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नर्मदा परिक्रर्ा-२ 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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माझी ओळख 

नममदे हर 

खरंतर माझी ओळख देणे हा एक मोठा विरोधाभास आहे असे मी म्हणेन; कारण नममदा 

पररक्रमेने मला नममदामय केलं, वतथे "मी" म्हणून कुणी उरतच नाही. वकंबहुना माझ्यामधील 

ही "मी" दूर व्हािी असंच माझं माझ्या नममदामैय्याला मनापासून सांगणं आहे. ह्या देहातून ही 

"मी" सुटली तर माझ्या माईची माझ्यािर फार मोठी कृपा आहे असे मी समजेन.  

या अनुभिकथन पुस्तिकेसाठी म्हणून जर माझी ओळख द्यायची असं म्हटलं तर मी 

कुणी लेस्तखका नाही हे मी आिजूमन सांगेन. आिड म्हणून वलवहलेल्या कथा, कविता कधीही 

पुिक स्वरूपात आजतागायत आलेल्या नाहीत. स्वतः ई सावहत्य प्रकाशनाची संस्थापक 

सदस्या असूनही. कदावचत यामागे एक कारण असले पावहजे. ते असं की माझ्याकरिी करिून 

घेण्यात आलेल्या नममदा पररक्रमेचं आवण साक्षात नममदा मैयाने माझ्या प्रारब्धात घातलेल्या 

अनुभिांचं ह्या देहाकडून वलवहल्या जाणारं हे पवहलं पुिक असािं ही देखील माझ्या नममदा 

माईची ईच्छा असेल कदावचत.  

आवण म्हणूनच दुसऱ्या कुठल्याही ओळखीपेक्षा एक पररक्रमािासी, नममदाभक्त आवण 

अगदी माझ्या नािाचाच उले्लख करायचा झाल्यास मला माझी ओळख “रेिारूवच-सुरुवच” 

म्हणून करून द्यायला आिडेल.   



 

6 

 

पवहल्या भागाचे मनोगत 

नममदे हर 

आपण सिमजणच अमुक एखादी गोष्ट करतो ती त्या मागे असलेल्या कारणांमुळे. मी 

अमुक केलं की असं होईल, म्हणून हे करायचं, आवण तमुक केलं की तसं होईल म्हणून ते 

करायचं. सरते शेिटी प्रते्यकाचा शोध एका वठकाणी येऊन थांबतो. आपल्यासारखे सिम 

सामान्य लोक त्याला “सुख”असं म्हणतात. आवण खरं सांगू का, या सुखाच्या शोधातच मला 

नममदा पररक्रमेचा आवण त्यातून वमळालेल्या अनुभूतीचा शोध लागला.  

पी एच डी करणं मला फार कष्टप्रद जात होतं. शेिटचं प्रकरण हाताबाहेर जात होतं. 

नोकरी, घर, मुलाचा अभ्यास, स्वत:चा अभ्यास, यात मी इतकी िैतागून जात होते की सगळं 

सोडून पळून जािं सं िाटायला लागलं. नमूद करािे आवण करू नये अश्या अनेक कारणांनी 

मला वगळंकृत करून झालं होतं. नकळता मी वडपे्रशन नािाच्या आजाराचा वशकार व्हायला 

लागले होते, नवे्ह झालेच होते.  

पण यातून बाहेर पडायचं होतं, मागम सापडत नव्हता.. तातु्परतं मन रमिायचं, आवण 

पुन्हा पुन्हा, अनेकदा या सगळ्या प्रश्ांनी आघात करायचे.. हे असच सुरु होतं. मात्र हत्ती जाऊन 

शेपूट उरािं इतकं पी एच डीचं थेवसस रावहलेलं. ियाच्या १३ व्या िर्षीपासूनचं स्वप्न, जंगलात 

राहून अखंड मेहनतीने काढलेले वदिस, हे सोडून द्यायलाही मन तयार नव्हतंच.. अन विचार 

करता करता मी पुन्हा ियाच्या १३ व्या िर्षामत पोहोचले. नममदा पररक्रमा करािी हा विचार 

त्यािेळी पवहल्यांदा मनात आला होता, तो विचारच माझ्या पररक्रमेचं बीज आवण या वडपे्रशनचा 

आधार ठरला, आवण माझा सुखाचा शोध सुरु झाला.  

माझे गुरु पं. पु नाना महाराज तराणेकर यांच्या पोथीमधे्य िाचलेले नममदा माईचे अनुभि 

माझी पे्ररणा झालेत, त्यांचे आशीिामद माझं किच झालं, आवण काही िेड्या लोकांचे अनुभि 
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माझं िेड झालेत. िेडात सुख असेल कदावचत… हो असेलच… या िेडाचा ध्यास लागला… 

मन तळमळू लागलं.. जळी, स्थळी काष्ठी पार्षाणी फक्त माझी माउली वदसू लागली...  

आस तुझी जीिा तुझी तळमळ । तुझ्याशीच नाळ जुळते माझी…॥१॥ 

ध्यास तुझा वचत्ती लावगयेला ऐसा । मत्स्यालागी जैसा जळािीण ॥२॥ 

पाऊले िळती तुझेवच नी िाट । मनी काठोकाठ तूची िसे ॥३॥ 

घातलीसे हाक अता लेकराला । फ़ेक पािलांना आप पडे ॥४॥ 

माय माऊलीचा करू हो गजर । “नरमदे हर” मंत्र वदधला ॥५॥ 

मज ज्ञान अल्प, तैसावच संकल्प । तूवच आता कल्प पूणम करी ॥६॥ 

मैया वकनाऱ्याला, घडो माझा िास । “रेिा मैया” श्वास जडो देिा ॥११॥ 

“सुरुवच” म्हणे रुवच रेिा चरणासी । शरणास दासी, सांभाळीजे ॥१२॥ 

संकल्प घेतला, आवण सगळं काही माझ्या माउलीिर सोडून वदलं. वतनीही जातीनं लक्ष 

घातलं आवण पररक्रमा पूणम करिून घेतली.  

१ नोव्हेंबर २०१७पासून २२ माचम २०१८पयंत चा कालािधी माझ्या अयुष्यात असा काही 

आला की त्यानंतर आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला, वकंिा संपलाच असं मी म्हणेन

… आई नममदेच्या साविध्यात आवण त्याही नंतर आज जे काही आहे ते, ते आहे इतकंच मी 

सांगू शकेन एखादी गोष्ट आहे आवण म्हणून वतचा स्वीकार करायचा, म्हणजे त्या गोष्टीच्या 

असण्याचा स्वीकार करायचा तर एखादी गोष्ट नाही तर म्हणून ती नाही हे ही मान्य करायचं.. 

म्हणजे ठरिून नवे्ह हं.. आपोआप, अगदी कुठल्याही प्रयत्ना वशिाय.. अशी काहीशी सिय 

लागली… चांगली की िाईट ते मावहत नाही…पण लागली. त्याचे फ़ायदे तोटे मावहत नाही 
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आवण मावहत करून घेण्याची इच्छा देखील नाही…आवण हे नेमकं कसं घडलं ते ही मावहत 

नाही… 

मात्र आता समोर येणाऱ्या प्रते्यक गोष्टीकडे साक्षीदाराच्या भुवमकेतून बवघतल्या जातं. 

म्हणजे कसं तर एखाद्या कोटम केस मधला साक्षीदार नजरेसमोर आणू… जी काही घटना 

घडली ती या सक्षीदाराने पावहली.. मात्र झालेल्या घटनेत त्याचा सकमम सहभाग नाही, तो केिळ 

साक्षीदार आहे आवण जे झालं ते सांगण हेच त्याचं काम आहे.. आवण ते ही गरज पडली तर.. 

गरज पडली नाही तर फ़क्त तो अनुभि गाठीशी कुठेतरी असतो, इतकंच! जेव्हा प्रते्यकच 

गोष्टीकंडे असं पावहल्या जातं तेव्हा त्याचा न आनंद होतो, न दु:ख! कारण मुळात आनंद वकंिा 

दु:ख हे त्या त्या अपेके्षिर अिलंबून असतं. इथे या साक्षीदाराला घडलेल्या घटनेकडून 

कुठलीही अपेक्षा नसते.. त्यातून त्याला काहीही नको असतं… आवण म्हणूनच तो त्यािर विचार 

देस्तखल करत नाही, साक्ष देतो आवण मोकळा होतो… 

“मोकळा होतो” हा शब्दच वकती सूचक आहे नं…. म्हणजे तो बांधल्या जात नाही 

वकंिा अडकून पडत नाही. म्हणजे समोर कावहही असो… तो वतथे असतो, पण त्यात गंुतत 

नाही… ते जे काही आहे ते आहे तोिर बघायचं, आवण ते संपलं की संपल. ते संपण्याचा 

आनंदही नाही आवण दु:ख तर अवजबात नाही.. मग दुसरं काहीतरी समोर येणारच.. आवण ते 

ही कधीतरी जाणारच.. हे मावहतच आहे… या “काहीतरी”च्या मागे जाण्याची इच्छाच न होणं 

ही मोकळीक…. मला वसयाराम बाबांचे शब्द आठिले…. ते म्हणतात.. “मै तो वसफ़म  तमाशा 

देखता हंू”… तसं फ़क्त मोकळेपणानी तमाशा बघायलाच आिडू लागलंय… मग समोर 

कावहही असो… पुन्हा तसाच तमाशा असािा अशी इच्छा नाही, तसा नसािाच असं ही मत 

नाही…. कारण काय समोर येतंय हे आपल्या हातात नसतं आवण ते आपल्याला मावहत ही 

नसतं.. आपण आपली फ़क्त गंमत बघायची…ही गंमत बघायला मन आपोआप वशकलं ते 

मैयाच्या कृपेमुळे... अंगिळणी पडल्यासारखं झालं.. कुठला वनणमय घ्यायला लागला नाही का 
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कुठलं वनयंत्रण ठेिािं लागलं नाही... खरं सांगू का.. सुखरूप आनंद काय असतो ते उमगू 

लागलं... जी अिस्था इतर कुठल्याही अिस्थेिर वकंिा घटनांिर, अपेक्षांिर, व्यक्ती ं िर 

अिलंबून नाही त्या अिस्थेला सुखरूप असं म्हणता येईल कदावचत... आवण दु:ख नाही म््हणून 

आनंद म्हणूयात.... आवण हे असं हसत खेळत, आईच्या पदराशी जसं लहान मूल घुटमळतं 

तसं त्या माईच्या वकनाऱ्याशी घुटमळत, वतने वदलेल्या अनुभिाच्या वशक्षणातून असं काही 

साध्य झालं की आता दुसरं काही वशल्लक रावहलेलं नाही. जे काही वमळायचं होतं ते वमळून 

झालेलं आहे.. जे काही समोर येतय ते पानात िाढलेलं आहे, आवण जोिर ह्या जड देहाच्या 

वपंजरऱ्यात हा जीि आहे तोिर ते जे काही समोर येणार आहे बघािच लागणार आहे.. मात्र ते 

बघताना एखादी वफ़ल्म बघािी अशी त्रयस्थाची भूवमकाच मनाकडून आपोआप आवण कायम 

घेतली जाऊ शकणं हे केिढं मोठं भाग्य! 

आता ह्यात दु:ख नक्कीच नाहीये.. सुख आहे का ते मावहत नाही, कारण ते कसं असतं 

नक्की याची जाणीिच नाहीये…. आवण आता ते जाणून घेण्याची इच्छा ही नाहीये, मात्र हे जे 

काही आहे त्याला, म्हणजे या अिस्थेला जर सुख म्हणत असतील तर मला समथम रामदास 

स्वामीचंी क्षमा मागून असच म्हणािं लागेल.. ”जगी सिम सुखी अशी मीच आहे…” 

आवण आता काहीही नकोय... हिाय तो फक्त ध्यास, माझ्या माउलीचा. माझं हे जे 

काही झालंय त्याला अनेक िेड्या लोकांची साथ वमळाली आवण माझ्यातलं हे िेड जोपासल्या 

गेलं, ज्याने माझ्या जीिनाचं साथमक झालंय. मला काय वमळालय नक्की हे शब्दात सांगता 

येणार नाही, ती अनुभूतीच मोठी विलक्षण आहे.  

श्वास श्वास रेिा, ध्यास ध्यास रेिा। अंतरीचा ठेिा रेिामाई॥१॥ 

प्रारब्धाचे देणे, म्हणोनी भोगणे। खंडून नुरणे अंती काही॥२॥ 

कपूमराची जैसी, जळते आरती। येत काय हाती गंधा िीण?||३|| 
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तोवच अनुबंध, तैसाची संबंध। देह ते प्रारब्ध, गंध रेिामाई॥४॥ 

काय आवण देणे, काय आता घेणे | रेिारुवच म्हणे रेिा रेिा ||५|| 

सुरिातीला मला अनेक जण म्हणाले, आपले अनुभि सांगू नयेत, सांवगतले की परत 

तसे अनुभि यायचे नाही, मात्र माझी अनुभूती आवण गुरु आज्ञा म्हणतात, संचय करूच नये, 

मग अनुभिाचा तरी का करायचा? िाटून टाक.. जसं इतरांचं िेड घेऊन तुझं आयुष्य घडलं, 

ज्या आत्मानंदाची गोडी तू चाखतेयस, ती ही िाटून टाक.. आवण म्हणून हे वलखाण...  

रेिारूची-सुरुवच  

संपकम : ९८२३६५३५११ 

संकेत स्थळ : www. thetbhet. wordpress. com 

दुसरा भाग िाचण्यापुिी पवहला भाग िाचािा ही विनंती. ज्यांनी िाचला असेल त्यांनी एकदा 

चाळािा यासाठी खाली वलंक देत आहोत.  

  

http://www.esahity.com/

uploads/5/0/1/2/501218/

narmadaa_parikrama_sur

uchi_naik.pdf  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/narmadaa_parikrama_suruchi_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/narmadaa_parikrama_suruchi_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/narmadaa_parikrama_suruchi_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/narmadaa_parikrama_suruchi_naik.pdf
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“नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती” या अनुभव मालिकेचा  

दुसरा भाग प्रकालित करण्यापूवी… 

 

सववप्रथम माझ्या नमवदामैयािा आलि माझ्या सद्गुरूं ना लिरसाष्ाूंग नमन! आज हे 

मनोगत लिहीताना मिा अलतिय आनूंद होतोय. ह्या आनूंदाचूं कारि या पररक्रमेत आिेल्या 

अनुभवाूंइतकूं च लविक्षि सुूंदर असूं आहे. मी नेहमीच म्हित असते, माझ्या नमवदामैयानी मिा 

भरभरन लदिूंय! ती अजूनही देतेय, देतेच आहे! एक पायी पररक्रमा लतने माझ्याकडून पूिव 

करन घेतिी ती किी ते आपि वाचत आहातच पि त्यासोबत रोज, अगदी दररोज ती मिा 

लतच्या कुठल्या ना कुठल्या काठावर घेऊन जाते. अगदी एका लदवसात अनेक पररक्रमा 

माझ्याकडून ती घडवून आिते. गेल्या दोन वर्ाांत माझ्याकडून अिा हजारोूंनी पररक्रमा लतने 

करवून घेतल्यात, मात्र या पररक्रमाूंचूं शे्रय मिा न जाता ते मिा लमळािेल्या सूंवेदनिीि, नमवदा 

भक्तीने तुडुूंब भरिेल्या वाचक वगाविा जातूं! हा वाचक वगव मिा लमळािा तो ई-सालहत्य 

प्रलतष्ठानमुळे... म्हिून या हजारोूंनी, दररोज होिाऱ्या नमवदा पररक्रमेचूं शे्रय माझ्या ईसालहत्यचूं! 

रोज लकमान वीस ते तीस फोन येतात. समोरन कधी कोिी िहानिी बारा-तेरा वर्ाांची 

नमवदामैया माझ्यािी बोित असते तर कधी नव्वदीच्या घरात पोचिेिी मायाळू, हळवी, भावूक 

आजी माझ्यािी बोित असते, माझूं अलभनूंदन करत असते, कौतुक करत असते आलि 

आिीवावद देत असते. कधी एखादा मोठा भाऊ पाठीवर िाबासकीची थाप घाित असतो तर 

कधी एखादा िहानगा "ताई मिा पि साूंग ना काहीतरी मालहती, मिा पि पररक्रमा करायची 

आहे" अिी िलडवाळ लवचारपूस माझ्याकडे करतो. लकती लकती म्हिून नाती लदिीत मैयाने 

मिा! 
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कधीकधी या नमवदा नात्याूंचे िब्द मिा दूर कुठेतरी नेऊन ठेवतात.. कधी मी हमसून 

हमसून रडू िागते, लतच्या कृपेची जािीव होताना आलि कधी काही िब्द मिा लनिब्द 

करतात.  

कारवारच्या कावरे आजी, डोूंलबविीच्या देिपाूंडे आजी या दोघी ूंचे िब्द ऐकिे त्यावेळी 

मिा माझ्या गुरूं नी "अनुभव वाटून टाक" हे का साूंलगतिूं त्याचा अथव समजिा. ज्या वेळेिा 

सद्गुर बाबा महाराज तरािेकर याूंनी मिा "अनुभव वाटून टाक" असूं साूंलगतिूं त्या वेळेिा 

त्या अनुभवाूंचा ही सूंचय नको असा अथव मिा प्रतीत झािा होता मात्र त्यामागचा अथव खूप 

वेगळा होता.  

नमवदामैया आलि माझ्या सद्गुरूं नी माझी लनवड एका वेगळ्याच कायावसाठी केिी होती. 

कावरे आजी आलि देिपाूंडे आजी याूंचे िब्द ऐकून ते जािवतूंय. नव्वद िर्म पूणम झालेल्या 

देशपाांडे आजी म्हणाल्या " र्ाझां िय असां आहे की र्ी गाडीने देखील परिक्रर्ा करू 

शकत नाही. र्ाझी सून र्ला तुझे सगळे अनुभि िाचून दाखित असते. र्ला डोळ्ाांनी 

अवजबात वदसत नाही र्ात्र र्ाझे कान का शाबूत िावहलेत हे र्ला सर्जतांय आता. 

र्ाझी नर्मदा परिक्रर्ा किणां झालां नाही याची र्ला आता अवजबात खांत िाटत नाही 

कािण न वदसणाऱ्या डोळ्ाांनी आवण ऐकू येणाऱ् या कानाां र्ार्म त तुझ्या अनुभिाांचा हात 

धरून तुझ्याच सोबत र्ी देखील ही परिक्रर्ा पूणम केली आहे असां र्ाझां र्त आहे. र्ला 

नर्मदा परिक्रर्ा पूणम किण्याचां सर्ाधान आवण भाग्य नक्कीच लाभलेलां आहे तुझ्या 

अनुभि कथनारु्ळे" या अवभप्रायापेक्षा र्ोठा अवभप्राय काय असू शकतो?काििािच्या 

काििे आजी ति "तुझ्याशी बोलून झालां आवण र्ाझां नर्मदा दशमनाचां इप्सित पूणम झालां" 

असां बोलून ढसढसा िडू लागल्या! 

बडोद्याची यिश्री, जळगावची मूंलजरी, पुण्याची मेधा, नागपूरची मयूरा आलि अिा 

असूंख्य मैलत्रिी मिा नमवदामैया नी लदल्या. या मैलत्रिी ूंची िहानगी आपल्या आयाूंकडे हट्ट 
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करतात "सुरची माविीचा तो हनुमानाच्या दिवनाचा अनुभव साूंग, लतिा नमवदामैया नी कसूं 

उचििूं होतूं ते साूंग" आलि हे असूं झािूं की वाटतूं की इतक्या इवल्या-इवल्या मनाूंमधे्य 

भक्तीचे बीज माझ्या करवी पेरण्याचूं भाग्य मिा माझ्या सद्गुरूं नी आलि माझ्या मैया ने लदिूं 

ही केवढी कृपा माझ्यावर! 

स्वीडनचे लप्रयतम चव्हाि दादा, दुबईचे अलभरे्क दादा, लफजीचे अलमत देिपाूंडे दादा, 

अश्या लकतीतरी भारताबाहेर राहिाऱ्या नमवदा भक्ताूंनी आवजूवन फोन केिेत, कौतुक केिूं 

अलभनूंदन केिूं!नमवदामैया, सद्गुर नाना महाराज याूंनी मिा खूप मोठा पररवार लदिा. या खूप 

मोठ्या पररवाराचूं खूप खूप पे्रम मिा लमळािूं आहे, मीळतूं आहेखरूं  तर आताच, म्हिजे हा 

"नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग-2" प्रकालित करायचूं ठरवलूं  त्याच 

लदविीची गोष्. गुरपुष्यामृत योग. िुभ लदवस. हा लदवस माझ्यासाठी एक मूंगलमय लदवस 

होता. रोज फोन येतात तसाच एक फोन त्यालदविी ही आला मात्र हा फोन रोजच्या फोनपेक्षा 

लनश्चचतपिे वेगळा होता. "र्ी नाविक हुन र्ाधि वगिी र्हािाजाांचा विष्य बोलतो आहे. 

र्ाधि वगिी र्हािाज गेल्या 13 िर्ामपासून र्ौन आहेत. त्ाांना जि कधी काही साांगायचां 

असेल ति ते पाटीिि वलहून देतात. तुर्चां नर्मदा परिक्ररे्चा पुस्तक र्ी र्हािाजाांना 

िाचायला वदलां . र्हािाजाांना तुर्चां पुस्तक अवतिय आिडलां . तुर्ची अध्याप्सिक बैठक 

नक्कीच प्रगतीिि आहे असां र्हािाज म्हणालेत. र्हािाजाांच्या पाटीचे दोन र्ोटो 

पाठिीत आहे. " या फोन नूंतर लगेचच एक श्व्हलडओ कॉल आला. श्व्हलडओ कॉल घेता क्षिी 

समोर बसलेले माधवलगरी महाराज लदसू लागले. लवनम्रपिे हात जोडून महाराज बसले होते. 

मी प्रिाम करताच श्ितहास्य करत आिीवावदाचा हात त्याूंनी वर केला. हा खरूंतर ग्रीन 

लसग्नलच म्हिायचा दुसऱ्या भागाच्या प्रकािनासाठी. मला पुन्हा एकदा बाबा महाराज 

तरािेकर, गुरमहाराजाूंचे िब्द पुन्हा आठवले “वाटून टाक” आलि घेतला लनिवय. खरूं  तर 

सूंपूिव पुस्तक पूिव करन मगच भाग २ प्रकालित करायचूं असूं आधी ठरवलूं  होतूं पि अूंदाजे 

लकती भाग होिार, ते ललहून कधी होिार आलि मग प्रकालित कधी होिार याची कल्पनाच 
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येत नाहीये अजूनही. मग काय, लजतकूं  झालूं य, लततकूं  करायचूं प्रकालित! कारि आता माझा 

हा वाचक वगव माझ्यासाठी परका उरला नाहीये, इथे कसलीही औपचारीकता दाखवण्याची 

गरज नाहीये. नमवदा माईूंनी लदलेली ही माझी लजवाभावाची मािसूं आहेत त्यामुळे मी अगदी 

मनमोकळूं  वागतेय.. माझ्या वाचक पररवारालाही असच आवडेल याची खात्रीच आहे मला. 

यापुढे जेवढे भाग ललहून होतील ते “नमवदा पररक्रमा एक लवलक्षि अनुभूती भाग -३” असेल.  

खरूंतर यापुढे आलि याहून वेगळूं  काय लिहू हेच मिा समजत नाहीये. "नमवदा पररक्रमा 

एक लविक्षि अनुभूती भाग-1" हे फक्त महेश्वरपयांतच्या अनुभव कथनाचूं फळ आहे. आता 

"नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग-2" आम्ही वाचकाूंपुढे ठेवत आहोत. या 

भागात भाग ५१ ते भाग ९०चूं एकत्रीकरि केलेलूं  आहे. तसेच आधीच्या भागातील भाग ४९ व 

५० हे वाचकाूंना लनरूंतरतेसाठी जोडले आहेत. हे भाग अगदी जसे लललहल्या गेले तसेच 

ठेवलेयेत, काहीही बदल न करता. याचूं कारि असूं की हे भाग लललहत असताना त्या प्रते्यक 

भागातून मला वाचकाूंची उतु्सकता जािवलीय. उगाच पुस्तक रपात आिताना मला त्या 

उतु्सकतेिी, त्या भावनाूंिी कसलीच तडजोड करावीिी वाटत नाही. मैयाने जे जसूं ललहवून 

घेतलूं  ते तसूंच लतच्या सवव लेकराूंसाठी असावूं हीच इच्छा.  

या "नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग-2"ला देखीि वाचकाूंचे पे्रम, 

वाचकाूंचे आिीवावद लमळोत आलि नमवदा मैया आलि सद्गुरूं नी माझ्यासाठी नेमून ठेविेिूं 

कायव लवनालवघ्न पूिव होवो अिीच प्राथवना करते! 

 

नमवदे हर 

सौ सुरलच नाईक 
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अर्पणर्त्रिका 

 

माये, माझी मती तोकडी 

शब्द ब्रम्हा कैसे घडी? 

तजु जे जैसे आिडी 

वलहिीती झाली....  

 

तूवच शब्द, तूवच िाणी 

तूवच दृष्टी, तू देखणी 

तूवच तू, अन मीही आवण 

िेगळाले कशाचे? 

आई नमचदे, अनभुि तझु,े िाणी तझुी आवण लेखणी ही तझुीच! 

 

आता परसािी उवि 

स्िये गाता सरस्िती 

काय कथा येती हाती 

लीला अिघी कळेना...  

तझु्या अनभुिातून, तूच वदलेली ही अनभुि मावलका तलुाच अपचण 
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प्राथमना 

नरमदा माझे माई। 

ध्यान िागो तुझे ठाई ॥१॥ 

 

नाम तुझे येता लचत्ती। 

भय लभती नुरतसे ॥२॥ 

 

नाम तुझे येता ओठी। 

दु:खी कष्ी सुखी होत॥३॥ 

 

भेटी आिे तुज, मज। 

सारासार उमगिे॥४॥ 

 

“रलच” म्हिे रेवा रेवा 

रेवा मय जीव व्हावा॥५॥ 

 

-रेवारची सुरलच 
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नममदा पररक्रमा -एक विलक्षण अनुभूती – भाग-४९ 

 

 

नममदे हर..  

मागच्या भागात मी महेश्वरला झालेल्या गोष्टीबंद्दल सांगत होते. आज तर महेश्वर चा 

पवहलाच वदिस होता.. मात्र इथून माझ्या आयुष्याची वदशा बदलली असं मी म्हणालेय… मी ३ 

वदिस होते इथे आवण हे तीनही वदिस माझ्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत. दुसऱ्या वदिशी जो 

संिाद झाला त्या िेळी मी पुरती गोधंळात पडले, मला सािरायला िेळच लागला.. कारण हा 

संिाद होता माझ्या नाळेशी जोडलेला… माझ्या आईशी आवण माझ्या बाळाशी पण…. पण 

तो संिाद आवण ती स्तस्थती मला मागच्या भागात सांगता आली नव्हती, ती आता सांगते, पण 

थोडं आधीपासून.  

रात्रीचा हा “साक्षी” चा संिाद ऐकून मी झोपी गेले. बाबा कधीचाच झोपून गेला होता. 

मला रात्रभर व्यािस्तस्थत अशी झोप लागली नाही मात्र थकिा ही आला नाही. साक्षी होणे या 

एका विचारािर माझी रात्र आनंदाने सरत गेली होती. मला स्वामीजी आवण माताजी आिजूमन 

साक्षी म्हणतात.. अजूनही! वकंबहुना साक्षी हेच माझं नाि असािं इतकी सहजता त्यांच्या मला 

साक्षी बोलािण्यात असते, आवण वततकीच माझ्या प्रतु्यत्तराला पण! तर दुसऱ्या वदिशी सकाळी 

मला लिकर जाग आली, अगदी साडे चार ला. पररक्रमेत तशीही लिकर उठण्याची सिय 

होऊनच जाते.  

मी खाली गेली तर माताजी आवण स्वामीजी उठले होते. माताजी स्वयंपाक घरात 

काहीतरी काम करत होत्या आवण स्वामी जी अंगण झाडत होते. मीसुद्धा जिळ असलेला एक 

खराटा घेतला आवण अंगण झाडू लागले. आमचं अंगण झाडून झाल्यािर माताजीिी मला 
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बसिलं, मला ओिाळलं आवण वभजिलेले तीळ िाटून केलेलं उटणं माझ्या अंगाला लािून 

म्हणाल्या ”जाओ अब मैयाजी मे स्नान करके आओ, तुम्हारे वलये एक काम रक्खा है” ती 

संक्रांत होती. मी स्नान करून आल्यािर माझ्याकडून मंवदराची साफ सफाई आवण पूजा 

करिून घेतली. अगदी फुलं तोडण्यापासून ते नैिेद्याचा स्वयंपाक आवण नैिेद्यसुद्धा माझ्या 

हाताने दाखिला आवण हे सगळं करताना कधी माताजी तर कधी स्वामीजी माझ्या सोबत होते, 

एखाद्या आईने बोट धरून लहान मुलाला चालायला वशकिािं तसं एक एक गोष्ट ते मला सांगत 

होते. “चलो आज दो चीजे हो गयी, पररक्रमािासी के हाथ से पूजा हुई और तुम्हारे कमो मे 

अगर कोई बडा भोग होगा तो भी कट गया होगा, मंवदर मे सफाई करने का मौका वमले तो 

कभी मत छोडना, उससे कमम कम हो जाते है” हे ऐकून खूप समाधान िाटलं, िाटलं चला, 

काही भोग तर झाले बाबा कमी… आवण सगळं आटोपल्यािर मी वतथेच मंवदराच्या खाली 

मैयाच्या घाटािर बसले तेव्हा झाला आजचा संिाद.. माझ्या नाळेशी जोडलेला, ज्याबद्दल मी 

मागच्या भागात बोलत होते नं तोच..  

कालचा संिाद, आज सकाळपासून झालेल्या घडामोडी, ते बगीचातून फुलं तोडणं, 

आपल्याच धंुदीत मि श्लोक म्हणण, मनसोक्त पूजा करणं.. वकतीतरी वदिस इतकं वनिांत 

पणे मी हे केलंच नव्हतं. शाळेची घाई, त्यात घाई घाईत पूजा, आवण सुट्टीच्या वदिशी बाकी 

कामांची रीघ लागलेली. इथे मात्र मी आवण माझी मैया… आवण हा वनिांत पणे स्वत:ला समजून 

घेण्याची संधी.. मला हे सगळं हिं हिं सं िाटत होतं. काळ इथेच थांबून रहािा असं िाटत 

होतं. मी पायरीिर बसले होते, माझ्यासमोर मैया होती आवण अचानक मला रडू आलं.. रडू 

म्हणजे अगदी हलकं नाही बरं का, आिंढेच येऊ लागले. मी हमसून हमसून रडू लागले.. माझा 

हा वनिांतपणा, माझं हे समाधान, माझी ही मैया, हे सगळं सोडून मला परत जािच लागेल या 

विचारांनी असेल बहुधा.. पण मला इथेच थांबून राहािंसं िाटत होतं.. पररक्रमा संपूच नये कधी 

असं िाटत होतं. मला रडताना ऐकून स्वामीजी वतथे आले, आवण हा संिाद सुरु झाला.  
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“क्या हुआ? कू्य रो ही हो साक्षी?”त्यांनी माझ्या डोक्यािर हात ठेिला, आवण मला 

म्हणाले “मुझे बताओ, शायद तुम्हारी समस्या दूर हो जाये”. मी मला जे जे िाटत होतं ते ते 

सांवगतलं. मी माझी विधा मनस्तस्थती सांवगतली. मला इथेच राहािंसं िाटत होतं, पण माझं घर, 

माझा निरा, माझा मुलगा, माझे आईिडील, माझं विश्व वतकडे माझी िाट बघत असणारे हे 

मला मावहत होतं. माझा जीि अडकला होता माझ्या नाळेशी.. बाकी सगळ्यांचं एक िेळ ठीक 

होतं हो, पण माझं लेकरू? माझा एकुलता एक मुलगा? त्याच्यासाठी तरी मला जायलाच हिं 

होतं.. आई आहे मी त्याची आवण आज सगळ्यात जाि जर कुणाला माझी गरज असेल तर 

ती माझ्या लेकराला आहे, आवण त्यामुळे माझं इथून जाणं हे वनवित आहे… आवण इथे मी 

माझ्या माई ला, माझ्या आईला सोडून जाऊ तरी कशी? काही कळत नव्हतं… अशा 

पररस्तस्थतीत समोर घडेल ते साक्षी होऊन बघणं कसं जमेल मला? मी नं माझ्या मैयाला सोडू 

शकत होते, न माझ्या लेकराला… मी जरा शांत झाल्यािर मला स्वामीजी म्हणाले.. “बस इतनी 

सी बात? और तुम इतना रो रही हो? सुनो, अब तुमे्ह जाना तो है ना तुम्हारे बेटे के वलये? तो 

जाओ ना? जो मैया तुमे्ह बुला सकती है, उसे नही पता क्या तुम्हारे बेटे के बारेमे? िो नही 

चाहेगी की तुम उसकी मैया बनो, जैसे िो तुम्हारी मैया है? तुम्हारे फजम से दूर िो कभी नही 

करेगी तुमको साक्षी! और वफर तुम्हारे फजम पुरे करने के बाद तो तुम आ ही सकती हो… हे 

ऐकून मला जरा धीर आला, आवण मग मात्र ते जे काही बोलले तो खरा संिाद.  

मी शांत झालेले पाहून ते म्हणाले, “साक्षी एक बात बोलू, यहा कोई वकसीका कुछ नही 

होता है. हर कोई अपने अपने रािे चल रहा है. तुम कैसे कहती हो की ओकंार तुम्हारा बेटा 

है, जरा बताना तो?”हा कसा प्रश् आहे? ९ मवहने पोटात सांभाळलेल्या पोटच्या गोळ्याला मी 

माझं बाळ कसं नको म्हणू? लहानाचा मोठा केलाय त्याला, माझंच बाळ आहे ते, माझा जीि 

की प्राण आहे तो…. मी सांवगतलं त्यांना.. ते म्हणाले “हा िो तो सही है, लेकीन तुम कौन हो?”

आता मात्र मला उत्तर देता येईना. वजथे मीच कोण हे मावहत नाही वतथे माझं कोण, माझं काय, 

याबद्दल काय बोलू मी? माझा झालेला गोधंळ स्वामीजीनंा लक्षात आला. ते हसले, म्हणाले ”
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इस जनम मे तुम सुरुवच हो, हा मरे वलये तुम साक्षी हो, और आगे न जाने क्या होगी, पर ये 

नाम तो केिल इस देह के है, सच कहे तो तुम परमात्मा का अंश हो जो अपने मागम मे चल 

रही हो, िैसे ही तुम्हारा बच्चा है, जो अपनी मागम मे चल रहा है. समझाता हंू.  

समझो की तुमे्ह नागपूर से मंुबई जाना है, तब तुम क्या करोगी? तुम नागपूर से मंुबई 

जाने िाली गाडी देखोगी, बस देखोगी, टर ेन देखोगी या फ्लाईट देखोगी, है न? उसके बाद तुम 

एक कोई िाहन तय करोगी, मानो की टर ेन! अब तुम अपने वहसाब से जानेिाली, सही समय 

पर, और सही जगह पर पहुचाने िाली कोई एक टर ेन को चुनोगी जो तुमे्ह तुम्हारे धे्यय के सबसे 

पास, और उवचत समय पर पहुचा सके.. ठीक है न? तुम खुद चुनती हो ना तुम्हारे सफर का 

िाहन? बस इतना ही तो आसान है! हम सब एक सफर कर है, हर एक का सफर अलग है 

लेकीन धे्यय एक है.. मोक्ष! इस सफर मे कोई आगे है तो कोई वपछे है.. लेकीन जाना सबको 

िही है.. सब अपना अपना िाहन खुद चुनते है, जैसे तुम्हारे बेटे ने तुमे्ह चुना है. जब एक जन्म 

से वनकल कर दुसरे जन्म की स्ठीती मे आत्मा प्रिेश कर रहा होता है तब उसे पुरा ज्ञान होता 

है, लेकीन जनम मे नही होता. जब िो जन्म लेता है तब िो देह के वपंजरे मे बंद होता है जहा 

से उसे उस जनम के पहले और बाद का ज्ञान नही होता, िह जनम के बंधन मे इस तहम बांध 

वलया जाता है की उसे कुछ भी याद नही रहता. जब िो अपना जन्म खत्म कर मुक्त होता है 

तब उसे वफरसे उसके धे्यय की याद आती है और िह रािे खोजता है की कौनसा रािा उसे 

अपने धे्यय तक पहुचा सके. िह ऐसे माता वपता की खोज करता है जो उसका हाथ पकड 

कर धे्यय के सबसे करीब ले जाये. तुमने तुम्हारे माता वपता के घर शायद इसीवलये जन्म वलया 

की िही माता वपता तुमे्ह तुम्हारी नममदा मैया तक पहुचा सके! और तुम्हारे बचे्च ने भी तुम्हारे 

कोख से अपने धे्यय के वलये ही जन्म वलया है. तुम्हारा और उसका और कोई ररश्ता है ही 

नही! तुम दोनो ही इस सफरके यात्री हो जो थोडे समय के वलये साथ मे सफर कर रहे हो”

…  
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माझ्यासारख्या सिम साधारण व्यक्तीच्या भािनांिर झालेला हा आघाताच होता एक 

प्रमाणे. एका झटक्यात मी माझ्या आई िवडलांपासून आवण माझ्या मुलापासून िेगळे झाले 

होते.. एका क्षणात माझा आवण त्यांचा संबध फक्त सहप्रिाश्या इतकाच रावहला होता, आवण 

हे इतक्या लिकर आत्मसात करणं मला कठीण जात होतं.. आतापयंत चा हा सगळ्यात मोठा 

धडा होता वमळालेला, आवण सगळ्यात कठीण!“इदं न मम” मला समजून झालं होतं, पण 

अंगिळणी पडलं नव्हतं हे आज समजलं, कारण आजिर माझे आई िडील आवण माझा 

मुलगा ह्या दोघांना मी माझ्यापासून िेगळे समजतच नव्हते. पण आपण एकट आलेलो आहोत, 

आवण एकटंच जायचं आहे, आपला प्रिास हा एकट्याचाच प्रिास आहे हे वकते्यकदा ऐकलेलं, 

वकते्यकदा िाचलेलं असूनसुद्धा ते वभनायची सुरिात आजिर झालीच नव्हती. अनेकदा अनेक 

गोष्टी आपल्याला मावहत असतात, समजत असतात, पण आपल्याकडून घडत नसतात… तसं 

काहीसं होत होतं… हळू हळू माझं एक मन या सत्याला आत्मसात करण्याची तयारी करत 

होतं आवण दुसरं अजूनही या धक्क्क्यातून बाहेर यायला तयार नव्हतं. तोडंानी बोलणं खूप सोपं 

असतं हो.. क्लासला गेलेल्या मुलाला घरी यायला तासभर उशीर होऊदेत, तेव्हा आपली जी 

घालमेल होते ना ती या ममते पोटीच, जीव्हाळयापोटीच न? वजथे हे “माझे” पण येतं नं, गंुता 

होतो नं वजथे, वतथे गाठ पडणार, आवण गाठ पडली सोडिायला कठीण अगदी.. खरंच कठीण 

असतं हे असं एकदम पटिून घेणं…. पण सांगू.. हे एकदा पटलं की मागम सुलभ होतात.. माझा 

सुि चेहरा आवण शून्य प्रवतसाद पाहून महाराज पुढे बोलू लागले… ”होता है साक्षी, अभी 

अभी समझ रहा है तुमको, ये अिस्था होना स्वाभाविक है, वचंता की बात नही है. थोडा और 

समझाता हंू तो तुमे्ह एकदम शांती वमलेगी. हा ये सच है की िह तुम्हारा कोई नही है, लेकीन 

इस देह की िजह से तुम एकसाथ हो, तो इसको थोडा आसान बनाते है… देखो, अब तुम पुरी 

तऱ्ह से समझ जाओगी”. खरं तर ते आता काय म्हणताहेत याची मला जरा भीतीच िाटली, 

पण ते जे काही बोलले त्या नंतर मात्र माझं मन अगदीच शांत झालं… पण हा संिाद देखील 

महत्वाचा आवण मोठा आहे. याच भागात नाही सांगता यायचा.. खरं तर हा अपूणम संिाद आवण 
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अजूनही माझ्या आयुष्याच्या बदलत्या वदशेचा आवणक एक अनुभि आहे… माझं नागपूर कसं 

अचानक सुटलं त्याचा.. पण पुढच्या भागात आधी हा संिाद पूणम करेन…  
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नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ५० 

 

 

  

नममदे हर..  

तर मागच्या भागात मी म्हणाले होते की महेश्वर चा अजून एक संिाद आवण एक 

अनुभि बाकी आहे. माहं मन शांत झालं होतं. स्वामीजी बोलत होते आवण मी ऐकत होते. ते 

म्हणाले “तो इस जनम मे, याने की जब तक तुम्हारा और तुम्हारे बचे्च का देह है, याने की जब 

तक तुम दोनो ही इस वपंजरे मे बंद हो तब तक तुम चाहो या ना चाहो तुमे्ह साथ रहना तो है, 

और वजसके वलये तुम इस जनम मे आये हो, िह कायम भी पुरा करना है. तुमे्ह मााँ होने का 

कतमव्य वनभाना है, और उने्ह बेटा होने का… िह तो तुम अबतक वनभाती आ रही हो, और 

आगे भी वनभाओगी.. सिाल तो इसके बाद का है… तुमे्ह यह सब करने के वलये मै मना नही 

कर रहा हू, लेकीन यह वपंजरा जब खुल जायेगा, जब तुमे्ह आझादी वमलेगी, तब तुमे्ह जाना 

होगा, आगे की ओर.. हम सब इस वपंजरे मे ही इतना खो जाते है की यहा से वनकलना ही नही 

चाहते… और वपंजरा तो जीणम हो चुका है, टूट चुका है, लेकीन हम उसे छोड ही नही पाते है

… तकलीफ तो तब होती है… और इसीवलये इस सत्य को समझने की जरुरत तो है ही.. 

अपने आप को याद वदलाने की जरुरत तो है ही.. वजतना जल्दी समझ जाओगी उतना ही 

जल्दी आगे होने िाली तकलीफ से बच पाओगी साक्षी. यही तो है तुम्हारा “साक्षी” होना..  

हे साक्षी होणं आता मला समजू लागलं होतं, आिडू ही लागलं होतं आवण माझ्या मनानी 

त्याचं साक्षी होणं मान्य ही केलं होतं, फक्त त्याची सिय व्हायला िेळ लागणार होता हे नक्की. 

आवण या साक्षी होण्यात सगळाच साक्षी भाि होता. माझं म्हणून मी जे काही म्हणते त्या 
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सगळ्याशी माझा असलेला संबंध हा एकीकडे मान्य होत होता तर दुसरीकडे तो आहे याचा 

फक्त स्वीकार होत होता. इथे अमान्य असं काहीच नव्हतं. होता तो फक्त स्वीकार, मग तो 

कुठलाही असो, कशाचाही असो… अगदी माझी पररक्रमा एक वदिस संपून जाणार म्हणून 

उविग्न झालेल्या माझ्या मनाच्या अिस्थेपासून सुरु झालेला हा संिाद आवण ही विचार प्रवकया 

मला पुन्हा याच वठकाणी आणून ठेित होती, मात्र आता त्यात स्वीकार होता… हो माझी 

पररक्रमा एक वदिस संपून मला घरी परत जायचं आहे आवण जर असं घडायचं आहे तर वतथे 

माझा पूणम स्वीकार असणं म्हणजेच माझं साक्षी होणं आहे.. मला साक्षी व्हायचंय आवण म्हणून 

मी हे स्वीकारायला हिं.. पण मावहतीये का? जेव्हा तुम्ही इतक्या शुद्धतेने एखाद्या गोष्टीचा 

स्वीकार करता नं तेव्हा कुठेतरी तुमच्या मनाची काळजी घेणारी ती माउली तुमच्याकडे बघत 

असते. तुमच्याहीपेक्षा तुमच्या भािनांची, तुमच्या वनस्सीम पे्रमाची ती नममदा मायसुद्धा भुकेली 

असािी कदावचत की काय मावहत नाही पण, वतच्या लेकरांना समाधान वमळत राहील 

याच्याकडे वतचं फार लक्ष असतं.. असाच हा पुढचा अनुभि.. पुन्हा त्याच सुरिातीच्या संिादा 

नंतरचा.  

तर जेव्हा मला स्वामीजी म्हणाले की “तुम बादमे भी मैया वकनारे आ सकती हो”, 

आवण त्या नंतर जेव्हा साक्षी होण्याचा आवण नाळेच्या संबंधांचा खुलासा झाला त्या आधीचा हा 

संिाद आहे, फक्त त्याचा पररणाम एका अनुभिात झाल्यामुळे तो नंतर सांगतेय. मी रडत 

असताना माझी समजूत काढायला स्वामीजी म्हणाले होते “रो कू्य रही हो? तुमे्ह मैया वकनारे 

आना है ना, आ जाओ… ” माझं घर दार सोडून मला येता येणार नाहीये म्हणून मी अवधकच 

त्रि झाले होते तेव्हा स्वामीजी मला म्हणाले.. “उनको छोडकर नही आ सकती तो सबको 

लेकर आजाओ.. ”मला सांत्वना द्यायला म्हणत असािे ते असं िाटलं मला.. मुलगी रडतेय, 

धीर द्यािा वतला म्हणून बोलले असतील ते असं िाटलं.. मात्र ते अजून एक िाक्य बोलले होते. 

ते म्हणाले, “साक्षी, तुम या तो १ साल मे, या तो ५ साल मे मैया के पास आ जाओगी., ५ साल 

के अंदर नही आयी तो दसिे साल सब छोड के आओगी.. ”. मी या बोलण्यािर अवजबात 
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विश्वास ठेिला नव्हता कारण माझ्या मते हे मला धीर देण्यासाठी केलेलं िाच्य होतं. पण बरेचदा 

तसं नसतं… वकंबहुना जे आपल्याला अवजबात महत्वाचं िाटत नाही तेच कधी कधी सगळ्यात 

जाि महत्वाचं ठरतं. इथेही तसंच झालं.  

माझं महेश्वरचं दाणा पाणी संपायला आलेलं. स्वावमजीकंडून अनेक वटप्स आवण खूप 

सारा सतं्सग घेऊन मी वनघाले. ते नंतरही मला फोन िर अनेक गोष्टी सांगत असत.. पण ते 

नंतर सांगते.. आता सांगते मी महेश्वर हून वनघून दहा वदिसात मला आलेला हा तो महत्वाचा 

अनुभि. मी महेश्वर हून पुढे वनघाले आवण माझ्या यजमानांचा मला फोन आला एक वदिस. 

