोिो. “र्ै जो बोलिी िूिं उसे िमु्ि े दोिराना ि…ै 

आिे बिंद करने ि ैऔर बस बोलिे जाना ि”ै िळघरािल्या िोलीि 

फक्त सर्ई चा उजेड िोिा. फुलािंचा आहण उदबत्त्यािंचा र्ास 

दरर्ळि िोिा. र्ािाजी नी कािी हदव्य र्िंत्र उच्चारला, आहण 

र्ागोर्ाग र्ीदिेील िो र्िंत्र म्िण ू लागले. आधी र्ािाजींचा 

आर्ाज अगदीच सौम्य िोिा, निंिर त्यािंचा आर्ाज हकिं हचि र्ोठा 

आहण िीव्र िोऊ लागला. िसिसा र्ाझ्या आर्ाजाि दिेील बदल 

िोऊ लागला. आिा िोलीि फक्त त्यािंचा आहण र्ाझा आर्ाज 

िोिा. बरेच र्ेळा िा र्िंत्र म्िणनू झाल्यानिंिर र्ािाजी म्िणाल्या, 

अब िरु् बोलो र्ै निी बोलूिंगी.. जब िक र्ै रुकने को ना किूिं िब 



िक बोलिे रिना.. जर्ळ जर्ळ पाऊण िास र्ी र्िंत्राचा जप करि 

िोिे आहण र्ािाजी र्ाझ्या डोक्यार्र िाि ठेर्नू बसल्या िोत्या.  

त्यािंनी थािंबण्याचा इशारा केला आहण र्ी थािंबले. 

पादकुािंना नर्स्कार करून आम्िी दोघी र्र िॉल र्ध्ये आलो. 

पिंचपक्र्ान्न असलेलिं एक िाट आहण उपासाची दोन िाट र्ािंडून 

ठेर्ली िोिी. पिंचपक्र्ान्नािंचा िाट र्ाझ्यासाठी िोििं. पानार्र 

बसण्याआधी र्ािाजी म्िणाल्या “यि जो र्िंत्र िर्ने िमु्ि ेबिाया ि ै

र्ि बीज र्िंत्र किलािा ि,ै इस र्िंत्र की िेरा र्ालाए रोज करिे 

रिना… िरु् बडी भागयर्ान िो, यि बीज र्िंत्र र्ािंगनेसे निी हर्लिा. 

और कोई सिंन्याहसनी जब ये र्िंत्र िदु िोकर िमु्ि ेदिेी ि ैिब ये हसद्ध 

र्िंत्र िोिा ि.ै इसकी जाप से िमु्िें बिुि सिु शािंिी हर्लेगी. िमु्िारा 

कल्याण िोगा” 

दसुऱ्याच हदर्शीपासनू र्ाझ्या नेिर्ीच्या जपासोबि र्ी 

िा िी जप करू लागले. इथे र्िशे्वरला र्ाझ्या िािनू शक्ती यज्ञ 

करून घेण्याि आला. रार् जन्र्ाचिं पर्व र्ाझ्याकडून साजरिं करण्याि 

आलिं आहण आिा र्ाझी र्ाझ्या घरी परिण्याची र्ेळ झाली. जािा 

जािा र्ािाजी म्िणाल्या ” जाप करिे रिना, िमु्ि ेइस  आश्रर् की 

उत्तराहधकारी के रुप र्ें दिेना चाििी िूिं” र्ी हर्र्ेश लि हदलिं 

नािी..का कोण जाण,े द्यार्िं र्ाटलिंच नािी. र्ी र्ागच्या भागाि 



म्िणाले िोिे िा भाग लिान िोईल असिं र्ाटििंय, पण कदाहचि िा 

भाग थोडा र्ोठाच िोईल. या जपाचा एक अनभुर् र्ला िमु्िाला 

सािंगायचा आि.े 

र्ी घरी गेले, आगि स्र्ागि झालिं, र्लुाला भेटले आहण 

रुटीन सरुू झालिं. पण रुटीन बाकी घरच्यािंच सरुू झालिं. 

त्यािंच्यासाठी पाच सिा र्हिन्यािंनी त्यािंची व्यक्ती परि आली िोिी. 