“अगं तुला एक महत्वाचा वनणमय सांगायचा आहे” ते म्हणाले. “आपल्या राहुल नी निीन कंपनी 

सुरु करायचं ठरिलंय आवण मी पण त्याच्यासोबतच काम करायचं ठरिलं आहे तेव्हा तू 

परीक्रमेहून आलीस की आपण इंदोरला वशफ्ट व्हायचय”.. राहुल, माझा दीर इंदोरला 

असायचा तेव्हा आवण आम्ही नागपूरला, आवण आता आम्ही इंदोरला वशफ्ट होणार होतो.. 

म्हणजे स्वामीजी म्हणाले ते खरं होतं तर… मी पररक्रमा पूणम करून आले आवण २ मवहन्याच्या 

आत इंदोरला वशफ्ट झालेसुद्धा… “घरिालो को छोड के नही आ सकती तो उने्ह लेकर 

आजाना” हे स्वामीजी म्हणाले होते ते अगदी खरं ठरलं होतं.. माझ्या मैयांनी आवण माझ्या 

गुरंुनी मला त्यांच्या जिळ बोलािून घेतलं होतं. इंदोरला माझं गुरूस्थान आहे, नाना महाराज 

तराणेकरांच आवण इंदोरपासून फक्त ७० वकमी िर माझी मैया आहे. माझ्या आयुष्याची वदशा 

बदलत गेली ती अशी. मी नागपूर सोडून कुठे कधी जाईन हे स्वप्नातही िाटलं नव्हतं मला, 

पण ते झालंय.. माझ्या हातून नक्की काहीतरी करिून घेण्याची गुरंुची आवण मैयाची इ्च्छा 

वदसतेय पण नक्की काय ते अजून नीट समजलं नाही.. मला घाई नाहीच कारण जे जेव्हा करणं 

माझ्या भाग्यात असणार ते तेव्हा तेव्हा होणार याची मला आता खात्री आहे.  

माझी पररक्रमा सुरु असताना आवण नंतर देखील या महेश्वरच्या महाराजांशी माझा 

संपकम  कायम होताच, आवण तसतसे अनुभि पण मला आले. त्यातला एक इथे आिजूमन सांगते, 
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पुढचे मात्र जसं जसं आपण पररक्रमेत पुढे जाऊ तसतसे सांगेन. आम्ही म्हणजे मी आवण बाबा 

बरगी कॉलनी िरून पुढे वनघालो तेव्हाची गोष्ट बरं का. त्या वदिशी स्वामीजीचंा मला फोन 

आलेला. “साक्षी कैसे हो? आज हमने एक वनणमय वलया है, तुम्हारी पररक्रमा पूणम होणे के बाद 

तुमको महेश्वर आना है, और िो भी जल्दी… तुम्हारे वलये कूछ खास है.. भाग खुलने िाले है 

तुम्हारे, लेकीन आज की बात सुनो आज तुमे्ह तीन अलग अलग जगह पार की लोग रािा 

बतायेंगे, लेकीन जो रािा कोई चाय या हॉटेल िाला बातायेगा िही लेना, कल माताजी को 

सपना आया है, इसवलये बाता रहा हू” मला जरा आियम िाटलं पण काय हरकत आहे ऐकून 

घ्यायला.. म्हणून मी लक्षात ठेिलं.  

आम्ही वतलािारा घाटला जायला वनघालो. फार रमणीय रिा, जंगलातून जाणारा, 

पहाड, पळसाची झाडं लागलेली.. (हा अमरकंटक हून ओमकारेश्वरला येताना चा अनुभि 

आहे, पण महेश्वरच्या महराजांचा आहे म्हणून आता सांगतेय, अजून आपण अमरकंटकला 

पोचायचे आहोत, या भागाचे अनुभि वलवहताना या अनुभिाची आठिण करून देईनच पुन्हा) 

पहाड चढून उतरून अधून मधून टुमदार कसबे िजा गािं लागायची, असा हा रिा. एका 

गािात आम्हाला एका दुकानात चाहािाल्यांनी थांबिलं… त्यांनी चहा पाजला आवण “वतलािारा 

घाट कू्य जा राहे हो, उलटा हो जायेगा ना.. यहासे आगे वनकलके दाये मोड पे जाना, सीधा 

वत्रशूल घाट जाओगे” त्याच्या या सांगण्यािरून वतथेच असलेल्या एका त्याच्या गीऱ्हाईकाच 

दुमत पण झालं त्याच्याशी… मात्र चहा िाल्याचं ऐक असा फोन सकाळीच झाला होता आवण 

म्हणून आम्ही त्याचं ऐकलं, आवण आता वत्रशूल घाटाकडे वनघालो. िाटेत नाना खेडा नािाचं 

गाि लागतं, वतथे मुक्काम केला, तर वतथल्या माणसाने सांवगतलं की तुम्ही उजिीकडे गेले 

असते तर वतल्वारा घाट लागला असता, आता उलटं जाऊ नका उद्या, वत्रशूल घाट जिळ 

आहे, वतकडे जा, पण दुसऱ्या वदिशी सकाळी पुन्हा एका चहािाल्याच्या दुकानात असताना 

त्याने सांवगतलं, वतकडे कशाला जाताय, एक िाट शेतातून जाते, एक दोन नाले पार करािे 

लागतात, पण तुम्ही सरळ जा तुम्हाला डंूडिारा नािाचं गाि लागेल, वतथून भेडाघाटला जा 
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सरळ. तसंच झालं, आम्ही सरळ भेडाघाटला पोचलो देखील… जिळ जिळ ३० वकमी चा 

रिा कमी झाला होता आमचा…  

पुढे पररक्रमा झाल्यािर मी ओकंारेश्वरला पोहोचली तेव्हा वतथे दारात माझं स्वागत 

करण्यासाठी हे महेश्वरचे स्वामीजी उभे होते. मला हे अनपेवक्षत होतं. माझ्या कधीची, 

कान्यापुजनाची सगळी व्यिस्था झाली होती आवण एक स्कोवपमयो गाडी माझी िाट बघत होती. 

माझं सगळं आटोपून झालं आवण स्वामीजी मला महेश्वरला घेऊन गेलेत. वतथे गेल्यािर 

माझ्याकडून यज्ञ करिण्यात आला. माझ्या हातून रामजन्म करिण्यात आला. तो रामानिमीचा 

वदिस होता. आवण नंतर न मागता मला एक अद्भुत भेट वमळाली. मला बीजमंत्राची दीक्षा 

वमळाली. बीज मंत्राची दीक्षा मागूनही न वमळणारी आवण ती जेव्हा न मागता आवण सन्यावसनी 

कडून वमळणं हे केिढं भाग्य! त्या जपाचे अनुभि अजूनच िेगळे आहेत, पण ते सांगू केव्हातरी.  

असे अजूनही अनुभि आहेत, पण ते नंतर सांगते, आधी सांगते मंडलेश्वरला जाताना चा 

आवण वतथला अनुभि, गुरु कसे आपल्याकडे लक्ष ठेिून असतात आवण कशी आपल्याला 

सतत आठिण देतात त्याची आलेली प्रचीती आवण नममदा मैयाचे दुसऱ्यांदा झालेले दशमन…. 

आवण ते दशमन का झालं त्या मागचं कारणसुद्धा! हा अनुभि आहे गंगातखेडी चा, इथून आम्ही 

रिा चुकलो. जिळ जिळ २२ वकमी चालून झालं असेल पण या रस्त्यात न अि वमळालं नं 

पाणी… पण तरीही आम्ही तहानलेले ही नव्हतो, आवण भुकेलेले तर अवजबात नाही? असं 

कसं होईल, काहीही न वमळता?.. सांगते, पण पुढच्या भागात.  
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नमवदा पररक्रमा – एक लविक्षि अनुभूती- भाग ५१ 

 

 

नमवदे हर.  

लमत्राूंनो, माझ्या लप्रय वाचकाूंनो आज आधी तुम्हा सगळ्याूंचे मिा आभार मानायिा हवेत. 

मागचा भाग म्हिजे आपल्या अनुभव कथन मालिकेचा ५० वा भाग होता. नमवदा मैयाच्या एका 

िहानश्या िेकराचे बोबडे बोि हे अधवितकापयांत जाऊन पोहोचतीि असूं कधीही मिा 

वाटिूं नाही, मात्र तुम्ही वाचकाूंनी लदिेल्या प्रलतसादातून मिा दर वेळी नवी उजाव लमळत गेिी 

आलि प्रते्यक वेळी एका नव्या भागाचूं सृजन होत गेिूं. त्यामुळे या अनुभवकथन मालिकेच्या 

वृद्धीचूं सगळूं  सगळूं  शे्रय माझ्या वाचकाूंना, आलि माझ्याकडून तुम्हािा आवडेि अिा भारे्त, 

तुम्हािा आवडेि अश्या िैिीत लिहवून घेण्याचूं कायव करिाऱ् या माझ्या नमवदा माई िा. मिा 

समजिेिी (खरूं  तर अजूनही नक्की मालहत नाही) नमवदा मैया तुमच्या समोर माझ्या 

माध्यमातून माूंडून ती माई मिा पुन्हा एका पुण्याकमाविी जोडतेय आलि लतची कृपा दृष्ी 

माझ्यावर कायम ठेवते आहे हेच खरूं .  

या अनुभव मालिकेचे लकती भाग आहेत असा प्रश्न मिा अनेकाूंनी लवचारिा. त्याचूं उत्तर 

अजूनही माझ्याकडे नाहीये, कारि अजूनही माझूं लिखाि पूिव झािेिूं नाहीये. ते आता त्या 

मैयावर सोडून मी फक्त लिलहण्याचे कायव सुर ठेवतेय. लतिा लजतकूं  माझ्याकडून लिहवून 

घ्यायचूं असेि लततकूं  ती लिहवून घेईि, काही रालहिूंच लिल्लक तर “नमवदे हर”.. अजून 

काय…नाही का? 
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पररक्रमेच्या वाटचािीचा आढावा घेत असता ओूंकारेश्वर पासून लनघून, िूिपािीची 

झाडी, समुद्र पार करन महेश्वरपयांत येिूं म्हिजे जवळ जवळ अधी पररक्रमा होत आिीये. 

आलि आता महेश्वरच्या पुढे जाऊन अमरकूं टक आलि मग लफरन पुन्हा ओूंकारेश्वर अिी 

अधी अजून बाकी आहे. ही अनुभव मालिका मी रोजलनिी सारखी लिलहिेिी नाही त्यामुळे 

तारीख, वार, वेळ यावर भर नूं देता अनुभव आलि लनसगव यावर काय तो भर लदिेिा आहे. 

बरेचदा एका पाठोपाठ एक असे सतत अनुभव येत रालहिेत आलि बरेचदा काहीही अनुभव 

न येता लदवस सरत गेिे. जेवढे जमतीि तेवढे लिलहिे आलि बाकीचे मैयापवि झािेत. त्यामुळे 

आता पुढे येिारे अनुभव आलि आतापयांत आिेिे अनुभव एकसारखेच असतीि, लततकेच 

प्रभावी असतीि लकूं वा काहीतरी नवीन असतीिच असूं साूंगता यायचूं नाही. अमुक अनुभव 

मोठा आलि अमुक िहान हे असूं वगीकरि पररक्रमावासीिा करताच येत नाही. कारि 

आिेिा प्रते्यक अनुभव हा त्या त्या वेळी लमळत असिेल्या समाधानाचूं प्रलतक असतो. त्या त्या 

पररश्थथतीिी लततकाच जुळिेिा असतो. अगदी रस्ता चुकिे, आलि कुिीतरी येऊन रस्ता 

साूंगिे हा अनुभव प्रते्यकािाच येतो, तरीही त्या वेळेची पररश्थथती मात्र लभन्न असते आलि 

म्हिून तो अनुभव एक वेगळा अनुभव म्हिून गाठीिी राहात असतो. हे सगळूं  मी का 

साूंगतेय? तर एक वाचक म्हिून तुम्ही जेव्हा माझ्या अनुभवाूंच्या माध्यमातून मैयाची अनुभूती 

घेता त्यावेळी तुमच्या जािीवेिी मी देखीि नकळत जोडिी जातेच नूं? तुमच्या त्या जािीवा 

जश्या आतापयांत जपल्या गेल्या तश्या आताही जपल्या जाव्या, आलि आतापयांत, म्हिजे 

अध्याव वाटेपयंत तुम्ही जिी साथ मिा करत आिा आहात तिी साथ लमळत राहावी या साठी 

हा सगळा उहापोह. यापुढे काय असा प्रश्न तुमच्या मनात प्रते्यकच भागा अखेरीस असतो, 

तसाच तो माझ्याही पुढे असतोच…. अनुभव माझे असतात पि ते माूंडताना प्रामालिक पिा 

खेरीज दुसरूं  काहीही येवू नये, अहूंकाराचा स्पिव देखीि येऊ नये हेच सतत मनात 

असतूं…त्यामुळे त्या माईिा िरन, आलि लतच्यावर सोपवून मी फक्त कागदावर उतरवण्याचे 
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काम करत असते… आलि म्हिूनच मी देखीि तुमच्या इतकीच अजाि असते. तरीही नम्र 

लवनूंती इतकीच की हे पे्रम असूं कायम राहू द्या… 

आज अजून एका मैयाबद्दि लिलहिार आहे. लजच्यामुळे या िेख मालिकेिा सुरवात झािी 

ती माझी सखी अमृता. डॉ. अमृता इूंदूरकर, माझी बाि मैत्रीि. मिा आिेिे अनुभव आिे, मी 

अनुभविे असूं म्हिून मी िाूंत होते. ते लिहून काढायचूं वगैरे काहीही माझ्या मनात नव्हतूं, 

मात्र ह्या माउिी ने माझ्या जवळ हट्टच धरिा. “ ते काही नाही सुर, तू तुझे अनुभव लिहायिाच 

हवेत. तू पररक्रमा करन आिीयेस, काहीतरी लमळािय नूं तुिा? मग ते स्वत;पुरतूं ठेवतेयस? 

काय अथव मग त्या पररक्रमेिा? असच अजून एक हक्काचूं मािूस म्हिजे माझा बािलमत्र घना, 

श्री घनश्याम सहस्रभोजनी. तू छान लिलहतेस, लिहून तर बघ… लिलहिूंस का? असूं सारखूं 

लवचारन पाठपुरावा करिारा घना आलि अमृ याूंच्या या उद्गाराूंनी मिा जािविूं… जे काही 

मिा लमळािय त्याची उजळिी जर मी करत रालहिी नाही तर ते मिा अूंमिात कधीच आिता 

येिार नाही. आलि ते जर चाररत्र्यात उतरिूं नाही तर काय अथव आहे? कठीि आहे मान्य 

आहे… पि लनदान या लिखािामुळे मी पुन्हा पुन्हा त्या त्या अनुभवातून जाते आलि पुन्हा पुन्हा 

अनेक वळिावर न वळता, माझ्या मागावची मिा आठवि होते. कारि हे अनुभवि, लिकिूं 

आलि आपि तसूं घडत जािूं ह्या तीनही वेगळ्या प्रलक्रया आहेत, आलि त्या पार पाडण्यासाठी 

काि नामक सहाय्याची गरज िागिार आहेच. तेव्हा या कािचक्रात मिा माझ्या मैयािी 

जोडून ठेवून, माझ्या मागावची जािीव करन देिारे हे अनुभव या िेखमालिकेच्या स्वरपात 

पुढे आििाऱ् या माझ्या अमृता माईचे, आलि “घनिाम बाबा”चे िति: आभार ! 

आता त्या िोकाूंबद्दल ज्याूंच्या भरवश्यावर ही पररक्रमा पूिव होवू िकिी. नमवदा माई 

ज्याूंच्या ज्याूंच्या म्हिून रपात येऊन मिा जेवू खाऊ घािून गेिी, ज्याूंच्या ज्याूंच्या म्हिून घरी 

माझा दािा पािी त्या मैयाूंनी लिहून ठेविूं होतूं त्या सगळ्या सगळ्याूंच्या चरिी प्रिाम फक्त 

काय तो मी कर िकते.. आभार ही तर औपचाररकता आलि ती करावीिी वाटत नाही कारि 
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या ऋिातून मिा बाहेर पडायचूं नाहीचे मुळी. मिा आठवतो तो खापारामाळचा िाूंतीिाि 

पावरा, त्याची बायको.. स्वत: उपािी राहून आम्हािा खाऊ घािायिा तयार असिेिी… मी 

नाही लवसर िकत माझ्या बाबािा, माझी अतोनात सेवा केिी होती त्याने मी आजारी 

असताना, नारेश्वर िा…. मोिगीचे नाईक काय लकूं वा बगवानीयाची ती दोन िहान मुिूं 

काय……ते म्हातारे िाि पुरी बाबा, आमच्या साठी भर थूंडी अूंगावर आभाळ पाूंघरन 

झोपतात, ती कुक्षी मा.. माझा वाढलदवस साजरा करते, मिा कपडे करते… त्या 

मध्यप्रदेिातल्या पररक्रमावासी मैया बिाबिा कुूं डिा येऊन माझी चौकिी करिाऱ् या, राज 

घाटिा रात्री ११ वाजता फक्त मिा भेटायिा येिारे माूंगीिािचे जावई, ५० लकमीपयांत 

जेविाचा डबा घेऊन येिारी मोलनका, माूंगीिाि, हरी ओम भाई, लकती लकती नावूं घेऊ? ही 

सूंपता न सूंपिारी यादी आहे. या प्रते्यकाकडून माझी काळजी घेतिी गेिीये, माझूं सूंगोपन 

केिूं गेिय, माझूं पािन पोर्ि केिूं गेिूंय, मिा योग्य वाटेवर नेऊन ठेवण्याच्या या प्रलक्रयेत 

बहुमोिाचा वाटा या प्रते्यकाचा आहे आलि म्हिून हे शे्रय त्या प्रते्यकािाच! माझ्या आई 

वलडिाूंची पुण्याई म्हिून ही सूंधी मिा लमळािी. माझे पाठीराखे भाऊ, माझी नवी नवेिी 

भावजय, हे सगळे माझ्या लनिवयाच्या मागे खूंबीर पिे उभे रालहिे म्हिून हे िक्य झािूं. 

पररक्रमेिा जातेय म्हटल्या वर डोळ्यात पािी आिेिी आलि मायेनी डोक्यावरन हात 

लफरविारी, आिीवावद देिारी माझी ९५ वर्ावची आजी, माझा पररवार, माझा नवरा, सासू 

सासरे, दीर जाऊ, माझा िेक आलि माझ्या िहानग्या पुतण्या याूंचूं सहकायव लमळािूं आलि 

म्हिूनच घर सोडून पाच मलहने मी घराबाहेर राहून हे कायव लसद्धीस नेऊ िकिे.  

सरते िेवटी बोिेन ते थोरल्या मोठ्याूंचे आिीवावदाबद्दि. लचतळे बाबा, आलि “तुझी वाट 

िागिेिी आहे.. लनलचूंत रहा” असूं पलहल्याच लदविी साूंगिाऱ् या लचतळेमाई, “ताई तू याच वर्ी 

जािार पररक्रमेिा म्हििारे अरलवूंद काकामुळे”, या सगळ्याूंच्या ऋिात मिा राहू दे गूं मैया 

… असच म्हिेन..  



 

33 

 

*गुर गोलवूंद दोनो खडे, का के िागू पाय* 

*बलिहारी गुर आपनो, गोलवूंद लदयो बताये…. * 

आलि अश्या माझ्या सद्गुरिा मी काय साूंगावूं? त्याच्या चरिी फक्त नतमस्तक होता 

येतूं… आलि मग आपसूक काय घडायचूं ते घडत जातूं… परीक्रमा ही अिीच घडत गेिी, 

आलि ही अनुभव मालिका ही अिीच उतरत गेिीये…याहीपुढे येिारा प्रते्यक क्षि हा असाच 

येत जािारे, आपसूक.. आपि फक्त लनलमत्तमात्र.. आपि फक्त चािायचूंय. ती मैया आलि 

सद्गुर चािवतीि तसूं.. आपि फक्त लभनू द्यायचाय लतचा जयघोर्, आपल्या देहात्म्याच्या 

किाकिात… जीव, प्राि, आत्मा रोम रोम तेजाळून लनघताहेत! … आई म्हिून आपि फक्त 

हाक माराचीये लतिा….. नमवदे हर.. अिी! 

या ५१ व्या भागात मी अनुभव साूंलगतिा नाहीये याची मिा जािीव आहे. तुम्ही वाट 

बघताहेत हे मालहतीये आलि म्हिून हा भाग इथेच सूंपवतेय. पुढच्या भागात मूंडलेश्वरिा 

जाताना चा अनुभव, आपि आपल्या गुरथथानाकडे कसे नकळत खेचल्या जातो तो अनुभव, 

आलि एक रहस्य साूंगिारे…. २२ लकमी अन्न आलि पाण्यालवना आम्ही कसे चािू िकिो याचूं, 

थोडा धीर धरा… येतेय भाग ५२ घेऊन.. नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ५२ 

 

नमवदे हर.  

तर महेश्वरचूं आमचूं दािा पािी सूंपिूं होतूं. माताजी आलि हृदयजी ूं चा लनरोप घेऊन 

आम्ही मूंडिेश्वरच्या वाटेनी लनघािो. हे अूंतर जेम तेम सात लकमी. पि इथे एक गूंम्मत झािी. 

थोडूं आधीपासून साूंगते. कुबेर भूंडारीिा असताना आम्ही उसाचा रस प्यायचूं ठरविूं होतूं, 

आलि स्नान करन येऊन पाहतो तो रस सूंपिेिा. मिा फार आवडतो उसाचा रस, पि नाही 

लमळािा. ठीक आहे, नाही तर नाही… आता काय त्याचूं लविेर्.. लपऊ पुन्हा केव्हा तरी… असूं 

वाटून तो लवचार लनघुनूंही गेिा…आलि त्या नूंतर न मिा उसाच्या रसाची आठवि आिी आलि 

न कुठे उसाचा रस लदसिा, मात्र मूंडिेश्वरिा जाताना वाटेत एक उसाच्या रसाचा ठेिा होता. 

त्या रस वाल्यानी आम्हािा आवाज लदिा आलि तो काय म्हिािा मालहतीये? तो म्हिािा.. “ 

आईये माताजी, मन की और गिे की, दोनो की प्यास बुझा लदजीये, ठूं डा गने्न का रस है, मन 

खुि हो जायेगा आपका, पसूंद तो होगा ही आपको”… तो कदालचत ते असच बोििा असेि, 

पि त्याच्या ह्या बोिण्यावरन मिा गुजरात मधे्य रस लमळािा नव्हतूं ते आठविूं… कुठेतरी 

सुप्त मनात असेि का ही उसाच्या रसाची इच्छा? वरपाूंगी पाहता मी तर लवसरिेही होते… 

काय मालहत बाबा, ह्या मनाच्या एवढ्या मोठ्या व्याप्तीत काय अडकून राहात असेि अन काय 

मोकळूं  होत असेि…? कदालचत म्हिूनच तो लपूंजाऱ् यातिा पक्षी उडू िकत नसेि आलि 

इतराूंना हे अदृश्य सुप्त पाि लदसत नसतीि… असो.. आम्ही उसाचा रस पीत असताना लतथे 

अजून दोन जि गाडीवर आिे, त्याूंनी आम्हािा न साूंगताच उसाच्या रसाचे पैसे देऊ केिे तर 

तो रस वािा त्या दोघाूंना म्हिािा “ भैया जी चाहो तो आपके भी पैसे ना िू, िेकीन पररक्रमा 
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वालसयोूंको तो मै ही रस लपिाने वािा हू, लजतना चाहे लपजीये माताजी, आप ही का दुकान है!” 

लकती ही श्रद्धा! नमवदा मैयाची सेवा करायची हा एकच भाव! 

रस लपऊन आम्ही पुढे लनघािो, साधारि तासाभरात पोचिो देखीि. लतथे दत्त मूंलदरात 

रहायचूं असूं साूंलगतिूं होतूं, पि आम्ही गेिो तेव्हा मूंलदरात कुिीच नव्हतूं. मग आम्ही राम 

मूंलदरात जायचूं ठरविूं, तर लतथेच एका दुकानदाराूंनी जहागीरदार याूंच्या घरी सेवा देतात ते 

असूं साूंगीति, आलि महाराष्ीय नाव ऐकून छानच वाटिूं, आलि आम्ही लतथे गेिो. 

जहागीरदार काकाूंिी खूप गप्पा झाल्यात.. काका आलि काकू खूप पे्रमाने करतात सगळूं . 

सगळूं  आटोपल्यावर सूंध्याकाळी त्याूंनी आम्हािा मूंलदरात बोिाविूं, म्हिािे “चटकन डोळे 

बूंद करन बस, अलजबात इकडे लतकडे बघू नकोस… कसूं वाटतूं ते साूंग आलि मग मी तुिा 

साूंगेन काय गूंम्मत आहे ती. मी लतथेच पायरीवरच बसिे आलि त्याूंनी साूंलगतल्याप्रमािे डोळे 

बूंद केिेत. खूप छान वाटत होतूं मिा.. लतथिा मूंद सुगूंध खूप िाूंती देिारा होता, आलि अगदी 

ओळखीचा वाटत होता. मिा आठविूं.. पररक्रमेच्या पलहल्या लदविी िेिे काका जेव्हा रस्त्यात 

थाूंबून नमस्कार करायचेत नूं तेव्हा, म्हिजे त्या नूंतर असा मूंद सुवास देिारी झुळूक यायची… 

आठवतूंय का? या अनुभव मालिकेच्या लतसऱ् या आलि चवथ्या भागात मी िेिे काकाूंलवर्यी 

बोििेय बघा…ते म्हिायचे “ बेटा असा मूंद सुवास कुठे असतो मालहतीये का? ज्या सुवासाने 

मनािा िाूंती लमळते नूं लतथे सूंत सद्गुरचा वास असतो. परमेश्वराचा वास असतो”.. मिा िेिे 

काकाूंच ते वाक्य आठविूं, आलि खूप समाधान वाटिूं.  

“कसूं वाटतूंय ताई?”जहागीरदार काकाूंनी लवचारिूं. उघडा डोळे आलि मी काय 

दाखवतोय ते बघा. त्याूंनी एका मूतीकडे बोट दाखविूं.. ” ही मूती ओळखीची आहे का?.. 

मुतीवराची फुिूं बाजूिा करन ती मूती त्याूंनी मिा दाखविी आलि मी गलहवरन गेिे. ती 

मूती माझ्या गुरूं ची, माझ्या नानाूंची! मिा इतकूं  िाूंत का वाटत होतूं ते समजिूं.. नूंतर 

जहागीरदार काकाूंनी त्या मूतीची गूंम्मत साूंलगतिी. ती मूती त्याूंना मैया मधे्य स्नान करताना 
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सापडिी होती. या वासू्त मधे्य वासुदेवानूंद सरस्वती ही येऊन गेल्याचूं त्याूंनी साूंलगतिूं तेव्हा 

खरूंच आचयव वाटिूं… राम मूंलदरात आम्ही का गेिो नाही? दत्त मूंलदरात का कुिीच नव्हतूं, 

नेमकूं  आम्ही आिो तेव्हा लतथे कुिीच का भेटिूं नाही? कारि मी कुठे थाूंबायच हे मैयाूंनी 

आलि माझ्या गुरूं नी ठरवून ठेविूं होतूं. लजथे माझे गुर लवराजमान आहेत, जी वासू्त मोठ्या 

महाराजाूंच्या स्पिावने पावन आहे लतथेच माझूं वास्तव्य लनलचत झािूं असल्यावर मी दुसरीकडे 

कुठेही किी जाईन हो? बघा.. म्हिािे होते न मी, आपि असे नकळत ओढल्या जातो अश्या 

लठकािी… जिी मी बरोबर लतथेच गेिे.. जाहागीरदाराूंच्या घरी… आलि तोच सुवास येिूं, तसच 

िाूंत वाटि हा देखीि एक सूंकेतच होता नाही का? 

थोड्या वेळाने जहागीरदार काका मिा बोिवायिा आमच्या खोिीपािी आिे. “तुम्हािा 

भेटायिा कुिीतरी आिूंय, भेटून घ्या” म्हिािे. मिा काही समजेना, इथे कोि मिा भेटायिा 

येिार? बाहेर येऊन बघते तो माूंगीिाि आिा होता. माूंगीिाि म्हिजे िेपा गावात जो अन्नछत्र 

चािवतो तो. ज्याच्या घरी आम्हािा त्याच्या सूंपूिव कुटुूंबाूंनी खूप पे्रम लदिूं होतूं. अगदी चवथ्या 

पाचव्या लदविी पररक्रमेच्या.. ( ७व्या की ८ व्या भागात लिलहिूंय बघा) िेपा हे पिीकडच्या 

तटावर, कसरावदच्या जवळ. माूंगीिाि फक्त मिा भेटायिा नमवदा मैया पार करन आिा 

होता. २० लकमी तरी अूंतर असेि. येताना माझ्यासाठी द्राक्ष, बोरूं , केळूं  आलि आईनी केिेिे 

किकेचे िाडू घेऊन आिा होता. जेमतेम पररश्थथती असिेिूं हे कुटुूंब पि आपुिकी आलि 

पे्रम याची जराही कमतरता नाही. त्या माउिीनी माझ्यासाठी घाई घाईत किकेचे िाडू करन 

लदिे होते. लकती पे्रम देते ही मैया आपल्यािा? 

दुसऱ् या लदविी सकाळीच आम्ही पुढच्या प्रवासािा लनघािो. आजचूं अूंतर बरूंच िाूंब 

होतूं. म्हिजे आम्ही ठरविूं काहीच नव्हतूं पि एक अूंदाज होता की धारेश्वरिा पोहोचता येईि. 

पि आम्ही धारेश्वरिा जाऊ िकिो नाही. त्या आधीच थाूंबावूं िागिूं. तरीही ३६ लकमी चािून 

झािूं पि याचूं शे्रय आम्हािा नाही. एका गावातल्या िेतकऱ् यािा. आम्ही िेतातून जात 
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असताना एक िेतकरी त्याची बैिगाडी घेऊन बसिा होता. जिू काही आमच्यासाठी बसिा 

असावा तो, कारि आम्ही त्याच्याजवळ पोचताच म्हिािा “अूंधेरा होनेको है, बैठो गाडीमे” 

आम्ही गाडीत बसायिा नकार लदिा, अजून ७-८ लकमी चािून जायचूं बाकी होतूं असूं त्याूंनी 

साूंलगतिूं.. मग तो पुढे आलि आम्ही मागे असूं चािू िागिो, आलि अचानक त्याूंनी गाडी 

थाूंबविी, आमचूं सामान आम्हािा त्याच्या गाडीत ठेवायिा िाविूं आलि तो पुढे लनघािा… 

“आजाओ सब सुलवधा हो जायेगी”.. गाडी पुढे लनघून गेिी होती. आमच्याजवळ काहीही सामान 

नव्हतूं. आम्हािा त्या िेतकऱ् याचूं नाव मालहत नाही, आम्हािा नक्की कुठे जायचूं आहे ते ही 

मालहत नाही…आम्ही पोहोचू िकू की नाही ही पि कल्पना नाही… पि दुसरा पयावय नव्हता. 

अूंधाराच्या आत गावात पोहोचिूं गरजेचूं होतूं आलि झपाझप पाविूं टाकत जवळजवळ 

तासाभरातच ७ लकमी अूंतर आम्ही पार केिूं सुद्धा. त्या िेतकऱ् याने साूंलगतल्याप्रमािे परिुराम 

यादव याूंच्याकडे आमची व्यवथथा करण्यात आिी होती. अगदी पाय धुण्यािा गरम 

पाण्यापासून तर भोजन प्रसादी आलि अगदी अूंथरि देखीि टाकून तयार होतूं. त्याूंचूं घर 

तसूं िहान, त्यामुळे पडवीत आसन िाविेिूं, आलि परिुराम जी स्वत: आमच्या बाजूिा 

पडवीत झोपिे होते.. आमची जरा हािाचाि झािी की ते लवचारत “कुछ चालहये 

बाबाजी”…रात्रभर जिू आमच्या लदमतीिा असावेत इतकी सेवा त्याूंनी केिी आमची. आलि 

धारेश्वर फक्त ३ लकमी होतूं इथून, तरीही परिुराम जी याूंच्याकडे आमचूं येि लिलहिूं होतूं… 

म्हिून तेवढे ३ लकमी आम्ही जाऊच िकिो नाही.  

परिुराम भाई नी आम्हािा एक गोष् साूंलगतिी. त्याूंच्या धाकट्या मुिाची. तो िहान 

असताना सारखा आजारी असायचा. सगळूं  करन झािूं तरी याचूं आजारपि सूंपेना.. मोठा 

आजार असा काही नव्हता मात्र सतत तबे्यतीची कुरकुर सुर असायची. कधी ताप तर कधी 

सदी पि पोरगा ठिठिीत आहे असूं कधी झािूं नाही. त्याच्या आजीनी मैयािा साकडूं घातिूं 

आलि परीक्रमावासी ूंची सेवा करायिा सुरवात केिी. वर्वभर न चुकता येिाऱ् या 

पररक्रमावासी ूंची आपल्याच्याने होईि तिी सेवा ते करत गेिे आलि मुिाची तब्ब्बे्यत सुधार 
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िागिी. तेव्हापासूनची सेवा आजतागायत सुर आहे. हा मुिगा आता १५ वर्ाांचा आहे. त्याची 

आजी वारिी पि घरच्याूंनी सेवा सुरच ठेविी. परिुराम भाई म्हितात “अब तो बच्चा अच्छाूं 

ही है, िेकीन अब हमे सेवा करने मे आनूंद आता है, पररक्रमावासी लजस लदन पेट भर खाना 

खाते है, हमारा लदि आनूंद से भर जाता है”.. ते इतके भावपूिव होऊन साूंगत होते की आमचे 

ही डोळे भरन आिे.  

दुसऱ्या लदविी सकाळी आम्ही धारेश्वरकडे लनघािो. इथे रस्त्यात म्हिजे मैया लकनारी 

रेती खोदण्याचूं काम सुर होतूं. साधारि धारेश्वरच्या पुढे ४ लकमी वरची गोष् असेि. आम्ही 

एका दगडावर आराम करत बसिो असताना खािून, म्हिजे मैयाचूं पात्र साधारि ८ एक फुट 

खािी होतूं लतथे, लतथून एक म्हातारी आजी वर आिी. आल्या आल्या लतनी मिा लमठी मारिी 

आलि ती रडू िागिी. “बेटा पररक्रमावासी बच्चा, तुम लकतने चिते हो मेरे बचे्च, माई के लिये 

चिते हो… बस उसके दिवन पाने के लिये लकतने कष् िेते हो.. भुके प्यासे चिते जाते हो मेरे 

बचे्च… थोडा भोजन पा िो” आजी मिा कुरवाळत होती, माझ्या कपाळाचे मुके घेत होती 

आलि रडत होती. माझा जीव तर लतथेच पािी पािी झािा. एक अनोळखी म्हातारी आजी, 

माझ्यावर इतका वर्ावव करतेय मायेचा, काय सूंबूंध लतचा आलि माझा? आधी कधी पालहिूं 

नाही, नूंतर कधी भेटिार नाही, आलि ही माउिी मिा एकच म्हितेय, कळवळून…”भोजन 

पा िो”… जेवून घ्यायिा साूंगतेय… आलि आता तर जेमतेम सकाळचे साडे नऊ वाजिेत… 

इतक्यात मिा भूकही िागिी नाही.. पि ही आजी काही ऐकेच ना.. समोरच्या मोठ्ठ्या 

टेकडीकडे बोट दाखवत म्हिायची “ उपर जा के खाना खािो… िरमाना नही, पेट भर के 

खाना मेरी लबलटया रानी…तुझे मेरी सौ.. ” आता तर लतनी िप्पथच घातिी.. लतचूं मन मोडून 

पुढे जाण्याची न माझ्यात लहम्मत होती न इच्छा.. ती माझ्या जेविासाठी स्वत:ची िपथ 

घाितेय? नाही, मी ऐकेन लतचूं. ती भिी मोठी टेकडी चढून जाईन वर आलि भोजन प्रसादी 

घेईन लतथे.. मी ठरविूं.. आलि मी आलि बाबा लतचा लनरोप घेऊन टेकडी चढून वर गेिो. 

आम्ही थकिो होतो.. लतथे आश्रमात पडवीत एक साधू झोपिेिे होते.. आम्ही नमवदे हर केिूं 
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पि ते काही उत्तर ही देईनात…. जे नमवदे हरिा उत्तर देत नाही ते भोजन प्रसादी तरी देतीि 

का? मनात प्रश्न पडिा आलि आता धमव सूंकट उभूं रालहिूं.. आजीिा वाचन लदिेिूं…. आलि 

हा मािूस ढुूं कून ही बघत नाहीये… मिा आजीच्या िब्दाचा मान राखायचाय… काय करावूं? 

एक कल्पना सुचिी.. ती अूंमिात ही आििी मात्र नूंतर जे झािूं ते फार कष्प्रद होतूं. 

आयुष्यात असूं कधीही केिूं नव्हतूं ते आज करावूं िागिूं. बळजबररनी…अगदी अलजबात 

इच्छा नसताना… कारि कूं बरेवर हात ठेऊन ते साधू महाराज जमदग्नीच्या अवतारात उभे 

होते समोर…. करवूनच घेतिूं होतूं त्याूंनी!… पि त्याही नूंतर जे झािूं तो खरा अनुभव.. काय 

झािूं असूं टेकडीवर? भोजन लमळािूं? आजीनी लदिेिी िप्पथ पाळू िकिे मी? ते सूंन्यासी 

का उभे होते रागात माझ्या समोर? तेही दोन्ही हात कमरेवर ठेऊन? काय करविूं त्याूंनी 

माझ्याकडून? काय कष् झािेत मिा? आलि त्यानूंतर काय झािूं? साूंगते पि पुढच्या भागात.  
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नमवदा पररक्रमा – एक लविक्षि अनुभूती- भाग ५३ 

नमवदे हर.  

तर मागच्या भागात मी साूंगत होते त्या साधूबद्दि जे कूं बरेवर हात देऊन माझ्या पुढे 

उभे होते आलि माझ्याकडे रागाने बघत होते. “उपर जाकर खाना खा िो अिी िपथ त्या 

आजीनी मिा घातिी होती. ती आजी माझ्यासाठी कळवळिी होती रडिी होती… तर आता 

साूंगते काय झािूं ते.  

त्या आजीनी िपथ लदल्यामुळे आम्ही टेकडीवर गेिो. आम्ही टेकडी चढून दमिो होतो, 

म्हिून झाडाखािाच्या पारावर बसिो. समोरच हे सूंन्यासी छान िोळत पडिे होते. आम्ही 

नमवदे हर केिूं पि हे काही उत्तर देईना. असूं दोन तीन दा झािूं… आम्हािा काही इथे भोजन 

लमळिार नाही कारि हे साधूं “नमवदे हर”िा उत्तर देखीि देत नाहीयेत, मग भोजन प्रसादी 

काय देिार? आलि आता आजीच्या िपथेचूं काय करायचूं? आता मी पेचात पडिे.. मग उपाय 

म्हिून समोरच्या पाण्याच्या टाकी मधून पोट भर पािी आम्ही प्यायिो.. अगदी १ लिटर पािी 

प्यायिी असेन मी. म्हिजे पोट भरेि आलि आजीची िपथ मोडिार नाही. भोजन प्रसादी 

लमळिारच नसेि तर करिार काय? पि लतच्या साूंगण्याप्रमािे लनदान “पोटभर” असूं 

काहीतरी आम्ही पोटात घातिूं हेच समाधान. आता थोडावेळ बसायचूं आलि मग पुन्हा टेकडी 

उतरन पुढच्या प्रवासािा लनघायचूं.  

आम्ही थोडूं बसून लनघािो, तेवढ्यात आतून एक अजून सूंन्यासी बाहेर आिा. त्याच्या 

हातात एक ताट होतूं. ते ताट त्याूंनी आमच्या पुढे आििूं आलि जोरदार आपटिूं…इतक्या 

जोरात की त्यातिूं अन्न वर उसळल्या गेिूं. तो रागानी आमच्याकडे बघत होता… “ ये िो 

खाना.. पुरा खा िेना, इतनासा भी छोडा तो देखो लफर!.. हम मेहनत से खाना बनाते है और 

तुम थोडासा खाकर बाकी गाय, बकरी, कुत्तो को श्खिाते हो? उनके लिये मेहनत नही करते 
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हम… एक लनवािा भी कैसे छोडते है देखता हू” आलि असूं म्हित त्याने ते ताट अक्षरि: 

आदळिूं आमच्या पुढे. बरूं  थोडूं थोडकूं  काही असेि तर खाता ही आिूं असतूं.. पि त्यात ६ 

लटक्कड, भरपूर भात, पािकाची पातळभाजी, कारल्याची भाजी, भजी, वरि आलि पापड 

इतकूं  सगळूं  होतूं. आधीच पोटभर पािी प्यायािेिो आम्ही दोघूं आलि आता हे सगळूं  खा 

म्हितोय हा…. ! 

बरूं  ही लटक्कड काय असते ते साूंगते, म्हिजे आमचा जीव का दडपिा ते समजेि. 

आपल्याकडे भाकरी असते नूं जाड त्याहून मोठी आलि जाड गव्हाच्या लपठाची भाकरी म्हिजे 

लटक्कड. एरवी आपल्या ४ ते ५ पोळ्या होतीि एवढ्या लपठाची ही एक लटक्कड असते, आलि 

अध्याव लटक्कड मधे्य माझूं पूिव जेवि अगदी पोटभर होतूं हे मिा मालहतीये, आलि या ६ 

लटक्कड आिल्यात त्या साधुनी आलि त्यातल्या ३ मिा खाव्या िागिार म््हटल्यावर माझूं काय 

होिार? आधी पािी प्यायिेिे ते वेगळूं च ! पि हा गडी काही ऐकेना. तो रालहिा उभा तासभर 

आलि ३ लटक्कड मिा आलि ३ बाबािा खायिाच िागल्यात. सोबत घेऊन जायची सुद्धा सोय 

नाही. कसूं बसूं, अगदी घिािी अन्न येत असताना पोटात ढकिायचूं म्हिजे कष् नाही का? 

बरूं  पे्रमाने आग्रह करत असेि तर काहीतरी समाधान हो? डोळे वटारन हे महाराज समोर 

उभे होते.. त्यातून फक्त आमच्यासाठी स्वयूंपाक केिाय हे ही साूंलगतिूं होतूं त्याूंनी आम्हािा’… 

नाईिाज.. दीड तास िागिा जेवायिा, हा मात्र ठाि माूंडून बसिा. काही बोिावूं याच्यािी 

तर बोिायिा तयार नाही… खाल्लूं िेवटी… आलि ९. ३०चंआिेिो आम्ही १२. ३०पयांत 

हििोच नाही इथून… इतकूं  खाऊन झाल्यावर एक पाऊिही चािवत नव्हतूं खरूं  तर, पि 

इथे जर थाूंबिो तर रात्री पुन्हा काय खाऊ घािेि हा, लकूं वा अजून काय रागावेि ती कल्पना 

ही करवेना… त्यामुळे इथून लनघून जे पालहिूं गाव येईि लतथे थाूंबू असूं ठरविूं.. जास्तीत जास्त 

३ ते ४ लकमी चािू िकू…त्यानूंतर अिक्य होईि हे मालहत होतूं आम्हािा.. पि आपि ठरवतो 

तसूं नसतूं.  
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आम्ही ठरविूं खरूं  पि आम्ही वाट चुकिो. इथे िेतातून पुढे जायचूं होतूं, आलि आम्ही 

कदालचत भित्याच लदिेिा गेिो. दुपारची वेळ असल्यामुळे कुिी रस्ता लवचारायािा ही 

लदसेना. लकनाऱ् यावर मागव नाही, वरन जायचय इतकूं च मालहत होतूं. वाटेत िेतूं सूंपिीत आलि 

झाडी सुर झािी, वाटिूं माळरान असेि, हे झािूं की िागेि गाव. सूंध्याकाळचे ५ वाजिेत 

तरी ही झाडी काही सूंपेना. तिी ही झाडी म्हिजे काही जूंगि वगैरे नव्हतूं, पि लनवाऱ् याचूं 

असूं काही थथान अजूनपयांत लमळािूं नव्हतूं. आता काय करावूं काही समजेना कारि 

तासाभरात अूंधार होिार. आम्हािा वाट सापडिी नाही तर आम्हािा रात्र इथेच काढावी 

िागिार…. काही खायिा नाही की प्यायिा नाही… झाडाखािी बसून रात्र काढायची हा 

एकाच मागव उरिार होता, आलि ही वेळ आमच्यावर येऊ िकते हे त्या माईिा कदालचत 

सकाळी ९. ३० िाच समजिूं होतूं… आम्हािा िपथेवर लतनी वर पाठविूं, आधी पािी पाजिूं 

आलि मग खाऊ घातिूं, ते ही अगदी इतकूं  की लदवसभर आलि पुढे रात्रभर देखीि काही 

लमळािूं नाही तरी चािू िकेि….  

आम्ही आता झपाझप चाित होतो.. अगदी धावत होतो म््हटिूं तरी चािेि. पाउिवाट 

लदसत होती म्हिजे कुठेतरी ती जािार इतकूं च समाधान. आलि थोड्याच वेळात डोक्यावर 

काटक्याूंची मोळी घेऊन जािारी एक मैया रस्त्यात भेटिी. लतिा लवचारिूं “मैयाजी कहाूं जाना 

है अब हमे?”आम्हािा आम्ही रस्ता चुकिो आहे हे समजिच होतूं. ती म्हिािी “गूंगा खेडी 

की टीिे से उतरे होूंगे तुम िोग.. उिटे हात उतर गये.. तुमको नवा घाट जाना चालहये था… 

मैयाजी को कू्य छोड लदये तो?”आम्ही कुठल्या लवचारात असताना त्या रस्त्यािा िागिो मालहत 

नाही… मैया पासून बरच िाूंब येऊन गेिो होतो चाित चाित.. समजिच नाही काही.. पि 

नूंतर या मैयाूंनी लवमिेश्वर चा रस्ता दाखविा.. आम्हािा उिीर होिार होताच पि इिाज 

नव्हता.  
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लवमिेश्वरच्या आधी कुठेिी एक अलत प्राचीन लिवमूंलदर िागिूं. अूंधार झािाच होता. 

लतथे चौकिी केिी तर एक आजी होत्यात, अगदीच थकिेल्या त्या म्हिाल्या “बेटा तुम यहा 

आसन तो िगा सकते हो िेकीन भोजन प्रसादी की व्यवथथा नही हो पायेगी… मेरे लिये पास 

के गाव से खाना आता है सुबह, रात को भोजन नही करती, चाय लपिा सकती हू” आम्हािा 

तरी कुठे जेवायािा हवूं होतूं? इतकूं  ठासून भरिेिूं होतूं पोट की अजूनही भूक िागिी नव्हती. 

मोबाईि वर लकमीचूं एक एप आहे माझ्याकडे, त्यात पालहिूं तर २२ लकमी अूंतर दाखवत होतूं 

टेकडी नूंतर… कमाि वाटिी… आपि रस्ता चुकिार हे लतिा समजिूंच कसूं… का लतनी 

इतक्या आग्रहानी खाऊ लपऊ घातिूं? का तो सूंन्यासी कमरेवर हात ठेवून दटावून खाऊ 

घाित होता, ते आता समजिूं. आमचा लनवारा लमळि हे ही लतिा मालहत होतूं. असो..  

दुसऱ् या लदविी इथून लनघून बडवाहिा पोचिो आलि आज इथे थाूंबूनच गेिो. श्रीराम 

महाराजाूंची भेट झािी नाही कारि ते नालिकिा गेिे होते. त्याूंची भेट घेऊन उद्या लनघू असूं 

ठरविूं पि त्याूंना यायिा उिीर होईि असूं माताजी म्हिाल्या आलि आम्ही पुढे जाण्याचा 

लनिवय घेतिा. आम्ही काहीच अूंतर चािून होत नसेि तर वाईट बातमी वाऱ् यासारखी पसरिी. 

श्रीराम महाराजाूंचा अपघात होऊन त्यात ते अनूंतात लविीन झाल्याचूं समजिूं.. वाईट वाटिूं. 

त्याूंच्या आश्रमात राहून लतथल्या भक्तमूंडळीिी झािेल्या चचेनूंतर, त्याूंनी लिलहिेिे श्लोक 

वाचाल्याूं नूंतर, अचानक अिी वाताव आिी… पि लनयतीचा लनयम असतो तो… आमची भेट 

होिूं लिलहिूं नव्हतच..  

इथून पुढे मोठूं  धे्यय आलि ज्याबद्दि ऐकून होतूं असूं म्हिजे िक्कडकोट की झाडी. 

बडवाह नूंतर काही वेळाने जूंगिाचा भाग सुर होतो. डोिारा, कोठावा, मोहोरी असूं करत 

करत च्यवन आश्रमात जायचूं. काही िोक म्हिायचे ते आडवाटेिा आहे, जाऊ नका, आलि 

काही म्हिायाचेत जायिाच हव… आम्ही जायचूं ठरविूं आलि चाूंगिच झािूं आमचूं जािूं 

झािूं ते. ही जागा अलतिय रमिीय आहे. लनवाूंत, िाूंत आलि खूप सकारात्मक कूं पन आहेत 
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इथे. इथे गरम पाण्याचे झरे आहेत. अगदी चुकवूच नये असूं थथान आहे हे. इथे आम्हािा 

भोिादास जी महाराज भेटिेत. उदासीन आखाड्याचे. त्याूंनी आम्हािा सुकन्या आलि ितावरी 

राजाची गोष् साूंलगतिी. अलश्वनी कुमाराूंनी लदिेल्या आिीवावदाने च्यवन ऋलर् पुन्हा कसे तरि 

झािे आलि सुकने्यिा आपिा वर कसा प्राप्त करन घेता आिा ते ही समजिूं. आिीही बराच 

सत्सूंग झािा.  

अलतिय रमिीय, च्यवन ऋलर् आश्रम 

इथे आमची भेट अजून एका तरि बाबािी झािी. मागे एकदूंत महाराजाूंची गोष् 

साूंलगतिी होती मी आठवतेय का? घोूंगश्यािा, म्हिजे िुिपािीतल्या झाडीत असताना? या 

अनुभव मालिकेच्या २० व्या भागात आहे बघा! तर आज भेटिेिा हा बाबा पि बऱ् यापैकी 

तसाच.. म्हिजे किाचूं काही भानच नसिेिा…असे िोक नूं अगदी मनापासून सुखी असतात, 

सुखी असतात असूं म्हििूं पि चूकच आहे.. मिा साूंगता येत नाहीये नीट पि त्याूंना किा 

किाचूं भान नसतूं.. ते त्याूंच्या धे्ययात असतात फक्त.. लविीन झािे असतात.. देह आहे 

इतकूं च काय ते लजते पिाचूं िक्षि… काय भाग्य म्हिावूं.. ! 
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तर या बाबाूंबद्दि साूंगेन थोडसूं.. पि एक गूंम्मत साूंगते बरूं  का आधी.. इथे च्यवन 

आश्रमात तुम्हािा लपूंजाऱ् यात राहावूं िागतूं.. हो, खोटूं नाही काही ! घनदाट जूंगि आहे इथे, 

आलि सगळे प्रािी लपूंजाऱ् या बाहेर असतात म्हटल्यावर तुम्हािा लपूंजाऱ् यातच राहावूं िागिार 

नूं…. अहो इथे खूप माकडूं आहेत… त्याूंच्या चेष्ा बघि म्हिजे पोरखेळासारखूं होतूं 

अगदी…साूंगेन थोडी मजा म्हिून. पि आम्ही इथून लनघािो आलि तीराूंन्यापयांत गेिो तो 

प्रवास, नूंतर जयूंती माता मूंलदरच्या आधी अनुभविेिूं ते थरारक हािचािी ूंच साम्राज्य, 

नदीकाठी पालहिेिूं दृश्य, आलि जयूंती माता मूंलदरात आिेिा अनुभव, जेव्हा ऐन थूंडीत मिा 

थेंब पडतीि इतका घाम आिा, माझ्या हृदयाची गती थाूंबेि असूं वाटू िागिूं आलि एका 

भयानक दु:खद सत्याचा पररचय जवळून झािा तो अनुभव कधी साूंगते तुम्हािा असूं झािय… 

पि हा भाग मोठा होईि खूप, म्हिून थाूंबू इथेच…  
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नमवदा पररक्रमा – एक लविक्षि अनुभूती- भाग ५४ 

नमवदे हर..  

मागच्या भागात मी तुम्हािा जयूंती माता मूंलदरात आिेिा अनुभव साूंगत होते जेव्हा ऐन 

थूंडीत मिा थेंब पडतीि इतका घाम आिा, माझ्या हृदयाची गती थाूंबेि असूं वाटू िागिूं 

आलि एका भयानक दु:खद सत्याचा पररचय जवळून झािा तो अनुभव आता मी तुम्हािा 

साूंगते.  

तर जयूंती माता मूंलदरात आम्ही गेिो तेव्हापासूनचे अनुभव साूंगते. बावडी खेडा गावा 

नूंतर जयूंती माताचूं जूंगि सुर होतूं. तसा इथे रस्ता मोठा आहे, टू व्हीिर देखीि जातात, मात्र 

आजूबाजूिा भरपूर झाडी आलि जूंगि आहे. तर इथे बावडी खेडािा आम्ही दुपारी दोन 

वाजता पोहोचिो. इथून पुढे जयूंती माता मूंलदर साधारि ७ लकमी असावूं. आम्ही जायचूं ठरविूं 

आलि पुढे लनघािो. हळू हळू झाडी दाट होत गेिी आलि कच्चा रस्ता िागिा. वाळू चा रस्ता 

होता, कारि काही अूंतर पुढे एक नदी िागत होती. मी आलि बाबा हळू हळू रमत गमत जात 

होतो. कारि सात लकमी अूंतर आमचूं पूिव होईिच असूं आम्हािा वाटत होतूं. मी रेती मधे्य 

उमटिेिे चाकाूंचे ठसे बघते होते, आलि अचानक मिा काहीतरी लदसिूं… मी बाबािा 

दाखविूं आलि मन धस्स झािूं.  

गाड्याूंच्या येण्या जाण्यामुळे असेि, लकूं वा दव पडल्यामुळे असेि, वाळू ओिसर होती 

आलि त्या ओिसर वाळूत मोठ्या आकाराचे जनावराचे ठसे लदसत होते, ते ही अगदी नुकतेच 

उमटिेिे. आता आम्ही फक्त ते ठसे बघत बघत पुढे जात होतो कारि पुढे जाण्यालिवाय 

दुसरा उपाय नव्हता. ते ठसे झाडीच्या लदिेिा गेिे आलि लदसेनासे झािे. लतथून पुढे जेम तें 

१० पाविूं चाििो नसू आम्ही आलि अत्यूंत वेगळा वास येऊ िागिा. हा वास किाचा आहे 

हे आम्हािा समजिूं होतूं… आम्ही झपाझप पि सावध पिे पुढे जात होतो आलि लदसेनािी 
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झािेिी पाविूं, म्हिजे पाविाूंचे ठसे पुन्हा लदसू िागिे.. म्हिजे वाघोबा आमच्या पुढे पुढे 

चाित होते आलि आम्ही मागे मागे… चिा हे असूं आहे हे बरूं  आहे, आम्ही पुढे आलि वाघोबा 

मागे असते तर काय झािूं असतूं तो लवचार न केिेिाच बरा.  

वाघोबाचे ठसे लदसले तो हाच रस्ता 

या जूंगिात वाघोबा आहेत हे तर समजिूं होतूं आलि पुढे नदी वर गेिो तेव्हा अजून एक 

गोष् बघायिा लमळािी. इथे नदीच्या काठावर अनेदा िोक लपकलनक करायिा येतात. आजही 

इथे िोकाूंची बरीच गदी होती. बहुधा सुटीचा लदवस असावा. तर इथे एक िाकडी पूि आहे 

आलि हा पूि पार करन गेिूं की एक छोटासा डोूंगर िागतो, या डोूंगराच्या वर आहे जयूंती 

माता मूंलदर. तर इथे आम्हािा बघून अनेक िोक आमच्यािी बोिायिा आिे. त्यातल्या एकाने 

आम्हािा “ध्यान से जाना” असा सल्ला लदिा, आलि एक लवडीयो दाखविा… अगदी एक दोन 

लदवस आधी काढिेिा, याच िाकडी पुिावरचा. या लवडीयोमधे्य वन अलधकाऱ् याूंनी एका 

लबबट्यािा मारिूं होतूं कारि हा लबबट्या गावात लिरन मािसावर हल्ला करायचा. त्यािा 

लजवूंत पकडिूं िक्य होऊ िकिूं नव्हतूं…. बापरे, म्हिजे इथे बरेच प्रािी आहेत तर.. आता 

िाकडी पूि पार करन वरची टेकडी चढायची होती आलि िाकडी पूि पार केिा की रस्ता 
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एकट आलि जूंगिातून जािारा होता. नदीच्या अिीकडे लजतकी हािचाि होती त्यापेक्षा 

लकतीतरी पट जास्त िाूंतता पिीकडेच्या टेकडीवर होती.  

आम्ही टेकडी चढून वर गेिो आलि जयूंती माता मूंलदर पररसरात सुखरप पोहोचिो. 

मूंलदर पररसर छानच आहे मात्र इथे आसन िावायची व्यवथथा म्हिजे एक लभूंती नसिेिा 

वराूंडा आहे फक्त. आधीच थूंडीचे लदवस, त्यात जूंगिाचा भाग असल्याने अजूनच थूंड 

वातावरि होतूं. आश्रमातल्या मूंडळीनी सगळ्याूंनाच दोन दोन जाड चादरी आलि जास्तीचे 

पाूंघरि लदिे होते. त्यामुळे थूंडी आटोक्यात आिी होती.. रात्री दाि बाटीची भोजन प्रसादी 

घेऊन आम्ही झोपी गेिो.  

रात्री झोपेत मिा अचानक वेगळीच भीती वाटू िागिी. आज काहीतरी अघटीत होिार 

असूं राहून राहून वाटू िागिूं. झोप उघडिी ती भीतीमुळेच, पि काय ते समजेना….. मिा 

खूप बेचैन होऊ िागिूं.. जीव घाबरायिा िागिा, खूप घाम यायिा िागिा.. खूप काळजी 

वाटायिा िागिी. जवळ जवळ तास भर मिा अिी भीती वाटत रालहिी… कारि काही 

समजत नव्हतूं…पि खूप भीती वाटत होती.. किाची ते ही समजेना, आलि साधारि 

तासाभराने मिा अचानक छातीत दुखू िागिूं, हाता पायािा मुूंग्या येऊ िागल्या.. कुिीतरी 

आपिा श्वास दाबून धरतय असूं वाटायिा िागिूं. मी पाूंघरि काढून बाहेर फेऱ् या मार 

िागिे.. बाबािा उठविूं तोवर मी घामाघूम झािे होते.. कपाळावरन घामाच्या धारा येऊ 

िागल्या होत्या आलि मिा काहीही सुचत नव्हतूं. कधी छातीतिी कळ जीव काढायची… 

आत… खूप आत कुठेतरी जोरात लहसका मारावा तसूं व्हायचूं तर कधी पोट आवळून यायचूं… 

बाबािा वाटिूं दाि बाटीमुळे झािूं असेि, पि मी बाटी खाल्लीच नव्हती.. बाबा माझ्या 

पाठीवरन हात लफरवत होता..  

माझ्या डोळ्यासमोर फक्त माझूं िेकर लदसत होतूं, आलि मी आता जािार.. यातून 

माझी सुटका नाही असूं वाटू िागिूं होतूं. आता आजूबाजूचे पररक्रमावासी ही जागे झािे होते. 
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कुिी पाठ चोळतय तर कुिी मिा वारा घाितय… मी मात्र उभे होते, की बसिे होते, की 

िोळत पडिे होते ते काही आठवत नाही.. तळमळत होते मी इतकूं  मात्र आठवतूंय. साधारि 

एक ते पाविे तीन (पाविे तीन नूंतरची वेळ आठवते… आलि एक वाजिेिा बलघतल्याचूं 

आठवतूं, झोप उघडिी तेव्हा घड्याळ पालहिूं होतूं मी. नक्की त्रास केव्हा सुर झािा आलि 

केव्हा सूंपिा ते आठवत नाही) हा प्रकार असाच सुर होता. बाबा डॉक्टर चा िोध घ्यायिा 

गेिा असावा… तोवर लिूंबू सरबत, पािी पाजून झािूं होतूं मिा.. आलि अचानक मिा मळमळू 

िागिूं… मिा उिटी झािी आलि थोडूं बरूं  वाटिूं… हे असूं मिा अपचनामुळे झािूं असेि 

असूं सगळ्याूंचूं मत झािूं पि मी सकाळपासून फक्त वरि भात खाल्ला होता.. त्यामुळे 

अपचन नाही हे मिा मालहत होतूं. लिवाय ज्या वेळी मिा अस्वथथ वाटायिा िागिूं त्यावेळी 

मिा काहीही िारीररक त्रास झािा नव्हता.. तो त्रास मिा जवळ जवळ तासाभरानी सुर झािा 

होता. आलि अचानक बूंदही झािा.  

बाबानी माझ्या डोक्यावर हात ठेवून रामरक्षा म्हटिी.. आलि कधीतरी मिा झोप िागिी. 

दुसऱ् या लदविी मात्र मी अगदी ठिठिीत होते, काहीही न झाल्यासारखे. २६ लकमीची 

िक्कडकोटची झाडी मी पार कर िकिे इतकी ठिठिीत! लकती लवलचत्र नूं.. इतका त्रास 

की जीव जातो की राहतो समजेना… तो अचानक झािा अन अचानक बूंदही झािा. काय 

कारि असावूं? कारि होतूं.. ते मिा नूंतर समजिूं.. साूंगते.  

हे असूं लवलचत्र पिे तबे्बत खराब होिूं आलि पुन्हा ठीक होिूं हे मिा जरा वेगळूं च वाटत 

होतूं. फोनिा रेंज नव्हती तोवर मी िाूंत होते आलि नूंतर िगेच मिा हे माझ्या आई वलडिाूंना 

साूंगावसूं वाटिूं म्हिून मी घरी फोन िाविा. मात्र पुन्हा एक भीतीचूं सावट पसरिूं. घरी कुिी 

फोन उचिेच ना. आईिा िावून झािा, बाबाूंना िावून झािा, भावािा िावून झािा, घरचा 

फोन िावून झािा… कुिीही फोन उचिेना… मग माझ्या नवाऱ् यािा िाविा.. माझ्या मुिािा 

िाविा… ते ही फोन उचिेना.. मी आता काि रात्रीपेक्षा ही जास्त घाबरिे होते. आपल्या घरचूं 
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कुिीच का फोन उचित नाहीये? काहीतरी गडबड आहे नक्की हे समजत होतूं आलि काय 

ते जािून घ्यायचूं होतूं पि अलजबात लहम्मत होत नव्हती. “सगळूं  ठीक आहे, तू काळजी कर 

नको” फक्त हेच ऐकायचूं होतूं मिा…पि आपि ठरवतो तसूं नसतूं होत ….. माझ्यासाठी 

काहीतरी वेगळूं च वाढून ठेविूं होतूं… 

काळजी पोटी की काय देव जािे, आता माझूं अूंग तापाूंनी फिफििूं होतूं.. आता मिा 

फक्त माझ्या बाबाूंिी बोिायचूं होतूं एकदा.. मी पुन्हा एकदा फोन िाविा आलि या वेळी 

माझ्या भावजयीनी फोन उचििा. “रेिू, काय झािय? फोन का उचित नाहीयेत कुिी?”मी 

रागाविेच लतिा! आलि तीनी साूंलगतिेल्या बातमी ने मी मिा आवर िकिे नाही.. “ताई बबन 

काका आजोबा काि रात्री गेिेत…तुिा साूंगावूं की नाही समजत नव्हतूं, सगळे लतकडेच गेिेत, 

बाबा आिेत की मी साूंगते तुझ्यािी बोिायिा”….  

माझे काका आजोबा गेिे होते… मिा वाटिारी भीती अवाजवी नव्हती…काि रात्री 

पासून ही भीती वाटत होती मिा…. काहीतरी होिार असूं राहून राहून वाटत होतूं….. 

िहानपिापासून त्याूंच्या अूंगा खाूंद्यावर खेळिेिे मी.. त्याूंनाही माझूं खूप कौतुक…आलि 

पररक्रमेत असताना मिा ही अिी बातमी लमळावी? फार फार वाईट वाटत होतूं मिा… मात्र 

हा अनुभव इथेच सूंपत नाहीये… माझूं जेव्हा माझ्या रेवती काकूिी बोिि झािूं तेव्हा वेगळाच 

उिगडा झािा. तो असा की आजोबा गेिे ती वेळ आलि मिा त्रास झािा ती वेळ अगदी एक.. 

रात्री साधारि एक ते तीनच्या दरम्यान मिा त्रास झािा.. अगदी छातीत दुखून जीव जातो की 

काय इथवर त्रास, आलि लतकडे नागपूरिा त्याच वेळी फक्त थोड्या वेळाच्या अस्वथथते नूंतर 

आजोबाूंनी देह ठेविा…जिू ती त्याूंची आलि माझी िेवटची भेट! हे नक्की काय आहे ते मिा 

साूंगता येत नाहीये आलि आजही हे लिलहताना माझे अशू्र घळघळा वाहतात आहेत.  

मी बाबािा (माझ्या सोबतच्या नमवदा बाबािा) म्हिािे मिा घरी जायचय तर मोठ्या 

धीराने त्याूंनी मिा समजविूं “ आजोबाूंना तू पररक्रमा सोडून आिेिूं आवडिार नाही.. तू 
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जायचूं नाहीस…” मी नाही गेिे परत घरी मात्र मिा झािेिा त्रास, आजोबाूंची ही बातमी, 

किामुळे कोि जािे पि माझी तब्ब्बे्यत अलधकच लबघडिी. पुढचे तीन चार लदवस ती 

अलधकच लबघडत गेिी. मात्र पामाखेडी, फतेह गड, आलिक मधे्य एक गाव येतूं लतथिे 

जमीनदार, आलि पुढे नेमावर या सवव लठकािी मैया माझ्या सोबत आहे हे लतनी जािवून लदिूं. 

नेमावरिा तर कहरच झािा, पाऊिही उचिता येईना अिी अवथथा, आलि अिा वेळी जे 

झािूं ते पुन्हा एकदा आपल्यािा लनिब्द करन ठेवतूं… मी नेमावर मधे्य पाय ठेवताच असा 

लविक्षि अनुभव आिा … पि आता नाही साूंगत.. पुढच्या भागात साूंगेन 
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नमवदा पररक्रमा एक लवलक्षि अनुभूती भाग ५५ 

 

 

नमवदे हर..  

तर जयूंती माता मूंलदरात आिेिा अनुभव मिा सूंपूिव पिे हिवून टाकिारा होता. माझ्या 

काका आजोबाूंची बातमी ऐकून मिा खूप कसूं तरीच होत होतूं. अथावत त्या पररश्थथतून मी 

बाहेर आिे पि कदालचत या मानलसक आघाताचा माझ्या िरीरावर पररिाम झािा. मिा खूप 

ताप चढिा. िक्कड कोटची घनदाट झाडी पार केिी खरी पि नूंतर पामाखेडीिा न थाूंबता 

दूंठािा मुक्काम केिा. गरम पाण्याने आूंघोळ करायिा लमळािी इतकूं च आठवतूंय….. मी 

िगेच झोपी गेिे असावे, माझा ताप थोडा वेळ उतरन पुन्हा िगेच चढायचा…असूं दोन लदवस 

सतत सुर होतूं.  

मधे्य दोन मुक्काम अजून झािे, तमखान नूंतर मी फार चािू िकत नव्हते, पि का कोि 

जािे नेमावर िाच थाूंबायचूं अिीच मागिी मी मैया जवळ करत होते आलि माझी तब्ब्बे्यत 

मात्र अलधकच खािावू िागिी. मिा नमवदा जयूंतीिा नेमावर िाच असायचूं होतूं, हट्टच होता 

तो माझा, मैयाकडे. तमखान नूंतर तर माझ्याने एक पाऊिही चािवेना, चक्कर आलि उिट्या 

देखीि सुर झाल्या. अूंगावर खूप पुरळ उठिूं, आग आग होऊ िागिी.. मात्र ती नमवदा माई 

िेकरािा साूंभाळतेच… माझी अवथथा पाहून एक राजपूत लसूंग नावाचे कुिी आम्हािा लवश्राम 

करा, असा आग्रह धर िागिे… ते डॉक्टर आितो म्हिून गेिे ही, पि इथे त्याूंना डॉक्टर 

लमळािा नाही…. त्याूंनी घरी फोन करन जेविाचा डब्बा, चहा आलि दोन स्काफव  मागविीत, 

त्याूंचा मिा फारच उपयोग झािा.. ते काही अूंतर आमच्या सोबत पायी चाििे देखीि. आमची 
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व्यवथथा अलवनाि करत आहे हे समजल्यावर ते घरी परतिे…अलवनाि सोळूं की याूंचा फोन 

आिा त्या वेळी, आम्ही नेमावरच्या जवळपास असू. मी फोनवर बोिू देखीि िकिे नाही मात्र 

बाबा बोििा… मिा दवाखान्यात भरती करन घ्यावूं िागिार असूं बाबा आलि अलवनाि 

दोघाूंनाही वाटू िागिूं असावूं.. काय बोििूं झािूं ते मिा आठवतत नाही मात्र अलवनािचे ४ 

ते ५ फोन येऊन गेिे. मी डोळे बूंद करन, बाबाचा हात धरन फक्त पाविूं उचित होते.. 

आता लजथे कुठे व्यवथथा असेि लतथे फक्त जाऊन आडवूं व्ह्ह्यायचूं इतकूं च मिा मालहत होतूं.. 

माझे पाय सुद्धा कसे उचििे जातात आहेत हे देखीि माझ्या कल्पने बाहेर होतूं….. आम्ही 

नेमावरिा पोचिो तेव्हा वमाव जी आमच्यासाठी उभेच होते. त्याूंनी आम्हिा एका हॉटेिच्या 

खािच्या रम मधे्य जागा लदिी… कुठे थाूंबायचूं, डॉक्टर कोि, हे सगळे लनिवय अलवनाि 

आलि बाबा याूंनी घेतिे, त्या वेळी अलवनाि, राम बाबू, वमाव जी या सगळ्याूंनी फोनाफोनी 

करन माझी व्यवथथा केिी होती, आलि मी मात्र फक्त आराम करत होते.  

 

मिा सूंध्याकाळी जरा बरूं  वाटिूं आलि तेव्हा सगळूं  बाबानी साूंलगतिूं, पि लबचारा बाबा 

पूिववेळ हॉटेिच्या रीसेप्िन वर बसून होता. एकतर हॉटेि मधे्य राहिूं त्यािा पटिेिूं नव्हतूं, 

त्यात मी खोिीत आराम करत असल्याने बाबािा पूिव वेळ बाहेर बसावूं िागिूं होतूं…मिा ही 

ते पटिूं नाही आलि म्हिून आता थोडूं  बरूं  वाटतय तर आश्रमात जाऊ असूं ठरवून आम्ही 

तयारी करायिा घेतिी. मी झोपून उठिेिी पाहून हॉटेिच्या मािकािा हायसूं वाटिूं. त्याने 

देखीि त्याच्या ओळखीच्या एका डॉक्टरिा बोिाविूं आलि “ये हमारे घर के ही डॉक्टर है, 

एक बार लदखा दो” असा आग्रहच केिा. सत्तरी पूंचहत्तरीचे डॉक्टर िमाव मिा तपासायिा 

आिे तेव्हा त्याूंनी मिा आपल्या दवाखान्यात येण्याचा आग्रह केिा, एक इूंजक्षन द्यायचूं आहे 

आलि ब्लड टेस्ट करायची आहे असूं साूंगून बोिाविूं. मी पि लवचार केिा की इतकूं  कुिी 
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करतय आपल्यासाठी तर दाखवून देऊ एकदा, म्हिून आधी दवाखाना कर आलि मग 

आश्रमात जाऊ असूं ठरविूं, आलि दवाखान्यात गेिो.  

लतथे इूंजक्षन देऊन, ब्लड टेस्ट साठी ब्लड देऊन झाल्यावर डॉक्टराूंनी मिा जाउच लदिूं 

नाही “आज आपको यही रहना है माताजी, अूंडर ओब्जवेिन, कि लफर चिे जाना”. तुम्हािा 

हवूं ते सगळूं  इथेच देतो पि माझ्याकडेच रहा असूं म्हिून थाूंबवूनच घेतिूं. आमचूं सगळूं  

सामान हॉटेििा आलि आम्ही दोघूं डॉक्टराूंच्या घरी. खािी हॉश्स्पटि आलि वर घर, सगळी 

देखरेख.. त्याूंच्या घराच्या समोरच्या खोिीत आमची व्यवथथा केिी होती आलि दर दोन 

तासाूंनी एक नसव येऊन माझी तब्ब्बे्यत पाहून जात होती. दुसऱ् या लदविी सकाळी डॉक्टर स्वत: 

जाऊन आमचूं सामान घेऊन आिे आलि दुसऱ् याही लदविी मिा जाऊ लदिूं नाही. या दोन 

लदवसाूंची देखभाि आलि और्धा नूंतर मात्र माझी तब्ब्बे्यत सुधारिी, आलि मग आम्ही पुढे 

जायचूं ठरविूं.. पि नमवदा जयूंती नेमावरिा करायची होती. माझी तब्ब्बे्यत सुधारिी तो लदवस 

नमवदा जयूंतीचा. आजच्या लदविी पररक्रमावासी ना डॉक्टर आपल्या घरन जाऊ देिार 

नव्हतेच, म्हिून तो ही लदवस लतहेच थाूंबिो.. बहुधा याही मागे कारि असावूं… 

 

नमवदा जयूंतीचा सोहळा मी नुसता बघावा असूं त्या मैयािा मान्य नसावूं. त्यात माझा सक्रीय 

सहभाग असिाच पालहजे अिी लतची इच्छा असावी आलि म्हिून ती माझ्या मनातही उत्पन्न 

झािी, आलि तसूं लतनी घडवून आििूंही. सायूंकाळी नमवदा जयूंती लनश्म्मत्त आयोलजत 

कायवक्रमात आरतीच्या वेळी पररक्रमावासीच्या हाताने आरती व्हावी असूं एका मैयाजीच्या 

मनात आिूं आलि मी तीथे हजर होते म्हिून असेि पि ते भाग्य माझ्या पदरी येऊन पडिूं. 

त्या आरतीच्या तेजाचूं विय पाहून मिा लदवा िावण्याची इच्छा झािी आलि लचतळे माईूंचा 

५०१ लदव्याूंचा अनुभव आठविा…आलि वाटिूं ५०१ नाही पि ५ तरी लदवे िावावे आपि… 

लतथेच एका दुकानातून मी ५ लदवे घेतिे आलि लवझिार नाही असूं लठकाि िोधावूं म्हिून 
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जरा अूंतर िाूंब गेिे, मी माझे लदवे िावून ठेवत होते आलि लतथेच एका पायरीवर एक आजी 

बसल्या होत्या, त्याूंच्या समोर ५-६ ताटात भारपूर लदवे तयार करन ठेविे होते आलि अजून 

त्या तयार करतच होत्या. त्याूंच्या हातािी त्याूंची १५- १६ वर्ाांची नात एक एक ताट घेऊन ते 

लदवे पायरी वर माूंडत होती. सगळे लदवे माूंडून झाल्यावर ते िावायचे होते… “इतने लदये 

छोडोगी माताजी” मी लवचारिूं.. ”नही लबलटया, सारा लकनारा झगमग करे आज तो…. मैया मे 

नही छोडना है.. यही रखना है लकनारे पर… मेरी मदत करदे.. तू भी आजा मेरे नातीन के साथ.. 

वो लदये सजा रही है, तू जिाती जा पीछे पीछे”.. मी फक्त ५ लदवे िावायची इच्छा व्यक्त केिी 

होती.. लकती तरी लदवे त्यालदविी मी िाविे असतीि… पि मैयाूंनी माझी इच्छाच पूिव केिी 

नाही तर मिा हवूं होतूं त्याहीपेक्षा जास्त, खूप जास्त लदिूं लतनी मिा…त्याच लदविी 

नाही…नेहमीच……  

 

मैया लकनारा त्या लदव्यान्नी उजळून लनघािा होता… पायऱ्यावर िाूंबपयांत पसरिेिे लदवे, 

त्याूंच्या साश्िक, मूंद पि प्रसन्न प्रकािानी मन, आत्मा आनूंदमय झािा होता.. “तमसोमा 

ज्योलतगवमय” हा देहाचा मनाचा आलि आत्म्याचा प्रवास इथेच बसून बघत राहावा असच वाटत 

होतूं… लदवे िावून झाल्यावर त्या आजी आपल्या नातीसह परतताना मी पलहल्या होत्या.. एकेक 

पाउि चािायिा त्या आजी ूंना बराच त्रास होत होता, नातीचा हा धरन त्या पायाऱ् या चढत 

होत्या…इतके कष् घेऊन त्या आजी इथे आल्या आलि माझी इच्छा पूिव झािी… नेमकी मिा 

लचतळे माईची आठवि यावी, नेमका तो लदव्याूंचा अनुभव आठवावा, आलि नेमकूं  याच वेळी 

ह्या आज्जी मिा भेटाव्यात! योगायोग वाटतो का हा?…मिा इथून जावसूं वाटत नव्हतूं पि 

डॉक्टर साहेब वाट बघत असिार होते, त्यामुळे त्या उज्वि ज्योलतमवय मैयाचूं नववधू सारखूं 

रप डोळ्यात साठवून आम्ही घरी परतिो.  
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नेमावरला असूंख्य लदवे लावले तो क्षि 

पुढे छीपानेरिा मुक्काम केिा, आलि पुढचा मुक्काम डीमावर िा. डीमावरिा जाताना 

बरीच वाट िेतातून जायिा िागते. इथे एक खूप जागृत मूंलदर आहे, लतथे मुक्काम करण्याचूं 

ठरविूं, रस्त्यात भेटिेल्या रामलसूंग दुबे जी ूंनी आम्हािा या मूंलदराची मालहती लदिी. साधारि 

चार िे वर्व जुनूं हे मूंलदर आहे, त्यामुळे इथेच मुक्काम करायचा असूं ठरिूं. लतथे जाईस्तोवर 

सूंध्याकाळ झािी आलि अचानक पावसािा सुरवात झािी. मूंलदरात गेिो तर लतथे अलजबात 

जागा नसल्याचे समजिे. बाहेर गावाची ४० ते ५० जिाूंची एक बस लतथे येऊन उभी होती. 

भागवत करण्यासाठी त्याूंनी हे मूंलदर आधीच बुक करन ठेविूं होतूं. “प्रसाद के लिये आजाओ 

आप पर रकने की व्यवथथा नही है” असूं म्हटिूं तेव्हा आता पावसात, अूंधारात आम्ही जावूं 

कुठे तेच कळेना. हे मूंलदर तसूं गावापासून थोडूं िाूंब, म्हिजे आता ३ लकमी चािून गावात 

जाण्यालिवाय पयावय नव्हता, आलि गावातही सोय आहे की नाही याची खात्री नव्हती…. आम्ही 

लनघािो.  
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मैया प्रते्यक गोष् करते त्यामागे कारिूं असतात, कुिाचीही भेट ती उगाच घडवत नाही, 

त्या मागे कारिूं असतात आलि असतातच. आम्हािा ज्या रामलसूंग दुबे जी ूंनी मूंलदराची मालहती 

लदिी होती, वाटेत चहा पाजिा होता, तेच रामलसूंग आम्हािा पुन्हा रस्त्यात भेटिे, आलि 

“आपको ही िेने आ रहा हू, असूं साूंलगतिूं” आम्ही तर त्याूंना काहीही साूंलगतिूं नव्हत, 

लकूं बहुना त्या भागवत कथेबद्दि ही रामलसूंग याूंना मालहत नसावूं कारि तसूं असतूं तर मूंलदरात 

राहा असा सल्ला त्याूंनी लदिाच नसता.. मग याूंना कसूं समजिूं आम्ही लनवारा िोधतोय ते?…

नाही.. त्याूंना काहीही समजिूं नव्हतूं… ही मैयाची कृपा होती. दोन चाूंगल्या घरचे िोक आलि 

पररक्रमावासी रस्त्यात भेटल्याचूं रामलसूंग जी आपल्या बायको जवळ बोििे असता त्या बाई 

खूप भावूक झाल्या आलि “आज पररक्रमा वासी की सेवा का मन हो रहा है, आप उने्ह घर 

बुिा िाईये, उनके पैर की लमट्टी अपने घर मे आनी चालहये” असूं इतकूं  कळवळून म्हिाल्या 

की भर पावसात, अूंधारात, छत्री घेऊन हे रामलसूंगजी आम्हािा िोधायिा मूंलदराकडे 

लनघािे… आम्ही लनवारा िोधत होतोच, पि साूंगा, मी यािा योगायोग कसूं म्हिावूं हे मिा 

समजत नाहीये. नेमकूं  आम्हािा राम लसूंग भेटिे, आम्हािा मूंलदरात जागा न लमळिे, दुबे मैया 

असूं कळवळून राम लसूंग जी ना आम्हािा घरी आिण्याबाबत लवनविे…नेमकूं  कसूं होतूं 

असूं?.. पि असूं होतूं…पुढे पाथोडा आलि होिीपुरािा पि अश्याच प्रकारचे अनुभव आिे. 

मात्र बुधनी आलि नाूंदनेर चा अनुभव अगदी हृद्य आहे… 

बुधनीलाआम्ही अज्ञानात सुख कसूं असतूं ते अनुभविूं तर नाूंदनेरिा आमची चाूंगिी 

कान उघडिी केिी… नाूंदनेरिा मैया नी खूप िाड केिेत, आलि अद्भुत कूं पनाच्या स्वाधीन 

केिूं आम्हािा, इथल्या मूंलदराची लविेर्ता आहे ती, मात्र ते तसूं भाग्य असावूं िागतूं. माझूं 

भाग्य मात्र जोरावर आहे बरूं  का… पूवव जन्मीची पुण्याई, माय बापाची पुण्याई, पि मी भाग्यवान 

आहे खरी… आलि हे अनुभव त्यामुळेच येतात…कोिते?.. साूंगते पि पुढच्या भागात..  
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नर्मदा परिक्रर्ा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ५६ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा लडमाूंवरबद्दि साूंलगतिूं होतूं. रामलसूंग दुबे याूंच्याकडे आम्ही 

रालहिो होतो, आलि हा मुक्काम अचानक झािा होता. आता पुढे साूंगते. इथून पुढे आम्ही 

लपथोडा होिीपुरा मागे नाूंदनेरिा गेिो. वाटेत बुधनी, सरदार नगर, जैत ही गावूं िागतात.  

लपथोडािा पोहचते वेळी आम्हािा बयावपैकी झाडी जूंगि मागव िागिा. अलतिय प्रसन्न 

अस वातावरि होतूं लदवसभर आलि इथे आम्ही रालहिो होतो ते लठकाि आधी जरा वेगळूं  

वाटिूं पि नूंतर मात्र खूप आवडिूं. लकनाऱ् या लकनाऱ् याने जाताना इथे खूप गमती जमती झाल्या 

बरूं  का! एक बगळ्या सारखा लदसिारा पक्षी आमच्या सोबत सोबत चािू िागिा इथे, अहो 

म्हिजे तरी १. ५- २ लकमी असेि.. हा नूं आमच्या समोर समोर उडत होता, थोडूं समोर जाऊन 

अगदी वाटेवर बसायचा, आलि आम्ही त्याच्या जवळ गेिो की उडून जायचा.. मजा वाटिी 

बघून. इथे मोकळा मोठा पि कच्चा रस्ता आलि अगदी बाजूिा मैया. त्या मैयाकडून येिारूं  

वारूं  आमच्यात जिू कसिीिी ताकत भरत होतूं. खूप प्रसन्न आलि िाूंत वातावरि, आपोआप 

जप केल्या जात होता इथे…एका लठकािी तर मी चक्क खािी बसिे आलि त्या मैयाकडे दोन्ही 

हात पुढे करन लतिा एक करकचून लमठी मारन घेतिी…. हो न ! लतनी कवेत घेताल्यासारखूं 

वाटिूं मिा. ही प्रसन्नता काहीतरी वेगळी होती बरूं  का, थथान महात्म्य असेि की काय मालहत 

नाही.. पि म्हिजे कसूं साूंगू? बघा जेव्हा आपिी छान झोप झािी असेि आलि अगदी 

सकाळी सकाळी उठल्यावर खूप उत्साह वाटत असेि नूं तसूं, लकूं वा अनपेलक्षत पिे काही हवूं 

हवूं सूं वाटिारूं  लमळावूं तसूं काहीसूं…मन नुसतूं हसतच होतूं आनूंदानी… पाविूं टाकल्या जात 
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होती पि त्या चािण्यात कसिीही उतालवळता नव्हती, उिट आहे ते सगळूं  अगदी लपऊन 

टाकावूं असूं वाटत होतूं..  

लपथोडाकडे जाताना 

याच रस्त्यावर नूं एक अजून गम्मत झािी बरूं  का…. मैयाच्या पिीकडच्या काठावरन 

बकऱ् याचा एक कळप सुद््दधा आमच्या सोबत चाितोय की काय असा भास होत होता, आलि 

कुिी मािूस आहे असा भास झािा म्हिून बाबाने जोरात नमवदे हर केिूं.. इथे पात्र खूप िहान 

नाहीये, पि खूप मोठही नाही, त्यामुळे आवाज गेिा असावा आलि सगळ्या बकऱ् या पि 

ओरडल्या, त्यात त्या मािसाचा आवाज काही आिा नसावा असूं वाटून बाबा पुन्हा नमवदे हर 

म्हिािा…पुन्हा बकऱ् याूंचा आवाज आिा, आलि मग नीट पालहिूं तर लतथे कुिी मािूस 

नव्हताच…. त्या बकऱ् या कदालचत असूंच, म्हिजे नमवदे हरिा प्रलतसाद म्हिून नसतीि ही 

आवाज देत, पि आम्हािा वाटिूं आमच्याच हाकेिा प्रलतसाद लदिा…आलि मग अजून मजा 

येऊ िागिी….  
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इथे याच रस्त्यावर अजून एक गूंमत पालहिी. दोन बेिाची झाडूं होती.. म्हिजे त्याूंची मुळूं  

आलि बुूंधे वेगळे होते. त्याूंना फाूंद्याही वेगळ्या फुटल्या होत्या पि पुढे दोन झाडाूंची लमळून 

एक फाूंदी तयार झािी होती, सृष्ीत असूं ही असतूं.. आपि नाही का बघत कधी हात 

लचकटिेिे जुळे भाऊ वगैरे, तसूं… 

तर अश्या अनेक गमती जमती बघत बघत अगदी आनूंदात आम्ही लपथोद्यािा येऊन 

पोचिो. इथे िोकाूंनी आम्हािा रामलसूंग भाईचूं घर दाखविूं… इथेही रामलसूंग भाईच! हे एकटे 

इथे थाूंबून िेती बघतात आलि पररवार जबिपूरिा असतो. इथे याूंच्याकडे याूंच्या स्वयूंपाक 

घराचा ताबा त्याूंनी माझ्या हाती सोपविा. रात्री बराच वेळ गप्पा झाल्यात आलि आता आसन 

िावायचूं तर िाईट गेिे. जी खोिी आमच्यासाठी तयार करायची होती त्यात सगळा भुसा 

भरिेिा…. आलि आता तो काढून दुसरीकडे नेि काही िक्य नव्हतूं. बरूं  बाहेर झोपायाचूं 

म्हटिूं तर हवी तिी जागा नव्हती, गायी म्हिी बाूंधिेल्या होत्या, आलि आता रात्री अूंधारात 

आपि कुिािा लकती त्रास द्यावा असूं वाटिूं.. आपि टोचव िाईट मधे्य करन घेऊ भुसा 

बाजूिा, असूं म्हिून आम्ही त्या खोिीत गेिो, आलि बाकी मूंडळी पि आपापल्या घरी गेिी.  

आम्ही आत गेिो तर भरपूर भुसा खोिीभर पसरिा होता, खोिी म्हिजे व-हाूंडाच हो, 

५ बाय ७च्या आसपास िहानिी ती खोिी, तीन बाजूनी लभूंत, एका बाजून जाळी, आलि वर 

कौिूं, ती ही काही लठकािी लनघािेिी… तर आता तो भुसा झाडू नी एका कोपऱ् यात 

सरकावायाचा आलि मग लतथे अूंथरि घािायचूं.. पि आम्हािा तसूं करताच आिूं नाही.. तो 

भुसा जसा झाडायिा सुरवात केिी तसूं आम्हा दोघाूंनाही खूप लिूंका येऊ िागल्या… आम्ही 

बाहेर आिो आलि कुडकुडिाऱ् या थूंडीत जरा वेळ बसिो, पि ते ही सहन होईना… आता 

काय करावूं… मग जरा िोधिूं काही लदसतय का? तर प्लाश्स्टकच्या पोत्याची लिविेिी दोन 

मोठी कापडूं सापडिी… तेच कापड  
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घेऊन आत गेिो… भुसा खोिीभर पसरिा होताच, अगदी बराच होता, त्यावरच हे 

अूंथरिूं आलि त्यावर आमचे अूंथरि घातिूं, आलि दुसरूं  कापड जाळीिा बाूंधि, आलि छाूंन 

झोप झािी.. अलजबात थूंडी वाजिी नाही… मैयाूंनी तो भुसा आमच्या थूंडी साठीच अूंथरन 

ठेविा असावा.. दुसया लदविी रामलसूंग भाई नी स्वत:च्या हाताूंनी आमच्या साठी बािभोग 

तयार केिा आलि तो खाऊन आम्ही पुढे लनघािो.  

पुढे साततुमडी, लननोरा करत सप्त धारािा आिो. ही गावूं नूं अगदी लचत्रामधल्या पेंलटूंग 

सारखी गावूं आहेत, प्रते्यकच घर कसूं सुूंदर िीपाई पोताई केिेिूं.. एका घरातून नूं खूपच 

खमूंग वास येत होता, भूक बळाविी असेि.. मिा िोिचूं तेि पोळीच आठविी अगदी… पि 

लतकडे दुिवक्ष केिूं आलि पुढे लनघािो… लननोरािा एका घरी चहािा बोिाविूं असता लतथल्या 

मैया जी नी चहा सोबत खायिा म्हिून चक्क पोळ्या आिल्या होत्या आलि ताटिीत आूंब्याचूं 

िोिचूं! आता खरूं  मिा इच्छा ही झािी नव्हती बरूं , आठवि आिी होती, आलि ती ही त्या 

खमूंग वासामुळे… माझ्या मनात एकदाही असूं आिूं नाही की आपल्यािा िोिचूं तेि पोळी 

हवी आहे…आलि पुढच्याच गावात ती लमळावी ही.. खरूंच साूंगते, या वेळी मिा फक्त आठवि 

झािी होती…इच्छा खरूंच झािी नाही…. असो 

मग आिो सप्त धारािा… हा रस्ता अगदीच एकट आहे. पि इथून लदसिारूं  मैयाचूं रप 

फारच वेगळूं  आहे.. अिा एका लठकािी लतच्या सात धारा वेग वेगळ्या लदसून पडतात अगदी.. 

बघत रहावसूं वाटतूं.. इथेच एका ठीकािी एक चौकोनी चबुतरा आहे आलि त्या वर लिवलिूंग 

बसविेिूं आहे, बाजूिाच दुसरा छोटा साूं चबुतरा ही आहे.. हे अगदी रस्त्याच्या मध्य भागी बरूं  

का… आलि रस्त्याच्या कडेिा एक झोपडी आहे, पडवी असिेिी, आलि झोपडीच्या मागे 

सगळी िेतूं…बाबा पडवीत जाऊन बसिा आलि मी त्या छोट्या चबुतऱ् यावर जाऊन बसिे 

आलि आम्ही दोघूं ही मैयाचूं ते लविोभनीय बघत बसिो. अचानक कुठून आलि कसा काय 

मालहत नाही, एक भिा मोठा बैि धावत माझ्या लदिेनी येऊ िागिा, तिी मी चबुतऱ् यावर 
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चढून उभे रालहिे, मिा वाटिूं मी वर चढून उभी झाल्यावर तो काही कर िकिार नाही, पि 

हे सगळूं  इतक्या क्षिाधावत झािूं की लवचार करायिा वेळ लमळािा नाही आलि हा आडवा 

उभा प्रािी माझ्या लदिेनी लिूंग उभार िागिा, त्याचे पुढचे दोन पाय चबुतऱ् यावर, आलि मी 

मात्र पिीकडच्या भागाने खािी पडिे…. तसा तो ही उतरन माझ्या लदिेनी येऊ िागिा… 

त्या महादेवािा मी ११ प्रदलक्षिा नक्कीच घातल्या असतीि त्या लदविी… अलतियोक्ती सोडून 

द्या, पि बाबा या नूंदी मागे दूंड घेऊन धावत होता तरी यािा काही परवाच नाही.. तो बाबावर 

धावून जात नव्हता, माझ्याच मागे येत होता, त्याच्या आलि माझ्या मधे्य तो महादेव काय तो 

होता बस.. जर हा नूंदी त्या महादेवाच्या चबूतऱ् यावर चढिा असता तर काही माझी खैर 

नव्हती… पि त्यािा तेवढूं  उूंच चढता येईना बहुधा… एक क्षिभर तो नूंदी जरा थाूंबिा असेि 

आलि तो क्षि साधून मी झोपडीकडे धाविे, एव्हाना माझा आरडा ओरडा ऐकून झोपडीचूं 

दार उघडून लतथे राहिारा एक मािूस बाहेर आिा होता आलि तो ही या नूंदीिा पळवून 

िावण्यािा मदत करत होताच.. मी सरळ झोपडीत लिरिे आलि दर बूंद करन घेतिूं… 

श्खडकीतून बलघतिूं तर हा नूंदी झोपडीच्या मागच्या बाजूच्या िेताूंकडे लनघून गेिा होता.. तो 

खूप दूर लनघून गेिाय याची खात्री झाल्यावरच मी झोपडीच्या बाहेर आिे… पि असूं का झािूं 

याचूं कारि मिा आजवर समजिूं नाही. म्हिजे आम्ही दोघूं ही होतो नूं लतथे, मग या नूंदीिा 

माझ्यािीच काय वैर? पि असूं होतूं बहुधा, कारि माझी िहान बलहि गायत्री देिमुख लहिा 

सुद्धा असा अनुभव आिाय.. कुठे आिा ते मिा आता आठवत नाही, पि लतिा तर अश्याच 

नूंदी ने लिूंग मारन खािी पाडिूं होतूं… मी तेवढी वाचिे बाई.. असो..  