त्यािंच्या हदनचयेि र्ी नसल्यार्ळेु जो कािी फरक पडायचा िोिा 

िेर्ढाच पडला िोिा. र्ी आल्यार्र र्ी र्ाझे सतू्र र्ाझ्या िािाि 

घेिले आहण त्यािंची हदनचयाव र्ी पररिर्ेला जाण्याआधी जशी 

िोिी िशी झाली. र्ला र्ात्र कािी केल्या करर्ेना. र्ाझ्या हदनचयेि 

प्रचिंड फरक पडला िोिा, पडणारच िोिा… अशाि र्ला र्ाझ्या 

जप  पजूा पाठ यािंचा फायदा िोऊ लागला. घरािली कार्िं सिंपली 

की र्ी जपाला बस ूलागले. िळूिळू जप र्ाढि गेला, िशी र्नाची 

शािंिी िी र्ाढि गेली. र्ात्र एक र्ेगळाच प्रकार घडिोय ि ेर्ाझ्या 

लिाि यायला िपू र्ेळ लागला. ठरल्याप्रर्ाणे आम्िी इिंदोरला 

हशफ्ट झालो. कािी हदर्स घर लागेस्िोर्र र्ेळ फटाफट हनघनू 

जाऊ लागला.. निंिर पनु्िा र्ी जपाकडे र्ळू लागले. िळूिळू कार् 

करिा करिा, उठिा-बसिा टीव्िी बघिा बघिा जप करू लागले. 

जप करण ेिचे जण ूर्ाझ्या आयषु्याचिं ध्येय असल्यासारििं झालिं. 

फेसबकु, व्िाट्सअप सिंपणूव बिंद करून टाकलिं िोििं र्ी त्यार्ेळी. 



कोणी हर्त्र र्ैहत्रणी नािी, कुठला सोशल कायविर् नािी, शेजार 

पाजार नािी, आर्डीहनर्डी नािी… एका िरुण स्त्रीला 

िव्यािव्याशा र्ाटणाऱ्या कुठल्यािी गोष्टींचा हर्चार सदु्धा र्ाझ्या 

र्नाि येि नसे. घर ि े केर्ळ किवव्य बननू रािीलिं िोििं. याचा 

पररणार् र्ाझ्या घरार्र, र्ाझ्या र्लुार्र, र्ाझ्या सिंसारार्र िोईल ि े

सदु्धा र्ाझ्या लिाि आलिं नव्िििं. र्ाझी र्ैत्रीण डॉक्टर अर्िृा 

इिंदरुकर िीनी ि ेर्ाझ्या लिाि आणनू हदलिं. 