इथून पुढे जाताना खूप िेतातून आलि उूंच सखि म्हिजे कुठे चढाई तर कुठे खािी 

उतरन जावूं िागतूं. तेव्हा िेतािा पािी लदिूं होतूं आलि सगळीकडे नुसताच लचखि होता 

त्यामुळे अगदी िेताच्या लकनाऱ् यावरन जावूं िागत होतूं. एक साूंगू का, या भागातल्या प्राण्याूंच 

मािसािी लकूं वा पररक्रमावासीिी, लकूं वा माझ्यािीच असेि पि काहीतरी नातूं नक्की होतूं, 

लकूं वा हे इथिे प्रािी असेच असतीि की काय देव जािे… मागे िागिारे… कारि आता माझ्या 
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मागे अजून एक प्रािी िागिा.. एका लठकािी अगदी दोन तीन लदवसाूंचूं बकरीच लपिू खेळत 

होतूं.. आम्ही जवळून गेिो आलि ते मागे मागे येऊ िागिूं.. मग त्याची सोबत करायिा 

कुठूनिी आलिक लपल्लूं… ही लपल्लूं आम्हािा पुढे जाऊ द्यायची, आलि मग में में करत मागून 

पायात पायात करायची. यात एक अगदी िहान लपलू्ल होतूं ते तर असूं हक्कानी माझ्या पायािी 

यायचूं… रस्त्यात लचखि होता, आलि चढ उतार खूप होते, ह्या लपल्लािा बरेच लठकािी चढता 

यायचूं नाही, तेव्हा लपलू्ल अक्षरि: मिा लकूं वा बाबािा आवाज द्यायचूं आलि मग आम्ही त्यािा 

कडेवर धरन चािायचूं… जवळ जवळ २ तास ते लपिू आमच्या बरोबर होतूं आलि मग बाकी 

लपल्लूं लनघून गेल्यावरही होतूं.. लकती हाकिावूं यािा की “जा बाबा तुझ्या आईकडे परत” पि 

हे काही जायिा तयार नाही, याचा मािक कोि काही मालहत नाही, मग एका लठकािी एक 

ओढा पार करन जायचूं होतूं, तेव्हा मन कठोर करन त्यािा कडेवर न घेताच पुढे लनघून 

गेिो…काय ऋिानुबूंध असतात मालहत नाही… त्या नूंदीिा माझा भयूंकर राग असावा, मिा 

अगदी जीवालनिी सूंपवायिा लनघािा होता तो, आलि हे कोकर मिा सोडायिा तयार 

नव्हतूं… हक्क गाजवत होतूं माझ्यावर.. परस्पर लवरोधी… म्हिजे एक नक्की.. मी कुिािा तरी 

अगदी तुटेस्तोवर दुखाविूंय आलि कुिावर तरी लनस्सीम पे्रम पि केिूंय… सगळीच कृपा 

लतची आहे 

पि बुधनी सरदार सरोवर आलि नाूंदनेरिा जे काही अनुभविूं त्यात पुन्हा एकदा 

माईच्या असीम कृपेची पावतीच लमळािी जिू… आलि एक कान उघडिी पि झािी 

माझी…सौम्य िब्दात चाूंगिाच रागाविूं त्या मैयाूंनी मिा.. “चुकतेयेस तू बेटा, वेळीच सावर” 

असा सूंदेि लदिा..  
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नमवदा पररक्रमा – एक लविक्षि अनुभूती- भाग ५७ 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा नूंदी आलि त्या बकरीच्या लपिाबद्दि साूंलगतिूं होतूं ना? कसे 

ते माझ्या मागे िागिेिे? पि इथे काही तरी जादूच आहे बहुधा. लकूं वा माझूं काही नातूं 

असेििा भागािी. कारि प्रािीच नाही, मािसाचूं बाळ पि मागे िागिूं माझ्या…सोडायिाच 

त्तायार नाही मिा. पि असा अनुभव नूं दोन तीन दा आिा मिा पररक्रमेत. बरूं  जेव्हाचा तेव्हा 

साूंगेनच, आताचा आधी साूंगते.  

तर एका गावातून जात असताना आम्ही एका झाडाखािी बसिो होतो. िोक 

लवचारतातच पररक्रमावासीना तसूं एका िहानश्या मैया नी आम्हािा चहा लवचारिा आलि 

अूंगिात बोिाविूं. ह्या घरी एक अगदी १०-११ मलहन्याचूं बाळ होतूं, खूप गोड, इतकूं  की त्यािा 

घेतल्यालिवाय मिा राहविूं नाही.. आलि एक बरूं  का, मी पि िहान मुिाूंना फार आवडते. 

अगदी नेहमीचा अनुभव आहे हा माझा. म्हिजे िाळा न आवडिारी मुिूं माझ्या केलबन मधे्य 

आिी की न त्रास देताना छान गप्पा मारायची माझ्यािी…आलि वगावत जायिा कूं टाळा 

करायची…असो.. तर त्या बाळािा मी कडेवर घेतिूं आलि त्याच्यािी खेळू िागिे… काही 

ओळख पाळख नसताना हे बाळ अगदी पररलचत असल्यासारखूं हसायिा िागिूं… चहा 

देखीि मी त्यािा कडेवर घेऊनच प्यायिे बरूं  का…आलि आता त्यािा त्याच्या आईजवळ देवून 

लनघिार तर हा गोडुिा काही जायिा तयार नाही…चक्क रडू िागिा, पि काय इिाज असतो 

का…? जावूंच िागिूं पुढे.. अहो हे बाळ तरी न बोिू िकिारूं  होतूं.. पुढे तर एकाने गोूंधळ 

घातिा होता…साूंगेन पुढे.. पि हे लठकाि काहीतरी वेगळूं .. एका लदवसात एक नूंदी, बकारीचूं 

लपिू आलि आता हे बाळ, का असूं वागत होते? काय सूंकेत  
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बघा हे लपलूबाळ कसूं हसतूंय 

होता यात? का फक्त यो गायोग? असो बाबा काही… 

मैयाूंनी लदिूं, आपि घेतिूं…असो…लपथोडा नूंतर िागिार 

मोठूं  िहर म्हिजे होिूंगाबाद फाटा. लतथे जाताना वाटेत 

लपिी कराि पासून पुढे मुकिा गाव िागतूं. इथून मग 

बुधनी. खरूं  तर होिूंगाबाद फाट्याच्या नूंतर कुठे तरी एका 

चहाच्या दुकानात आम्हािा चहािा बोिाविूं तेव्हा 

लतथल्या मािसाने लफरन नूं जाता आतून रस्ता आहे असूं 

साूंलगतिूं, त्या नुसार आम्ही बुधनी गावात जाऊ असूं ही साूंलगतिूं, मात्र कदालचत आम्ही वाट 

चुकिो असू, कारि आम्ही बुधनी गावाच्या आधीच तािपुरा रस्त्यािा येऊन पोचिो. मधे्य 

बरीच झाडी होती, अथावत जूंगिच होतूं पि खरी मजा आता झािी.  

आम्ही आतल्या रस्त्याने बरच अूंतर चाििो असू. मग आम्हािा भूक िागिी आलि 

जवळूनच हायवे चा आवाज येत होता, म्हिजे हा रस्ता कदालचत तािपुरा रस्त्यािा समाूंतर 

असावा कारि झाडी बरीच असूनही आम्हािा आम्ही जूंगिात असल्या सारखूं अलजबात 

वाटिूं नव्हतूं, पि गम्मत मालहतीये का? आम्ही चक्क जूंगिात होतो.. आलि साध्या सुध्या नाही, 

पटे्टरी वाघाूंच्या! समोर एक उूंच डोूंगर लदसत होता, त्याच्या पिीकडे पचमढीचूं जूंगि होतूं, 

आलि इथिूं बुधनी चूं… तर आम्हािा भूक िागिी म्हिून आम्ही हायवे वर यायचूं ठरविूं 

आलि आवाजाच्या लदिेने चािू िागिो. थोड्याच वेळात आम्ही हाय वे वर आिो सुद्धा. मी 

मागे आलि बाबा पुढे होता, समोर एक मोठा फिक होता, त्यावरन आम्ही कुठे आहोत ते 

समजिार म्हिून बाबा पुढे गेिा आलि बोडव वाचू िागिा…. तो बोडव वाचताना त्याूंनी आचयावने 

आलि अवाक होऊन दोन्ही हात  
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हाच तो फलक 

ओठावर ठेविे, आलि 

चक्क आ वासून तो माझ्याकडे 

बघत रालहिा. “अरे बाबा, असा 

काय बघातोयेस, काय झािूं? 

चुकिो की काय आपि रस्ता” 

मी िाूंबूनच लवचारिूं… तसा तो 

ओरडिाच.. “िवकर येऊन बघ जरा”.. मी पुढे गेिे आलि जे बलघतिूं त्यावर माझा लवश्वास 

बसेना… त्या फाकािावर वाघाचूं लचत्र असिेिूं एक बँनर होतूं आलि त्यावर “इस वन के्षत्र मे 

वाघ एवूं अन्य लहूंसक प्रािीयो की वतवमान मी उपश्थथती पायी गायी है, प्रलतबूंलधत वन के्षत्र मे 

जाना सख्त मना है” अिी पाटी िागिी होती, आलि त्या रस्त्यावरन आम्ही बाहेर आिो होतो. 

नाही बसत नूं लवश्वास? मी फोटो पि लदिाय बघा सोबत…आलि गम्मत म्हिजे आम्हािा काही 

झािूं नाही, काही जािविूं ही नाही.. कदालचत आम्ही हायवेच्या जवळच्या मागाविा असू आलि 

घनदाट जूंगि दूर असेि असूं वाटिूं क्षिभर.. हायसूं वाटायिा एवढूं  पुरेसूं असतूं नूं! चिा, 

आता तर आपि बाहेर आहोत, हुश्श, असूं म्हिून आम्ही आनूंद मानायिा हवा होता, कारि 

अज्ञानात सुख असतूं… बघा नूं हा फिक वाचिा नसता तर काही वाटिूं नसतूं आम्हािा, पि 

आता फाकि वाचिा होता…बरूं  इथवर ही एकवेळ ठीक, पि मािसािा नको त्या वेळी नको 

ते सुचतूं, आलि नसतूं सूंकट आपि ओढावून घेतो उग्गाच… 

असच झािूं, या फिकावर वन लवभागाचा फोन नूंबर लदिा होता. आलि मी त्या नूंबर वर 

फोन केिा…काही गरज होती का? पि केिा… “ हा बोडव जुना आहे, काळजी कर नका” 

असूं उत्तर लमळेि अिीच आिा होती मिा, पि झािूं वेगळूं च… मी फोन केल्यावर त्या 
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मािसाने माझ्या अपेके्षच्या अगदी उिट उत्तर लदिूं.. “चिो अच्छा हुआ आप सही सिामत 

बाहर आये, अभी ५ लदन पहिे उसी जूंगि मे एक ८ साि की बच्ची पर बाघ ने हमिा कर 

लदया, मर गयी बेचारी, अरे अभी कूछ लदन पहिे तो बुधनी घाट के पास से भरी दोपहर एक 

गाय का बच्चा उठाकर िे गया बाघ.. कोलिि जारी है पकडने की, ५ बाघ है, िायद कोई 

सकव स वािो ने छोडे है, लिकार करना आता नही होगा, और इूंसानो की आदत होगी उने्ह… 

ठीक है, अब जूंगि रासे्त नही जाना” 

त्याचूं बोििूं ऐकून मिा धस्सूं झािूं… कल्पना ही करविी नाही किाची, आलि 

आतापयांत लबनधास्त असिेल्या मिा अचानक भीती वाटू िागिी. आजची रात्र आम्हािा 

बुधनी मधे्यच थाूंबायचूं होतूं. हा लवर्य मिा अलजबात ऐकायचा नव्हता मात्र भेटिारा प्रते्यक 

जि आम्हािा वारूंवार सावधानीचे इिारे देत ह्याच लवर्यावर बोित होता. कधी एकदा हा पट्टा 

पार करते मी असूं झािूं होतूं मिा. िूंकासुराूंनी माझा वध करन झािा होता… 

बुधनीिा एका कपड्याच्या दुकानातून मी िुूंगी घेतिी, आलि त्याच दुकानात आमची 

राहण्याची व्यवथथा ही झािी. दुसऱ् या लदविी “हाय वे से ही जाना माताजी” असाच लनरोप 

लमळािा आलि आम्ही हायवेनीच जाऊ िागिो. “बाूंदराभानपयांत जूंगिाचा पट्टा आहे मग 

नाही काही” असूं िोक साूंगायचे आलि िेवटी बाूंदराभान ओिाूंडिूं आम्ही आलि जरा हिूंक 

वाटू िागिूं… 

आपल्या िहानपिी घडिेल्या गोष्ी ूंचा आपल्या मनावर लकती खोि पररिाम होतो हे 

मिा त्या लदविी जािविूं. मी िहान असताना मिा अवाूंतर वाचनाची खूप आवड होती. खूप 

पुस्तकूं  वाचिीयेत मी. आलि त्यावेळी खूप गुूंग होऊन जायचे मी वाचताना, डोळ्या समोर लचत्र 

उभी राहाय्चीत माझ्या… मनावर कोरल्या जायचीत ही पुस्तकूं , आलि याच पुस्तकाूंच्या यादीत 

काही अिी पुस्तकूं  होती जी नेमकी इथे आठवायिा नको होती, त्याहून त्या काल्पलनक कथा 

नव्हत्या तर चक्क सत्यकथा होत्या, अगदी फोटो सुद्धा लदिीयेत त्या पुस्तकाूंमधे्य. लजम 
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कोबेटच्या सगळ्या पुस्तकाूंचा या यादीत समावेि होता. Man eating leaopard of 

Rudraprayag, Temple tiger, Man eater of Kumao, Tiger stories अिी ही सगळी 

पुस्तकूं  आलि त्यातल्या सत्यकथा माझ्या डोळ्यापुढे येत रालहल्या. हे दोन लदवस खरूंच मी 

घाबरिेच होते पि जसूं सरदार नगरिा आिो तसूं वन लवभागापासून दूर गेिो असूं वाटिूं 

आलि भीती कमी झािी, पि मैयािा मी घाबारायिाच हवी होती बहुधा 

सरदार नगर ते जैत हा रस्ता लकनाऱ् याने जातो. जैत िाूंब असिूं तरी समोर लदसत होतूं, 

त्यामुळे एक समाधान वाटत होतूं. आलि जूंगि असिूं तरी वाघाचूं जूंगि नव्हतूं म्हिून जरा 

हायसूं वाटतूं न वाटतूं तोच तडस, इथे यािा िकडबगे्घ म्हितात त्याूंचा झुूंड समोरन आमच्या 

लदिेने येताना लदसिा. तेव्हा पलहल्याूंदाच मी हा प्रािी प्रत्यक्षात बघत होते, आलि जवळ जवळ 

१२- १३ तरी िकडबगे्घ होते, मात्र आमचूं अश्स्ति जािवून त्याूंनी वाट बदििी… हे काही 

फार धोकादायक 

नाही हे पुढे समजिूं 

पि त्या वेळी असत्या 

भीतीत भर घािण्याचूं 

काम या प्राण्याूंनी केिूं 

हे नक्की….. फोटो 

लदिाय सोबत, ते प्रािी 

दूर जाताना पाहून, 

उसनी लहम्मत आिून 

काढिा बाबा..  
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मात्र माझूं काय चुकत होत ते मिा नाूंदनेरिा समजिूं. मैया कुिाकडून काय करवेि 

याचा भरोसा नाही. चूक समजिी, माझी कान उघडिी ही केिी लतनी, आलि िाड ही पुरविे… 

साूंगते सगळूं , पि ५८ व्या भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ५८ 

 

नमवदे हर 

तर मागच्या भागात मी तुम्हािा त्या वाघाच्या फिकाबद्दि साूंलगतिूं होतूं. नूंतर तो 

तडसाूंचा झुूंड पार करन गेिा आलि आम्ही जैतिा येऊन पोचिो. आता जेमतेम ३. ३० झािे 

असतीि. इथे खरूं  राहता येिूं िक्य होतूं पि आम्ही पुढे जायचूं ठरविूं.  

नारायिपूर नूंतर येतूं नाूंदनेर.. आता आम्ही नाूंदनेरिा आिो. इथे येता येता मात्र 

सूंध्याकाळचे सहा वाजिे. आता आूंघोळ पूजा आलि बाकी व्यवथथा बघायिा गेिो तर एक 

छोटूंसूं मूंलदर होतूं, त्यात आधीच बरीच गदी होती, म्हिून आम्ही जागा िोधू िागिो. मैया 

लकनारी एक आश्रम होता खरा, पि लतथेही भोजन प्रसादीचीव्यवथथा नव्हती. लतथे फक्त एक 

माताजी होत्या, त्या बऱ् याच म्हाताऱ् या होत्या.. ”देख िो बेटा, कही और नही लमिे तो आ जाना” 

असूं त्या म्हिाल्या.. त्या म्हाताऱ् या जीवािा त्रास देिूं काही योग्य वाटिूं नाही, म्हिून गावात 

कुठे सोय होतेय का ते बघायिा गेिो असता एक तरि मुिगा वाटेत भेटिा… “एक पाठिािा 

है, चाहो तो खुिवा देता हू, भोजन के लिये हमारे घर आजाओ” आम्हािाही पटिूं ते…. 

पाठिाळेत आसन िाविूं.  

ही पाठिािा जुनी. आता िाळा भरत नाही इथे पि क्लासेस चाितात. गावातिेच काही 

लिकिेिे तरि मुिूं इतराूंना लिकवतात. ह्या इमारतीचूं छत मधून मधून आकािाचे तुकडे 

दाखवतूं, कधी पावसात पािी बरसवत, आलि मिा तर चाूंदण्या दाखवल्यात छताने… 

थोडक्यात साूंगायचूं तर मोडकळीस आिेिी ही इमारत होती, पि प्रसन्न होती. लिवाय अूंलकत 

नी चटई आलि जास्तीची पाूंघरि आिून लदिी होती.  
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इथे समोर एक हापिी आहे, लतथेच आूंघोळ उरकिी… आलि रात्रीच्या आलि सकाळच्या 

साठी इथून हूंडे भरन भरन पािी िाळेत मागच्या अूंगिािा असिेल्या टाकीत जमा केिूं. 

खरूंच या बायका पािी भरताना लकती थकत असतीि ते पलहल्याूंदा जािविूं मिा… असो 

भोजन प्रसादी झाल्या नूंतर बराच वेळ आम्ही दोघूं आलि गावातिी काही तरि मुिूं 

िेकोटी पेटवून िाळेच्या समोरच्या अूंगिात बसिेिो. लतथे पुन्हा बुधनी मधल्या वाघाचा लवर्य 

लनघािा. आलि एक लवर्य लनघािा, साूंगते पि त्या आधीची एक गम्मत साूंगते. सरदार नगर 

ते जैत या रस्त्यात आम्हािा तडस लदसिे होते, पि हे वाघाचूं जूंगि नाही हे साूंलगतल्यामुळे 

आम्ही लनलचूंत होतो. तेवढा तडसाूंचा झुूंड सोडिा तर आम्ही अगदी रमत गमत आलि 

आनूंदाने हा रस्ता पार करन नाूंदनेर मधे्य आिो होतो. मात्र इथे आल्यावर या लवर्यािा एक 

वेगळीच किाटिी लमळािी. गावातल्या मुिाूंच्या गप्पाूंना उत आिा होता अगदी. साधारि 

पूंधरा लदवसापूवी इथेच, म्हिजे लजथे आम्ही बसिो आहोत लतथून साधारि २०० फुटावर वाघ 

पालहल्याचूं या तरि मुिाूंनी साूंलगतिूं. एकाने तर चक्क वाघाने कुिावर तरी हल्ला केल्याची 

घटना मलहनाभर आधी इथेच, म्हिजे याच गावात घडल्याचूं ही साूंलगतिूं. एकानी लबबट्या 

झाडावरन उतरन एका घराच्या छतावर बसिेिा पालहल्याचूं पि साूंलगतिूं…अज्ञानात खरूंच 

सुख असतूं हे आता जािवू िागिूं… 

अश्या गोष्ी सुर असताना बाबा अचानक उठिा आलि आत जाऊन आिा, आल्यावर 

म्हिािा “पाठिािा को सामने तो दरवाजा है, िेकीन लपछे तो लसफव  उूंची लदवार है, कोई 

दरवाजा नही है…सुरलक्षत तो होगा न?”आम्ही लजथे आसन िाविूं होतूं लतथे मागे फक्त एक 

लभूंत होती कम्पाउूंड ची. दार नव्हतच, आलि नुकतीच छतावरच्या लबबट्याची गोष् कुिीतरी 

साूंलगतिी होती… आता रात्र ही बरीच झािी होती आलि सगळे घरी जाण्याच्या तयारीत होते.. 

न राहवून मी बोिून गेिे.. “बापरे, आज ये ऐसी ही कहालनया कू्य सुनने लमि रही है? पता नही 

अजीब साूं िग रहा है…थोडा डर तो िग ही रहा है” 
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माझूं हे वाक्य ऐकून अूंलकत नावाचा २२-२५ चा तरि उठून भा रालहिा. तो बेचैन आलि 

रागात लदसत होता… होताच तो रागात… तो दोन्ही हात कमरेवर ठेवून माझ्या समोर येऊन 

उभा रालहिा आलि मिा बोिू िागिा. “मैयाजी आप वापस घर चािे जाईये, आप को पररक्रमा 

करनी ही नही चालहये…. आपको नही िगता आप गित हो?”मिा कळेच ना की असूं हा का 

बोितोय? मी लवचारिूं क्या हुआ अूंलकत बाबाजी, आप इतना नाराज कू्य हुये?”तर म्हिािा, 

“अपने आप को समझाईये, क्या कर रहे हो आप? गिलतया करते जा रहे हो…. कृपा करके 

अपने मन को साफ रश्खये…. ” मिा तरीही समजे ना.. िेवटी तो स्पष् बोििा.. “आप लजस 

लदन पररक्रमा उठाये है, उस लदन से आपकी लजमे्मदारी मैया ने िे िीयी है, आपको आपकी 

लचूंता करने की जररत नही.. अरे जब आपको पता है की इतने घने जूंगि से आप सुरलक्षत 

बाहर लनकिी है, वो भी दो बार तो इसका मतिब क्या है मा? िोग तो कूछ भी बोिेंगे…क्योूंकी 

उने्ह डर है.. आप कू्य डर रहे है, आपके साथ तो स्वयूं माताजी है.. आईये आपको एक और 

कहानी सुनाता हू”.. तो साूंगू िागिा 

कूछ लदन पहिे की बात है, िायद ३ मलहने हो गये. आप अब कि आगे जायेगी तो एक 

महुआ का पेड लमिेगा. वहा औरते महुआ के फुि जमा करने जाती है. वहा एक लदन गाूंव 

की एक माताराम गयी तो उसने एक पररक्रमा वासी को वहा लवश्राम करते देखा.. दोनो में 

काफी बातचीत हुई, वह पररक्रमा वासी वहा २ घूंटे से लवश्राम कर रहा था. वो लबिकुि अकेिा 

था. अपना लवश्राम होने के बाद वह चिा गया और उसके कुछही देर बाद इस माताराम पर 

वाघ ने हमिा कर लदया.. वो तो उसके पास हलथयार था तो वो बच गयी िेकीन एक बात 

समझो, पररक्रमावासी पर हमिा नही लकया उसने.. अरे परीक्रमावासी को कोई परेिान कर 

ही नही सकता… आप बस भरोसा रखो… मा आपके साथ है, जो करेगी आपका भिा ही 

करेगी…. बस बोि लदया मैने तो” 
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खरूंच मिा माझी िाज वाटिी… मी दोनदा रमत गमत जात असताना देखीि मिा 

भीतीचा स्पिव ही झािा नाही आलि अचानक तो फिक पाहून मिा भीती वाटिी. मिा मालहत 

होतूं ही माझ्या मनाची भीती आहे… जे काही वाचिूं ऐकिूं असेि त्याूंनी असेि, पि आहे 

मात्र…पि आता यापुढे भीती वाटू द्यायची नाही… मी ठरविूं.. माझा भरवसा नाही मैयावर असूं 

नव्हतूं खरूं , पि भीती होती हे ही लततकच खरूं .. त्यानूंतर मिा अिी भीती वाटिी नाही, पि 

हुरहूर लकूं वा सावधता कायम रालहिी हे ही खरूं .. मागे साूंलगतिूं तसूं मिा मृतु्यची भीती नाही, 

पि माझा जीव अजूनही माझ्या िेकरात अडकिा आहे…अगदी कुिाचूं कुिालिवाय अडत 

नाही, आलि हे फेरे कसे असतात, आपि साक्षी राहायचूं असतूं, हे सगळूं  मालहत असून सुद्धा 

“माझ्या लपिाची आई” काही सुटत नाहीये… हो, कमी झािय नक्की, पि सुटिूं नाहीये 

अजून…. कदालचत जवाबदाऱ् या सूंपल्या की सुटेि…आलि तोवर मी असावी असूं त्या ही वेळेस 

वाटिूं…. पि अूंलकतच्या कान उघडिीचाूं एक पररिाम झािा.. जरा हूर हूर वाटिी की मी 

मैयािी डायरेक्ट बोिू िागिे, आलि हळू हळू ही भीती कमी झािी…माझी मैया माझूं जे काही 

करेि ते योग्यच असेि हे पक्क होवू िागिूं आलि मैयािी सूंवाद वाढत गेिा…मग मात्र मी 

मैयाच्या जास्त जवळ गेिे. आधी नव्हते असूं नाही, पि लवश्वासाची काच खरूंच नाजूक 

असते…एखादा ओरखडा सुद्धा घातक ठरतो.  

अूंलकतच्या रपात लतनी माझी कान उघडिी केिी, रागाविी ती मिा, पि नूंतर लतनी 

भरपूर िाड केिे. त्या रात्री त्या उघड्या खोिीत झोपताना हुरहूर वाटिी नाही, आलि आता 

उद्या लनघायचूं म्हिून िवकर उठिो. हा लदवस होता ३० जानेवारी चा. अूंलकतकडे चहािा 

बोिाविूं होतूं, आलि मिा सारखे फोन येत होते. हा माझा वाढलदवस. मागे कुक्षीिा कुक्षी मा 

नी माझा वाढलदवस गायत्री यज्ञ करन साजरा केिा होता, आलि आज मैया अजून काहीतरी 

करन देिार होती.  
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आज मैयाूंनी माझ्यासाठी खूपच खास काहीतरी ठेविूं होतूं. माझी खूप खूप पे्रमाची 

मािसूं करतीि तसूं सगळूं  आज अूंलकतच्या घरी करण्यात आिूं होतूं, ते ही अगदी कमी 

वेळात… 

अूंलकतचूं घर छान मोठूं  आहे, घरी आई बलहि सगळे आहेत. माझा वाढलदवस आहे हे 

समजल्यावर अूंलकतच्या आईनी माझूं औक्षवि केिूं. माझ्या हातापायािा तेि िाविूं, गरम 

पािी आूंघोळी साठी लदिूं आलि एक पाूंढरी मउ िाि पि लदिी… गम्मत म्हिजे माझ्यासाठी 

खास खीर पुरीचूं जेवि तयार करण्यात आिूं, ते ही अगदी अध्याव तासात केिूं त्याूंनी. माझी 

आूंघोळ झािी, आलि आधी मूंलदरात जायचूं ठरिूं. इथे पि मिा काहीतरी से्पिि लमळिार 

होतूं..  

ह्या मूंलदराची एक गम्मत आहे. इथे एक 

नवे्ह तर दोन लपूंडी आहेत, त्या ही आमोरा 

समोर, आलि तुम्ही भाग्यवान असाि तर तुम्ही 

एका वेगळ्याच अनुभवाचे धनी व्हाि, एक 

चमत्कार तुम्हािा नक्की बघायिा लमळेि.. 

माझूं भाग्य तर त्या मैयानी स्वत:च बसून 

लिलहिूं होतूं. कारि जन्मलदवसाच्या लदविी 

अश्या अनुभवाची प्राप्ती होि हे भाग्य… पि 

या भागात साूंगता यायचूं नाही.. साूंगते, पि 

पुढच्या भागात  
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नर्मदा परिक्रर्ा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ५९ 

 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा नाूंदनेरच्या दोन लपूंडीबद्दि साूंगत होते. तर इथे अूंलकतकडे 

माझा वाढलदवस साजरा होत होता आलि त्या आधी नमस्कार करन येऊ म्हिून मी मूंलदरात 

गेिे होते. अूंलकत म्हिािा ”आपको अगर जाने की जल्दी नही हो और आपके भाग्यमें लिखा 

हो तो आपको एक चमत्कार लदखाता हु” आम्हािा काही घाई नव्हती आलि असेच लविक्षि 

अनुभव लमळिूं म्हिजे तर भाग्यच होतूं…आम्ही थाूंबिो…अूंलकत नी घरी फोन करन उिीर 

होईि असूं साूंलगतिूं आलि म्हिािा” अब ध्यान िगाकर बैठो.. जो भी होगा उसे लसफव  महसूस 

करो.. और लफर बताना…. बहोत आनूंद आयेगा… िेकीन ध्यान िगना जररी है, तभी चमत्कार 

लमिेगा… 

मी, अूंलकत, बाबा आलि मूंलदराचे पुजारी असे चौघही आम्ही लतथे बसिो. इथे खूप िाूंतता 

आहे… मी फक्त काय होिार आहे याच्या लवचारात होते मात्र हळू हळू डोळ्यासमोर लनळ्या 

िाि रूंगाची ज्योत मूंद मूंद प्रकाि देत होती आलि नूंतर ती प्रखर होऊ िागिी. दरम्यान 

लकती वेळ झािा असेि मालहत नाही पि ह्या ज्योतीचा हळू हळू आकार बदित गेिा आलि 

ओूंकार उमटत गेिा. यात आत लनळसर रूंग आत आलि िाि रूंग बाहेर असूं रप लदसू िागिूं. 

हा आकार मोठा मोठा होत गेिा आलि अगदी माझ्या डोळ्यासमोर मोठ्या रपात येऊन श्थथर 

झािा.. मिा आता या ओूंकारा लिवाय काहीच लदसत नव्हतूं…. आलि हळू हळू अगदी क्षीि 

असा एक ध्वनी ऐकू येतोय असूं मिा वाटिूं… 
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हा ध्वनी या आकाराच्या मागून कुठूनसा येत होता आलि मागे मात्र फक्त अूंधार होता. 

आता माझूं िक्ष पूिव आलि पूिव या ध्वलनकडे गेिूं आलि डोळ्या समोरचा आकार जसा पुसट 

पुसट होत गेिा तसा तसा त्या आकारा मागचा ध्वनी हळूहळू प्रखर होत गेिा.  

आता माझे कान फक्त आलि फक्त तो एकमेव आवाज ऐकू िकत होते मात्र तो आवाज 

बाहेरन आत येत नव्हता तर आतून बाहेर येत होता असा भास होऊ िागिा. त्यानूंतर फक्त 

त्या आवाजाचूं अश्स्ति जािवू िागिूं, बाकी काहीही डोळ्यासमोर येईना. हा आवाज तार 

सप्तकातिा ओूंकार ध्वनी होता. कानाूंना सहन होईि इतकाच हा आवाज होता मात्र अलतिय 

तीव्र होता. हळु हळु तो आवाज माझ्या सूंपूिव देहभर लकूं वा मनभर लकूं वा माझ्या आजूबाजूच्या 

सृष्ीमधे्य लभनू िागिा. फक्त तोच आवाज…. अगदी घनदाट होत गेिा…. त्यानूंतर तो आवाज 

आलि दुसरूं  काहीही नाही… 

त्यानूंतरचूं मिा फारसूं आठवतच नाही… फारसूं काय काहीच आठवत नाही….. तो 

आवाज खोि आत रजेपयांत काय ते आठवतूंय… त्यानूंतर बाबाने मिा हात िावून, हिवून 

जेव्हा उठविूं तोच क्षि आठवतो आहे. डोळे उघडता क्षिी तो आवाज बटन दाबल्या सारखा 

बूंद झािा आलि क्षिभर सगळ्या जगाची लविृती झाल्यासारखूं झािूं. डोळे उघडिे त्याक्षिी 

माझ्यासमोर त्या दोन लिवलपूंडी होत्या आलि ह्या दोन लपूंडी हा मधून ओूंकार स्वर लनघून 

एकमेकाूंवर आपटूनएक मोठा ध्वनी तयार झािा होता असूं मिा वाटून गेिूं.  

त्यानूंतर कमीत कमी पूंधरा ते वीस लमलनट मी एकही िब्द बोििी नसेन. मी हातानेच 

थाूंबा अिी खूि केिी, मिा अजून काही वेळ लतथेच त्याच अवथथेत बसावसूं वाटत होतूं 

लकूं बहुना काय करावूं, उठावूं, बसावूं, बोिावूं की अजून काही करावूं…. हे ही सुचतच नव्हतूं. 

तो आवाज बूंद झािा असिा तरी त्याचूं असिूं अजून लमटिूं नव्हतूं… माझ्या मेंदूचा काही भाग 

बलधर झाल्यासारखूं वाटिूं आलि थेंब-थेंब पािी जसूं हळूहळू एखाद्या भाूंड्यात साचत जातूं 

तसूं हळूहळू आजूबाजूचे अश्स्ति त्या बधीर झािेल्या मेंदूच्या भागात पुन्हा थेंबा थेंबा सारखूं 
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गळू िागिूं. जवळ-जवळ वीस-पूंचवीस लमलनटाूंनूंतर अूंलकतने माझ्याकडे फक्त पालहिूं 

आलि म्हिािा “िगता है तुमने ओूंकार ध्वनी सुना है……. अब मुझे आपको लकसी चमत्कार 

के बारे में बताने की जररत नही…” अूंलकत म्हित होता तो चमत्कार कदालचत हाच असेि 

लकूं वा अजूनही काही असेि तर मिा मालहत नाही परूं तु माझ्यासाठी ही अनुभूती मिा 

कुठल्यातरी िून्यात नेऊन सोडिारी होती. या िुन्याबाहेर बाहेर काही काही नसावूं, आलि 

असेि तर ते अिाश्वत आहे लकूं वा ते नाहीच लकूं वा तो भ्रम आहे आलि हे िून्य अलतिय 

लविक्षि असूं काहीतरी आहे.. साूंगण्याच्या पिीकडचूं, िब्दातीत, फक्त असूं आरपार छेदून 

जािारूं  लकूं वा लवरघळवून टाकिारूं…. वेगळूं च, लजथे काही उरतच नाही असूं कदालचत…. 

इतकूं च समजत होतूं… त्याचूं नक्की लवशे्लर्ि मिा करता येिार नाही कारि कदालचत ते 

माझ्या आकिनाच्या पिीकडचूं होतूं. मात्र ती बलधरता जािवावी, म्हिजे त्या अवथथेतून डोळे 

उघडून मी जरी बाहेर आिी होती तरी ती बलधरता मिा जािवत होती इतकी बधीर मी झािे 

होते… अथावत ज्या वेळी ती बलधरता कमी होऊ िागिी त्यावेळी ती बलधरता आिी आहे हे 

जािविूं… तोवर मी कुठे होते.. काय होत होतूं …ते ही मिा मालहत नाही… 

ज्यावेळी आम्ही ध्यानािा बसिो होतो तेव्हापासून आतापयांत जवळजवळ दोन तास 

उिटून गेिे होते. अूंलकतची आई आमच्या जेविाची वाट पाहात बसिी असिार होती आलि 

म्हिून लतथून लनघुन आम्ही अूंलकतकडे येऊन पोहोचिो. आमच्या मागोमाग ह्याच मूंलदरातिे 

पुजारी मसािे भाताचा डब्बा घेऊन आिे, म्हिािे “ध्यान मे बैठने से पहिे बना लिया था 

आपको देना भूि गया अब आपके लिए िेकर आया हु……” ते बोिताना त्याूंच्या डोळ्यात 

एक वेगळी चमक जािविी.. ते फक्त हसत होते, माझूं गुलपत समजल्यासारखे…..  

हे असे अनुभव कदालचत त्या त्या जागेवरीि वेगवेगळ्या िक्ती ूंच्या प्रभावामुळे येत 

असतीि. हा अनुभव वेगळा होता मात्र यािा लमळतेजुळते असे अजून अनुभव मिा येऊन 

गेिे होते. तुम्हािा आठवत असेि तर दत्त वाड्याच्या आश्रमातून मैया लकनारी मी आरतीच्या 
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आवाजाच्या मागेमागे गेिे होते होती आलि एका दगडावर बसिे होते. ध्यान िागिूं की माझा 

जप सुर ते काही समजिूं नाही पि कुठेतरी मी हरवून गेिी होती हे नक्की. त्यानूंतर मिा 

सुरेखाताई िोधत-िोधत आिी होती… कुठल्यातरी वरच्या भागात लिलहिय बघा मी.. पि 

आजचा अनुभव वेगळा होता. साम्य होतूं ते माझ्या हरवण्यात. दुसऱ्या पररक्रमेत सुद्धा गोमती 

सूंगम म्हिजे येथे गोमती आलि नमवदा माईचा सूंगम होतो त्या लठकािी लकनाऱ्यावर एक 

आश्रम त्या आश्रमातही मिा अिापैकीच एक अनुभव आिा, पि तो दुसऱ्या पररक्रमेचे 

अनुभव लिलहि त्यावेळी लिलहि त्याचा उले्लख करण्याचूं कारि असूं की या अनुभवा मागे 

काहीतरी प्रचूंड िक्ती असते ज्याचा प्रभाव आपल्यावर पडून आपल्यािा हरवायिा होतूं 

लवसरायिा होतूं. असूं काहीतरी असावूं… तेव्हा त्यावेळची मनाची अवथथा असावी लकूं वा 

एकाग्रता असावी, काय ते साूंगता येत नाही मात्र लविक्षि असतूं…. लविक्षि असतूं अगदी… 

इतकूं च साूंगू िकेन.  

आमचूं जेवि झािूं. नमवदामैय्या ने माझा वाढलदवस अगदी आनूंदात आलि एक वेगळा 

अनुभव देऊन साजरा केिा आलि साधारि बाराच्या सुमारािा आम्ही पुढच्या प्रवासािा 

लनघािो.  

पुढे कुसुमखेडा, भारकच्छ, सनखेडा, सतरावन, करत करत आम्ही कीविीिा येऊन 

पोहोचिो… आलि त्या पुढचा मुक्काम अिीगूंजिा केिा. या मुक्कामात अनुभव म्हिून फारसा 

आिा नाही पि आनूंद मात्र खूप लमळािा. अलिगूंजिा मात्र गूंमत झािी…साूंगते पुढच्या 

भागात… 
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नर्मदा परिक्रर्ा- एक विलक्षण अनुभूती – भाग ६० 

 

नमवदे हर 

नाूंदनेर होऊन पुढे लनघािो आलि वाटेत अूंलकत ने साूंलगतिेिूं ते मोहाच्या फुिाूंचूं झाड 

िागिूं. आता मात्र भीती वाटत नव्हती. त्याच झाडाखािच्या लसमेंटच्या गोि पारावर बसून 

दहा-पूंधरा लमलनटूं आराम देखीि केिा. पुढे लनघािो तो दूर कुठून तरी नमवदे हर हर, नमवदे 

हर चा आवाज आिा. आम्ही आवाजाच्या लदिेने चािू िागिो आलि नमवदे हर असूं प्रतु्यत्तर 

देखीि लदिूं. हा आवाज एका झाडी मागून येत होता…आम्ही त्या झाडीच्या मागच्या बाजूिा 

वळिो तर लतथे सुूंदरिी, छोटीिी फुिबाग केिेिी होती. एक पायवाट होती आलि त्या 

पायवाटेच्या आजूबाजूिा दोन्हीकडे फुिाूंची झाडूं िाविेिी होती. एक मोठूं  लिूंबाचूं झाड होतूं 

आलि त्या लिूंबाच्या झाडािा खूप लिूंबूं िागिी होती. त्या लिूंबाच्या झाडाखािी एक खाट 

घातिी होती. त्या खाटेवर साधारि सत्तर पूंच्याहत्तर वर्ावचे आजोबा आराम करत पहुडिे 

होते.  

थोडे पुढे नजर गेिी तर काटक्याूंनी बनविेिी एक झोपडी होती. त्या झोपडीचूं दार 

उघड लदसत होतूं. झोपडीच्या समोर दोन तीन बकऱ्या बाूंधिेल्या लदसत होत्या. आतून पुन्हा 

नमवदे हर असा आवाज आिा. “मैया जी आओ, हम तो बैठे बैठे आपका इूंतजार कर रहे थे…” 

एक साधारि साठीची मैया आवाज देत देतच बाहेर आिी. “आज यही रक जाना… कहा आगे 

जाते हो?”आम्ही जेमतेम तीन चार लकिोमीटर अूंतर चािून आिो असू. जेविही नुकतच 

आटोपिूं होतूं त्यामुळे भूकही नव्हती. इतक्या िवकर थाूंबावूं असूं वाटतूं ही नव्हतूं. पि का 

कोि जािे त्या मैयाचा आग्रह मोडवता आिा नाही. मग काय आज इथेच मुक्काम केिा. 
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आम्हािा आजी ूंनी छान ताज्या लिूंबाचूं सरबत करन लदिूं आलि मग गप्पाटप्पा करत बसिो 

लतथे.  

ही दोघूं मैया बाबा इथे कधी असतात तर कधी नसतात. मात्र ही काट्याकुट्याची झोपडी 

आलि वेगवेगळ्या फळा फुिाूंच्या झाडाूंनी या आवारािा केिेिूं कूं पाऊूं ड हे इतकूं  छान ठेविूं 

आहे इथे कोिी नसेि असूं वाटतच नाही. खरूंतर दुरन पाहता इथे कोिी राहत असेि अिी 

िूंकासुद्धा येत नाही. ही दोघूं गावात राहायिा तयार नव्हतीत. मी लवचारल्यावर म्हिािेत 

आम्हािा जूंगिातच बरूं  वाटतूं, िाूंत वाटतूं. इथे कसिाही ताप नाही डोक्यािा. सगळूं  कसूं 

व्यवश्थथत लनसगावप्रमािे सुर असतूं. आता मात्र मिा खरोखर माझी िाज वाटू िागिी होती. 

ही दोघूं म्हातारी इथे जूंगिात काट्याकुट्याचा झोपडीत लनधावस्तपिे राहत होती आलि मी मात्र 

त्या लवटा लसमेंटच्या लभूंती मधे्य असून देखीि घाबरत होते. अूंलकतचूं रागावि कसूं बरोबर 

होतूं नाही? जो खरोखर श्रद्धा ठेवून असतो त्यािा काहीच कसूं होत नाही हे पुन्हा एकदा मिा 

जािविूं आलि त्या रात्री लतथे थाूंबून त्या लबनधास्त पिाचा, त्या लनधावस्त पिाचा मनसोक्त 

अनुभव मिा घेता आिा. इथून पुढे मात्र भीती म्हिून वाटिी नाही आलि कदालचत वाटिारही 

नाही. दुसऱ्या लदविी सकाळी तेथून िवकर लनघािो. लतथल्या मैया जी ूंनी छान पैकी श्खचडीचा 

बाि भोग करन लदिा. येथून पुढे भारकच्छ, सनखेडा, मोतिसर, बागिवाडा, सतरावन अिी 

गाव िागिीत आलि त्यानूंतरचा मुक्काम आम्ही लकविी नावाच्या गावािा केिा. हा प्रवास 

खूपच सुूंदर झािा, अगदी लनसगावच्या सालन्नध्यात. दोन्ही बाजूिा िेतामधून डाूंबरी पि छोटासा 

रस्ता, अगदी घाटा सारखी नाही, पि बरीच नागमोडी वळिूं घेिारा असा हा रस्ता होता. या 

के्षत्रातल्या गावाूंमधे्य मी एक लविेर् असूं पालहिूं की अूंगिाच्या आत मधे्य बसण्यासाठी म्हिून 

त्याूंनी मातीचे छोटे-छोटे म्हिजे पायरी एवढे म्हिू लकूं वा त्यापेक्षा उूंची थोडी जास्त असिेिे 

कटे्ट बाूंधून ठेविे होते. हे प्रते्यक घरात लदसत होते. या लठकािी अजून एक गोष् पालहिी ती 

अिी की आपल्याकडे कोकिा परसबाग असते तिी परसबाग ही इथल्या बहुताूंि घराूंना 

होती.  
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गावाबाहेर एकाूंतात झोपडीत राहिारे 

मैयाजी व बाबाजी 

असूंच एका लठकािी चािता-चािता एक 

मैया जी आलि लतची मुिगी आम्हािा रस्त्यात 

लदसिे आलि त्याूंनी आम्हािा थाूंबवून घेतिूं. 

“हमारे घर भोजन कीलजए, असा आग्रह धरिा, 

पि नुकतच आधीच्या गावाूंमधे्य भरपूर ताक 

प्यायिो होतो, त्यामुळे फारिी भूक नव्हती. 

तेव्हा ती मैया म्हिािी “हमारे बगीचे का फि 

आपको देती हू बहुत बहुत मीठा है”. त्या 

फळािा ती “लबही” असूं म्हित होती. हे लबलह नेमकूं  काय असतूं हे काय मिा मालहती नव्हतूं. 

ती म्हिािी व “बाहर से हरा होता है और अूंदर से िाि होता है, बहुत मीठा होता है आपने 

कभी खाया नही?”माझ्या डोळ्यासमोर पपई लिवाय काही येईना. िेवटी लतने आििेिे फळ 

लचरन आमच्यापुढे ठेविूं तेव्हा कळिूं की पेरिा या भागात लबही म्हितात त्यातही िाि 

पेर म्हिजे लबही आलि पाूंढरा पेरिा काहीतरी वेगळूं च नाव आहे…. असो लतच्याकडे गप्पा 

करत करत भरपूर लबही खाले्ल आलि मग लतथून पुढे लनघािो. ही भारत कच्छ येथीि गोष् 

आहे.  

पुढे रस्त्यातून जाताना एका मािसाने आम्हािा खुिाविूं आलि िेतातून जायिा 

साूंलगतिूं, म्हिािा “रास्ता थोडा कच्चा है िेलकन छोटा है आप जल्दी पोहोच जाओगे”. आता 

नेमकूं  कुठे जायचूं हेच आम्हािा मालहती नव्हतूं मात्र पररक्रमा मागाववर िोक असे रसे्त 

स्वतःहून साूंगत असतात. इथ एक छान अनुभव आिा बरका…. आम्ही िेतातून जात असताना 
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एक दहा बारा वर्ावची मुिगी सायकि वर आमच्या मागे आिी. िेतातिी पायवाट होती 

त्याच्यावरन सायकि जाऊ िकत होती. आलि ती मिा म्हिते किी “मैयाजी गाव मे मत 

जाना, बाजुमे आश्रम है वहा जाना. चिो मै तुमको िेकर के चिती हू, आज तुमको वही पे 

रकना है” लतनी जिू आज्ञा द्यावी लकूं वा हुकुम सोडावा असूं बोििी ती. लतच्या त्या भारदस्त 

हुकुमाची क्षिभर भीती वाटिी आलि आचयवही झािूं. राहण्याचूं ठरवू मग, आधी जाऊन तर 

येऊ… म्हिून गेिो त्या आश्रमात.  

खरूं  तर आताच थाूंबावूं अिी काही वेळ झािी नव्हती म्हिजे दुपारचे दोन वाजिे 

असतीि जास्तीत जास्त. पि ही िहानगी मैया काही ऐकायिा तयारच नाही, हट्टच कर 

िागिी… लतचा हट्ट मान्य करण्यामागे एक अजून कारि होतूं. मी लतिा लतच्याबद्दल मालहती 

लवचारिी. लतथल्या सरपूंचाची नात. “मिा म्हिािी आप तो बहुत अच्छी हो, लहम्मतवािी भी 

हो, मेरी सायकि चिा कर देखो… लगरना नही…. अभी सायकि चिाओ लफर आगे सायकि 

से आना परीकम्मा मे” मिाही जरा मजाच वाटिी खूप वर्ाांनी सायकि चािवायिा! मी अगदी 

छान सायकि चािविी, नूंतर ती मिा म्हिते, अरे वा आपको तो डर भी नही िगता… आप 

तो आज इस आश्रम मे ही रहना… लतच्या बोिण्यावरन ती काहीतरी सुचवते असूं वाटू िागिूं 

होतूं मिा…, ती प्रते्यक वाक्य काहीतरी उदे्दिाूंनी बोितेय असूं वाटत होतूं. पुढे सहज गप्पा 

करता करता लतचूं नाव लवचारिूं तर म्हिािी मेरा नाम “अूंलकता”…. िडकी हू इसलिये 

अूंलकता िडका होती तो मेरा नाम होता अूंलकत…. ” 

मागच्याच मुक्कामािा अूंलकतिी माझूं बोििूं झािूं होतूं आलि त्याूंनी मिा न 

घाबरण्याचा मूंत्र लदिा होता… आता ही अूंलकता मिा धीर देत होती, आलि अूंलकतनी लदिेल्या 

लिकविीची आठवि ही करन देत होती. तो अूंलकत आलि ही अूंलकता, हा योगायोगच असेि 

लनव्वळ? 
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पुढे ह्या लकविीच्या आश्रमात गेिो. हा आश्रम थोडा गावा बाहेर आहे. आश्रम म्हिजे एक 

छोटीिी खोिी, आलि त्यािा बाहेर एक पडवी, त्या पडवीिा एक ताडपत्रीचूं दार. बाहेर बरच 

मोठूं  अूंगि. इथे बोराची खूप झाड आहेत. एकूं दरीत छान मोकळा चाकळा आश्रम. आश्रमात 

गेिो तर इथेिे महाराज जी मस्त पैकी चुिीवर भाकरी िेकत होते. अगदी छाूंन ज्वारीच्या 

भाकरी.. “मराठी आहात नूं तुम्ही, या मग भाकरी भाजी जेवायिा” त्याूंनी छान मराठीतून हाक 

घातिी आलि खरपूस अन टम्म फुगिेल्या भाकरी आलि तरीदार वाूंग्याची भाजी पाहून 

“यापेक्षा सुख ते काय” असूं ठरविूं आलि जेवून घेतिूं…. “तुम्हािा कसूं मालहत आम्ही मराठी 

आहोत ते” मी त्या महाराजाूंना लवचारिूं … “ साूंलगतिूं होतूं मैयाूंनी मिा, मराठी पाहुिे येिार 

म्हिून…म्हिून तर पीठ घेतिूं लभजवायिा”…. मिा खरूंच आचयव वाटिूं.. मी पुन्हा 

लवचारिूं…”असूं कसूं साूंलगतिूं तुम्हािा, साूंगा न बाबाजी” तर बाबाजी म्हिािे, अूंलकता नी 

तुम्हािा मागच्या गावातच पालहिूं होतूं, आल्यावर मिा साूंलगतिूं की “पररक्रमावासी तुम्हारी 

भार्ा बोिते है”…परवाच अमरावतीचे एक गृहथथ येऊन गेिे, मिा आवडतात वाूंगे आलि 

ज्वारी, म्हिून घेऊन आिे होते माझ्यासाठी… म्हटिूं चिा, इथे तुम्हािा घरच्या सारखूं 

वाटेि…खरूंच घरच्या सारखूं वाटिूं इथे, आलि हो, या अूंलकताची कमाि वाटिी बाबा….  

या आश्रमात गेल्यावर रात्री मी जे पालहिूं त्यानूंतर मिा मी खरोखर लनडर झाल्याचा 

पुरावा लमळािा. अूंलकता आम्हािा सोडून स्वतःच्या घरी गेिी. सूंध्याकाळची पूजा-अचाव 

आटोपल्यानूंतर आम्ही बाहेरच्या अूंगिात आसन िाविूं, तसूं लतथिे महूंत आम्हािा म्हिािे, 

“माताजी आतमधे्य आसन िावा… यह जगा हमारी नही है, यहा तो रात को िडये्य आकर 

बैठते है”… त्या रात्री आम्ही आलि हे िडये्य अगदी जवळजवळ होतो. आमच्यात सहा 

फूटपेक्षाही कमी अूंतर होतूं. खोिीचे दार हे अगदी साधी ताडपत्री होती, आलि बाहेर साधारि 

सहा बाय आठच्या ओट्यावर जवळजवळ दहा-बारा िडये्य रात्रभर बसून होते, आलि रात्रीिा 

येऊन बोर खात होते…. त्याहुनही गूंमत म्हिजे रात्री बाथरमिा जायिा उठावूं िागिूं 

त्यावेळेिा दूंड घेऊन या िकडबघ्याूंना तेवढ्यापुरतूं बाजूिा करन बाथरमिा जाऊन मी 
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पि आिे होते मी….. मिा वेळेवर भीती वाटू नये म्हिून मैयाने आधी जूंगिाूंमधून मिा बाहेर 

काढि, त्यानूंतर भीती किी असते ते दाखविूं, लतच्यावर मात करन कसूं राहता येतूं याची 

लिकवि अूंलकत कडून मिा लदिी, त्यानूंतर भीतीवर मात करन जूंगिात सुद्धा ती दोन 

म्हातारी मािसूं किी राहतात म्हिजे ते कसूं िक्य आहे ते पटवून लदिूं, अूंलकता म्हिून येऊन 

खरोखर मिा ते पटिय की नाही, समजिूंय की नाही याची खात्री करन घेतिी, आलि मग 

माझ्यासमोर या िडय्याना याूंना येऊ लदिूं… त्यामुळे असेि पि मिा अलजबात भीती वाटिी 

नाही…..  

  

मी अूंलकताची सायकल चालवताना, बाजूला लकवली आश्रम. इथेच या पोत्याम्मागे आम्ही रात्री 

झोपलो होतो आलि अूंगिात लकडबगे्घ रात्रभर उच्छाद घालत होते.  

पुढचा मुक्काम अिीगूंजिा केिा… ती एक मजाच आहे. आम्ही रात्रभर जागेच होतो 

लतथे…जागे नाही तर भर उत्साहात नाचत होतो अगदी… आलि खरूं  तर खूप थकिो 

असतानाही, मनात नसतानाही असूं झािूं होतूं.. जीव वैतागिा होता आधी, पि इिाज नव्हता 
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काही, अगदी उत्साहा आनूंदाने नाचण्या लिवाय…. पि कसूं? असूं काय झािूं होतूं? साूंगिारे 

पि ६१ व्या भागात.  

नर्मदा परिक्रर्ा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ६१ 

नमवदे हर 

लकविी हून साकाळी िवकर लनघािो. वाटेत खाण्यासाठी लकविीच्या िूंकर महाराजाूंनी 

िोिच आलि भाकरी बाूंधून लदल्या होत्या. इथून पुढे बराच मागव लकनारा मागव होता. या टप्प्यात 

वाटेत फारिी गावूं अिी नव्हती. कीविीच्या िूंकर महाराजाूंनी बाूंधून लदिेिूं िोिचूं भाकरी 

बाि भोगामधे्यच सूंपिूं. आता भूक िागिी की मगच गावाकडे वळायचूं, तोवर आपि आलि 

मैया. मैय्याच्या काठी छानच वाटतूं कायम. खरूं  तर नदी लकनार सोडून जायची इच्छा होत 

नाही. तेव्हाही लकनाऱ् यावरन आत मधे्य गावात जायची इच्छा होईना. वाळूमधून चािायिा 

तसूं कठीि होऊ िागिूं होतूं. पि तरीही याच रस्त्याने पुढे जायची इच्छा थाूंबवता येत नव्हती. 

बराच काळ गेिा होता मात्र फार अूंतर कापून झािूं नसावूं. तरी या पट्ट्यातून लदवसभरातून 

आमचूं फक्त पूंधरा-सोळा लकिोमीटर चाििूं होत असे. या पट्ट्या वरचा एक अनुभव साूंगते.  

िोिचे भाकरी आम्ही सकाळी म्हिजे साधारि नऊ-साडेनऊिा खाल्लूं. त्यानूंतर दीड 

दोन वाजता कुठल्यातरी गावात, कुठल्यातरी आश्रमात लवश्राूंती घेऊ असूं ठरविूं होतूं. लतथेच 

भोजन प्रसाद घेऊन मग पुन्हा लकनाऱ्यािा यायचूं आलि पुढे जायचूं असा बेत होता. पि गूंमत 

अिी की या गावाूंमधे्य जायिा लकनारा सोडून दोन-तीन लकिोमीटर आत मधे्य जावूं िागायचूं. 

म्हिजे जायचे दोन-तीन लकिोमीटर, यायचे दोन-तीन, इतकूं  चािावूं िागिार. लिवाय लकनारा 

सोडून जायची इच्छा होईना. त्यामुळे लकनाऱ् यावरच एखादा पुढचा आश्रम बघू असूं ठरवून 

दीड वाजता पासून तर साडेतीन वाजेपयांत लकनाऱ् यावर एखादा छान आश्रम येईि याची वाट 

बघत आम्ही पुढे पुढे चाित रालहिो….  
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आता मात्र खूप भूक िागिी होती. अगदी पोटात खोि खोि खडे्ड पडत होते, इथून 

गावही दूर आलि लकनाऱ्यावर ही काही नाही अिी पररश्थथती येऊन ठेपिी होती. त्यात गूंमत 

म्हिजे कदालचत दुपारची वेळ असेि म्हिून की काय लकनाऱ्यावर लचटपाखरही लदसेना. 

म्हिजे कुिािा भोजन प्रसालदबद्दि लवचारावूं तर तेही िक्य नव्हतूं. मग मात्र माझा जीव 

कळवळू िागिा. “दुर तर दुर, जाऊया रे बाबा आपि आश्रमामधे्य गावाच्या आत” मी बाबािा 

लवनविूं आलि त्याूंनीही ते ऐकिूं, पुढचूं गाव िागिूं की सरळ गावात जाऊ अस आमचूं ठरिूं… 

पि हे पुढचूं गाव येईच ना िवकर… 

िेवटी त्या मैयािा म्हटिूंच 

मी…”लकती ग परीक्षा घेिीि? आता 

माझ्याच्याने चािवत नाहीये. डोकूं  दुखू 

िागिेिूं आहे… पोटात मोठािे खडे्ड 

पडतायत…. एकतर गाव िवकर येऊ दे 

नाहीतर आमच्या जेविाची सोय कर 

काहीतरी”….. अधाव तास चाित रालहिो 

तरीही गाव येईना… मग मी रागविे मैया 

वर “आज तुिा जेवायिा घािायचूं नाहीये 

का? ते काही नाही पुढच्या दहा-पूंधरा 

लमलनटात जर मिा भोजन प्रसादी लमळािी 

नाही तर आज जेविारच नाही मी…. ” 

खरूंतर मिा असूं बोिायचूं नव्हतूं. म्हिजे 

मी असूं बोिेि असूंही मिा वाटिूं नव्हतूं. 

असूं आपसूक बोिल्या जात होतूं बहुधा. 

भुकेने जीव कळवळत होता. खािची रेती तापिी होती. जोडे घािून लकूं वा जोडे काढूनही 
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लतथून चाििूं कठीिच जात होत ूं. गूंमत म्हिजे मोठूं  असूं एखादूं  झाड देखीि नव्हतूं लवश्राूंती 

घ्यायिा.. उन्हातच बसून लवश्राूंती घेउन ती घेतल्यासारखी ही वाटत नव्हती.. या सगळ्या 

पररश्थथतीत लनघािूं हो तोूंडून असूं…. मुद्दाम म्हिून नाही बोििे मी… 

खरूं  तर काय होतूं मालहती आहे का, कािाूंतराने ती आपल्या इतकी जवळची होऊन 

जाते की आपि लतच्यािी बोिू िागतो. तुम्ही आम्ही जसूं बोितो ना िब्दात, एकमेकाूंिी, तसूं 

लतच्यािी बोिल्या जातूं. मग ती नदी, मैया, देवी अिी उरत नाही…आईच असते फक्त आलि 

मग रसवे-फुगवे, िाडावून हट्ट करिूं हे सगळे आपि कर िागतो. तसूंच झािूं हो माझूं 

पि…. बोिूनच गेिे मी…. पि गूंमत मालहती का काय झािूं ते.. मी रसिे आलि दहा लमलनटात 

जेवायिा लमळािूं नाही तर मी आज जेविारच नाही” असूं म्हिािे खरे आलि लतनेही पुरविे 

की माझे िाड…. नाही नाही मी कुठल्याही गावात गेिे नाही. मात्र मी तसूं बोिण्याच्या अवघ्या 

दहा-बारा लमलनटात मिा एक बोराचे झाड िागिूं, त्या मोठ्या बोराच्या झाडाखािी बोराूंचा 

इतका सडा होता, की पाय ठेवायचा तरी बोरूं  बाजूिा करन पाया ठेवावे िागिार होते. मी 

अगदी माूंडी घािून खािी बसिे आलि चाूंगिी िाि चुटूक, टपोरी बोरूं  माझ्या ओढिी वर 

जमा केिी. कमीत कमी तीनिे तरी बोरूं  मी खाल्ली असावी तेव्हा… इतकी मधुर बरूं  होतीत 

म्हिून साूंगू!आजचूं सकाळचूं जेवि असूं गोड गोड बोराूंनी झािूं. आयुष्यात पलहल्याूंदाच 

इतकी बोरूं  मी एकत्र बलघतिी असतीि, आलि आयुष्यात पलहल्याूंदाच इतकी बोर मी एका 

वेळी खाल्ली देखीि असतीि…. खाताूंना तर बोर खाऊन घेतिी, पि सदी-खोकिा व्हायिा 

नको अिी प्राथवना मैयािा केिी आलि ती ही लतने ऐकिी… 

करत करत आम्ही अिीगूंज नावाच्या गावािा येऊन पोहोचिो. इथिा लकनारा फार 

फार सुूंदर आहे. मैयाचूं भरपूर मोठूं  पात्र सुकिेिूं असल्यामुळे वाळवूंट असल्यासारखूं लदसत 

होतूं…. असूं असिूं तरी बरूंच मोठूं  पात्र पाण्याने भरिेिूं सुद्धा होतूं.  
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एखादा टेबि टॉप बीच असावा असूं वाटत होतूं. इथे वाळूत बसून राहून मैयाच्या पाण्यात 

पडिारे सूंध्याकाळच्या आभाळाचे रूंग बघत बसावसूं वाटिूं नाही तर नवि. लनळा, जाूंभळा, 

नाररूंगी, त्याूंचे प्रलतलबूंब मैयाच्या पाण्यात पडत होतूं. मी आलि बाबा बराच वेळ लतथे फक्त 

बसून रालहिो. पाठीमागेच आश्रम लदसत असल्यामुळे आश्रमात जाण्याची घाई आम्ही केिीच 

नाही. ज्यावेळी अगदी अूंधार पडायिा िागिा त्यावेळी स्नान, आरती आलि पूजा लतथेच करन 

मगच आम्ही आश्रमात गेिो.  

मागच्या भागात तुम्हािा जे 

उत्साहाने आलि आनूंदाने नाचि याबद्दि 

साूंगत होते ना, ते इथिच बरूंका, अिीगूंज 

चूं. इथे आल्यानूंतर खूप छान भोजन 

प्रसादी झािी. इथिे महूंत स्वतः स्वयूंपाक 

करन सगळ्याूंना स्वतःच्या हाताने 

जेवायिा वाढतात. एकूं दर आश्रम मोठा 

आलि मोकळा चाकळा आहे. इथे अखूंड 

रामायि सुर असतूं. आम्ही गेिो तेव्हाही 

सुर होतूं. “आसन कहा िगा सकते है” 

लवचारल्यानूंतर मात्र खऱ्या गमतीिा 

सुरवात झािी.  

लजथे अखूंड रामायि सुर होतूं 

त्याच हॉिमधे्य, मूंलदराच्या समोर आसन 

िावा असूं आम्हािा साूंलगतिूं. आता 

जेमतेम आठ साडेआठ झािे होते. या हॉिमधे्य एकही िाईट नव्हता. जनरेटर वर फक्त 
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देवापुढचे लदवे, माईक आलि स्पीकसव चािू होते आलि हे स्पीकर आम्ही लजथे आसन िाविूं 

आहे लतथेच आमच्या डोक्यावर बसविेिूं होतूं. काही वेळानूंतर रामायि लकतीही गोड असिूं 

तरी आम्हािा झोप िागिूं अिक्य व्हायिा िागिूं. थोड्यावेळाने आपोआप झोप िागेि असूं 

वाटिूं परूं तु तसूं होईना कारि रामायि वाचिाऱ् याची डु्यटी बदिी रामायि वाचायची की त्या 

वाचिाऱ् याचूं वाद्य देखीि बदिायचूं. रात्री दहा साडेदहािा रामायि वाचायिा येिाऱ्या 

मािसाजवळ एक मोठा ढोिक होता. हा ढोिक हा मािूस इतक्या जोरात वाजवत होता, की 

लतथे आिेिे पररक्रमावासी सोडाच पि स्वतःची सु्तती आलि चररत्र ऐकता ऐकता जर एखादी 

िहानिी डुिकी जरी प्रभू रामचूंद्राूंना आिी असेि तर ते देखीि घाबरन, दचकून, खडबडून 

जागे व्हावे कदालचत हाच त्या मािसाचा हेतू असावा.  

थोडावेळ ते देखीि सहन केिूं मात्र मग खरोखर डोकूं  दुखू िागिूं. लदवसभराचूं साधारि 

तीस बत्तीस लकिोमीटर चािून झािूं असेि. सकाळी बोराूंच जेवि झािूं आलि रात्री भरपूर 

छानिी जेवि प्रसादी झािी, त्यानूंतर आराम लमळिूं आलि झोप येि स्वाभालवक नाहीये का? 

बाबािा आता वैताग येऊ िागिा. त्याने जाऊन “आपि फक्त स्पीकर बूंद करावा” अिी 

लवनूंती केिी. पि लतथिा वाचिारा काही स्पीकर बूंद करायिा तयार होईना. मठाचे महूंत 

आपल्या खोिीत गाढ झोपिे असावेत कारि बाबाने दोन-तीनदा दार वाजवूनही ते उठिे 

नाहीत. झोप तर पार उडून गेिी होती मात्र लनदान माईक थाूंबिा तर डोकूं  दुखायचूं थाूंबेि 

असूं वाटू िागिूं. पि ते काही िक्य होईना. तास-दोन तास तेही सहन केल्यानूंतर, मी आलि 

बाबा त्या हॉि पासून बरूंच दूरपयांत असिेल्या एका िेड खािी येऊन बसिो. मात्र या 

आश्रमातिाच काय तर या गावातिा सुद्धा एकही मािूस रात्रभर, एकही लमलनट झोपता कामा 

नये अिा पद्धतीने बारा ते चौदा स्पीकसव या आश्रमात िाविेिे होते. त्यामुळे आता आम्हािा 

डोकूं  दुखवून घेण्यापिीकडे काहीही मागव उरिा नव्हता.  



 

90 

 

बाबा पुन्हा एकदा त्याूंच्यािी बोिून घेतो म्हिून गेिा, आलि आमच्या डोक्यावरचा 

स्पीकर वाजयचा थाूंबिा. वाटिूं चिा लनदान येथे थोडा वेळ तरी डोळा िागू िकेि. पि बाबा 

आल्या आल्या िगेच श्स्पकर पुन्हा सुर झािा. मी बाबािा लवचारिूं काय म्हिािे ते, “बाबा 

म्हिािा ते ऐकतच नव्हते मग मी स्पीकसवच्या बटनाूंच्या बोडव पािी जाऊन स्पीकसव बूंद 

करन पालहिे, आलि स्पीकर बूंद करन मी परत आिो” त्या बाबाूंच्या ते िक्षात आिूं असावूं 

म्हिुन बाबा इथे पोहोचायच्या आतच त्याूंनी पुन्हा स्पीकर चािू केिे आलि आता मात्र काहीही 

इिाज नाही हे आम्ही समजून चुकिो.  

आता साधारि तीन झािे असतीि रात्रीचे, म्हिजे दोन अडीच तासात उठून तयारीिा 

िागायचूं होतूं. आता झोप िागिार नव्हती आलि कदालचत येिारही नव्हती वेळ टळून गेिी 

होती. तेवढ्यात गावातल्या काही बायका आश्रमात आल्या. त्याूंनी हॉि बाहेर िेकोटी पेटविी. 

आता रामनाम सुर झािूं. त्या रामनामाच्या तािावर ह्या माताजी ूंचे पाय देखीि लथरकू िागिे. 

या पूंधरा वीस बायका मोठ्या उत्साहाने रामनामच्या तािावर नाचू िागल्या. त्यावेळी मात्र 

त्याूंचा तो भाव पाहून आपल्यािा मुद्दामच जागूं ठेवण्यात आिूं असावूं असूं वाटिूं. आम्ही 

लतथून उठून ह्या फेर धरन नाचिाऱ् या बायकाूंच्या घोळक्या पुढे जाऊन त्याूंचा नाच बघत 

बसिो, आलि कधी उठून त्याूंच्यात सामीि झािो ते सुद्धा आम्हािा कळिूं नाही. सीताराम 

सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम,च्या तािावर 

नाचता नाचता अूंगातिा थकवा, डोकेदुखी, मरगळ कधी लनघून गेिी कळिच नाही.  

सकाळी सहा वाजेपयांत हे राम नाम आलि त्याच्या तािावर आमचूं सगळ्याूंचूं फेर धरन 

नाचिूं, टाळ मृदुूंग वाजविे हे सुर होतूं. सकाळी सहा वाजता आरती झािी त्याच्यानूंतर 

काळा चहा झािा. आम्ही सामान आवरिूं आलि पुन्हा पुढचे तीस लकिोमीट म्हिजे 

चौरसपयांत पायी गेिो. अगदी एकही लमलनट डोळा न िागता देखीि दुसऱ्या लदविीचा पूिव 

प्रवास जराही न थकता, कूं टाळता पूिव झािा. आमची आदल्या रात्री एक लमलनटही झोप झािी 
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नसेि असूं जािविूं सुद्धा नाही. आपि फक्त आदिी रात्र म्हितो आहे मात्र नीट लवचार केिा 

तर कािचा पूिव लदवस, कािची पूिव रात्र आलि आजचा पूिव लदवस असे जवळजवळ तीस 

तास आम्ही झोपिेिो नव्हतो.  

या तीस तासात आमच्याकडून तीन तासाचूं आनूंदाने आलि उत्साहाने नाचि, आलि 60 

लकिोमीटरचा पायी प्रवास करन झािा होता. कुठून येते ही िक्ती? असूं तीस तास न झोपता 

इतकी िारीररक अूंगमेहनत करण्याची क्षमता खरूंच माझ्यात आहे का? नक्कीच नाही…. ते 

अखूंड रामायि माईकवर इतक्या जोरात चािू असण्याचूं कारिच मुळी त्या रामनामाच्या 

तािाच्या गोडव्याची ताकत आम्हािा जािवून देिूं हे असावूं नाही का? 

पुढे बोरास, चौरास, आलि अनघोरािा जे पे्रम लमळािूं ते िब्दातीत आहे. हे पे्रम काही 

उगाच लमळत नाही. मैयाच कुिाच्या तरी रपात येते आलि आनूंदाची ओटी भरन जाते. 

जयलहूंद भाई आलि उने्मिानूंद महाराज याूंच्या रपात मिा मैयाूंनी जे लदिय ते लमळण्यासाठी 

भाग्य िागत’ हेच खरूं . आलि हो, उने्मिाूंन्दाकडे आम्ही आसन िाविूं ती जागा किी होती 

मालहतीय? लतथेच मैया नी माझ्याकडून लतची सेवा पि करवून घेतिी…हक्कानी करवून घ्यावी 

तिी.. आलि हो… मस्त भरपूर आराम आलि अलतिय मधुर असा खाऊ पि लमळािा… 

कुिीही पररक्रमेत हा खाऊ खाल्लाच नाहीये.. कधीच…. असा खाऊ खाल्ला आम्ही….. 

साूंगिारे, पि पुढच्या म्हिजे ६२ व्या भागात 
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नर्मदा परिक्रर्ा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ६३ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा अनघोरा या जागेबद्दि साूंगत होते. या जागेची आकृती समोर 

लनमुळती आलि मागे उूंचावर लत्रकोिाकार आहे. इथे या टेकडीिा माती खोदून केिेल्या 

छोट्या पायऱ्या आहेत. रमिीय लठकाि आहे हे. मागच्या भागात मी असूं साूंलगतिूं होतूं की 

या जागेिा एक रहस्य आहे, ते आता इथून पुढे साूंगते. आम्ही अगदी बोरासिा होतो 

तेव्हापासून उने्मिानूंद याूंच्यािी फोनवर बोििूं सुर होतूं. आम्ही लजतकूं  त्याूंना भेटायिा 

उतु्सक होतो लततकच ते देखीि आम्हािा भेटायिा उतु्सक होते. आम्ही इथे पोहोचण्याआधीच 

आम्ही इथेच राहावूं हा लनिवय त्याूंनी त्याूंच्याकडून घेतिाच होता. खरूंतर सकाळी चोरास 

होऊन लनघाल्यावर दोनच तासात अनघोरा इथे आम्ही पोचिो होतो. त्यामुळे भोजन प्रसादी 

घेऊन पुढे लनघायचूं असा एक लवचार मनात येत होता. मात्र जसजसूं हे थथान नजरेच्या टप्प्यात 

येऊ िागिूं तसतसूं या थथानाबद्दि काहीतरी लविेर् जािवू िागिूं हे नक्की. हे थथान एकदम 

असूं नजरेसमोर लदसत नाही. इथे नमवदा मैया ने वळि घेतिेिूं आहे. त्यामुळे थोडूं वळल्या 

नूंतर दूर उूंचावर भगवे झेंडे लदसिेत. तरीही इथवर पोहोचायिा अजून लकमान अधाव तास तरी 

िागिार होता. इथे वळिा अिीकडे बराचसा खडकाळ मागव आहे. थोडा लवश्राम म्हिून 

आम्ही इथे थाूंबिो तेव्हाचा अनुभव साूंगते. खरूं  तर या अनुभावा नूंतरच या थथानाकडे लविेर् 

म्हिून िक्ष गेिूं. जरी हे थथान समोर लदसत होतूं तरी ते बरच िाूंब होतूं. उूंचावर असल्यामुळे 

आलि मैया ने वळि घेतिूं असल्यामुळे ते पिीकडच्या तटावर आहे की काय असा भास होत 

होता. अथावत आपल्यािा जायचूं आहे ते थथान हे नसून, हे थथान दुसऱ् या तीरावर आहे असाच 

आमचा समज झाल्याने त्या आकर्विाकडे सुरवातीिा मी फारसूं िक्ष लदिूं नाही, मात्र आम्ही 
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ज्या दगडाळ भागात बसिो होतो त्या 

दगडातून हिके हिके कूं पन जािवू 

िागिे तेव्हा जरा नीट िक्ष लदिूं तर 

कुठून तरी अगदी हळू पि तीव्र स्वराचा 

घूंटा नाद येतोय हे जािवू िागिूं आलि 

त्या घूंटा नादाच्या सूंपता सूंपता मी 

बसिे तो खडक लकूं लचत थरथरतोय की काय असा भास झािा. हा घूंटा नाद उूंचावरन 

येिाऱ् या या देवळातून येत होता. िेतातून वाट काढत काढत आलि वळि पार करत जेव्हा 

आम्ही पुढे सरकिो तेव्हा हे थथान पिीकडच्या तीरावर नसून इकडेच आहे आलि आपल्यािा 

इथेच जायचूं आहे हे समजिूं. या थथानाच्या खािपयांत आम्ही पोचिो. इथे मैय्याच्या वाळूतून 

पुढे उूंच लनघािेिी िािसर मातीची एक छोटीिी टेकडी आहे त्यावर हे थथान. आम्ही अजून 

थथानावर पोहोचिो नव्हतो तरीही खािी सुद्धा आम्हािा या थथानाची लविेर् अिी कूं पन 

जािवत होती. आम्ही पोहोचिो त्या वेळेिा इथिा भाग हा जास्तच सोनेरी वाटू िागिा होता. 

सूयव महाराजाूंनी आपल्या कनक रश्मी कदालचत इथे थोड्या जास्त वेळ रेंगाळू लदल्या 

असतीि.  

या छोट्यािा टेकडीच्या डाव्या बाजूिा मातीत खिून तयार केिेिा एक लजना होता तो 

चढून आम्ही वर गेिो. आमच्या स्वागतासाठी महाराज उभेच होते. नमवदे हर झािूं आलि 

पलहिेच वाक्य ते बोििे ते असूं. “ताई सामान वगैरे ठेवा इथे आज काही तुम्हािा जायचूं 

नाहीये”.. त्याूंचूं ते हक्काने साूंगिूं इतकूं  पे्रमाचूं होतूं की थाूंबण्या लिवाय पयावय नव्हता. भोजन 

प्रसादी आटोपिी आलि सत्सूंगािा सुरवात झािी तेव्हा या जागेचे रहस्य समजिूं. ते रहस्य 

साूंगण्याआधी या महाराजाूंचूं इथे येिूं कसूं झािूं ते साूंगते. हे महाराज अगदी तरि. 

पश्स्तिीच्या आतिे. तसे व्यवसायाने वकीि होते आधी. मात्र ह्या वलकिी पेिात कराव्या 

िागिाऱ्या खऱ् या-खोट्या व्यवहाराूंना कूं टाळून ते भ्रमूंतीिा लनघािे. बरूंच लफरल्यानूंतर 
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कधीतरी या जागी आिे आलि त्याूंना या जागी लवलिष् काहीतरी आकर्वि जािविूं. काहीतरी 

दृष्ाूंत झािा आलि त्याूंनी इथेच राहायचूं ठरविूं. इथेच एका छोट्याश्या गुहेत तब्बि तीन वर्व 

तपस्या केिी. गावातिे गावकरी िूंका घेऊ िागिे. गावकऱ्याूंना वाटायचूं हा तरि सूंन्यासी 

इथे काहीतरी खोदकाम करतोय आलि यािा काहीतरी खजाना सापडिा आहे, म्हिून तो 

इथेच राहण्याचा आग्रह धरतोय, आलि म्हिून ते बराच त्रास देखीि द्यायचेत. मात्र स्वामी ूंचा 

आिीवावद आलि मनोबि यावर ही तपस्या पूिव झािी असता अचानक स्वामी समथव 

उने्मिानूंद महाराजाूंच्या स्वप्नात आिेत. “या छोट्यािा टेकडीवर हनुमानाच्या रपात माझी 

थथापना कर” असा आदेि लदिा. त्रास देिारे गावकरी देखीि बदििे आलि आता 

महाराजाूंच्या मदतीिा आलि मारतीच्या दिवनािा पूजेिा, येऊ िागिे. एक लदवस अचानक 

“इथे गोिािा करावी” असाही स्वामी ूंचा आदेि झािा आलि स्वामी ूंच्या आदेिाप्रमािे गोिािा 

ही तयार झािी. “इथे पररक्रमावासी याूंची सेवा झािी पालहजे, तपस्या झािी ती पुरे झािी आता 

सेवाच कर”, असा पुन्हा एकदा स्वामी समथाांचा आदेि झािा आलि मग उने्मिानूंद हे 

सूंपूिवपिे नमवदापररक्रमा वालसयाूंची सेवा कर िागिे. महिाची गोष् अिी की या टेकडीच्या 

आजूबाजूिा देखीि अनेक छोट्या मोठ्या टेकड्या आहेत लजथे अनेक वेळा अनेक आश्रम 

तयार झािे आलि अनेक वादाूंमधे्य आपसातल्या भाूंडिाूंमधे्य ियीिा सुद्धा गेिेत. अनेकाूंनी 

उने्मिानूंदाना त्रास देऊन ही जागा बळकावण्याचा देखीि प्रयत्न केिा मात्र स्वामी समथाांच्या 

आिीवावदाने तयार झािेल्या या आश्रमािा आपल्या जागेवरन कुिीही हिवू देखीि िकिूं 

नाही. स्वामी समथाांच्या आिीवावदाची प्रचूंड कूं पन इथे जािवतात. ज्या गुहेमधे्य उने्मिानूंद 

महाराजाूंनी तपस्या केिी त्या गुहेत आजही स्वामी ूंच्या पूजा अचाव लनयलमत पिे सुर असते. 

त्याच गुहेच्या वरच्या अूंगािा आता एक छान स्वयूंपाक घर तयार केिय. स्वामी समथाांचा 

आलि अन्नपूिेचा आिीवावद असल्यासारखूं हे स्वयूंपाक घर! इथे कधीही किाचीही उिीव 

जािवत नाही, आलि हे मी प्रत्यक्ष माझ्या डोळ्याूंनी बलघतिेिूं आहे. सूंपूिव पररक्रमेत कधीही 

आलि कुिीही खाल्ला नसेि असा खाऊ आम्हािा इथे लमळािा, आलि हा खाऊ तयार 
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करण्यासाठीची एकही गोष् आश्रमात नसताना देखीि हा खाऊ तयार झािा आलि आम्ही 

पोटभर खाल्ला देखीि…. इतकूं च किािा? मैयाूंनी माझ्याकडूनच हा खाऊ तयार करवून 

घेतिा. तुमची उतु्सकता फार लिगेिा िावतेय का मी? साूंगते. मी नू्यलटि िन मधे्य पीएचडी 

केिय म्हटल्यानूंतर महाराजाूंच्या मनातिे अनेक लवचार बाहेर आिेत. लतथल्या 

आलदवासी ूंसाठी काही तरी करण्याची तळमळ ते मिा साूंगू िागिेत. लनदान त्याूंच्या पोर्ि 

आहाराबद्दि लविेर्त:, िहान मुिी ूंबद्दि काही करता येईि का असा प्रश्न जेव्हा त्याूंनी 

माझ्यापुढे माूंडिा तेव्हा मी त्याूंना अनेक पाककृती साूंलगतल्या. “त्यातल्या काही पाककृलत 

तुम्ही मिा लिकवाि का”? असूं म्हटल्यानूंतर ह्या खाऊची वेळ आिी बरूं  का!इथे तयार 

होिाऱ्या काही वनस्पती ूं पैकी मोहाची फुिूं ही सहज लमळिारी आलि अलतिय पौलष्क असे 

मी महाराजाूंना साूंलगतिूं. मोहाची काय काय पदाथव तयार कर िकता येतीि यावर लवचार 

करताना मोहाची खीर, मोहाचे साधे िाडू आलि मोहाचे तीळ घातिेिे िाडू असे तीन प्रकार 

मी त्याूंना सुचविे. “तू तर जािीि ताई, मग मी हे कुठून लिकू? त्यामुळे तू काही जाऊ नको 

आलि हे पदाथव मिा लिकव” अिी गळ च् घातिी महाराजाूंनी…. आश्रमात मोहाची फुिूं 

नव्हती, गूळही नव्हता आलि तीळ देखीि नव्हते. खरूं  साूंगायचूं तर त्या लदविी दूध देखीि 

नव्हतूं. “तू फक्त थाूंब ताई आपि उद्या सगळूं  करयात”, असूं म्हित महाराजाूंनी मिा 

थाूंबूनच घेतिूं… उद्या किािा ताबडतोब दुधाची व्यवथथा झािी, मोहाची भरपूर म्हिजे ५ 

लकिो तरी नक्की असतीि, आश्रमात येऊन पडिीत, चाूंगिे चार लकिो तीळ देखीि आश्रमात 

कोिीतरी आिून लदिे. आलि हे सगळूं  अगदी िगोिग. म्हिजे आता फक्त करिूं तेवढूं  काय 

ते लिल्लक रालहिूं होतूं. नुकतीच सूंक्राूंत होऊन गेिी असल्यामुळे लतळाचे िाडू हा एक 

महिाचा भाग होता. महाराजाूंना गेल्या काही लदवसाूंपासून अिक्तपिा जािवत असल्यामुळे 

महाराजाूंसाठी खास िेंगदािे आलि मोह घातिेिे िाडू तयार करायचूं मी ठरविूं होतूं. आलि 

खीर तर करायचीच होती, मग काय िागिे मी कामािा. ज्या स्वयूंपाक घरात महाराजाूंलिवाय 

कोिीच जात नाही ते अख्खूं स्वयूंपाक घर माझ्या ताब्यात लदिूं महाराजाूंनी. इतकूं च नाही तर 
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“तू साूंग ताई तुिा काय हवूंय” 

असूं म्हित अगदी िहान 

भावासारखे मिा हवूं त्या वसू्त 

काढून देऊ िागिे… चार लकिो 

लतळाचे आलि मोहाचे िाडु, मोह 

दािे आलि गुळ याूंचे िाडू 

लिवाय दूध आटवून आटवून घट्टिी तयार केिेिी खीर, हे सगळे प्रकार होईस्तोवर सूंध्याकाळ 

झािी. आता मुक्कामािा आिेल्या पररक्रमावासी याूंची भोजन प्रसादी करायची, तीसुद्धा 

माझ्या हातची झािी.  

अनाघोराचे उने्मर्ानूंद महाराज, माझा नमवदा भाऊ 

त्या रात्रीिा कोल्हापूर, पूंढरपूर, पुिे असे लमळून जवळजवळ तेरा एक पररक्रमावासी 

असू आम्ही. खड्या आवाजातिी हनुमानाची आरती, हनुमान चािीसा आलि अखूंड हररपाठ 

याूंच्या आवाजात आधीच पलवत्र असिेल्या ते थथान एखाद्या तेजोमय ताऱ्यासारखूं पालवत्र्याच्या 

कूं पनाूंनी िखिखू िागिूं. या सगळ्याूंमधे्य मी एकटीच माताराम. मग सगळी पुरर् मूंडळी 

जेवायिा बसिेिी आलि मी वाढायिा हातात घेतिेिूं. मी आलि महाराज आम्ही दोघूं मागवून 

बसिोत. मात्र या सगळ्याूंची भोजन प्रसादी झाल्यानूंतर महाराजाूंनी आधी मिा ताटावर 
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बसविूं, मिा हवूं नको ते बलघतिूं आलि माझूं भोजन प्रसादी जेवून होईस्तोवर ते जेवायिा 

बसिे नाहीत. या सगळ्या लदवसभरात महाराजाूंनी मिा लकतीदा तरी म्हटिूं असेि, “ताई असूं 

एक लदवस राहून चाििार नाही हूं! माहेरपिािा कधी येिार आहेस? आज तुझ्याकडून खूप 

काम करन घेतिूं, आता आराम करायिा ये काही लदवस पररक्रमा झाल्यानूंतर”! माझूं अजून 

तरी जािूं झािूं नाहीये पि तो गोडवा…. खाऊचा आलि पे्रमाचा, आलि हो महाराजाूंच्या रपात 

लमळािेल्या भावाचा, तो मात्र अलमट आहे हे नक्की. अरे हो एक राहीिच की साूंगायचूं… इथे 

मी एकटी माताराम आलि बाकी सगळे पुरर् मूंडळी, ही पुरर् मूंडळी वर बाूंधिेल्या 

खोिीवजा जागेत आलि अूंगिात अिी आसन िावून झोपिेत. खरूं  तर आम्ही पररक्रमावासी. 

तेव्हा आम्ही ही लतथेच आसन िावण्याच्या तयारीत होतो. पि उने्मिानूंद माराजान्नी मिा 

अचानक बोिावून घेतिूं. “ताई इकडून मागून उतरन या खोिीत ये” असूं म्हिािे. मी खोिीत 

गेिे तो सुबक अिी स्वामी ूंची मूती लतथे होती, मी त्या मूतीकडे बघत असताना अचानक 

महाराज म्हिािे, “तुमचूं आसन तुम्ही वर नका िावू, इथे िावा महाराजाूंच्या समोर”…अन 

मिा बाबािा स्वामी समथाांच्या मूतीच्या समोर म्हिजेच लजथे उने्मिानूंद महाराजाूंनी तपस्या 

केिी त्या खोिीमधे्य आसन िावायची सूंधी लमळािी. दुसऱ् या लदविी महाराजाूंनी स्वत:च्या 

हाताने भोजन प्रसादी करन जेवू घातिूं. तळहाताच्या फोडासारखूं माहेरवालििीिा 

जपिाऱ् या भावाची, आलि अूंगिभर, घरभर हवूं तसूं बागडिाऱ् या बलहिीच्या माहेराची भेट 

माझ्या पदरात घातिी. अनघोरा मधिे हे लदवस कसे गेिे काही समजिूंच नाही…. भरभरन 

द्यायचूं म्हटिूं की देव काय काय अन लकती लकती देईि काही साूंगता यायचूं नाही बघा…. 

दुसऱ्या लदविी इथून जेव्हा पुढे जायिा लनघािो तेव्हा महाराज आमच्यासोबत काही अूंतर 

पायी चाित आिे आलि त्या वेळेिा इथल्या जागेच्या लत्रकोि आकाराबद्दि त्याूंनी जे दाखविूं 

त्यातून इथल्या जागेच्या रहस्याच्या िेवटच्या भागाचा उिगडा झािा.  
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मी मोहाची खीर करताना 

ही जागा नुसतीच त्रीकोिाकार नसून लहच्यात 

दुरन पालहल्यानूंतर गोमुखाच दिवन होतूं. कदालचत 

म्हिूनच इथे गोिािा करावी असा स्वामी समथाांचा 

आदेि देखीि महाराजाूंना झािा. महाराजाूंची 

तपस्या, स्वामी समथाांचा आिीवावद, गोमुखा कार 

जागा गोिािा, नमवदामैया, महाराजाूंनी नमवदामैया 

मधीि छोटे-छोटे दगडूं गोळा करन त्यापासून 

स्वतःच्या हाताने बनविेिी लिवमुती, हे असूं इतकूं  

भरभरन असल्यावर लतथल्या कूं पन्याूंमधे्य त्याची 

जािीव होिार नाही असूं कसूं होईि? अन्घोरा गुरसी 

बरमान करत आम्ही रमपुरािा आिो, मात्र बरमानचे 

आजोबा, गुरसीचं देऊळ आलि रमपुरािा आिेिा अनुभव हे मी पुढच्या भागात साूंगिारे.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ६४ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा अनघोरा आलि लतथल्या वेगवेगळ्या अनुभवाूंबद्दि साूंलगतिूं 

होतूं. इथून पुढे लहरापूर लझरी गुरसी असूं करत करत आम्ही रमपुरािा पोहोचिो. अनघोरा ते 

लहरापूर रस्ता अगदी रमिीय आहे. या रस्त्यात वाटेत प्रते्यक लवश्राूंतीिा ताक लमळािूं. 

लहरापूरिा राजराजेश्वरी मूंलदर आहे. हे मूंलदर अत्यूंत सुूंदर आहे. इथेच आसन िावायचूं ठरविूं. 

त्याप्रमािे मूंलदरात गेिो. लतथे काही लवद्याथी वेद पठि करताना लदसिे. इथे आसन कुठे 

िावता येईि असूं लवचारल्यावर एक अलतिय अस्वच्छ पडवी लतथल्या मुिाूंनी दाखविी. 

मूंलदरात कायवक्रम असल्याकारिाने इथे खोल्या लकूं वा सभामूंडपात आसन िावता येिार नाही 

असूं व्यवथथापकाूंनी साूंलगतिूं. यालिवाय भोजन प्रसादीची व्यवथथा देखीि आज होऊ िकत 

नाही लिधा लमळेि असूं साूंलगतिूं. िाकडूं सुद्धा जमा करन आिावी िागतीि हे 

साूंलगतल्यावर मात्र येथे भोजन प्रसादी तयार करायिा बराच वेळ िागेि हे िक्षात आिूं. 

लिवाय दाखविेिी पडवी स्वच्छ करन घेिे हे काम सुद्धा मोठूं  होतूं. लतथे जेविाच्या उष्ट्ट्या 

पत्रावळी ूं पासून तर कडबा चाऱ्यापयांत अनेक वसू्त अस्ताव्यस्त पसरिेल्या होत्या. आम्ही लतथे 

न राहता अजून कुठे व्यवथथा होऊ िकेि का अिी लवचारिा केल्यावर, लतथिा एक मुिगा 

आम्हािा एका जुन्या धमविाळेत घेऊन गेिा. धमविाळा म्हटल्यानूंतर लतथे लनदान आसन 

िावायिा व्यवश्थथत जागा असेि असूं वाटिूं होतूं. मात्र लतथे गेल्यावर वेगळेच लचत्र नजरेस 

पडिूं. ती धमविाळा पडकी आलि बूंद होती. धमविाळेच्या आजुबाजूिा काही अधववट 

बाूंधिेल्या लबश्डूंग होत्या. त्या भागात एकही लवजेचा लदवा नव्हता. जवळपास पाण्याची हापिी 

लकूं वा तत्सम सोय नव्हती. धमविाळेच्या सगळ्या खोल्या बूंद होत्या. आलि समोरची गॅिरी 
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लकूं वा कॉररडॉर फक्त उघडा होता. खरूं  तर एक रात्र फक्त काढायची असल्यामुळे आम्हािा 

तेही चािू िकिार होतूं, मात्र ज्या वेळेिा त्या पायऱ् याूंवर बसून सहज म्हिुन वर िक्ष गेिूं 

त्यावेळेिा त्या कॉररडॉरच्या छतावर वटवाघळाचे थवे िटकिेिे पालहल्यानूंतर लतथे देखीि 

राहू नये असूंच आमचूं मत झािूं.  