“सरुुहच ि ूिरर्िेयस कुठेिरी.. अगिं बाल र्ैहत्रणी आपण, 

ि ूएक साधा फोनिी करि नािीस… ि ूसिंपणूव िरर्ण्याच्या आधी 

सार्ध िो,. ि ेअसिं हनहर्वकार र्ागणिं र्ला अहजबाि पटि नािीये 

िझुिं. काय करायचिं िे कर, हबझी िो कुठेिरी.. नर्वदा पररिर्े चे 

अनभुर् हलिायला घे.. त्यासाठी पनु्िा फेसबकु व्िाट्सअप सरुू 

कर… सरुू र्ाणसाि परि ये… प्लीज” हिचा आर्ाज, हिचे शब्द, 

कुठेिरी हिची िळर्ळ… र्ला झोप उघडल्यासारििं झालिं. त्याच 

सिंध्याकाळी र्ी बाबा र्िाराजािंना (र्ाझे गरुु) जाऊन भेटले. सगळा 

प्रकार त्यािंच्या कानार्र घािला. अगदी िणाचािी हर्लिंब न करिा 

िे म्िणाले “ि ूनर्ािरी बीज र्िंत्राचा जप करिेस का? िो िाबडिोब 

बिंद कर. र्िंत्र उत्तर् आि,े अहिशय प्रभार्ी आि,े पण या र्िंत्राचा 

जप करण्याचिं िझुिं र्य नािी. या र्िंत्राचा जप केल्यानी प्रचिंड र्ैरागय 

येििं. िझु्या सिंसाराला िझुी गरज आि.े जप िझुाच आि,े त्याला 



हजर्िंि ठेर्ण्यासाठी रोज एक र्ाळ परेुशी आि.े र्ात्र सध्या िेर्ढिंिी 

करू नकोस. एकनाथी भागर्ि र्ाच. हिसरा अध्याय र्ाच, िळूिळू 

सगळिं व्यर्हस्थि िोईल. ि ू िा जप सरुु ठेर्लास िर िझु्यािी 

नकळि प्रचिंड र्ैरागय िलुा येईल आहण सिंसारािनू हनघनू 

जाण्यासाठी िझुी िडफड सरुू िोईल. िे योगय नािी. िझु्या 

कुटुिंबाला, िझु्या र्लुाला िझुी गरज आि.े िझुा गरुुर्िंत्र िा परेुसा 

आि.े फक्त िेर्ढा सरुु ठेर्… बाकी ज्या र्ेळेला र्ैरागयाची गरज 

असेल त्या र्ेळेला ि ूहनहिि िा जप कर. र्ी िलुा अडर्णार नािी. 

दसुऱ्या हदर्शीपासनू र्ी जप करणिं बिंद केलिं. िपू 

किं टाळा यायचा, हचडहचड व्िायची. र्ग काय, फेसबकु सरुु केलिं, 

कहर्िा र्ाचन सरुू केलिं, पररिर्ेचे अनभुर् हलिणिं सरुू केलिं, 

िरेदी करणिं सरुू केलिं, अगदी टीव्िी हसरीयल बघणिं सदु्धा सरुू 

केलिं. गरुु र्ाऊलीच्या कृपेने लर्करच त्या हस्थिीिनू बािरे पडले 

आहण र्ाणसाि आले.  

र्िंडळी, प्रत्येक गोष्टीची योगय र्ेळ असार्ी लागिे. त्या 

र्ेळेच्या आधी हकिं र्ा त्या र्ेळेच्या निंिर जर िी गोष्ट घडली िर िी 

अपायकारक असिे. र्ैया ची पररिर्ा घडण्याची योगय र्ेळ र्ाझ्या 

आयषु्याि आली म्िणनू र्ाझ्याकडून पररिर्ा यशस्र्ीपणे पणूव 

झाली. पररिर्ेि हर्ळालेले अनेक धडे, अनेक हशकर्णी आजिी 



र्ाझ्या दनैिंहदन आयषु्याि र्ला सिकायव करि असिाि. 

त्याचप्रर्ाणे, र्ैरागय येण्याची र्ाझी अजनू र्ेळ आली नािी या 

हनणवयाचा र्ी स्र्ीकार केला आि.े परू्ीसारिीच र्ी र्ाझ्या कुटुिंबाि 

आिा रर्र्ाण झालेली आि,े अथावि िव्यास आजिी कसलाच 

र्ाटि नािी. आजिी प्रत्येक सर्ोर येणार या गोष्टीचा स्र्ीकार 

हनहश् चिपणे आि ेिरीिी आयषु्याि एक सर्िोल आि.े र्ी र्ैयाला 

आहण र्ैया र्ला कधीिी सोडणार नािीि. दर पिंधरा हदर्सािंनी 

हिच्या भेटीला र्ी जाि असिे. र्र्वभरािनू एकदा हकिं र्ा दोनदा, जसिं 

जर्ेल िसिं, ििंड पररिर्ा दिेील र्ाझी सरुू आि.े आहण या 

सगळ्या बरोबरच कौटुिंहबक आनिंद सदु्धा र्ी घेि असिे.  

र्ला र्ाझ्या र्ैयाची फार कर्ाल र्ाटिे. अर्कु र्ागव धरू 

नको असिं िी नसुििं सािंगि नािी, िर त्या र्ागावर्रची थोडीफार 

र्ाटचाल दािर्नू िो र्ागव योगय की अयोगय िा हनणवय िी र्ला 

घ्यायला भाग पाडिे. र्ाझ्या त्या हनणवयािंर्ध्ये हिचा आशीर्ावद, 

हिचा सिभाग, हिचिं सिकायव असिच ि ेकािी र्ेगळिं सािंगायला 

नको. हिच्या आदशेानेच िी लेिर्ाला सरुू झाली िोिी. िब्बल 

दीड र्र्व आपण सगळेच हिच्या साहन्नध्याि िोिो कारण िी हिची 

इच्छा िोिी. िमु्िी सगळेच र्ेगर्ेगळ्या र्ाध्यर्ािनू र्ाझ्याशी 

सिंपकावि असिा, या लेिन र्ाहलकेर्ळेु िरु्ची सदु्धा पररिर्ा घडिे 

आि े असे र्ला साित्याने सािंगि असिा. आज या पररिर्ेच्या 



लेिर्ाहलकेचा शेर्टचा भाग असला िरीिी आपली िी पररिर्ा 

साित्याने सरुूच असेल, कारण पररिर्ेचा प्रत्यि अनभुर् फक्त 

सिंपिो आि,े िरे पाििा पररिर्ा कधीिी सिंपि नािी. िी 

र्िुवळाकार आि,े हिथे सरुुर्ाििी नािी आहण शेर्टिी नािी. 