आता अूंधार पडत आिा होता. आता गावातल्या एखाद्या झाडाखािी एखाद्या ओट्यावर 

आसन िावण्या लिवाय पयावय लदसत नव्हता. लकूं वा मैया लकनारी घाटावर आसन िावावूं 

िागिार होतूं. तोपयांत स्नानादी आटोपून घाटावरच जाऊन आरती पूजा करन घ्यावी असा 

लवचार केिा. भोजन प्रसादीचूं बघू काहीतरी. असा लवचार करन आम्ही मैया लकनारी जाऊन 

पूजा आरती कर िागिो. आमची िेवटची आरती सुर असताना लतथे एक आठ दहा वर्ावची 

मुिगी आिी. आलि आम्हािा पैसे मागू िागिी. आमच्याजवळ 10च्या नोटा लिल्लक होत्या 

त्यातिी एक नोट काढून लतच्या हातावर देताच ती चटकन म्हिािी, “तुम्हारा गोत्र कोनसा है?”

एवढ्याश्या या मुिीिा गोत्र वगैरे कळतात तर, असूं वाटून मी लतिा लवचारिूं, “कू्य गोत्र सुनकर 

क्या करोगी?”ती म्हिािी, “सगोत्री के घर आपकी व्यवथथा हो जायेगी गोत्र तो बताओ”. 

“भारद्वाज” मी उत्तर लदिूं…. माझूं उत्तर ऐकून ती िगेच म्हिािी “दुसरे चौराहे मे सीधे हात 

को जाना पाचवा घर भारद्वाज जी का है उनके घर तुम्हारी व्यवथथा हो जायेगी. ” 

या छोट्यािा मुिीच्या बोिण्यावर आपिी व्यवथथा किी होईि असाच लवचार आम्ही 

करत होतो तरीही का कोि जािे आम्ही गावाच्या लदिेने लनघािो. ज्या चौकातून आम्हािा 

उजव्या हातािा जायचूं होतूं लतथेच दोन-तीन गावकऱ्याूंनी आम्हािा अडविूं. त्यातिा एक 

म्हिािा “आप हमारे घर चिो, ”मी आलि बाबा एकमेकाूंकडे बघू िागिो, त्यावर तो म्हिािा 

“ऐसे कू्य देख रहे हो? हम अचे्छ समाज से है, छोटी जाती के नही है, भारद्वाज गोत्र के है, 

पूंलडत है…. अभी अभी लकसी ने बताया के कोई पूंलडत पररक्रमावासी मैया लकनारे पूजा कर 

रहे है इसलिये आपको धुूंडते धुूंडते वही आ रहा था. !” 
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“लकसने बताया आपको?”मी लवचारिूं.. “गाव के बचे्च बताने आये थे…” भारद्वाज जी 

म्हिािे… “उने्ह लकसने बताया हम पूंलडत समाज के है?”मी पुन्हा लवचारिूं… तर “मूंलदर के 

के बच्चोूं ने आपके बारे मे बताया था बाकी मुझे नही मािूम” असूं उत्तर भारद्वाज याूंनी लदिूं….. 

त्याूंच्या घरी आमची अगत्यपूववक व्यवथथा झािी. ती िहान मुिगी मात्र पुन्हा लदसिी नाही. 

भारद्वाज जीिी बोिल्यानूंतर ते म्हिािे “येतो देवी राजराजेश्वरी या नमवदामैया दोनो मे से एक 

होगी”. लतथून लनघून आम्ही बरमान इथे आिो.  

हा रस्ता िाूंबच िाूंब रस्ता आहे. इथे छान माकेट आहे. या माकेटमधे्य आम्हािा एक 

आजोबा भेटिेत. ते आम्हािा खूप आग्रह करन त्याूंच्या घरी घेऊन गेिेत. लतथे गेल्यावर 

त्याूंच्याबद्दि जे त्याूंनी साूंलगतिूं ते ऐकून आचयव आलि कमाि दोन्ही वाटिूं. या आजोबाूंना 

चार मुिूं होती. त्यातिी तीनही मुिूं वयाच्या 39 व्या वर्ी अचानक वारिीत. त्यातल्या दोघाूंना 

मूिबाळ नव्हती, आलि एका मुिािा एकच मुिगी आहे. चौथ्या मुिाूंनी िग्न केिेिूं नाही. 

आता ह्या आजोबाूंकडे जगण्याचूं कारि म्हिून फक्त त्याूंची नात आहे, ती नऊ वर्ाांची आहे 

आलि अत्यूंत हुिार आहे. ह्या नऊ वर्ाांच्या मुिीने ज्याप्रकारे आमच्यािी सूंवाद साधिा 

त्यावरन हे मुिगी नक्कीच कुठिीतरी पुण्यात्मा लकूं वा लदव्यिक्ती असिेिी आहे असूं 

कुिीही म्हिेि. साूंगते….  

लतच्या आजोबाूंनी लतिा आम्हािा नमस्कार करायिा साूंलगतिा तसा लतने आम्हािा 

नमस्कार केिा मात्र िगेच “अब मेरे पैर पडो, मै तो कन्या हू ना” असूं म्हिून आम्हािा 

नमस्कार करायिा िाविा. नमस्कार केल्यावर आमच्या डोक्यावर हात ठेवून लतने “आपकी 

पररक्रमा सफि पूिव होगी, वीना लवघ्न पूिव होगी, और आपको इसके बाद भी पररक्रमा करनेका 

अवसर लमिेगा असा पूिव आिीवावद लदिा… कोिीही काहीही नूं साूंगता ती असूं बोििी. 

त्यानूंतर लतने आमच्यासाठी काळा चहा करन आििा. आम्ही चहा पीत असताना लतने नमवदा 

पुरािातीि काही श्लोक आम्हािा म्हिून दाखविे, त्याूंचे अथव देखीि साूंलगतिे. बरमान 
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घाटाचूं महि स्वतःच्या िब्दात साूंलगतिूं. ब्रम्हाने किी तपस्या केिी इथपासून तर ब्रम्हाूंड 

पासून तयार झािेिा अपभ्रूंि बरमान हा कसा तयार झािा तेही साूंलगतिूं. माझे आजोबा मिा 

नमवदामैया म्हितात आलि म्हिून माझी आई माझे काका आलि माझे आजोबा या सगळ्याूंचूं 

पािनपोर्ि करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे असूंही ती बोििी. नऊ वर्ावच्या मुिीकडून 

यातिी एकही गोष् आम्हािा अपेलक्षत नव्हती. अगदीच कहर म्हिजे माझे वडीि आलि माझे 

दोन्ही काका आपिूं कायव सूंपवून सदगतीिा कसे िागिे हे हे मी आजोबाूंना साूंगत असते 

पि तरी त्याूंचा जीव गुूंतून राहतो असही ती िहान मुिगी बोित होती. लतचा देह फक्त नऊ 

वर्ावच्या मुिीचा आहे आलि लतची वािी, लतची बुद्धी, लतचूं भाष्य हे लतच्या आतून कुिीतरी 

वेगळूं च करतय असूं वारूंवार जािवत होतूं 

कन्या स्वरप असल्यामुळे लतच्या हातात दहा रपयाूंची नोट घािून त्याूंचा लनरोप घेऊन 

आम्ही पुढे लनघािो त्यावेळेिा वरन आवाज देऊन ती म्हिािी “जहा मोका लमिेगा वहा नौ 

कन्या को भोजन श्खिा देना मैया”… मीसुद्धा होकाराथी मान हिवून पुढे लनघािे मात्र नऊ 

कन्या एकावेळी एका लठकािी आलि िगेचच म्हिजे दुसऱ् याच लदविी सापडतीि आलि 

त्याूंची भोजन प्रसादी आपल्याकडून होईि तेही अचानक पिे हे आम्हािा अपेलक्षतच नव्हतूं. 

लकूं बहुना आम्हािा नउ कन्या िोधाव्या िागल्या नाही तर त्या कन्याूंनी आम्हािा िोधून घेतिूं 

होतूं… कसूं ते साूंगिारे पि त्या आधी धुआधार बदि साूंगते.  

करत करत आम्ही पुढे लनघािो तो छोटी धुवाधारकडे जाऊ िागिो. इथे साडेतीन चार 

वाजता सुद्धा बरूंच पावसाळी वातावरि तयार झािूं होतूं. बरीच मोठी वािुकामय जमीन होती 

आलि दूरवर मैया वाहताना लदसत होती. लतथवर पोचतो तो मैया नी एक वळि घेतिेिूं होतूं. 

मैयाच्या मध्यभागी सूंगमरवराची मोठी टेकडीच होती. दोन्ही तटावर देखीि मोठमोठ्या 

टेकडीवजा दगडी होत्या. या टेकड्याूंवर मैया प्रचूंड वेगाने आघात करत होती. इथे मयानी 

रौद्ररप घेतिूं होतूं असूंच म्हिा ना! इथे मैयाचूं पािी टेकड्याूंच्या वरपयांत उडून धुक्यासारखी 
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लभूंत तयार झािी होती. मैय्याच्या खळखळ आवाज इतका जास्त होता की आम्हािा दोघाूंना 

एकमेकाूंचे बोििे देखीि ऐकू येत नव्हतूं. प्रचूंड वारूं  सुटिेिूं होतूं आलि आमच्यासारखे जाड 

जुड, वजनी मािसूं सुद्धा उडून जातीि की काय असूं वाटू िागिेिूं होतूं. इथून पुढे न जाता 

आज इथेच थाूंबावूं या आिेने आम्ही जवळपास आश्रम िोधू िागिो.  

इथे लचटपाखर देखीि नव्हतूं मात्र एका दगडी टेकड्यावर मध्यभागी एक भगवा झेंडा 

रोविेिा लदसत होता. तोच आश्रम असावा, लनदान लतथे कुिािा तरी काहीतरी लवचारता येईि 

असूं वाटून आम्ही ती खडकाळ टेकडी चढू िागिो. त्या भगव्या झेंड्यापयांत पोचिो तेव्हा 

िक्षात आिूं लतथे कोिीही नव्हतूं लतथे फक्त एक झेंडा आलि एक आडोसा असा तयार केिेिा 

होता लतथे रात्र काढिूं अिक्य होतूं. मात्र वरच्या बाजूिा एक बाि काढिेिा लदसत होता 

त्यावरन पररक्रमावासी मागव हा हे टेकाड चढून वर जातो आहे हे िक्षात आिूं.  

आम्ही उूंचावर असल्यामुळे वाऱ्याचा वेग अलतिय वाढिा होता. मैयाच्या पाण्याचे तुर्ार 

आम्हािा लभजवत होते. इथे फक्त खडक असल्यामुळे चढिे कठीि जात होतूं. तरीही आम्ही 

बाि दाखविेल्या लदिेने चढू िागिो. बरूंच चढून झाल्यावर एक खूप मोठी रेतीची टेकडी 

िागिी. लतथे रस्ता सूंपत होता. ही रेतीची टेकडी चढून जािूं अलतिय कठीि होत होतूं कारि 

थोडूं वर चढल्या नूंतर आम्ही रेतीबरोबर घसरन खािी येत होतो. दुसरा कुठिाही रस्ता 

लदसत नव्हता. टेकडीच्या गोि लफरायचूं म्हटिूं तर बरूंच अूंतर होतूं आलि घनदाट करवूंदाच्या 

जाळी सारखी कसिीतरी जाळी होती, त्यातून जाता येईि असूं अलजबात वाटत नव्हतूं. आम्ही 

आजूबाजूिा नजर लफरविी… खािी नावेत एक नावाडी होता, आम्ही हातवारे करन 

मोठ्यामोठ्याने नमवदे हर करन त्याचूं िक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत होतो, मात्र त्यािा काही 

केल्या ऐकू जाईना.  

या टेकडीच्या दुसऱ्या बाजूिा अगदीच पायथ्यािी मैया होती त्यामुळे इथून खािी उतरिूं 

लनलचतच िक्य नव्हतूं. परत जायचूं म्हटिूं तर बरूंच अूंतर दूरपयंत काहीही नव्हतूं हे आम्हािा 
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माहीत होतूं कारि आम्ही त्याच रस्त्याने पुढे आिो होतो. आता मात्र हा रेतीचा चढाव एकतर 

पार करायचा लकूं वा इथेच बसून कोिाचीतरी वाट बघायची यालिवाय दुसरा पयावय नव्हता. 

थोडा वेळ वाट पालहिी पि कोिीही येण्याची काहीही िूंका लदसत नव्हती आलि आता 

पावसािा सुरवात झािी. आता मात्र आजची रात्र इथेच बसून काढावी िागेि, लभजत लभजत 

काढावी िागेि असूं वाटत असताना एक आिेचा लकरि अलतिय दुरन आमच्यापयांत येऊ 

िकतो असा भास झािा.  

काय असावा तो आिेचा लकरि? खूप दूर म्हिजे कुठून तर पलिकडच्या ताटावरन…. 

काय असेि तो आिेचा लकरि, आलि लजथे आम्हािा एकमेकाूंचूं बोििूं ऐकू येत नाही अश्या 

लठकािी पिीकडच्या ताटावरन काय मदत लमळिार होती आम्हािा…? की लबरबिाच्या 

श्खचडी सारखूं दूरवर आम्हािा काही लदसत रालहिूं आलि त्याच्याकडे बघत बघत आम्ही मागव 

काढिा? ती रेतीची टेकडी आम्ही किी पार केिी…. साूंगिारे पि पुढच्या भागात 
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ६५ 

नमवदे हर 

मागच्या आठवड्यात मी तुम्हािा छोटी धुवाधारबद्दि साूंगत होते. बरमान घाटच्या 

छोट्याश्या मात्र अलतिय तेजस्वी मैयािा भेटून आम्ही पुढे लनघािो होतो. छोटी धुवाधार चा 

खडकाळ पहाड अधववट चढून झािा होता. नमवदामैया चा आवाज आलि लतचा खळखळाट 

इतका जास्त होता की माझूं आलि बाबाचूं बोििूं आम्हािा एकमेकाूंना सुद्धा ऐकू जात नव्हतूं. 

अिात मैय्याच्या पाण्याचे तुर्ार टेकडीच्या वरपयांत येत होते. आम्ही अध्याव टेकड्यावर पोचिो 

होतो. इथून पुढे आम्हािा वाटच सापडत नव्हती. अलतिय खडकाळ जागा, खािी मैया 

खळखळतेय समोर एक मोठे सूंगमरवरी टेकडी आहे आलि त्याच्या पिीकडे मैया चा 

पिीकडचा लकनारा आहे. मैयाच्या पात्राच्या मध्यभागी एक मोठी सूंगमरवरी खडकाूंची टेकडी 

आहे. या टेकडीवर दोन्ही लकनाऱ्याूंकडून िाटा दिादि आदळत असतात आलि ती सूंपूिव 

टेकडी पाण्याने लचूंब लभजिेिी असते.  

अिा वातावरिात आभाळ भरन आिूं आलि हळूहळू पावसािा सुरवात झािी देखीि. 

ह्या या टेकडीवर अध्याववर चढून आल्यावर रेतीचा एक मोठा डोूंगर होता. या डोूंगराच्या आत 

कदालचत मोठमोठे खडक असतीिही. ही रेती अगदी बारीकिी नसून अत्यूंत जाड रेती होती 

आलि त्यावरन आमचे पाय घसरत होते. आम्ही अनेक प्रयत्न करन, हातातिा दूंड त्या रेतीत 

खुपसून वर चढत होतो मात्र पाच-सात पाविाूंवर चढल्यानूंतर आम्ही खािी घसरन येत होतो. 

त्या टेकडीच्या आजूबाजूिाही जाऊन पालहिे. करवूंदाच्या जाळीपेक्षा दाट जाळी त्या 

टेकडीच्या वरच्या बाजूिा होती. आम्हािा रस्ता अलजबात सापडत नव्हता. अिात खािी नजर 

गेिी तो एकच नावाडी आपिी नाव घेऊन मैयाच्या मध्यभागी असिेल्या टेकडीच्या लदिेने 

जाताूंना लदसिा. आम्ही त्यािा बोिवायचा, आवाज द्यायचा खूप प्रयत्न केिा. पि व्यथव! त्यािा 
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काही केल्या ऐकू जाईना. तो आिा तसाच तो त्याच्या मागावने पुढे लनघून गेिा आलि आम्ही 

मात्र हताि होऊन लतथल्याच एका दगडावर प्राथवना करत बसिो.  

अिातच एक आिेचा लकरि आम्हािा लदसिा. तो असा की मैयाच्या पात्राच्या मध्यभागी 

असिेल्या टेकडीच्या पिीकडे दुसऱ् या लकनाऱ् यावर असिेल्या टेकडीवर काहीतरी हािचाि 

जािविी. मैयाचे तुर्ार हवेत उडत होते त्यामुळे धुकूं  असल्यासारखूं वातावरि होतूं. स्पष् 

लदसत देखीि नव्हतूं. नीट िक्ष लदल्यावर लतथे तीन मुिूं बसिी आहेत हे िक्षात आिूं. आम्ही 

खूप हात वारे करण्याचा प्रयत्न केिा. पि गूंमत अिी की थोड्या वेळाने आम्हािा असूं िक्षात 

आिूं की त्याूंची आमच्याकडे पाठ आहे. आम्ही आवाज देऊन काहीही फायदा नव्हता. आम्ही 

हातवारे केिेिे त्याूंना लदसिार नव्हते. फक्त ते तेथे आहे हाच एक जमेचा भाग होता.  

आता आम्ही मैयाचा धावा कर िागिो. आता एकच आिा होती की त्याूंनी आमच्याकडे 

बघावूं. थोडा वेळ तसाच लनघून गेिा. आलि अचानक यातीि एक मुिगा उठून उभा रालहिा 

आलि पुढे चािू िागिा. अजूनही त्याची आमच्याकडे पाठच होती. आता ही दुसरी दोघूंही 

उतरिार आलि लनघून जािार असूं वाटू िागिूं. पुन्हा एकदा बेंबीच्या देठापासून 

आरडाओरडा कर, हातवारे कर असे आमचे प्रयत्न सुर झािे. आलि अचानक आमच्या 

प्रयत्नाूंना यि आिूं.  

तो सगळ्यात आधी उठिेिा मुिगा समोर गेिा आलि त्याच्या लमत्राूंनी त्यािा मागून 

आवाज लदिा असावा, म्हिून त्याूंनी मागे वळून पालहिूं. त्याूंनी मागे वळून पलहल्या क्षिी माझी 

ओढिी दूंडावर िावून मी उूंचाविी आलि झेंड्यासारखा हिवू िागिी… त्यािा ती लदसिी 

आलि आमचे हातवारे करन एकमेकाूंना समजून घेिे सुर झािे. खािाखुिा करतच 

आम्हािा रस्ता सापडत नाही असूं मी त्यािा साूंलगतिूं. त्यावर आधी वर चढा मग उजवीकडे 

वळा असा इिारा त्याने केिा.  
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आम्ही आम्ही पुन्हा एकदा त्या रेतीचा टेकडीवर काही अूंतर चढिो आलि तसूंच पाय 

रोवत रोवत वर न जाता उजव्या हातािा वळिो. हा भाग म्हिजे दाट जाळीच्या थोडा वरचा 

भाग होता. इथिी जाळी फार दाट नव्हती. इथून मी पुन्हा ओढिीचा झेंडा वर केिा 

आमच्यासमोर मोठा खडक असल्यामुळे त्या लतघाूंना कदालचत आम्ही लदसत नसू मात्र 

आम्हािा ते लदसत होते. आमचा झेंडा वर 

झािेिा पाहून त्याूंनी त्या जाळी मधून आत जा 

अिी खूि केिी. आम्ही कसूं बसूं वाकत 

अडकिेल्या वेिी काढत जाळीमधून आत 

गेिो. इथे आल्यावर आपि कुठल्याश्या 

लपूंजऱ् यात आहोत की काय असूं वाटत होतूं. 

सरडे, पािी, साप आलि न जािे कोि कोि 

आमच्या समाूंतर वावरत असतीि, मैयाच 

जािे.  

इथून पुढे मात्र छोटी पाऊि वाट िागिी 

आलि एक चढाव िागिा. हा चढाव चढून वर 

आिो तो आम्ही रेतीच्या टेकडीच्या वर 

आिेिो होतो. इथून आम्हािा आजुबाजूचूं 

सगळचूं मोकळूं  आलि स्पष् लदसत होतूं. ते 

लतघे आमच्याच लदिेने बघत होते. आता पुन्हा त्याूंनी इिारा केिा आलि उजव्या हातािा दूरवर 

आम्हािा छोटी छोटी घराूंची छपरे लदसू िागिी. ही घरूं  दूर होती पि आम्ही इथवर पोहोचिार 

होतो ते या लतघाूंमुळेच. अन्यथा येवढ्या दाट जाळीत वाकून आत लिरण्याची लहम्मत आमच्यात 

नव्हती, आलि अिी जाळी पार केल्यानूंतर रस्ता असेि अिी कल्पना देखीि आम्हािा आिी 

नसती.  
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ते लतघे लतथे त्या तटावर उभे होते आलि मी इथे अिीकडे. मी खािी वाकून लतथल्या 

मातीवर डोकूं  टेकून त्या लतघाूंना नमस्कार केिा. नमवदे हर अिी मोठ्याने आरोळी ठोकिी, 

त्याूंना ऐकू जावो की न जाओ माझ्या भावना त्याूंच्यापयंत नक्कीच पोहोचल्या असतीि या 

आिेने मी “टाटा” केिा, हात हिविा आलि पुढीि िेताच्या वाटेवर चािू िागिे. चार पाविूं 

चािल्यानूंतर कृतज्ञतेने एकदा मागे वळून बलघतिूं तो लतघूंही लतथे नव्हती. ररमलझम पाऊस 

अजूनही सुरच होता. पलिकडचा कडा सूंपूिवपिे ओसाड लदसत होता. आता क्षिभरापूवी 

लतथे लतघूं मुिूं होती हे साूंगूनही कुिािा खरूं  वाटिार नाही इतकी िाूंतता दोन्ही तीराूंवर 

जािवत होती. त्या लतघाूंचे कपडेसुद्धा मिा स्पष् आठवतात. एकाने जाूंभळ्या रूंगाचा िटव 

घातिा होता दुसऱ्याने लपवळ्या रूंगाचा लट-िटव घातिा होता आलि लतसऱ्याने पाूंढऱ्या रूंगाचा 

टी-िटव घातिेिा होता. पुन्हा एकदा मैयाने लतच्या आमच्यासोबत असण्याची प्रलचती लदिी 

होती.  

छोटी धुआधार चा हा प्रसूंग डोळ्यासमोरन सरकत नाही इतका ताजा वाटतो… मी 

एकेक पाऊि पुढे टाकत होते आलि मन मात्र मागेच मागे जात होतूं. बरमान घाटच्या मैयाचे 

िब्द आठविे, “जब मोका लमिेगा तब नौ कन्याओको भोजन श्खिाना” असूं ती म्हिािी 

होती. नमवदा माईचे ऋि तर फेडिे अिक्य आहे, लकूं बहूना लतची कृपा अिीच बरसत रहावी 

हेच खरूं ! तरीही गावात गेल्यावर नऊ कन्याूंना भोजन तयार करन खाऊ घािू ही इच्छा 

तीव्रतेने मनात आिी.  

 

अजून गाव बरूंच दूर होतूं. आम्हािा गावात जायिा तास-दीड तास नक्की िागिार 

होता. त्यानूंतर आसन िावायचूं, अूंघोळ पूजा करायची, आलि मग भोजनाची व्यवथथा होईि. 

आज काही नऊ कन्याूंना जेवायिा घािता यायचूं नाही, ते उद्या सकाळ वर सोडावे असा 
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लवचार करत करत आम्ही गावाकडे जात होतो. गाव बरूंच जवळ आिूं होतूं आलि अचानक 

दहा-बारा मुिूं मुिी नमवदे हर हर नमवदे हर हर करत आमच्या जवळ आिीत… 

“कहा जाओगे माताजी? लकसके घर रहोगी मैया जी?”असा प्रश्न त्यातीि मोठ्या म्हिजे 

दहा-बारा वर्ावच्या मुिा मुिी ूंनी लवचारिा. “आश्रम कहा है गाव में?”मी पि मालहती काढायिा 

सुरवात केिी… तेव्हा त्यातिी सगळ्यात मोठी मुिगी म्हिािी “आप हमारे घर चिो…”आम्ही 

लतच्या मागे मागे जाऊ िागिो. गावात गेल्यावर बघू काय करायचूं ते असूं ठरविूं, मात्र या 

मुिीकडून उद्या कन्या भोजनासाठी साठी नऊ कन्या लमळवता येतीि का याचा प्रयत्न मी 

कर िागिे. “बेटा जी मुझे कि कन्या भोज करना है नौ कन्या को खाना श्खिाना है, तुम 

तुम्हारे दोस्तो को िेकरूं  आओगी?”मी लतिा लवचारिूं… ती म्हिािी “आप हमारे ही घर चिो, 

हमारे घर कन्याये है उनको खाना श्खिा दे ना… मुझे दो बहने है, और मेरे दोनो चाच को तीन-

तीन बेलटया है. हमारे घर मे हम नौ बहने और एक भाई है….. ” लतचूं हे बोििूं ऐकून काय 

आनूंद झािा म्हिून साूंगू! बरमानच्या त्या छोट्या मैयाबद्दल बोिू? की आम्हािा िोधत 

येिाऱ्या या आठ बलहिीबद्दि बोिू? नऊ पैकी आठ इथे माझ्या अवतीभोवती होत्या आलि 

एक तीन वर्ावची असल्यामुळे आपल्या आईजवळ आपल्या घरी होती. आता मात्र आम्ही 

लतच्याच घरी जायचूं ठरविूं.  

ठरल्याप्रमािे गुरलसिा सरपूंच अिी ठाकूर याूंच्या घरी आम्ही गेिो आलि दुसऱ् या लदविी 

सकाळी यथेच्छ कन्यापूजन आलि कन्या भोजन केिूं. त्या नऊ कन्याूंनी ही अलतिय िाूंततेने, 

आनूंदाने अगदी सगळूं  व्यवश्थथत करन घेतिूं आलि डोक्यावर हात ठेवून आिीवावद लदिा. 

यापेक्षा मोठूं  भाग्य ते काय? एक छोटी कन्या मैया स्वतःहून साूंगून जाते की तुझ्या हातून 

नवदुगाव जेविार आहेत, आिीवावद देिार आहेत, तुझ्या भाग्यात हे लिलहिेिूं आहे आलि जेव्हा 

तुिा िक्य असेि तेव्हा ते कर असूं साूंलगतल्यानूंतर िागिीच म्हिजे त्याच लदविी या नवदुगाव 
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स्वतःहून मिा त्याूंच्या घरी घेऊन जातात आलि माझ्याकडून त्याूंची पूजा आलि भोजन करवून 

घेतात.  

सरपूंच आिी ठाकूर याूंच्या घरचा मुक्काम हा खूप छान होता अगदी छोटसूं घर त्यात 

बागडिाऱ् या या नऊ मैया जी, तीन अन्नपूिाव जी याूंच्या सालन्नध्यात तो लदवस खूप छान गेिा. 

पुढे रामपुरा आलि रोलहिीिा देखीि अनुभव आिेच…तसा रमपुरा चा अनुभव आपल्या 

अनुभव कथनाच्या सुरवातीिा मी साूंलगतिेिा आहे. गुरपासून तुम्ही कुठेही पळून जाऊ 

िकत नाही याची आिेिी प्रलचतीच ती… लतथून पुढे रोहिीिा खरूंतर थाूंबायचूं नव्हतूं पि 

अूंधार होत आिा होता त्यामुळे थाूंबावूं िागिूं आलि ते सुद्धा एका लदव्य पुरर्ाच्या आिीवावद 

अचानक पिे लमळािा….. कसूं ते साूंगिारे पि पुढच्या भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ६६ 

नमवदे हर 

मागच्या आठवड्यात मी तुम्हािा धुवाधार चा अनुभव साूंलगतिा होता. बरमानची 

छोटीिी मैया जी आलि बगुरिीिा सरपूंच अिी ठाकूर याूंच्याकडे िाभिेल्या नऊ कन्या 

आलि त्याूंचूं कन्यापूजन याहीबद्दि साूंलगतिूं होतूं. आता लतथून पुढे जाऊयात. मागच्याच 

आठवड्यात “गुरपासून पळून जाता येत नाही”याची प्रलचती आिी असूंही मी साूंलगतिूं होतूं. 

लतथून आता पुढे साूंगते.  

खरूंतर सरपूंच अिी ठाकुर कडून पुढे लनघािो त्यािा उिीरच झािा होता. गुरसीच्या 

थोडूं पुढे आम्हािा आमच्या मागे पुढे असिारे मूंदार वाळी ूंबे, सुलदन पराडकर आलि 

पराडकर काका हे पुन्हा एकदा भेटिेत. वाटेत थाूंबत हळू हळू पुढे सरकत त्यालदविी आम्ही 

फार काही पुढे जाऊ िकिो नाही. त्यािा एक कारिच घडिूं. मूंदार आलि सुलदन दोघूं तरि 

मुिूं. ती पुढे पुढे जायची आलि कुठेतरी वाट बघत थाूंबायचीत. आपल्यामुळे इतराूंना उिीर 

होऊ नये म्हिून पराडकर काका आपल्या चािीने हळूहळू पुढे सरकायचेत. या गुरसी जवळ 

गूंमत झािी बरूं  का.  

तीन-साडेतीनची वेळ. मूंदार आलि सुलदन पुढे होते पराडकर काका आपल्या चािी ने 

लनघािे होते मी आलि बाबा मागे होतो. तेवढ्यात मूंदार आलि सुलदन समोरन मागे आम्हािा 

िोधत िोधत येताना लदसिे. “काय रे असे उिटे का येत आहात? आम्ही लवचारिूं तेव्हा 

म्हिािे काका कुठे लदसत नाही, काका हरविे, आता त्याूंना िोधतोय!” अरे बापरे कुठे गेिे 

असतीि काका? लिवाय काका जवळ फोन सुद्धा नव्हता. आता त्याूंना िोधल्यालिवाय 

काहीच पयावय नव्हता. डोक्यािा साईबाबाूं सारखा पाूंढरा रमाि बाूंधून कुताव आलि िुूंगी 

घातिेिे, हातात काठी आलि पाठीिा बॅग िाविेिे असे पररक्रमावासी कुठे लदसतात का? 
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असा िोध घ्यायिा आम्ही सुरवात केिी. मागच्या चौकातून उजवीकडे गेिे का, डावीकडे 

गेिे का, रस्ता चुकिे का, असा सगळे जि िोध घेत होते… आम्ही सगळेच खरोखर गाूंगरिो 

होतो. िेवटी ठरिूं आम्ही चौकाच्या पिीकडिा भाग बघायचा आलि सुलदन नी चौकाच्या 

मागचा भाग बघायचा मूंदारने पुढे जायचूं, ते पुढे गेिे का आहेत का ते िोधायचूं आलि लतथून 

सगळ्याूंनी एकमेकाूंिी फोनवर सूंपकव  ठेवायचा. सुलदन तर फारच बावरिा होता, झपाझप 

पाविे टाकत मागे पाच-सात लकिोमीटरपयांत गेिा, लतकडे दुसऱ्या लदिेिा मूंदार देखीि 

दोन-तीन लकिोमीटर पुढे गेिाच. आम्हीदेखीि लतथल्या आसपासच्या भागात काका कुठे 

लवश्राूंती घेत बसिे तर नाहीत हे िोधू िागिो.  

िेवटी बराच वेळाने काका सापडिे. सुलदन चा फोन आिा. आम्हािा वाटिूं तसूंच झािूं 

होतूं, काका मागच्या चौकातून डावीकडे वळिे होते आलि रस्ता चुकिे होते. सुलदन काकाूंना 

घेऊन आिा मूंदार सुद्धा आिा आलि आम्ही सुद्धा लजथून लनघािो होतो लतथे परत आिो. 

सगळेच घाबरिे ही होते आलि थकिेिे ही होते. आता पुढे जाण्याची लहूंमत नव्हती म्हिून 

लतथेच थाूंबायचा लनिवय घेतिा. इथे कुठे व्यवथथा आहे ते िोधू िागिो तो गावात आश्रम असा 

नाही, राहायचूं कुठे तर िोकाूंनी एक जुनूं लिवमूंलदर दाखविूं.  

मूंलदर फारच जुनूं होतूं. तीन पायऱ्या चढून आत मधे्य एक लिवाची लपूंड होती आलि एक 

यज्ञकुूं ड होतूं. दोन-तीन छोट्या छोट्या मुती होत्या मात्र या मूंलदरात लनयलमतपिे पूजाअचाव 

होत नसावी हे स्पष् जािवत होतूं. गावातल्या िोकाूंनी लतथे बल्ब िावून िाईटची व्यवथथा 

केिी खरी पि िाईट िावल्यावर िक्षात आिूं की इथे बरीच जाळी जळमटी झािी होती. 

उूंदीर आलद प्रािी इथे येऊन जाऊन असतात हे समजिूं, त्याूंची लवष्ठा पडिेिी लदसत होती. 

मग कुठून तरी झाडू फडे जमा करन त्या मूंलदराची साफसफाई केिी, आसनूं िाविी आलि 

आता भोजन प्रसादीचीव्यवथथा म्हिून समोरच्या दुकानात लवचारिूं. तिी काही व्यवथथा 
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गावात नसल्याचूं समजिूं िेवटी जवळ असिेिे मुरमुरे फुटािे इत्यादी घेऊन त्यावरच आज 

गुजारा करायचा असूं ठरविूं. पि पुन्हा तेच आपि ठरवतो तसूं काहीच होत नसतूं.  

मूंलदराच्या समोर असिेल्या एका घरातून हातपाय तोूंड धुवायिा आलि प्यायिा पािी 

आििूं होतूं. त्याूंच्याच घरी प्रातलववधीसाठी व्यवथथा झािी, कारि असूं की आम्ही भर गावात 

होतो, येथून बाहेर लदिेिा जाण्यासाठी सुद्धा दोन-तीन लकिोमीटर चािून जावूं िागिार होतूं. 

त्यामुळे ही व्यवथथा गावातच कोिाकडेतरी होिूं आवश्यक होतूं. ती झािी. आलि आम्ही 

प्रते्यकजि दोन-तीनदा पािी आिायिा गेल्यामुळे त्या घरच्या मूंडळीिी थोडी थोडी ओळख 

झािी. रात्री त्याूंनी आम्हािा श्खचडीची भोजन प्रसादी आिून लदिी. चिा म्हिजे 

थोड्यावेळापूवी काकाूंना िोधिारी आम्ही सववजि आता जेऊन खाऊन लनवाूंतपिे आराम 

करत बसिो होतो. काका सापडिे आता काही नसिूं तरी चािेि हाच आमच्या सगळ्याूंच्या 

मनात काका हरविे त्यावेळी लवचार येत होता. काका काय लवचार करत होते हे मात्र 

आजतागायत समजिेिूं नाही! 

असो तर साूंगायचा मुद्दा असा की मी आलि बाबा सरपूंच अिी ठाकूर याूंच्या घरन 

उलिराच लनघािेिो, आलि आता पुन्हा गुरसीच्या थोडसूं पुढे मुक्काम केिा. आज लदवसभरात 

आमचूं काही चािून झािूं नव्हतूं त्यामुळे आता आम्हािा पुढे जायचूं होतूं.... काका, सुदीन 

आलि मूंदार आमच्यापुढे लनघािे होते आलि मी आलि बाबा मागे होतो. इथून सातच 

लकिोमीटरवर रमपुरा नावाचूं गाव आिूं. लतथे महाराष्ि ीयन पररक्रमावासी लदसिे की त्याूंना 

बॅग घेऊन सरळ आत मधे्य घेऊन जातात आलि मुक्कामच करावा िागतो असूं आम्ही ऐकून 

होतो. आता माझी थाूंबण्याची तयारी नक्कीच नव्हती. सुलदन आलि मूंदारिा आश्रम धारयाूंनी 

थाूंबवून घेतिूं होतूं आलि मूंदार चा मिा सतत फोन येत होता. “ताई तुिा इथे थाूंबावच 

िागिार आहे” आलि मी देखीि लततक्याच लजद्दीने मी इथे थाूंबिार नाही असूं म्हििारिा 

वारूंवार साूंगत होते. मी लवचार करत होते, मी या आश्रमाच्या समोरन जािारच नाही, मी नूं 
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मागून िेतातून लनघून जाईन, दुसरा कुठिा रस्ता असेि तर तो िोधेन पि मी कुठल्याही 

पररश्थथतीत आज रात्री लतथे थाूंबिार नाही, मी पुढे जािार…. ही कसिी आलि काय लजद्द होती 

ते काही मालहत नाही पि त्यावेळेिा मी हट्टािाच पेटिे होते. आलि अिातच गुरपासून पळून 

जाता येऊ िकत नाही ही प्रलचती मिा आिी. मूंदारचा पुन्हा फोन आिा. यावेळी त्याचा 

आवाज गूंभीर होता आलि तो मिा साूंगत होता ताई तू इथून पळून जाऊ िकत नाहीस, आता 

मी तुिा जे साूंगिार आहे ते साूंलगतल्यानूंतर तुिा इथे यावच िागेि…. तो पुढे म्हिािा आज 

गुरवार आहे म्हिून इथे तुझे गुर नाना महाराज तरािेकर याूंची पूजा आलि त्यानूंतर लत्रपदी 

करिार आहेत. हा आश्रम नाना भक्ताूंनी थथापन केिेिा आश्रम आहे त्यामुळे तुिा इथे येण्या 

व्यलतररक्त काहीही पयावय नाही. त्याचूं हे बोििूं ऐकल्यानूंतर आता मी कुठेही पळून जाऊ 

िकत नाही याची मिा खात्री पटिी होती. त्यािा कारिही तसूंच होतूं लतथे गेल्यानूंतर मिा 

िेिे काकाूंलवर्यी महत्त्वाची बातमी समजायची होती. िेिे काका आठवतात न? पररक्रमेच्या 

पलहल्या लदविी ऐूंिी वर्ावचे आजोबा मिा भेटिे होते ते िेिे काका…मिा म्हिािे होते मी 

कोि हे तुिा तुझी पररक्रमा िेवटच्या टप्प्याच्या जवळ असेि त्यावेळेिा तुझे िोक आलि 

नमवदामैय्या साूंगेन! आठवतूंय का? हा अनुभव मी तुम्हािा आधीच साूंलगतिेिा आहे. तर हे 

िेिे काका साक्षात िूंकर महाराज आहेत याचा उिगडा मिा लजथे झािा तेच हे लठकाि 

रमपुरा. िेिे काकाूंचा अनुभव आधी साूंलगतिेिा आहे म्हिून तो आता पुन्हा लिहीत नाही…. 

मात्र गुर पासून आपि कुठेही पडूच िकत नाही याची आिेिी प्रलचती तेवढी साूंलगतिी.  

रमपुरा हून पुढे लनघािो तेव्हादेखीि काका सुलदन आलि मूंदार थोडे पुढे होते तर आम्ही 

थोडूं मागे होतो. इथून आम्ही मैया लकनाऱ्याचा रस्ता पकडिा होता. रामपूरा, केरपानी, 

डोूंगरगाव धूम गड आलि लहरापूर असा हा रस्ता. आज लहरापूरिा थाूंबावूं असूं ठरविूं. हे अूंतर 

तसे फारच कमी होतूं मात्र नदी लकनाऱ्याचा रस्ता हा जरा कठीिच जातो. आम्ही लहरापूरपयांत 

पोचू िकत नव्हतो. लजथे पाच-साडेपाच होतीि लतथे थाूंबायचूं असा अलिश्खत लनयम होता.  
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रोहिी नावाचूं गाव होतूं. थोड्याच वेळात अूंधार पडिार होता. नदी लकनारा खािी आलि 

गाव थोडूं उूंचावर त्यामुळे चढून जायिा आम्हािा वेळ िागिारच होता. गावात गेल्यावर 

आसनूं िावण्याची व्यवथथा बघायची. आम्ही गावात गेिो. इथेदेखीि आश्रम म्हिून लविेर् 

अिी काही व्यवथथा नव्हती. गुरसी सारखूंच एखादूं  मूंलदर असेि लतथे राहू असा लवचार केिा, 

पि या गावात एकही मूंलदर नाही, या गावात िाळा देखीि नाही, मग आता कुिाच्यातरी 

घराच्या बाहेर आसन िावायचूं म्हिून आम्ही िोकाूंना लवचार िागिो. इथे 

पररक्रमावासीबद्दि थोडी उदासीनता जािविी कोिीही पटकन तयार होईना. आलि 

आम्हािा आग्रह करन लवचारिूं बरूं  वाटेना. अगदी पािीसुद्धा न देता िोक हापिीकडे बोट 

दाखवत होती. आम्ही गावातून फेरफटका मारन एखादूं  झाड, एखादा कडप्पा, एखादा ओटा 

असूं काही लदसतूं का याचा िोध घ्यायिा सुरवात केिी. तसा आमच्या मागून पाूंढरी वस्त्र 

धारि केिेिा एक पररक्रमावासी येताना लदसिा. आता आम्ही लतघे जि लनवारा िोधू िागिो. 

सोबत आिेिा हा पररक्रमावासी आम्हािा आधी कुठेही भेटिा नव्हता. मात्र तो सोबत आहे 

हा आधारच वाटिा. करता करता आम्हािा एक बूंद घर सापडिूं. त्या घराच्या बाहेर एक 

ररकामी पडवी लदसिी. त्या पडवीच्या खािी पाचोळ्याचा प्रचूंड ढीग होता. आम्ही लतघाूंनीही 

एकमताने लतथेच आसन िावायचूं ठरविूं. आम्ही आमची पूजाअचाव केिी तोवर हा 

पररक्रमावासी ध्यानथथ अवथथेत बसिा होता. त्याचूं ध्यान झाल्यावर मग आमचूं थोडाफार 

बोििूं सुर झािूं. ”मै बेरागी हु श्रीरामजी का हनुमानजी का भक्त हू” असूं त्याूंनी साूंलगतिूं… 

मग म्हिािा भोजन प्रसादी के लिये तुम्हारे पास कुछ है क्या? माझ्याजवळ दोन पेर होते, 

वाटेत कोिीतरी लदिे होते. ते पेर काढून मी समोर ठेविेआलि म्हिािे “इतना है बाबाजी 

इसी से काम चिा िेंगे”. ते बाबाजी जरा नाराजच झािे, म्हिािे आज तो मके्क की रोटी और 

तुअर की सब्जी खाने का मन हो रहा है… पि या गावातिी उदासीनता पाहता असूं होईि 

असूं काही िक्य नव्हतूं. हापिी वरची गदी कमी झािी होती आलि म्हिून पडवी समोरच 

असिेल्या हापिी वर मी माझे कपडे धुवायिा घेतिे. बाबा देखीि मिा मदत कर िागिा 
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आलि हे बाबाजी फेरफटका मारायिा लनघािे. पाचच लमलनटात परत आिे आलि म्हिािे 

“चिो मके्क की रोटी श्खिाता हू”… कपडे वाळत टाकून आम्ही त्याच्यापाठोपाठ जाऊ 

िागिो. गावाच्या अगदी टोकािा एका िेताच्या मध्यभागी एक घर होतूं लतथे ते बाबाजी 

आम्हािा घेऊन गेिे. त्याूंनी बाहेरनच आवाज लदिा. “नमवदे हर माताजी मेहमानो को भोजन 

लदया हो तो पररक्रमावासी यो को भी खीिादो. …. ”िगबगीने आतून एक माताजी बाहेर आल्या 

आलि आग्रहानी त्याूंनी आम्हािा पानावर बसविूं. झिझिीत आूंब्याचूं िोिचूं, गरम मक्याच्या 

भाकरी आलि तुरीच्या दाण्याूंची उसळ असूं जेवि पानात वाढिेिूं बघताच आम्ही दोघही 

आचयावने या बाबाजी ूंकडे बघू िागिो. ते म्हिािे देखो मत भोजन पाओ नमवदामैया ने इच्छा 

पुरी कर दी है…. अिावेळी प्रश्न पडू द्यायचे नसतात हे आतापयांत समजिूं होतूं. अिावेळी 

िुटायचा असतो तो फक्त लतच्या कृपेचा आनूंद, पोटभर जेवून आलि मनभर आनूंद िुटून 

आम्ही परत आपल्या पडवीत परतिो. बाबाजी पुन्हा ध्यान िावून बसिे आलि आम्ही लनद्राधीन 

झािो. मध्यरात्री एक-दोनदा झोप उघडिी असता बाबाजी ध्यानातच बसिेिे पालहिे होते, 

मात्र अगदीच पहाटे “नमवदे हर मै आगे चिता हू” असा आवाज देऊन आम्ही उठायच्या 

आधीच ते बाबाजी पुढे लनघून गेिेत…. कािची भोजन प्रसादी आलि आसन िावण्याची 

व्यवथथा बाबाजी ूंच्या रपात आिेल्या नमवदा माई ने केिी होती इतकूं  समजण्याइतके अनुभव 

आतापयांत लतने लदिे आहेतच की.  

रोहनी हून पुढे लनघािो ते खरूं  मािकछारिा जायचूं होतूं पि झासी घाटिा पाऊस सुर 

झािा आलि थाूंबावूं िागिूं. इथिा आश्रम छानच होता मात्र लतथे बरेच लनयम होतेत. आलि या 

लठकािी गेल्यानूंतर म्हिजे लतथे गेल्यावर चहापािी झाल्यावर ह्या आश्रमाबद्दि एक वेगळीच 

वाताव समजिी. अूंगावर काटा आिा आलि ती रात्र अलतिय कठीि गेिी.. कसे ते साूंगिारे 

पि पुढच्या भागात  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ६७ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा रोहनी चा अनुभव साूंलगतिा. काहीही सोय नसताना 

आम्हािा आसन िावायिा पडवी लमळािी होती. लिवाय जेविाची व्यवथथा होईि की नाही 

असूं वाटत असताना एक बैरागी बाबा आम्हािा जेवायिा घेऊन गेिे आलि जेवि लमळािूं. 

दुसऱ् या लदविी ते बाबा लनघून गेिेत… 

आम्ही लनघण्याच्या तयारीत असताना कािच्या माताजी हापिीवर आल्या. आम्ही तयारी 

करतोय बघून म्हिाल्या “रोटी आचार बाूंध के भेजती हू, खा िेना”.. आम्हािा िोिचूं आलि 

मक्याची भाकरी असूं सकाळचूं जेवि पि लमळािूं. आता आम्हािा पुढे लनघायचूं होतूं. आज 

झािोनपयांत जाऊ असूं वाटिूं होतूं पि नदी लकनाऱ् यावर चािताना पायािा वेग येत नाही. 

कुूं डा नावाच्या गावी व्यवथथा झािी. तो लदवस ही छानच झािा, मात्र पुढे झाूंसी घाटिा जो 

अनुभव आिा तो साूंगते.  

आम्ही साधारि ३-३. ३०च्या सुमारास झाूंसी घाटिा पोचिो. इथे एक आश्रम लदसिा. 

इथे चहा घेऊ, थोडा आराम कर आलि पुढच्या प्रवासािा लनघू असूं वाटून आत गेिो. चहा 

झािा. आलि अचानक पाउस सुर झािा. आता आम्ही पुढे जाऊ िकिार नव्हतो. मग लतथेच 

थाूंबायचूं ठरविूं. या आश्रमात अनेक काटेकोर लनयम होते जे पािनूं जरा कठीिच होतूं. साधू 

बाबाूंनी भोजन प्रसादीची तयारी केिी. तेवढ्यात एक कार आश्रमापुढे येऊन उभी रालहिी. हा 

आश्रम ज्याूंनी बाूंधिा तो हा मािूस. नमवदे हर झािूं आलि गप्पा सुर झाल्या. बोिण्या 

बोिण्यात जी मालहती लमळािी आलि ज्याप्रमािे लमळािी ते ऐकल्यावर “कुठून इथे आिो” 

असूं वाटू िागिूं.  
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तो म्हिािा “मै बहोत पैसे वािा आदमी हू.. मेरा बहोत राज चिता है गाव मे. मुझे लकसी 

भी चीज के लिये “नही” कोई बोि नही सकता. सब डरते है मुझसे. मै आदमी बुरा नही हू 

िेकीन सनकी हू.. अभी अभी जेि से छुट कर आया हू, बेि पर हू… “ त्याचूं हे बोिि ऐकून 

आता हा गेिा िवकर तर बरूं  होईि असूं वाटत होतूं.. तो ही म्हिािा मी जातो, पि आज रात्री 

इथेच येतो म्हिािा…. आलि तो दार प्यायिेिा आहे हे समजत होतूं. या आश्रमातीि लनयम 

ही खूप वेगळे होते. साधूं बाथरमिा गेिूं तरी आूंघोळ करायची, सगळ्या वेळा पाळायच्या. 

तसूं लनयम पाळायािा हरकत नव्हती पि तरीही बाबािा इथे रहायचूं नव्हतच.  

तो मािूस गेिा खरा, आलि बाबा नी ठरविूं, आज इथे राहायचूं नाही… आश्रमात कुिी बाई 

मािूस नाही, हा असा मािूस येतो म्हितोय, पाउस येतोय, अिा परीश्थथतीत जायचूं तरी कुठे? 

पि इथे राहायचूं नाही असा हट्टच धरिा बाबाने. मग काय लनघािो… मागे वस्तीत गेिो. िोक 

साूंगायचे आश्रमात जा.. िेवटी बाबाने साूंलगतिच, लतथे बाई मािूस नाही, म्हिून लतथे राहत 

नाहीये, एका बाईनी लतच्या घरा बाजूच्या एका खोिीत आश्रय लदिा… मात्र इथून पुढेही गम्मतच 

झािी.  

रात्रीच्या आत आम्ही जाऊन पोचिो. चहा झािा, पूजा पाठ झािे. स्वयूंपाक घरातून 

खमूंग वास येऊ िागिेत. आता भोजन प्रसादी कर, सकाळी िवकर उठून इथून िवकर 

लनघून जाऊ असा लवचार केिा, आलि भोजन प्रसादीची वाट पाहू िागिो मात्र बराच वेळ 

झािा तरी भोजन प्रसादी काही येईना. मग वाटिूं चहा मागावा आलि चहा लपऊन झोपावूं, 

म्हिून त्या बाई ना आवाज लदिा..  

त्या म्हिाल्या “ भोजन प्रसादी नही करोगे? आम्ही म्हिािो, भूक तो िागी है, त्यावर त्या 

म्हितात, मैने तो बनाया ही नही.. मग आम्ही म्हिािो, कोई बात नाही, चाय भी चिेगी, तर 

म्हिे, अभी भोजन के समय पर चाय कू्य पी रहे हो… लतिा नक्की काय म्हिायच होतूं समजेना, 

म्हिजे ती भोजन देिार होती, की चहा देिार होती, की काही देिार नव्हती, मालहत नाही.. 
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“आपको तकिीफ ना हो, बाकी हमे कुछ भी चिेगा” असूं साूंलगतिूं, आलि आजचूं जेवि 

मैयावर सोडिूं. थोड्या वेळाने लतनी साखर आलि २ पोळ्या आिून लदल्या.  

भोजन प्रसादी झािी, आता झोपी जायचूं. झोपण्या पूवी फे्रि व्हायचूं म्हिून बाहेर जायिा 

लनघािे तर या मैया जी ूं नी दार बहरन िाविेिूं. नमवदे नमवदे हर आवाज देऊन झािा तरी 

कुिी काही येईना.. िेवटी रात्र तिीच गेिी.. म्हिजे बघा, आश्रमात रात्री जायिा िागिूं असतूं 

तर आूंघोळ करावी िागिी असती, आलि इथे जाताच येईना.. दार बाहेरन बूंद…सकाळी 

मैया नी उलिरा दार उघडिूं तेव्हा बाहेर पडिो. पि त्याूंनी दार का िाविूं हे समजिूं नाही…. 

असो 

जबिपूर ग्वारी घाटिा सूंसृ्कत पाठिाळेत थाूंबिो होतो. लतथे एक म्हातारे आजी 

आजोबा पि थाूंबिे होते. ते पररक्रमेत नव्हते पि कार नी भ्रमिािा आिे होते. त्या आजी खूप 

िाूंत लदसत होत्या आलि आजोबा जरा बोिके होते. आमच्या थोड्या फार गप्पा झाल्या तेव्हा 

समजिूं की आजोबा मोठे सायूंटीस्ट म्हिून सेवा लनवृत्त झािे. त्याूंनी ए लप जे अबु्दि 

किामाूंबरोबर काम केिूं होतूं. आजोबा अत्यूंत हुिार व्यश्क्तमि आलि लततकाच साधेपि 

त्याूंच्या अूंगी होतूं. गप्पा करताना आजोबा मधे्यच थाूंबायचे.. त्याूंना काही बोिायचूं आहे असूं 

वाटिूं आलि पुन्हा िाूंत झािे. मी लवचारिूं, दादाजी कुछ बोिना है आपको… तर म्हिािे 

“तुम्हारे आसपास के िोग, जगह, वसू्त, सब तुमसे बाते करते है, तुमको सुनाई भी देता है, तुम 

समझती कू्य नही हो? मिा काही समजे ना… क्या हुआ दादाजी, क्या नही समझ पा रही हू 

मै… मी लवचारिूं… तेव्हा ते जे बोििे तसूंच्या तसूं तुम्हािा साूंगते..  

ते म्हिािे, दो तरीके होते है समझने के लिये… एक बूंद आूंखोसे, एक खुिी आूंखोसे.. 

जब तुम्हारी आूंखे खुिी है तब तुमे्ह छोटी छोटी चीझो को देखना होगा.. गीिहरी क्या कहती 

है, पते्त क्या कहते है, हवा क्या कहती है.. ध्यान देगी तो पता चिेगा. अगर तुम सवाि करोगी 

तो जवाब भी लमिेगा, तुमे्ह समझाना होगा…कर के देखो, सवाि करो, सवाि करो इस लबल्ली 
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के बचे्च से, कुछ भी, असूं म्हित त्या आजोबाूंनी एका माूंजराच्या लपल्लाकडे पालहिूं… मी 

मनात येईि तो प्रश्न लवचारिा, मी म्हिािे, “काय रे बाबा, तुिा लवचारिूं तर साूंगिीि का तू 

मिा माझ्या प्रश्नाचूं उत्तर?”ते लपिू दोन चार लमलनटात उठिूं आलि माझ्या पायािी घुटमळू 

िागिूं…दादाजी म्हिािे, “देखा, तुम्हारी जान न पेहचान, िेकीन लफर भी ये तुमसे िगाव जता 

रहा है.. तो इसके पास तुम्हारे लिये कुछ तो है…हम बस पढ नाही पाते.. खरूंच असच असतूं, 

आपल्यािा हवी असिेिी उत्तरूं  बरेचदा आपल्या अवती भवतीच असतात, माध्यम लमळत 

नसतूं इतकूं च.. मी हा उपाय करन बघण्याचूं ठरविूं आलि िागिीच याची प्रचीती आिी 

सुद्धा…आलि मग मिा काूंदरोज चा माझा अनुभव आठविा, हनुमान चािीसा म्हिताना कसूं 

आजूबाजूचूं सगळूं  हनुमान चािीसा म्हितय असूं वाटिूं होतूं मिा! ह्या उपायाने एक होतूं 

नक्की, आपिा आपल्यावरचा लवश्वास फार धृड होतो, कारि आपल्या सोबत अक्ख्ख्ख लवश्व 

उभूं आहे याची जािीव होते. आजोबाूंची ही लिकवि िक्षात ठेवण्यासारखी आलि अूंमिात 

आिण्यासाखीच आहे.  

पुढे लनवास मागे जावूं का मूंडिा मागे हा एक प्रश्न डोळ्यासमोर उभा रालहिा. इथे अनेक 

िोक अनेक मतूं देतात. मागव दोन्ही आहेत, पि आम्ही लनवास मागव धरिा. मूंडिा मागव कठीि 

आहे असूं म्हितात, बाबाचा दुखरा पाय बघता आम्ही लनवास चा मागव घेतिा पि िक्य 

असल्यास मूंडिा मागव घ्यावा. कारि असूं की इथे घनदाट अरण्य आलि लनमवनुष्य वनूं आहेत, 

त्यामुळे अनेक योगी तपस्वी इथे तप करत असतात, पि आम्हािा हे कुिी साूंलगतिूं नाही. ते 

आमच्या नूंतर िक्षात आिूं. असो.  

लनवास मागे जाताना मधे्य मिेरी नावाचूं गाव िागतूं. इथे एका लिव मूंलदरात मुक्काम 

केिा. इथे एक छोट मूंलदर आहे. सोबत ग्राम देवतेचूं मूंलदर आहे. ही ग्राम देवता अलतिय 

जागृत आहे असूं म्हितात. इथे नवस बोििेिा फळतो असूं म्हितात. याच मूंदीराच्या नवसाने 

झािेिा एक मुिगा आलि त्याची आई आम्हिा भेटिे. त्याच्या आईनी साूंलगतिूं की त्याूंच्या 



 

121 

 

िग्नानूंतर दहा वर्ाांनी मुिगा झािा, आलि त्या वेळी कुिीतरी एक साधू म्हिािा होता की 

ग्रामदेवतेिा नवस घािायचा आलि पररक्रमा वालसयाूंना जेवायिा घािायचूं, तेव्हापासून हा 

पररवार सेवेिा हजर असतो.  

आता या बाळाची गोष् साूंगते. हा बािा साधारि एक वर्ावचा. त्याची आई स्वयूंपाक करत 

होती आलि बाळािा मी घेतिूं होतूं. मी त्याच्यािी खेळत होते. तो ही आनूंदाने तास दीड तास 

माझ्या बरोबर खेळिा. मग माझ्याच हाताने जेविा देखीि. आता भोजन प्रसादी करन आम्ही 

लनघिार होतो. हे लपलू्ल मिा सोडायिा तयारच नाही. आपल्या आईजवळ सुद्धा तो जायिा 

तयार नव्हता. मग थोडूं अूंतर त्यािा घेऊन गेिे, वाटिूं आईिा दूर पाहून हा रडेि, तरी नाहीच, 

त्यािा माझ्यापासून दूर जायचूं नव्हतच…खरूं  तर तो अगदी झोपायिा आिा होता, तरीही मिा 

सोडायिा तयार नव्हता. िेवटी त्यािा थोपटून लनजविूं आलि मग आम्ही पुढे लनघािो. काही 

तरी नक्की देिूं घेिूं असिूं पालहजे त्याचूं अन माझ… मागच्या जन्मीचूं.  

आम्ही पुढे लनघािो. आजोबाूंचा उपाय मी अमिाूंत आित होते आलि मिा अनेक उत्तरूं  

लमळतही होते. आता पुढचा मोठा टप्पा होता लवक्रमपूर आलि त्या आधी करोलद. करत करत 

आम्ही लबझोिीच्या जवळ पोचिो. आता इथून पुढे मुूंडा महा अरण्य सुर होिार होतूं, त्या 

आधीचा हा चढाई चा भाग. घाटातिा रस्ता होता. दोन्ही बाजूने दऱ् या आलि झाडी होती.. 

चािताना धाप िागेि अिी चढाई होती. रस्त्यात पािी नाही की घर नाही… जवळचूं पािी 

सूंपि होतूं.. भूक िागायिा आिी होती…अगदी १०० मीटर चािून झािूं की थकायिा होत 

होतूं.. आजोबाूंचा उपाय आठविा आलि मी त्या आजूबाजूच्या सगळ्या झाडाूंना, रस्त्यािा, 

डोगंराना प्रश्न लवचार िागिे…. मिा उत्तर लमळािूं का? काय झािूं? साूंगते, पि पुढच्या 

भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ६८ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा मिा भेटिेल्या आजी-आजोबाबद्दि साूंलगतिूं होतूं. झाूंसी 

घाटच्या आश्रमात आिेल्या त्या गुूंड मािसाचा अनुभव साूंलगतिा होता आलि ते छोटसूं बाळ 

कसूं मिा सोडत नव्हतूं ते साूंलगतिूं होतूं.  

आजोबाूंनी साूंलगतल्याप्रमािे मिा माझ्या प्रश्नाूंची उत्तरूं  लमळत होती ती माझ्या 

भवतािच्या लनसगावकडून. आम्ही बीझोरीच्या मागावने जात होतो. इथून पुढे मुूंडा महाअरण्य 

सुर होिार होतूं. म्हिायिा रस्ता मागव होता. अधूनमधून गाड्याही येजा करत होत्या, मात्र 

चढाव इतका जास्त होता की त्या गाड्या घसरन खािी येतीि की काय असूं त्याूंच्याकडे 

पाहून वाटत होतूं. अख्खा डोूंगर चढून जािूं होतूं. रस्त्याने असिा तरी चढाव तो चढाव. इथूं 

कुठे दुकान नव्हतूं, घर नव्हतूं, की काही व्यवथथा नव्हती. दोन्ही बाजूिा जूंगि. सारखी तहान 

िागायची.  पािी सूंपिूं होतूं, उगाच घोटभर बाटिीत पडू देऊ म्हिून काय ते लिल्लक होतूं. 

आम्हािा भूकही िागिी होती. कधी एकदा हा चढाव पार करन पलहिूं जे काय गाव येईि 

त्या गावातच मुक्काम करायचा असाच लवचार आम्ही करत होतो. मिा आजोबाूंचे िब्द 

आठवत होते. “पुछो सवाि”, त्याूंनी मिा प्रश्न लवचारायिा िाविे होते आलि मिा प्रश्नाूंची उत्तरूं  

लमळािी देखीि होती. मग मी प्रश्न लवचारायिा सुरवात केिी. डोूंगरािा प्रश्न लवचारिा, 

रस्त्यािा प्रश्न लवचारिा, येिाऱ् या जािाऱ् या गाड्याूंना प्रश्न लवचारिा, म्हूंटिूं, “भूक िागिीये 

मिा, तहान िागिी रे मिा, होिारे का सोय काही? लनदान थोडावेळ आराम करायची इच्छा 

आहे, लमळेि का काही जागा?” हा प्रश्न सातत्याने तीन-चार वेळा लवचारल्यानूंतर मिा या 

सगळ्याूंमधे्य थोडासा सकारात्मक फरक जािविा. रस्त्याचा चढ लकूं लचत कमी झािा, 



 

123 

 

डोूंगरमाथा जवळ येतोय असूं वाटिूं, येिाऱ्या जािाऱ्या गाड्या धीर देऊ िागल्या, 

आजूबाजुच्या झाडाूंना सळसळवून सुखद वाऱ्याच्या झुळका आजूबाजूने वावर िागल्या, 

थकवा कमी झाल्याचे जािवू िागिे, आलि साधारि पूंधरा ते वीस लमलनटाूंनूंतर रस्त्यावर बरीच 

गदी लदसायिा िागिी. आतापयांत गेिेल्या अनेक गाड्या लतथे थाूंबिेल्या लदसल्या. काय झािूं 

बाबा इथे? असा लवचार करत आम्ही त्या गदीपयांत पोचिो.  

“पररक्रमावासी आगये, पररक्रमावासी आगये” असे म्हित आठ-दहा िोकाूंनी आमच्या 

भोवती गराडा घातिा. आम्हािा बसायिा सतरूंजी अूंथरिी. त्यातल्या दोघाूंनी दोन ताटल्या 

मधे्य गरमागरम, भरपूर तूप घातिेिे मुगाची श्खचडी, खीर आलि पाण्याने भरिेिे मोठािे पेिे 

आमच्या समोर ठेविे. इथे एक छोटसूं देवीचूं मूंलदर आहे. इतकूं  छोट की ते गदीमुळे आम्हािा 

लदसेना. मूंलदरात वाकून जावूं िागतूं. इथूं कोिी पुजारी नाही की कुिी देखभाि करिारा नाही. 

मूंलदरािा दोन दारूं , एक समोरच, एक मागचूं. दाराूंना पले्ल नाहीच…उघडीच ती… आत देवीची 

मूती.. िहानिी.. कुिी भक्ताूंनी या देवीचा भूंडारा घातिा होता. इथे रोजची पूजा देखीि होत 

नाही. गावापासून अत्यूंत िाूंब असल्याने फारिी कुिाची येजा ही नाही. वर्ाव-दोन वर्ाांतून 

एखाद वेळेस कोिी तरी भक्त असा भूंडारा घाितो, अन आमच्या सारखे पररक्रमावासी लतथून 

तृप्त होऊन जातात… मिा माझ्या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा लमळािूं होतूं. नमवदे हर म्हिायची देखीि 

गरज पडिी नव्हती. काही बोिायिाच नको होतूं. फक्त प्रामालिक पिे मनातल्या मनात 

लवचारिेल्या प्रश्नाचे उत्तर माझे नमवदामाई या लनसगावच्या कवे मिा देतही होती आलि माझ्या 

इच्छा पूिव ही करत होती.  

गरमागरम श्खचडी चहा झाल्यानूंतर आम्ही लतथे थोडा काळ लवसाविो. खरूंतर आज 

इथेच थाूंबावूं असूं वाटत होतूं. पि इतक्या छोट्या मूंलदरात राहता येिूं िक्य नव्हतूं आलि 

अजून जेमतेम दुपारचे दोन अडीच झािे होते. तास दोन तास सहज चािू िकिार होतो, 



 

124 

 

म्हिून पुढे जायचूं ठरविूं. पुढचा चढ-उतार बरूंच अूंतरपयांत सूर होता. मधे्य काही गावूं 

िागिी देखीि. पि आता थकवा नाहीसा झाल्यामुळे आम्ही पुढे चाित रालहिो.  

आता सपाट रस्ता आिा होता मात्र या सपाट पिा बरोबर आजूबाजूचा लनसगव भकास 

झािा होता. दोन्ही बाजूिा सपाट मैदान आलि मधून जािारा कच्चा पि मोठा रस्ता. रखरख 

ऊन. नजर जाईि लतथपयांत नुसतूं सपाट मैदान. इथे एक गूंमत झािी बरूं  का. आमच्या मागून 

एक मोठी कार आिी. गाड्या आल्या की िोक पररक्रमावासी ना काहीतरी दान करतात. 

त्याूंनी आम्हािा थाूंबविूं, आम्ही थाूंबिो. त्यातून एक बडी असामी मािूस आलि त्याची 

नव्वदीच्या घरातिी आई खािी उतरिे. नमवदे हर झािूं. थोड्याफार गप्पा गोष्ी झाल्या. हा 

मािूस या के्षत्राच्या सगळ्यात श्रीमूंत व्यक्तीूंपैकी एक. भरपूर जलमनीचा मािक आलि 

कपड्याचा व्यवसायी. किाची म्हिून कमी नाही. या काकाूंनी आम्हािा भरपूर लबश्स्कट, 

लचवडा आलि इतर खाऊ लदिा. मात्र लनघताना गूंमतच झािी. ह्या आजी माझ्याकडे बोट 

दाखवून म्हिाल्या, तुम्ही डोक्यािा बाूंधिेिा रमाि मिा द्या. “मै तुमको दुसरा रमाि लदिाती 

हू, िेलकन ये रमाि मुझे चालहये. हमारा कपडो का व्यवसाय है तुम्हारे लिये नये कपडे 

लभजवाती हूूं िेलकन मुझे रमाि चालहए…” आजपयांत आमच्याकडूं कधीही कोिी काही 

मालगतिूं नव्हतूं, फक्त 

सगळूं  लदिूं होतूं. मी 

डोक्यावरचा रमाि काढिा 

आलि आजी ूंच्या हातावर 

ठेविा. त्यानूंतर त्या आजी ूंनी 

जे केिूं ते पाहून  

हा असा भकास रस्ता, 

लबझौरीकडे जाताना चा 
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माझे डोळे भरन आिे. माझ्या डोक्यावरचा बाूंधिेल्या रमाि त्या आजी ूंनी स्वतःच्या 

डोळ्यािा िाविा छातीिी कवटाळिा आलि तो रमाि त्या काकाूंच्या डोक्यािा बाूंधिा. 

त्यावेळी त्याूंच्या डोळ्यात अशू्र होते. त्याूंनी त्याूंचा एक हात माझ्या डोक्यावर ठेविा आलि 

म्हिाल्या, “अपने बेटे से ज्यादा एक मा को और क्या चालहये? आप पररक्रमा मे हो, इसलिये 

मेरा रोना तुम्हारे सामने नही रोऊूं गी, तुम्हारा ये रमाि मेरे बचे्च के सर पर सुरक्षा छाया जैसा 

रहे यही प्राथवना मेरे लिये करना…” त्या काकाूंना काय त्रास होता ते मी देखीि लवचारिूं नाही. 

आजी ूंनी मिा लमठी मारिी आलि त्या लमठीत असताना मनातल्या मनात नमवदा माईिा प्राथवना 

केिी “माऊिी ह्या आईची इच्छा पूिव होवो…. ” 

त्या आजी आलि काकाूंना लनरोप लदिा आलि आम्ही हळूहळू पुढे लनघािो. मधे्य एक 

दोन गाव िागिेत पि गावाूंमधे्य आश्रम नव्हता आलि राहता येईि असूं घर ही लदसत नव्हतूं. 

घर बरीच िहान होतीत आलि पररक्रमावासी ना आपल्या घरी बोिण्याची फारिी इच्छा 

कोिाची लदसत नव्हती म्हिून आम्ही पुढे पुढे चाित रालहिो. आता सूंध्याकाळ होत आिी 

होती आलि कुठेतरी लनवारा िोधि गरजेचूं होतूं. दूर एक सुूंदर बूंगिा लदसत होता. कदालचत 

या गावातिूं सगळ्यात मोठूं  घर असावूं. गावाचूं नाव लबझौरी. त्या घराकडे पाहून वाटिूं ह्या 

घरची मािसूं मािमते्त दार लदसतात. इथे अूंगिात जरी राहायिा लमळािूं तरी हरकत नाही. 

बघुया पुढे काय होतूंय ते असा लवचार करत करत पुढे लनघािो. वाटेत सायकि चािविारी 

िहान मुिूं लदसिी. त्यातिा एक मुिगा, साधारि सात आठ वर्ावचा. त्याने थाूंबून आम्हािा 

नमवदे हर केिूं आलि म्हिािा “आगे एक आटाचक्की है, पररक्रमावासी की व्यवथथा होती है. 

” वा कुठे का होईना आमची आजची व्यवथथा होिार होती. आम्ही त्या मुिािा लवचारिूं “कहा 

है चक्की, तर म्हिािा व सुूंदर सा बडा बूंगिा लदख रहा है उसके बाजू में आ जाओ आप”. 

आम्ही ज्या बूंगल्याकडे बघत होतो त्याच्याच बाजूिा चक्की होती. चिा सोय झािी म्हिायची! 

आम्ही हळूहळू त्या घरापयांत पोहोचिो. चक्की कुठे लवचारिूं आलि राहण्याची व्यवथथा होईि 

का ते लवचारिूं. त्या बूंगल्यात न एक म्हातारे आजोबा बाहेर आिे आलि म्हिािे ” ये चक्की 
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भी मेरी है, बूंगिा भी मेरा है. चक्की मे कू्य रहोगे? हमारे घर उपर के मूंलजि मे पररक्रमावासी 

की व्यवथथा की है. आप हमारे घर मे रहोगे. लकसने बताया आपको हमारे बारे मे?”आम्ही 

त्या आठ वर्ावच्या मुिाचा विवन केिूं तसूं त्या आजोबाूंनी त्या मुिािा आवाज लदिा “अमन 

बहार आओ.. ” अमन हा त्या आजोबाूंचा पितु. पि आमच्या घरी या असूं काही तो बोििा 

नाही, या घरात सोय होते लकूं बहुना चक्की मधे्य सोय होते असूं त्याूंनी आम्हािा का साूंलगतिूं 

ते तोच जािे. एक मात्र नक्की या क्षिािा मनात लवचार आिा की या मोठ्या घरात सोय झािी 

तर आपिूं ओझूं कुिावर येिार नाही त्या क्षिािा अमन नी आम्हािा थाूंबविूं आलि त्या 

बूंगल्याची वाट  दाखविी. लतथेच आमची भेट भूपेनिी झािी. भूपेन हा या आजोबाूंचा नातू. 

त्याची आई, त्याची काकी… त्याूंच्यातिीच एक मी होऊन गेिे थोड्याच वेळात! मग स्वयूंपाक 

घरात बसून स्वयूंपाक करता करता गप्पा झाल्या. हे म्हातारे आजोबा आमचूं जेवि होईपयांत 

थाूंबून होते. फाइव स्टार सोय इथल्या छोट्यािा गावात झािी होती. हो आूंघोळीिा वॉटर हीटर 

पासून तर थूंडी वाजू नये म्हिून रम लहटरपयांत व्यवथथा इथे होती.  

दुसऱ्या लदविी लतथून पुढे लनघािो. वाटेतल्या अन्नपूिाव मूंलदरात अन्नपूिेचा प्रसाद घेऊन 

लनघािो. लतथेही एक गूंमत झािी. लतथल्या प्रसादीची वेळ दुपारी एक वाजताची मात्र आम्ही 

सकाळी सात वाजताच लनघािो असताना मूंलदरातून एका गृहथथाने आवाज लदिा. चाय नाश्ता 

तो करिो. दिवनािा जायचूं होतूं त्यामुळे मूंलदरात गेिो. हे मूंलदर पुरातन मूंलदर आहे गिपती 

मूंलदर, देवी मूंलदर, राम मूंलदर अिी काही मूंलदर येथे आहेत. ते दिवन घेऊन मूंलदरातल्या 

देखभाि करिाऱ्या बाईकडे गेिो तो त्याूंनी साबुदाण्याची श्खचडी बनविी होती. कुिािातरी 

उपास होता म्हिून श्खचडी बनविी आलि तो प्रसाद आम्हािा ही लमळािा अगदी पोटभर.  

लतथून पुढे करोूंदी मागे लवक्रमपूरकडे जायिा िागिो हा रस्ता लनिलगरीच्या झाडाूंनी 

भरिेिा. बरेच चढ-उतार, बरेच पूि, पि वातावरि अगदी छान होतूं त्यामुळे फारसा थकवा 

जािविा नाही. पुढे लवक्रमपुरिा जाताना आम्हािा डॉक्टर पूंकज जैन आलि डॉक्टर शे्वता जैन 
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भेटिेत, जोगी लटकररयाच्या आधी एक छोटासा कृष्ण कनै्हया भेटिा. त्याची गूंमत नक्की 

साूंगेन. मात्र अनुभव आिा तो जोगी लटकररयाच्या पुढे. देवरा ते इटोर म्हिजे िेर् घाट कडे 

तर फारच रोमाूंचक असा प्रवास घडिा. देवरािा गेिो तो आमच्या सोबत कोिीतरी िक्ती 

चाित असल्याचा भास झािा, आपि अगदी िब्द बोिावा लकूं वा लवचार करावा आलि चटकन 

तसूंच घडावूं असूं आठ-दहा वेळा झािूं. आलि काहीतरी झािूं अलवश्वसनीय …साूंगिारे पि 

पुढच्या भागात 
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ६९ 

 

 नमवदे हर.  

मागच्या भागात मी तुम्हािा लबझौरीच्या मुक्कामाबद्दि साूंलगतिूं होतूं. माझा रमाि 

घेऊन काकाूंच्या डोक्यािा बाूंधिाऱ्या आजीबद्दि साूंलगतिूं होतूं. आता पुढे चिू यात.  

लवक्रमपूर साधारिपिे दहा-बारा लकिोमीटर दूर असेि. हा रस्ता हायवे आहे. अनेक 

पूि रस्त्यावर बाूंधिेिे आहेत आलि आजूबाजूिा पववत असल्यामुळे रस्ता लनसगवरम्य आहे. 

सगळीकडे नीिलगरीची झाडे कुिीतरी उभी करावी तिी राूंगेत िागिेिी आहेत. गूंमत म्हिजे 

त्याूंची उूंची सुद्धा जवळ जवळ सारखी. त्याूंच्याकडे पाहून मिा िाळेत प्राथवनेसाठी उभ्या 

असिेल्या मुिाूंची आठवि झािी.  

तर या रस्त्यावरन मी आलि बाबा आम्ही रमत गमत जात होतो. एवढ्यातच 

आमच्याजवळ एक पाूंढऱ्या रूंगाची मोठी गाडी येऊन थाूंबिी. त्यात होते डॉक्टर पूंकज जैन 

आलि डॉक्टर शे्वता जैन. ही दोघूं जबिपूरची राहिारी. शे्वता िहान मुिाूंची डॉक्टर तर पूंकज 

जी सजवन. आम्हािा आनूंदाने, रमत गमत चािताना पाहून दोघे उतरन खािी आिी. नमवदे 

हर झािूं थोड्याफार गप्पा झाल्या. जवळच्याच एका छोट्याश्या टपरीवर त्याूंनी आम्हािा चहा 

पाजिा. आम्ही तुम्हािा जोगी टीकररयापयांत सोडून देतो, आम्हािा लदूंडोरीिा जायचय असा 

दोघाूंनी खूपच आग्रह धरिा पि आम्ही गाडीमधे्य बसत नाही म्हूंटल्यावर डॉक्टर शे्वता 

म्हिाल्या “मग मी देखीि तुमच्यासोबत पायी चिेन”. मग मी बाबा आलि डॉक्टर शे्वता पाई 

चािू िागिो. डॉक्टर पूंकज गाडी घेऊन थोडूं अूंतर पुढे जायचे आलि लतथे थाूंबून आमची 

वाट बघायचे. अगदी लवक्रमपूर येईसतोवर डॉक्टर शे्वता आमच्याबरोबर पाई चाित रालहल्या. 
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लवक्रमपूरिा मात्र आता उिीर होईि असूं म्हित डॉक्टर पूंकज ने डॉक्टर शे्वतािा गाडीत 

बसवून घेतिूं आलि आम्हािाही आग्रह कर िागिे. आम्ही नकार लदिेिा पाहून लनदान तुमचूं 

सामान तरी आम्हािा द्या आम्ही ते जोगी टीकरीयािा सोडतो असा हट्टच धरिा. माझ्या 

पाठीवरचे सामान मी कोिािाही देिार नाही हे िूिपािीच्या झाडी पासून मी ठरविूंच होतूं. 

त्यामुळे माझा तसा सूंकल्प आहे म्हटल्यावर बाबाचूं सामान आम्ही गाडीत टाकिूं. 

ठरल्याप्रमािे पूंकज आलि शे्वता जैन याूंनी जोगी लटकरीयािा िलिता बाईूंच्या आश्रमावर 

आमचूं सामान नेऊन पोहोचविूं. जैन दूंपत्यािा मुि-बाळ नाही मात्र गरीब िहान मुिाूंची 

सेवा करण्यातच मिा आनूंद लमळतो हे शे्वता ताईूंचे वाक्य! “शे्वता खुि असिी की मी ही खुि 

असतो, आम्हािा दोघाूंना कदालचत गरीब मुिाूंचा साूंभाळ करण्यासाठीच देवाने लनमावि केि 

आहे त्यामुळे आम्हािा मुि नसण्याचा त्रास आता आम्हािा होत नाही. आधी फार वाईट 

वाटायचूं, आता उिट बरूं  वाटतूं की कुठल्याही जबाबदारी लवना आम्ही आमचा सूंपूिव वेळ, 

सूंपूिव िक्ष, आलि सूंपूिव पैसा गरीब मुिाूंच्या स्वास्थ्यासाठी खचव कर िकतो. एकच काय, 

तर ही सारी सारी मुिूं आमचीच आहे असूं मिा नेहमी वाटत असतूं. देव करतो ते योग्यच 

करतो फक्त त्याचा लनिवय आपल्यािा समजायिा वेळ िागतो हे आम्हािा पक्क समजून 

आिय. ” 

खरूंच आपल्या आजूबाजूिा असे अनेक िोक असतात ज्याूंच्या कडून खूप खूप 

लिकण्यासारखूं असतूं. गरीब मुिाूंच्या स्वास्थ्याचा वसा घेिार हे दूंपत्य! कुठिी सूंथथा नाही 

की कुठिी पश्ब्ललसटी नाही. और्धाूंच्या बॅगाच्या बॅगा याूंच्या गाडीत असतात. आठवडाभर 

आपापल्या श्क्ललनक मधे्य काम केल्यानूंतर िुक्रवारी सूंध्याकाळी ही दोघूं कुठल्यातरी 

आलदवासी गावाच्या लदिेने पुढे लनघतात आलि आलदवासी गावाूंची लकूं वा गरीब मुिाूंची 

लवनामूल्य सेवा सतत दोन लदवस करन रलववारी रात्री पुन्हा जबिपूरिा आपल्या घरी 

पोहोचतात. सेवा करायिा पैसा िागत नाही सेवा करिारूं  मन असावूं िागतूं सेवा करिारूं  
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हृदय असावा िागतूं…. सेवा करावी हे फक्त तुमच्या मनानूं घेतिूं पालहजे…खरूंच डॉक्टर शे्वता 

डॉक्टर पूंकज बरोबर घािविेिा फार थोडा वेळ मिा फार मोठी गोष् लिकवून गेिा.  

पुढे िलिता बाईूंकडे फार चाूंगिी सोय झािी. तसा आश्रम साूंभाळिारे अलवनाि 

सोळूं की दुबई वासी. याूंच्याबद्दि तुम्हािा मी या अनुभव मालिकेच्या सुरवातीच्या भागाूंमधे्य 

साूंलगतिूं होतूं.  

अरे हो कृष्ण कनै्हयाची गोष् रालहिीच नाही का साूंगायची! 

जोगी लटकररयाच्या साधारि तीन-चार लकिोमीटर आधी असेि. एक छोटीिी चहाची 

टपरी आलि बाजूिाच लबश्स्कटे लचवडा असे लमळिारे छोटूंसूं दुकान होतूं. आम्ही पािी 

प्यायिा म्हिून येथे थाूंबिेिो. पािी लपऊन चार पाविूं पुढे जात नाही तो दोन अडीच वर्ावचा 

एक छोटासा बािक धावत धावत आमच्या मागे आिा. त्याूंनी माझी ओढिी धरिी आलि 

म्हिािा “आओ मैयाजी, चाय नाष्ट्ता करिो” त्याचे बोबडेसे बोि मात्र मोठ्याूंसारखे िब्द 

ऐकून त्याची जरा गूंमत वाटिी, पि तो इतक्यावर थाूंबिा नाही. तो काही माझी ओढिी 

सोडायिा तयार नव्हता आलि आम्हािा खेचत पुन्हा तो त्या दुकानात आम्हािा घेऊन गेिा. 

या एवढ्याश्या बाळािा पररक्रमेबद्दि अनेक गोष्ी मालहत होत्या हे बघून आम्हािा आचयवच 

वाटिूं. “अरे मा कुछ लबछा दो मैया जी के लिये कुरसी मे थोडे ना बैठें गे” तो बोिू िागिा… 

“दादी गुड चालहये” आता त्याने त्याच्या आजीिा हुकुम सोडिा. पािी आलि गुळाचा खडा 

घेऊन त्याची आई बाहेर आिी आलि आमच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहून म्हिािी “ये तो अपने 

दादाजी की कॉपी करता है; इसको सब मािूम है, पूछो आप, देखो कैसे जवाब देगा”.. बघावूं 

लवचारन, “बाबाजी जोगी लटकरीया लकतना दूर है? मी गूंमत म्हिून लवचारन पालहिूं, “६ 

लकिोलमटर…” त्याूंनी चटकन उत्तर लदिूं. काही प्रश्न आलि त्याूंची उत्तरूं  हे त्याच्यासाठी अगदी 

रोचेचच असिूं पालहजे. त्याच्या तोतड्या बोिातून गोडवा ओतप्रोत बाहेर पडत होता. हा काही 

साधासुधा बािक नसावा. इतक्या िहानपिापासून सतत येिाऱ्या जािाऱ्या नमवदा पररक्रमा 
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वासी ूंिी याूंचा सूंपकव . रोजच हा येिाऱ्या जािाऱ्या पररक्रमावासी ना चहािा आग्रह करतो असूं 

याचे आजोबा साूंगतात. वय वर्व जेमतेम अडीच, तीनच्या वर अगदी नक्की नाही… काय ही 

मैयाची कृपा… इतक्या िहान वयापासून तो मैयाच्या आलि मैया भक्ताूंच्या इतक्या जवळ आहे. 

त्याच्यािी अगदी मनभर गप्पा मारन तास-दीड तासाने आम्ही लतथून लनघून मग जोगी 

लटकरीयािा पोहोचिो. तुमच्या साठी त्याचा फोटो पि लदिाय बघा मी.  

जोगी लटकररया पासून पुढे 

मैया लकनाऱ्याने मागव आहे. िेतातून 

आलि पुढे छोट्या छोट्या टेकड्या 

चढून उतरन आम्ही अिा एका 

लठकािी आिो लजथे पुढे रस्ताच 

नव्हता. आम्ही अगदी मैय्याच्या 

लकनाऱ्यावर आलि पिीकडच्या 

लकनाऱ् यावर दूरवर लदूंडोरी गाव 

वसिेिूं लदसत होतूं. पि आता 

जायचूं कुिीकडे? काही लठकािी 

िेतीिा कुूं पि िाविेिी होती. एक 

ओढा मैया येऊन लमळत होता तो 

पार करनच जािूं  

हाच तो कृष्ण कनै्हया 

आवश्यक वाटत होतूं. इथून खरी एक गूंमत सुर झािी. मागच्या भागात म्हिािे होते न 

मी अलवश्वसनीय असूं काहीतरी घडिूं त्याची सुरवात म्हिजे हा ओढा. इथे आम्ही थोडावेळ 

आराम करत बसिो. या ओढ्यािा साधारि गुडघ्याइतके पािी असेि. पाय ओिे करायचा 
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कूं टाळा आिेिा म्हिून मी बसिे खरूंतर. आलि लतथे बसल्या बसल्या दगडाूंचा छोटासा ढीग 

तयार केिा… तो ढीग बघून बाबा बोििा, “वा काय मूंलदर बाूंधिय ताईूंनी…. चिा आता नमवदा 

मूंलदरात जायचूं पुढे, नाहीतर याच मूंलदरात राहायिा िागेि”… मी पि थट्टा मस्करीत बाबािा 

बोिून गेिे, “हो मग राहीि नूं ह्याच मूंलदरात, नाहीतर असूं करेन लजथे कुठे मी राहीि ना लतथे 

हे मूंलदर पि येईि माझ्यासोबत”… या बोिण्यािा काहीही अथव नव्हता. ही केवळ थट्टामस्करी. 

मात्र यानूंतर आपल्यासोबत खरूंच कोिीतरी चाितूंय असा भास वारूंवार होऊ िागिा. ते 

िक्षात कसूं आिूं मालहती आहे का? 

आम्ही पुढे चािू िागिो. देवरा गाव थोडूं समोर होतूं त्याआधी िूंबे नारायि गुफा म्हिून 

एक गुहा िागते. िेतात काम करिाऱ्या एका मािसानूं साूंलगतिूं “वहा के दिवन करना और 

वही रक ना आज रात. ” आम्ही दिवनािा आत गेिो, मात्र गुहेच्या तोूंडािी असताना लतथल्या 

साधू महाराजाूंकडे बघताक्षिी इथे राहायचूं नाही असा लवचार माझ्या डोक्यात डोकाविा, 

खरूंतर काहीही कारि नव्हतूं, आलि पुढच्याच क्षिी बाबा मिा म्हितो “अगूं इथे नकोय 

राहायिा हूं, मिा या साधू महाराजाूंकडे पाहून अचानक काही तरी झािूं आलि वाटिूं इथे 

नकोच राहायिा, खूप स्टि ॉूंग फीिी ूंग आिूंय त्यामुळे आपि इथे राहिार नाही पुढे जाऊ”. 

दोघाूंच्याही मनात एकाच वेळी एकच लवचार आिा वाटिूं कोईश्िडि आहे… दिवन घेऊन 

पुढे लनघािो.  

देवरा गावाच्या तोूंडावर असतानाच पुन्हा एक गूंमत झािी. मी बाबािा म्हिािे आज 

आपल्यािा लनवारा िोधायिा िागिार नाही सापडेि आपोआप, आलि त्याच क्षिी बाबा 

म्हिािा बघ गावात गेल्या गेल्या दुसऱ्या-लतसऱ्या घरातून आपल्यािा बोिाविूं येईि. पुन्हा 

एकदा आम्ही दोघाूंनी एकच लवचार माूंडिा तोही एकाच वेळी… आलि गूंमत अिी की हे 

लवचार इतके इूंस्टूंट मनात येत होते की जिू कोिीतरी दुसरूंच आपल्यािा काहीतरी 

साूंगतय…. आलि त्याहून अलवश्वसनीय म्हिजे हे एक सारखे लवचार आमच्या मनातत एकाच 
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वेळी यायचे. कोइूंसीडि काय दोनदा होत नाही? असेि कोइिीडि…असूं म्हिून आम्ही 

पुढे लनघािो. दोन-तीन घर सोडिे न सोडिे तोच एका माताजी ूंनी आवाज लदिा. “अरे बाबाजी, 

मैया जी कहा जा रहे हो? अभी तो िाम होने को है यही रक जाओ हमारे घर”…. मी आलि 

बाबाूंनी एकमेकाूंकडे पालहिूं… जसूं आमच्या मनात आिूं होतूं तसूं झािूं होत़ूं…. अगदी 

लतसऱ्याच नाही, पि अगदीच चौथ्याच घरातून आम्हािा आवाज देण्यात आिा होता.  

आम्ही घरात केिो, चहापािी झािूं, समोरच्या खोिीतच आमच्यासाठी सतरूंजी अूंथरिी. 

घरातल्या बायका भोजन प्रसादीची तयारी कर िागल्या. त्याूंच्या घरातिी एकूं दर पररश्थथती 

पाहता मनात लवचार आिा, जेमतेम दोन खोल्याूंचे घर आपि जर येथे याूंच्या घराच्या समोरच्या 

खोिीत झोपिो तरी या मूंडळी ूंना स्वयूंपाक घरात झोपण्या लिवाय पयावय नाही… थोडसूं वाईट 

वाटिूं मिा, आलि नेमका तेव्हा बाबा म्हिािा “घर िहान आहे याूंचूं, आपि अूंगिात िावू 

आसन. मी म्हितो त्याूंना तसूं”, .. अरे हे काय? पुन्हा आमच्या दोघाूंच्या मनात एकच लवचार 

मात्र यावेळी हा कोइूंलसडि नाही हे ठरविारी अजून एक घटना घडिी. ज्या मैयाजी ूंनी 

आम्हािा आत बोिविूं होतूं त्या आल्या आलि म्हिाल्या, “यहा पे आपको परेिानी हो रही 

होगी तो सामने वािा घर बूंद है उसको खुिवा देती हू आप वहा सोना आराम से”, .. आतापयांत 

फक्त आमच्या दोघाूंच्या मनात एक सारखे लवचार येत होते आता मात्र त्या माताजी ूंनी ही 

आमच्या लवचारािा दुजोरा लदिा. आम्ही हो म्हिािो आलि समोरचूं घर उघडून साफ करायिा 

त्याूंचा मुिगा लकल्ली घेऊन गेिा. घरात िाईट नव्हते त्यामुळे एक कूं दीि घेऊन त्या मुिाने 

एक खोिी स्वच्छ करन लदिी. भोजन प्रसादी झाल्यानूंतर आम्ही आराम करायिा समोरच्या 

घरी गेिो. लतथे पुन्हा गूंमत झािी.  

घरात पूिव अूंधार. आमच्या जवळचा टॉचव आलि आमचा मोबाईि. या घराच्या पायऱ्या 

चढताना जागा माहीलतची नसल्यामुळे थोडूं डगमगिे मी, ते पाहून बाबा म्हिािा, “जूंगिात 

नाही घाबरिीस आलि अूंधारािा घाबरतेय का? हनुमान चािीसा म्हि घरात भीती वाटत 
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असेि तर…” खरूंतर भीती वाटण्याचे काही कारि नव्हतूं. मिा भीती वाटतही नव्हती. पि 

तरी का कोि जािे, बाबा असूं बोिून गेिा.  

तसूं आमच्या सूंध्याकाळच्या आरती पूजेमधे्य रोजच हनुमान चािीसा असायचाच, तरीही 

बाबा म्हिािा म्हिून आलि मी हनुमान चािीसा म्हिायिा सुरवात केिी उगाचच…मिा 

हनुमान चािीसा फार आवडतो, म्हिून! आम्ही आत गेिो. सतरूंज्या अूंथरन ठेविेल्या 

होत्याच. आमच्या स्लीलपूंग मॅट आलि पाूंघरिूं काय ती काढायची होती. मोबाईिचा टॉचव 

िाविा, आलि प्रकािाचा झोत समोरच्या लभूंतीवर पडिा. लभूंतीकडे नजर गेिी तो जे पालहिूं 

ते खूप लविक्षि होतूं. लभूंतीिा टेकून खुद्द मारतीराया उभे होते. मारती रायाूंचूं खूप लविोभनीय 

लचत्र लभूंतीिा टेकवून उभूं केिूं होतूं. जिू मी हनुमान चािीसा म्हटिा म्हिूनच मारतीराया 

समोर येवून उभे रालहिे. असे एकामागोमाग एकेक प्रसूंग घडत रालहिे. मनात एखादा लवचार 

येतो, कधी बाबा बोिून दाखवतो, कधी समोरच्या बाई बोितात, कधी आम्ही दोघही एकाच 

वेळेस बोितो, कधी साक्षात मारतीराया समोर येतात आलि हे सगळूं  आपोआप घडत नाही 

सारखूं कोिीतरी सुचवल्या सारखूं होत असतूं इतक्या सगळ्या प्रसूंगानूंतर खरूंच हे जािवू 

िागिूं की नक्की, नक्कीच कुिीतरी हे करवून घेिारूं , हे घडवून आििारूं  असिूं पालहजे. 

असे आलि याहूनही वेगळे, अजूनही 

अनुभव आिेच.. कूं चन पूर, लिवािा घाट, 

दमे्हडी.. तीन लठकािाचे तीन अनुभव… 

आलि लतन्ही अगदीच वेगळे… साूंगिारे, 

पि पुढच्या भागात.. ! 