आपण आपल्या िकव बदु्धीने कुठल्यािरी एका हबिंदलूा सरुुर्ाि 

सर्जनू हिथर्र पनु्िा येऊन पोचण्याच्या प्रहियेला पररिर्ा असे 

सिंबोधिो. र्ात्र अनाहद अनिंि कालचिा प्रर्ाणे असलेली, हनहिि 

उगर् हबिंद ूिसेच सर्दु्र दरे्िे र्ध्ये हर्लीन िोण्याचे कुठलेिी हनहिि 

हचन्ि र्ागे न ठेर्णारी नर्वदा र्ैया आहण हिची पररिर्ा दिेील 

अनादी आहण अनिंि आि.े प्रश्न आि े िो र्ाझ्या सरुू िोण्याचा 

आहण सिंपण्याचा. ि ेदोन्िी हबिंद ूर्ाझ्या िािाि नािी. र्ात्र या दोन 

र्धला प्रर्ास सकुर व्िार्ा म्िणनू र्ैया र्ात्र र्ाझ्या पाठीशी 

आजीर्न आि…े िशीच िी िरु्च्यािी पाठीशी आजीर्न आिचे. 

आजच्या शेर्टच्या भागाचा शेर्ट एका नर्ीन  सरुर्ािीने करूयाि. 

आजपयंि आपण फक्त “नर्वद ेिर” म्िणि आलो आिोि… आज 

एक नर्ीन जयघोर् करू, स्र्ीकारु आहण जग ू दहेिल. आयषु्य 

घडणिं घडर्णिं िी बघिेय …आपण फक्त पाऊल पढेु टाकि 

जायचिंय.. प्रत्येक पार्लार्र िीचिं स्र्रण  करायचिंय… 

नर्वद ेिर, हजिंदगी भर… नर्वद ेिर,हजिंदगीभर 



जैसी लाटे र्ाझी हर्सळिा लाट | 

शोध ूजािा आि दजुी सापडेना || 

िैसी रेर्ा र्ाई, आत्म्याचे िळा 

हिजर्ीण आगळा,कोणी नस े

  



पुस्तक म्हणजे मैफल 

 

फेसबकु, whatsapp, वकंिा अनेक निीन र्ाध्यर्ांत िाचन 

होतंच. फेसबकुच्या नािातच र्ळुी ’बकु’ आह.े र्धेच एिादी 

लकेर, नंतर कुठे विनोद, अचानक कोणी तरी आक्रस्ताळं राजकीय 

भाष्य करणार आवण ते संपतं न संपतं तो एिाद्या र्तृ्य़चूी बातर्ी 

िा लग्नाचा िाढवदिस. या र्ाध्यर्ांतनूही ज्ञान, भािना, यांचा िेळ 

चालतो; नाही असं नाही. पण तो क्षवणक असतो. ओझरता असतो. 

एिादी सुंदर लकेर र्न र्ोहून टाकते िरेच. पण र्ैफलीचा गंध जसा 

आयषु्यभर दरिळत रहातो तसे होत नाही. 

आपल्या र्नाला, आपल्या बदु्धीला िरच्या दजामिर 

नेण्यासाठी पसु्तके आिश्यक असतात. र्ग ती छापील असो िा ई. 

आपले र्न आवण बदु्धी यांना दजेदार िरुाक द्या. पसु्तके िाचत 

रहा. ई सावहत्य प्रवतष्ठान ईपसु्तके विनार्लू्य दते ेत्यार्ागे एक उद्दशे 

आह.े एक र्न, एक बदु्धी जेव्हा िरच्या पायरीिर जातं तेव्हा ती 

व्यक्ती िरच्या दजामला जाते. जेव्हा सर्ाजातील असंख्य लोक 

िरच्या पायरीिर जातात तेव्हा सर्ाजच प्रबदु्ध होतो.  

िाचत रहा. पसु्तके िाचत रहा. 
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