जोगी लटकरीया चा आश्रम, लहरव्या साडीत लललता बाई  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७० 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा मारतीरायाूंच्या फे्लक्सबद्दि साूंलगतिूं होतूं. देवरािा 

आम्हािा कसूं बोिवून घेतिूं, आमच्या मनात िूंबे नारायि गुहेच्या साधू महाराजाूंबद्दि 

अचानक असे नकारात्मक लवचार कसे आिे आलि लतथे राहू नये असूं ठरविूं, आमची एकूि 

एक इच्छा, आमच्या मनात येिाऱ्या एकूि एक लवचार हा अगदी चपखिपिे खरा कसा ठरत 

होता, हे मी तुम्हािा मागच्या भागात साूंलगतिूं होतूं. जिूकाही आमच्यासोबत कुिीतरी 

चाितय आलि कुिाचे तरी लवचार आमच्या लवचाराूंच्या माध्यमातून बाहेर येतात असूं काहीच 

आम्हािा जािवत होतूं. आता इथून पुढे साूंगते.  

देवरा नूंतर धुरा, िूट गाव, रामघाट असूं करत करत आम्ही दुधी घाटापयांत आिो खरूं  

मात्र हा सगळा रस्ता कच्चा रस्ता होता. कधी िेतातून तर कधी मैया लकनाऱ्याने वाट काढत 

काढत जायिा िागिूं. िेर् घाटावर पोचायच्या आधी तर ओसाड माळरान असावूं की काय 

असाच रस्ता होता. पाऊिवाट नाही, पक्का रस्ता नाही, कुिीकडे जायचूं समजत नाही… 

आम्ही आपिूं मैया उजव्या हातािा ठेवून चाित रहायचूं इतकूं च काय ते ठरविूं होतूं. मात्र 

मधे्य पववता सारखा आकार असल्यामुळे मैया नेमकी लकती दूर आहे हे लदसत नव्हतूं. फक्त 

लदिा तेवढी कळत होती, तीदेखीि सवयीमुळे.  

िेर् घाटाच्या अिीकडे तर मजाच आिी. एक छोटूंसूं मूंलदर लदसिूं त्यात आम्ही 

थोडावेळ लवसाव्यासाठी म्हिून थाूंबिो. मूंलदरात कोिीही नव्हतूं मात्र समोरन सायकिवर 

एक मािूस येताना लदसिा. त्यािा थाूंबवून पुढचा रस्ता लवचारिा, आलि दोन िेतूं दाखवून, 
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त्यािा वळसा घािून, दूरवर ते भगव्या रूंगाचे मूंलदर लदसत आहे तोच िेर् घाट, असूं त्याने 

आम्हािा साूंलगतिूं. आता ते मूंलदर डोळ्यापुढे ठेवून आम्ही चािू िागिो. पाऊि वाट लकूं वा 

रस्ता नाही. एक तर िेतातून जायचूं लकूं वा िेताूंना वळसे घाित घाित जायचूं.  

झाडूं नाही िेतात, अगदी ओसाड माळरान. रसे्त सरळ नाही खूपच उूंच-सखि. अिात 

खूप दूरवरन आम्हािा दोन पररक्रमावासी आमच्या लदिेने येताना लदसिे. म्हटिूं चिा याूंची 

सोबत होईि. आम्ही त्याूंची वाट पाहू िागिो. ते हळूहळू आमच्यापयांत येऊन पोचिे. नमवदे 

हर झािूं. “िेर् घाट जा रहे हो महाराज जी?”. मी लवचारिूं आलि त्याूंनी होकार अथव मान 

हिविी. मात्र मजा अिी झािी की आम्हािा जो रस्ता त्या सायकि वाल्या मुिानी साूंलगतिा 

होता त्याच्या अगदी लवरद्ध रस्ता या दोन पररक्रमावासी ना दुसऱ्या कोिीतरी साूंलगतिा होता. 

आता तेही आलि आम्ही ही गोूंधळात पडिो कारि रस्ता कन्फमव करायिा कोिीच नव्हतूं. 

मग आम्ही आम्हािा साूंलगतिेल्या रस्त्याने चािू िागिो आलि ते त्याूंना साूंलगतिेल्या रस्त्याने 

जाऊ िागिे.  

खूप भरकटत िेतातून वाट काढत काढत आम्ही जात होतो. कुठे जायचूं काहीच समजत 

नव्हतूं. अिातच अचानक चार-पाच बायका आल्या आलि त्याूंनी िेर् घाटचा रस्ता साूंलगतिा. 

आम्ही पोहोचिो आलि पाठोपाठ ती दोघूं पररक्रमावासी देखीि पोहोचिेत. ते आलि आम्ही 

वेगवेगळ्या रस्त्याने आिो होतो का एकाच ते काही माहीत नाही, मात्र त्याूंनाही रस्ता सापडत 

नव्हता आलि त्याूंनाही चार-पाच बायकाूंनीच रस्ता साूंलगतिा होता.  

िेर् घाटावर थोडावेळ लवश्राम करन आम्ही पुढे कूं डीकापा मागे लिवािा घाटलाजायचूं 

ठरविूं. पि कूं डी कापापयांतच आम्ही जाऊ िकिो. इथे एक िेतातिी झोपडी होती, इथे 

कसिीही सोय नव्हती. फक्त पाण्याने भरिेिा एक घडा ठेविेिा होता आलि एक मािूस 

िेतात काम करत होता. अगदी तासाभरात अूंधार पडेि अिी वेळ. तो म्हिािा “आप ईटोर 

चिे जाओ. यहा रकना सही नही है. ” इटोर साधारि तीन-चार लकिोमीटर दूर असिार. 
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म्हिजे लतथवर पोहोचेस्तोवर आम्हािा नक्कीच अूंधार होिार होता मात्र इटोरच्या िाळेत 

व्यवथथा होईि असूं या मािसाने साूंलगतिूं आलि आम्ही झपाझप पाविूं टाकत इटोरिा 

पोचिो. इटोरच्या िाळेत गेल्यावर िाळा बूंद आहे आलि इथे आता व्यवथथा होत नाही असूं 

समजिूं. आता कोिाच्या तरी घरी, अूंगिात आश्रय घ्यावा िागिार होता. वस्ती अजून थोडी 

दूर होती. आम्ही वस्तीत लिरिो आलि एका लकरािा दुकानात व्यवथथेसाठी चौकिी केिी. 

दुकानासमोर उघड्यावर झोपता येईि आलि भोजन प्रसादीची व्यवथथा आमच्याकडे होऊ 

िकिार नाही कारि आमच्या कुटुूंबात मयत झािी आहे असूं समजिूं. मग इथे राहूच नयेत 

असूं वाटिूं मात्र आता अूंधार पडून झािा होता. आता रस्त्यावर आसन िावण्या लिवाय पयावय 

नव्हता आलि जवळ जे काही असेि ते खाऊन आजची रात्र घािवायची होती. रस्त्याच्या 

पलिकडे एका झाडाखािी थोडी मोकळी जागा होती लतथेच आसन िावायचूं असूं ठरिूं.  

लपण्याचूं पािी सूंपिूं होतूं म्हिून बाबा म्हिािा “मी पुढच्या घरातून प्यायचूं पािी घेऊन 

येतो” हे घर मयलतच्या घरापासून साधारि दोन इिेक्टि ीकच्या पोि अूंतरा इतकूं  दूर होतूं आलि 

मधे्य ओसाड जागा होती. बाबा प्यायचूं पािी घ्यायिा गेिा तो येताना दोन तीन मािसाूंना 

घेऊनच आिा. आमचूं सगळूं  सामान उचिून घेऊन जाऊन त्या घरात नेण्यात आिूं. तेही 

एक लकरािा दुकानच होतूं, मात्र दुकानातल्या वसू्त, पोती हिवुन त्या दुकानदाराने आमची 

राहण्याची आलि जेवण्याची व्यवथथा न लवचारता केिी होती. “पररक्रमावासी बाहर सोयेंगे 

अच्छा नही िगता. माताजी आई है तो हमारे दुकान मे ही आप सो जाओ” असूं म्हिून 

दुकानातल्या मुिाूंना त्या दुकानदाराने आमचूं सामान घ्यायिा पाठविूं होतूं. लतथे खूप छान 

व्यवथथा झािी. गरमागरम श्खचडीची भोजन प्रसादी झािी. अगदी अनपेलक्षत पिे नमवदामैया 

जेवि आलि आसरा दोन्हीही देतेच. दुसऱ्या लदविी सकाळी िवकर बाहेर पडिो आलि आज 

इतका उिीर िावायचा नाही, चार-साडेचारिा लजथे कुठे असू लतथे थाूंबून जायचूं असूं आम्ही 

ठरविूं.  
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पि आपि ठरवतो तसूं होत नसतूं. आता आम्ही इटोर होऊन तेडी सूंगम मागे लिवािा 

घाटिा जायिा लनघािो होतो. िेतातिे रसे्त हा प्रकार काही सूंपत नव्हता. लिवािा घाटपयांत 

आम्ही पोचू िकिो नाही. चूंदन घाटिा तसा सूंकेत आम्हािा लमळािा होता पि, तेव्हा फक्त 

दोन वाजिे होते त्यामुळे आमच्या हातात साधारि दोन-अडीच तास अजून आहेत, त्यामुळे 

आपि थोडूं पुढे जाऊ िकतो असा लवचार करन आम्ही पुढे लनघािो. लिवािा घाटिा पोचू 

िकिो नाही मात्र रस्त्यात गावूं होती आलि गावात कुठेतरी व्यवथथा होईिच हे माहीतच होतूं. 

आम्ही कन्चनपुर इथे येऊन पोचिो.  

कूं चनपूरिा आल्यानूंतर इथिूं एकूं दरीत वातावरि पाहून आम्ही जरा लबचकिोच. 

गावातल्या चौकाचौकात व्यसनाधीन मािसूं िेकोटी पेटवून बसिेिी लदसत होती. घरूं  

अलतिय गरीब. घरातल्या बायकाूंना लवचारल्यानूंतर नवऱ्यािा लवचारन साूंगेन आलि नवरा 

घरी नाहीत अिी उत्तरूं  लमळािीत. आता अिात एखादा िाळा लिक्षक लकूं वा गावचा सरपूंच 

याूंचेकडे जाऊन आपिा प्रश्न माूंडायचा असूं ठरिूं. गावात देऊळ नाही त्यामुळे यालिवाय 

दुसरा पयावय नव्हता.  

आम्ही सरपूंचाूंच्या घरी गेिो. लतथे सरपूंच याूंची आई आलि बायको होत्या. त्याूंनी आमची 

व्यवश्थथत सोय केिी. आम्ही गेिो त्या वेळी सरपूंच बाहेर गेिे होतेत. आमची भोजन प्रसादी 

होईस्तोवर सरपूंच काही आिे नाहीत. आम्ही आसनूं िाविी आलि झोपायची तयारी कर 

िागिो. बाहेरच्या ओसरीत आजी ूंचा पिूंग होता आलि खािी आम्ही दोघाूंनी आसन िाविीत. 

आम्ही झोपिार तेवढ्यात सरपूंच आिेत. येऊन सरळ आमच्या पुढ्यात बसिेत. थोड्याफार 

गप्पा नूंतर ते जातीि आलि आम्ही झोपू असूं आम्हािा वाटत होतूं, मात्र हे सरपूंच काही 

वेगळ्याच मूडमधे्य होते.. चूंदन घाटिाच थाूंबिो असतो तर बरूं  झािूं असतूं असूं राहून राहून 

आम्हािा वाटत होतूं. बाबा तर फार वैतागिा होता. कारिही तसूंच होतूं.. पि आम्हािा 
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सूंयमाने घेिूं आवश्यक होतूं. त्या म्हाताऱ्या बाईचा आधार वाटत होता. असूं काय झािूं असेि? 

का वैतागिा असेि बाबा, काय केिूं त्या सरपूंचाूंनी… साूंगते.  

या गावात िाईट नाही ही आमच्या साठी जमेची बाजू ठरिी. हा सरपूंच येऊन बसिा. 

तास भर गप्पा झाल्यात. तो लतथेच जेविा, तोवर सगळूं  ठीक होतूं. नूंतर तो काही उठायिा 

तयारच नाही. तास झािा, दीड तास झािा. आम्हाचे डोळे पेंगू िागिे. िेवटी बाबा बोििाच, 

म्हिािा, “सरपूंच जी अभी आप भी सो जाईये, हमे भी नी ूंद आ रही है, ”तर म्हितो कसा, “

बाबा आप सो जाओ, हम मैयाजी से बात करें गे” आता सगळूं  माझ्यावर आिेिूं… मी पि 

म्हिािे, मुझे भी नी ूंद आ रही है, तर म्हिािा, “इतने लदन बाद तो कोई मैयाजी लमिी है, मुझे 

तो आपसे बाते करनी है. हे ऐकून बाबा खवळिा.. डोक्यावरन पाूंघरि घेऊन झोप असा 

मिा इिारा केिा, मी झोपिे.. त्या आजी, सरपूंचाची आई लतथेच होत्या, आलि अजून जाग्या 

होत्या, त्या ही आपल्या मुिािा समजावू िागल्या पि हा जाईच ना. मी डोक्यावरन पाूंघरि 

घेतल्या नूंतर ही तो बोितच रालहिा. मधे्य मधे्य “सुन तो रही हो मैयाजी” हे वाक्य असायचूं. 

आता बाबा ही आडवा झािा. तरीही हा बोितोच आहे. आमची आिेिी सगळी झोप उडािी 

होती. याच्या मनात नक्की काय आहे, अिी लवलचत्र भीती आम्हािा वाटत होती. आम्ही 

लनपलचत पडून होतो. इथे िाईट नव्हते ही आनूंदाची बाब होती आमच्यासाठी. साधारि पाऊि 

तासानी कूं टाळून हा आत गेिा. तो आत जाऊन १५ लमलनट झािे असतीि, म्हिजे तो आता 

बाहेर येत नाही याची खात्री करन मग बाबा हळूच म्हिािा, “४ वाजताच अिामव िाव, 

व्हायबे्रट मोड वर ठेव. हा उठायच्या आधी इथून लनघायचूं. ” 

ती रात्र कठीि जािार होती, त्यातल्या त्यात थोडी सावरिी गेिी, असूं म्हिायचूं. आम्ही 

सकाळी अिामवच्या आधीच उठिो. सगळूं  सामान सावरिूं आलि बरोबर साडे चारच्या 

सुमारािा बाहेर पडायिा तयार झािो, मात्र फाटकािा कुिूप घातिूं होतूं. आता पुन्हा थाूंबावूं 

िागिार होतूं आलि ते आम्हािा नको होतूं… मग आता करायचूं काय? आम्ही जाऊ िकिो, 
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की थाूंबावूं िागिूं आम्हािा? पुन्हा त्या मािसाचा सामना करावा िागिा का? रात्री पूिव अूंधार 

असल्याने त्याचा चेहरा आलि हावभाव आम्हािा लदसिे नव्हते पि बोिण्यावरन अूंदाज येत 

होता, आलि आम्हािा पुनरावृत्ती नकोच होती. पि मग झािूं काय नक्की? साूंगिारे पि 

पुढच्या भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७१ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा काूंचनपूरच्या सरपूंचाबद्दि साूंगत होते. हा सरपूंच रात्री 

उलिरा आिा आलि त्यानूंतर तो काही आमच्या समोरन जायचूं नाव घेई ना. “मुझे मैया जी 

से बाते करनी है” असा हट्ट धरन बसिा होता. कसाबसा टाळिा त्यािा आलि तो आपल्या 

खोिीत गेिा. आम्ही सकाळचा अिामव िाविा होता साडेचारचा, त्याआधीच आम्ही उठिो 

आवर सावर केिी आलि लतथून सटकायचा प्रयत्न करायिा फाटकापयांत आिो पि 

फाटकािा कुिूप िागिेिूं होतूं. आता काय करायचूं? आम्हािा आता त्या मािसाचा चेहरा 

सुद्धा बघायचा नव्हता. खरूं  काि अूंधारात त्याचा चेहरा आलि त्याचे हावभाव आम्हािा लदसत 

नव्हते पि एकूं दरीत अूंदाज येत होता.  

मात्र फाटकािा कुिूप होतूं आलि आता थाूंबून राहण्यालिवाय आमच्याजवळ पयावय 

नव्हता. ओसरीतच कुठेतरी लकल्ली ठेविी असावी असूं वाटून आमच्या नजरा लकल्ली चा िोध 

घेऊ िागल्या. आमच्या हािचािीनी आजी ूंची झोप उघडिी. “जा रहे हो माता जी? सुबह का 

भोजन पाकर जाओ, ”त्या म्हिाल्या… भोजन काय आम्हािा साधूं पािी सुद्धा प्यायची इच्छा 

नव्हती. लकल्ली कुठे एवढेच काय ते आम्ही आजी ूंना लवचारिूं. त्या म्हिाल्या, “मेरा बेटा बुरा 

इिान नही है, दार सब लबघाड देती है”. खरूं  तर नमवदा पररक्रमावासीयाूंच्या बाबतीत असूं 

घडावूं असूं कदालचत त्या आजीनाही पटिूं नसावूं, पि ती एक आई सुद्धा होती. लिवाय 

आपल्याकडून नमवदा पररक्रमावासीयाूंची अिी गैरसोय झािी याचूं लतिा वाईटही वाटत 

असावूं. ती पुढे म्हिािी, “वो लदि का बहुत साफ है, िोगो की बहुत मदद भी करता है, मेरे 

बहू के बारेमे बताती हू. मेरे बेटे और बहू में पूंधरा साि का अूंतर है. बहु पढने मे बहोत 
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होलियार है. घर की गरीब है, मेरे बेटे ने उसको बारवी तक पढाया. लफर दोनोूं एक दुसरे को 

पसूंद आये तभी िादी करी”.  

आपिा मुिगा कसा चाूंगिा आहे हेच लतिा साूंगायचूं होतूं. पररक्रमावासी ने आपल्या 

मुिािा िाप देऊ नये अिी लतची भावना स्पष् लदसत होती. “कम से कम चाय पी कर जाओ. 

उसको एक बार लमिकर जाओ. ” ती जीव तोडून आग्रह करत होती. एकीकडे लतथून िवकर 

लनघून जावूं असूंही वाटत होतूं आलि दुसरीकडे त्या आईची इच्छा, भावना समजत होती. बाबा 

म्हिािा आपि जाऊ पुढे, पि का कोि जािे मी मी थाूंबायचा लनिवय घेतिा. उजाडेस्तोवर 

थाूंबतो, चहापािी नको, मग मात्र आम्ही लनघू. मी आजी ूंना साूंलगतिूं. ऊजाडेस्तोवर आम्ही 

लतथेच बसून होतो. उजाडल्यावर आम्ही लनघायची तयारी केिी तेव्हा आतून सरपूंच बाहेर 

आिा. बाबाच्या पायावर डोकूं  ठेविूं आलि म्हिािा मुझे माफ कर दो. त्याूंनी चुकूनही डोळे 

वर करन माझ्याकडे बलघतिूं नाही. काही न बोिता कुिुप उघडिूं आलि आम्ही बाहेर 

पडिो. मैया अनेकक प्रकारचे अनुभव देते. त्याूंतून अनेक लिकविी देते. अनेक प्रश्न पुढे 

माूंडते आलि त्याची उत्तरही स्वतःच देते. हा लवर्य लतथेच थाूंबिा आलि कूं चनपुर चा अनुभव 

तसाच आलि लतथेच सोडून आम्ही पुढे लिवािा घाटिा लनघािो.  

लिवािा घाट हा अपभ्रूंि आहे. या घाटाचूं नाव लिवािय घाट असूं होतूं. इथे नमवदा 

मैयाच्या पात्रा खािी अनेक लिवलिूंग आहेत. त्यातिी काही लदसतात. काही ूंवर मूंलदरा सारखूं 

बाूंधिेिूं आहे. काही पूिवपिे पाण्याच्या खािी आहेत. या लिवािा घाटावर एक कल्पवृक्ष आहे. 

त्या कल्पवृक्षाखािी बसिे असताना हा कल्पवृक्ष आहे हे मिा माहीत नव्हतूं. त्यामुळे त्या 

कल्पवृक्षाखािी बसून देखीि मी काहीही कश्ल्पिूं नाही. माझ्याकडून कसिीही इच्छा त्या 

कल्पवृक्षाकडे व्यक्त केल्या गेिी नाही, मात्र त्या कल्पवृक्षाच्या छायेत बसल्यानूंतर अलतिय 

प्रसन्न, िाूंत, आनूंददायक वातावरिाची अनुभूती झािी हे लनलचत. अथावत मालहत असतूं तरी 
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कदालचत माझ्याकडून कसिीच कामना केल्या गेिी नसती कारि माझ्या सगळ्या कामना 

आपोआपच पूिव होत होत्या….  

“कल्पना लवस्तार होतसे सूंहार, आम्हा कल्पतर चाड नाही…”. आपि कल्पतरच्या 

खािी बसून देखीि काहीच मालगतिूं नाही हे ज्यावेळी िक्षात आिूं त्यावेळी रामदास स्वामी ूंचा 

हा अभूंग आठविा, आलि प्रथमच काही न मागण्याचा मनापासून आनूंद झािा.  

थाडपठार, देवरी करत करत आम्ही दमे्हडीिा आिो. इथे लिवमूंलदरात मुक्काम केिा. 

इथून पुढे लबिासपुर, भीमकुूं डी, खाटी असा रस्ता घ्यायचा होता. हा रस्ता म्हिजे तसा जूंगि 

मागवच. दमे्हडी पासून आम्हािा एक तरि अधून-मधून लदसायचा. तो ऑटोचािक होता. मधे्य 

त्याूंनी आम्हािा पािे जी लबस्कीट देखीि लदिी. त्याचूं नाव जिाि िेख. हा लविासपूर ते खाटी 

या अूंतरात सवारी ऑटो चािवतो. तुमची बॅग खाटीिा नेऊन सोडतो असूंही तो म्हिािा पि 

आम्ही बॅग लदल्या नाहीत. खाटीिा िाळा मास्तराूंकडे राहण्याचा सल्लाही त्याूंनीच लदिा. 

इथेही सोय व्यवश्थथत झािी. हा सगळा आलदवासी पाड्याूंचा आलि जूंगिाचा भाग. सगळे 

कचे्च रसे्त. रस्त्याूंवर दगडूंच दगड. आजूबाजूिा सगळी सागवानाची झाडूं . अूंतर जरी फार 

नसिूं तरी चािायिा वेळच िागत होता. दुसऱ् या लदविी खाटी होऊन लनघायिा उिीर झािा. 

थोड्या थोड्या अूंतरावर छोटे-छोटे पाडे होते. मधे्य जूंगिाचा भाग. रस्त्याूंवर िुकिुकाट. 

एखादा सायकिवािा फार तर फार लदसायचा.  

खाटी नूंतर तासा-दोन तासाने असेि कदालचत, तीन मुसिमान तरि आमच्या मागून 

चािू िागिीत, त्याूंना कदालचत पुढच्या पाड्याूंवर जायचूं असेि असूं आम्हािा वाटिूं, मात्र 

आम्ही थाूंबिो की ती थाूंबायचीत, आलि आम्ही चािू िागिो की पुन्हा चािू िागायची. बाबािा 

थोडूं वेगळूं च वाटिूं. एक-दोन पाडे झाल्यावर जरा लहम्मत करन बाबाने त्या लतघाूंना लवचारिूं, 

”कू्य भाई कहा जाना है”.. ”दमगड तक जायेंगे बाबाजी”, त्याूंनी उत्तर लदिूं…”याूंना पुढे जाऊ 

देऊ आपि मागून जाऊ” बाबाने लनिवय घेतिा, पि ही लतघूं काही उठायचूं नाव घेईना. मात्र 
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जसूं आम्ही उठून चािू िागिो तसूं ती लतघूं पुन्हा आमच्या मागोमाग चािू िागिी. आता 

बाबािा खरोखर काळजी वाटत होती, सोबत मी असल्याने आलि नुकताच काूंचनपूर चा 

अनुभव असल्याने बाबा थोडा घाबरिाच होता. बळ एकवटून बाबानी थोडूं खडसावून त्या 

लतघाूंना पुन्हा लवचारिूं.. ”आप हमारे पीछे ही आ रहे हो, हमे समझ आ गया है, ऐसा कू्य कर 

रहे हो?”बाबाचूं बोििूं अधववट तोडत एक तरि म्हिािा “हा तुम्हारे पीछे आ रहे है, बाबाजी 

तूम बूढे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, जूंगि का रास्ता है, लददी को िेकर जा रहे हो, कुछ हुआ तो 

क्या करोगे? तुम आगे चिो हम तुम्हारे पीछे पीछे दम गड तक आयेंगे. ”.. ही लतघूं मुिूं आमच्या 

मदतीसाठी येत होती तर! आमच्या मनात मात्र भितेच लवचार येत होते…”ऐसा है तो साथ में 

चिो ना, पीछे पीछे कू्य आ रहे हो?”बाबािा थोडूं हायसूं वाटिूं आलि त्याने असा प्रश्न केिा. 

त्यावर “तुम पररक्रमा वासी, हम मास मच्छी खाने वािे, तुम्हारा धरम भ्रष् हो जायेगा, इसलिए 

साथ नही चि सकते… तुमको क्या िगा? हम मुसिमान है तो क्या हुआ? पानी तो नमवदा जी 

का पीते हे ना? हम भी नमवदा जी को मानते है, तो पररक्रमावासी को कू्य तकिीफ देंगे?…” 

आमच्या मनातिे लवचार त्या लतघाूंनी ओळखिे होते. मात्र त्याूंचूं हे उत्तर ऐकून जीव 

भाूंड्यात पडिा होता. “कि जिाि ने बताया था तुम दोनो के बारे मे, इसलिये ये साथ चिे 

आये”.. आम्हािा लबश्स्कट देिारा जिाि ऑटोवािा या मुिाूंना साूंगून गेिा होता. झािूं असूं 

की जिाि नी लबस्कीट लदिे त्यावेळी आधी त्याने आम्हािा एक प्रश्न लवचारिा, “मै मुसिमान 

हू िेलकन मुझे पररक्रमा वासी की सेवा करना अच्छा िगता है, बॅग तो आपने लदया नही, मेरे 

हाथ से लबस्कीट खाओगे क्या?.. त्यावर “जरर खायेंगे जिाि भाई” असूं म्हिून आम्ही 

आनूंदाने लबश्स्कटूं खाल्ली होती…. खरूंच लकती छोट्या छोट्या गोष्ी कुिाच्या मनािा सुख 

देऊन जात असतात नाही? त्यावेळी खरूंच असूं वाटिूं की फक्त मािूस बनून राहिूं हेच योग्य 

आहे. ही लतघही दमगडपयांत आमच्यासोबत आिी. खरूंतर फेरी सेमिच्या पुढे अूंधार पडू 

िागिार होता, मात्र या लतघाूंनी आम्हािा धीर लदिा म्हिािे, फेरी सेमि तो लनकि गया अब 

ज्यादा दूर नही है अूंधेरा होने से पहिे हम आपको पोहोचा दें गे… थोडा उिीर झािा, लकूं चीत 
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अूंधार पडिा, मात्र आम्ही राम कुटीरच्या दारापयांत पोहोचेपयांत ही लतघे आमच्या सोबत होती. 

आम्ही आश्रमापयांत पोचिो आलि ही मुिूं परत लफरिीत. आम्ही जवळच गावात राहू, उद्या 

जाऊ, असा लनरोप लदिा आलि लत मुिूं लनघून गेिी.  

इकडे आम्ही आश्रमाचूं दार वाजवू िागिो. इथे लकरव  अूंधार, िाईट नाहीच कुठे, दूर एक 

लदवा आलि आत आतल्या खोिीत एक कूं दीि लदसत होता. म्हिजे आत कुिीतरी होतूं 

नक्की… पि नमवदे हरिा काही उत्तर नाही, फाटकािा कुिूप नाही, पि ते फाटक उघडताच 

येईना, काही लदसेही ना.. ती मुिूं ही लनघून गेिेिी…आता अूंधारात परत लफरता येिार नव्हतूं… 

पि सद्य श्थथतीिा आत ही जाता येत नव्हतूं… मग काय केिूं आम्ही? काय झािूं पुढे? कुठे 

लनवारा झािा? भोजन प्रसादीचूं काय? थूंडी प्रचूंड होती, त्याचूं कसूं?.. साूंगते, पि पुढच्या 

भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७२ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा आमचा दमगडपयांतचा प्रवास साूंलगतिा. जिाि िेखने 

आमची मदत किी केिी तेही साूंलगतिूं आलि वाटेत भेटिेिे लतघूं मुसिमान तरि आमच्या 

सोबत राम कुलटरपयांत कुठल्या भावनेने आिे होते आलि आम्ही मात्र कुठिा वेगळाच लवचार 

करत होतो तेही मी तुम्हािा मागच्या भागात साूंलगतिूं. आम्ही राम कुलटरपयांत पोहोचिो आलि 

लतथून मागे लफरिीत.  

आता आम्ही नमवदे हर, नमवदे हर म्हिून आतून कुिीतरी येण्याची वाट बघत होतो. या 

भागात िाईट नाहीत. हा आश्रम गावापासून थोडा दूरच आलि अक्षरिः जूंगिात. आम्हािा 

फाटक उघडता येईना, आतून कोिी बाहेर येण्याचूं नाव घेईना. परत गावाकडे लफरिूं केवळ 

अिक्य, आधीच अूंधार पडून गेिा होता. आश्रमाबाहेर राहिूं देखीि अिक्य होतूं. कडाक्याची 

थूंडी आलि लिवाय जूंगि असल्याने लनदान आश्रमाच्या आत तरी जाता यावूं असूं राहून राहून 

वाटत होतूं. िेवटी बाबा म्हिािा, “आता जर कोिी बाहेर आिूं नाही तर मिा फाटकावरन 

आत जावूं िागेि आलि मग फाटक उघडतो, मग तू आता ये”.. बाबा जसा वर चढू िागिा 

तोच आतून नमवदे हर असा आवाज आिा. साधारि अधाव पाऊि तास वाट पालहल्यानूंतर 

आम्ही आश्रमाच्या आत दाखि झािो. आता आसन िावायचूं, पूजा पाठ करायचा आलि 

भोजन प्रसादीचूं काय ते बघायचूं.  

“आसन कहा िगाये बाबा”, बाबानी लवचारिूं. ”यही िगा दो”असूं म्हित त्या साधू 

महाराजाूंनी एक गवताच्या पेंढ्या खािी असिेल्या िेडमधे्य आसन िावायिा साूंलगतिूं. 

इतक्या थूंडीत जूंगिात असूं बाहेर झोपायचूं म्हूंटल्यावर बूंद आसरा नाही का असूं लवचारिूं…. 
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“नाही”, अगदी एका िब्दात आलि पक्ख्क्या आवाजात साधू महाराजाूंनी उत्तर लदिूं. रात्र 

थूंडीमय जािार… जिी मैयाची ईच्छा… 

“आप के भोजन का क्या?”साधू महाराजाूंनी लवचारिूं. आम्हािा काहीही चािेि असूं 

आम्ही उत्तरिो. त्यावर मात्र साधुमहाराज आलि आमचा जो सूंवाद झािा तो जसाच्या तसा 

लिलहते आहे.  

साधु महाराज- नही मैने िाम को छ: बजे सारा खाना कुत्तो को श्खिा लदया है.. अब तुम 

क्या करोगे… आम्हािा भूक तर िागिी होती, म्हिजे आता इतकूं  थकल्यावर स्वतः स्वयूंपाक 

करावा िागेि तर… करयात काय करिार… मी म्हिािे “अगर साधन लमि गया तो हम 

भोजन बना िेंगे”… साधु महाराज म्हितात, “साधन तो सब है मैया, बतवन धोने पडेंगे” आता 

इतक्या थूंडीचूं आधी भाूंडी घासायची आलि मग स्वयूंपाक करायचा नूंतर पुन्हा भाूंडी घासून 

ठेवायची… हे अलत होिार होतूं थकल्याभागल्या जीवाूंसाठी…., आज चहाच लपऊन झोपावूं. 

आम्ही ठरविूं. “बाबाजी हम चाय पी के सो जायेंगे”. साधु महाराज अलतिय िाूंतपिे म्हिािे, 

”आपकी कल्पना तो अच्छी है िेलकन िक्कर खतम हो गई है”, अरे देवा!! जाऊदे!! लबना 

साखरेचा प्यावा आता चहा, ईिाजच नाही काही! आम्ही लबना साखरेचा चहा लपऊ असूं 

साूंलगतल्यावर साधु महाराज म्हितात, “हा वो भी सही है, लबना िक्कर की चाय अच्छी िगती 

है, िेलकन माताजी इतनी रात को चूल्हा जिाने के लिए सुखी िकडी कहासे िाओगे?…. 

भगवूंता!!! म्हिजे आता चहाचूं पािी लपण्यासाठी देखीि आधी िाकडूं जमवावी िागतीि 

का? मैया उपािी ठेवत नाही असूं ऐकिूं होतूं खरूं , पि आज कदालचत आम्हािा उपािीच 

झोपावूं िागिार होतूं. बाबाची आता खरूंच लचडलचड होत होती. बाबाूंनी रागातच आपिूं 

अूंथरन पसरिूं आलि आडवा झािा. साधु महाराज मात्र माझ्यािी सत्सूंग करत होते. म्हिािे, 

“अगर थूंडी िगे तो बोि देना बॅ्लकेटिा दुूंगा…” दूूंगा काय द्याच बाबा वाजिारच आहे…. 

बॅ्लूंकेट देऊन जरावेळ गप्पा करन बाबा झोपी गेिे. म्हिािे सकाळी नऊपयांत मी खोिीच्या 
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बाहेर येत नाही स्वयूंपाकाचूं दारा बाहेर काढून ठेवतो उद्या िाकडूं जमा करा भाूंडी घासा 

आलि स्वयूंपाक करा. हे होईस्तोवर मी बाहेर येईिच….  

राहून राहून मिा एकच वाटत होतूं, मैया उपािी झोपू देत नाही म्हितात मग असूं कसूं 

िक्य आहे? मिा उपािी झोपावूं िागतूं आहे यावर माझा लवश्वासच बसत नव्हता आलि 

कुिीतरी येईि आलि काहीतरी देऊन जाईि असूं सारखूं वाटत होतूं. आता तर नऊ साडे 

नऊ होऊन गेिे होते… कोिी येण्याची फारिी िक्यता नव्हती. मी देखीि माझूं अूंथरि-

पाूंघरि बाहेर काढिूं. त्या छोट्यािा िेडमधे्य एक मेिबत्ती तेवढी िागिेिी होती. बाकी इथे 

काहीही नाही. साधू महाराज म्हिािे होते “यहा वसर्म  एक नेटिकम  है र्ासे्टस्ट िाला, 

डायिेक्ट कनेकशन होता है कोई वडस्टबमन्स नही, आपकी आिाज बिाबि पोहोचती 

है, बस आपकी प्राथमना र्ें सच्चाई होनी चावहये… डायिेक्ट कनेक्शन विथ गॉड.. 

”विचाि किता किता र्ी र्ाझां ब्लांकेट बाहेि काढलां आवण आनांदाने ओिडले च. र्ाझा 

विश्वास वजांकला होता. तीन-चार लदवसाूंपूवी कुिीतरी आम्हािा लदिेिे मूग डाळीचे 

हल्दीरामचे पाकीट हरविेत लकूं वा आम्ही कुिािा तरी लदिेत असूं आम्हािा वाटत होतूं. ती 

दोन्ही पाकीटूं माझ्या बॅ्लूंकेट मधून बाहेर आिीत. ती बॅ्लूंकेटच्या घडीच्या आत किी काय 

गेिी देव जािे. हो एक मात्र खरूं  माझ्याकडे दोन बॅ्लूंकेट होते त्यातिूं हे एक मी पाच-सहा 

लदवसाूंपासून काढिूं नव्हतूं, ते बॅगच्या सगळ्यात खािी ठेविेिूं होतूं… कदालचत ही वेळ येिार 

आहे हे िक्षात ठेवून ती पाकीटूं वापरल्या न जािाऱ्या बॅ्लूंकेट खािी दडवून ठेविी होती 

मैयाने…. ती उपािी झोपू देत नाहीच… ती आई असते.  

आम्ही मुगाची डाळ खाऊन पािी लपऊन झोपिो. अगदी थोडीही थूंडी वाजिी नाही. 

थकिो होतो त्यामुळे झोपही गाढ िागिी, आलि जागही उलिराच आिी. उठिो तेव्हा 

साडेसात वाजिे होते. उठून आश्रम भर लफरिो. अलतिय रमिीय थथान आहे हे. आम्ही ज्या 

िेडमधे्य झोपिो होतो लतथून तीन-साडेतीन फुटावर नमवदा माई वाहत होती, तीही अगदी बाि 
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स्वरपात. राम कुटीर इतकूं  रमिीय आलि सकारात्मक थथान आतापयांत कुठिूंच नव्हतूं… 

अगदी डायरेक्ट कनेक्शन लवथ गॉड… 

राम कुटीर आश्रम 

स्नानादी आटोपून आम्ही स्वयूंपाकािा िागिो, साधुमहाराज ही आिेत. जेवि झािे 

आलि आम्ही साधारि तीन सव्वातीनिा चहा घेऊन पुढच्या प्रवासािा लनघािो. म्हिायिा हा 

रस्ता ८-९लकिोमीटरचा असावा. पि सूंपूिव जूंगिच. कुठे झाडाूंवर तर कुठे दगडाूंवर 

पररक्रमा मागावचे लचन्ह होते. साधारि अधव अूंतर चािून आल्यानूंतर एक सुूंदर स िेड लदसिूं 

त्याखािी थोडा लवश्राम घ्यायिा म्हिून आम्ही बसिो. आम्ही आपसात बोितानाच अचानक 

आवाज आिा, ”कुठिे पाहुिे तुम्ही? चहा घेिार का? आितो करन. थाूंबा लतथेच. इकडे 

येऊ नका. पररक्रमा खूंलडत होईि तुमची. ”.  
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इतक्या िुद्ध मराठीत कोि बोितूंय म्हिून आम्ही त्याच्याकडे धावत गेिो. पाहतो तर 

पिीकडच्या भागावर एक सूंन्यासी उभे होते. अलतिय पे्रमळ चेहरा, आलि बोिके डोळे होते 

त्याूंचे. नमवदे हर झािूं, एकमेकाूंची चौकिी झािी. मी नागपूरची म्हटल्यावर ते चक्क वऱ् हाडी 

भारे्त बोिायिा िागिे. “नागपूरची हाय कावूं माविी, म्या पाूंढुरन्याचा हावो”. त्याूंची ती भार्ा 

ऐकून मिा इतकूं  छान वाटिूं म्हिुन साूंगु… चहा झािा गप्पा झाल्या आलि त्याूंनी जे साूंलगतिूं 

त्यावरन खरूंच वेड काय असतूं, अभ्यास 

काय असतो, ध्यास कसा ते िक्षात आिूं. 

याूंचूं नाव रामदास महाराज. गेिी बावीस 

वर्व ते इथे ज्ञानेश्वरीचूं अखूंड पारायि 

करतात आहेत. लकती पारायि        झािे 

मालहत नाही. एक सूंपिूं की दुसरूं  सुर 

करायचूं. आश्रम कसा चाितो माहीत नाही 

कुिीतरी येतूं आलि काहीतरी देऊन जातूं 

इतकूं च काय ते माहीत मात्र पररक्रमावासी 

तुमच्या सगळ्या गरजा पूिव होतात हे 

नक्की.  

रामदास महाराजाूंचा लनरोप घेऊन 

पुढे लनघािो. कलपिधाराच अप्रलतम सौूंदयव 

बघून सरतेिेवटी अमरकूं टकच्या रस्त्यािा 

िागिो. माझे कपडे फाटिे होते. मिा 

नवीन कपडे घेिूं भाग होतूं. येईि त्या 

दुकानात कपडे घ्यायचे आलि पुढे मृतु्यूंजय आश्रमात आजचा मुक्काम करायचा हे ठरिेिूंच 

होतूं. मृतु्यूंजय आश्रम अजून दूर होता. एका दुकानात थाूंबिो मी पाूंढऱ्या कपड्याूंची चौकिी 

राम कुटीर ला लागून वाहिारी बाल नमवदा 
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कर िागिे, तो दुकानदार मात्र मिा पाूंढऱ्या वर लडझाईन असिेिे लकूं वा काहीतरी भरतकाम 

केिेिे असे कुते दाखवू िागिा. “अरे भाई पुरा सफेद हो तो लदखाओ हम पररक्रमावासी है” 

मी त्यािा समजावून साूंगत असतानाच मागून आवाज आिा, “ओ सुरची मैया एम्ब्रोईडरी है 

तो क्या हुआ? कुछ नही होता. एक कुताव ऐसा भी िेिो”.. माझूं नाव घेवून मिा कोि साूंगतूंय 

म्हिून मी मागे वळून पालहिूं तो लचतळे माई उभ्या होत्या.. मोरटक्का नूंतर आमची आताच 

भेट तेही अचानक… मी त्याूंना कडकडून लमठी मारिी… “दोन लदवस मृतु्यूंजय आश्रमात राहून 

आराम करा. अमरकूं टक चा इकडिा भाग लफरन घ्या, मग दलक्षि तटािा या. लतथे आपिा 

आश्रम आहे लतथे तीन लदवस राहायचूं आहे कमीत कमी… काही िागिूं तर फोन करा तुमच्या 

आश्रमाच्या समोर मात्र मैय्याच्या दुसऱ्या लकनाऱ्यािा आपिूं थथान आहे तुम्ही येऊ िकत नाही 

मात्र आम्ही येऊ िकतो. ” माईूंचा हुकूम आलि वर तुपाने माखिेल्या पोळीवर केिर पेरिेल्या 

गुळाचा खडा असतो तसा वाटिारा धीर, हे दोन्ही मनािा लभडिूं. आम्ही मृतु्यूंजय आश्रमात 

आराम केिा. पुढे माई की बलगया लफरन माईूंच्या आश्रमात आिो. लतथे आल्यावर दोन गोष्ी 

खूप जािवल्या. एक म्हिजे इथे असिेिा प्रते्यक जि हा माझ्या जीवा भावाचा होता, आलि 

दुसरूं  म्हिजे इथून जाऊच नये असूं वाटिार हे थथान होतूं.  

मोलहनी ताई, रमा, िलमका ताई, मोना ताई, देव दादा, धनूंजय दादा, अश्या मैया 

सेवकाूंनी खूप सेवा केिी आलि खूप आनूंदात तीन लदवस गेिेत. इथून लनघताना मात्र असूं 

काही झािूं की काय करावूं तेच समजेना… माई पि खूप रागवल्यात मिा “नाही तू जाच 

आता, मी तुझूं सामान बाहेर आिून देते” असूं म्हिाल्या मिा…. असूं काय झािूं माझ्याकडुन? 

अिी कोिती समस्या पुढे आिी की मिा काय करावूं हेच कळत नव्हतूं? साूंगते, पि पुढच्या 

भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७३ 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा दमे्हडी पासून ते अमरकूं ठपयांतच्या प्रवासाबद्दि साूंलगतिूं 

होतूं. जिाि िेख ऑटो वािा, मुसिमान मुिाूंनी राम कुलटरपयंत केिेिी सोबत, राम कुलटर 

मधे्य भोजन प्रसादी, चहा, काहीही न लमळून सुद्धा आम्ही उपािी झोपिो नाहीत तो अनुभव, 

राम कुलटर पासून ते अमरकूं ठपयंतच्या जूंगि भागात पाूंडुरण्याचे भेटिेिे रामदास महाराज, 

तो अनुभव याबद्दि साूंलगतिूं होतूं. लचतळे माईूंची दुकानातिी भेटही साूंलगतिी होती. लचतळे 

माईूंकडे तीन लदवस कसे आनूंदात गेिे ते साूंलगतिूं होतूं आलि लचतळे माई मिा रागावू 

िागल्या लतथूं येऊन आपि थाूंबिो होतो. आता लतथून पुढे साूंगते.  

झािूं असूं की आम्ही तीन लदवस थाूंबून झािूं होतूं. माईूंच्या आग्रहाखातर अजून एक 

लदवस आम्ही अमरकूं टकिा माईूंच्या आश्रमात थाूंबिो होतो. त्यानूंतरचा हा लदवस. आता मात्र 

पुढे जािूं भाग होतूं. मी सकाळपासून कामािा िागिे होते. माई अजूनही अधून मधून आग्रह 

करतच होत्या. मी लनघते म्हूंटल्यावर त्या रागावल्या. म्हिाल्या, ”मी तुझी बॅग बाहेर नेऊन देते, 

आता काही तू आत येऊ नकोस.. जायचूंय ना तुिा जा मग…. ”… लतथून पुढे खरी गूंमत सुर 

झािी. आम्ही बॅग भरन बाहेर काढिी, सगळ्याूंचे लनरोप घेतिे आलि आूंगिा बाहेर रस्त्यािा 

िागतो तोच पाऊस सुर झािा. पाऊस सुर झाल्यामुळे आम्ही पुन्हा आत मधे्य आिो. थोड्या 

वेळाने पाऊस थाूंबिा आलि आम्ही पुन्हा बाहेर पडिो. पि हे काय! बाहेर पडताच पुन्हा 

पावसािा सुरवात! हे असूं कमीत कमी चार ते पाच वेळा झािूं. मी आत आिे की माई 

लवचारायच्या “काय झािूं जात का नाहीयेस तू”, आलि मी लनरत्तर! सकाळी सात 

वाजल्यापासून तर साडेदहा वाजेपयांत हे असूंच सुर! िेवटी मी माईूंना म्हिािे, नक्की काय 

करावूं मी? जावूं का थाूंबावूं? मनातून लवचार येतो, पुढे लनघावूं, असूं वाटतूं मैयाच साूंगतेय… 
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पाऊस येतो तेव्हा वाटतूं मैया म्हिते जाऊ नको…. यावर काहीतरी उपाय साूंगा! मी काय 

कर मिा काही समजत नाहीये….  

माई म्हिाल्या “अग मग लवचार मैयािा तुिा नक्की काय हवय ते”. ठरिूं!मैयािा 

लवचारायचूं!! मी उजव्या हाताची दोन बोटूं बाहेर काढिीत. एका बोटावर ठरविूं ‘जायचूं आहे’ 

आलि दुसऱ्या बोटावर ठरविूं ‘जायचूं नाही’. आश्रमाच्या बाहेर गेिे. मैया लकनारी बसून लतिा 

प्राथवना केिी. म्हटिूं तू साूंगिीि तो िेवटचा लनिवय. मग पाऊस येऊ देत की ऊन वारा… तू 

जो लनिवय घेिीि तो कुठल्याही पररश्थथतीत मी पूिव करायचा प्रयत्न करेन, अथावत तू पाठीिी 

आहेस म्हटल्यावर तुझा लनिवय पूिव होईिच. मी दोन बोटूं मैयाच्या पाण्यात बुडविीत आलि 

तात्काळ पाठमोरी लफरन समोरन येिाऱ्या अनोळखी बाईिा एक बोट धरायिा साूंलगतिूं. 

तीने जे बोट धरिूं त्यावर होतूं ‘जायचूं आहे’. लनिवय झािा होता. लकतीही पाऊस आिा तरी 

आता मी पुढे लनघिार होते. लचतळे माईूंना साूंलगतिूं, त्याूंचे आिीवावद घेतिे, आलि पुन्हा एकदा 

बॅग घेऊन आश्रमाच्या बाहेर पडिो. मागच्या चार पाच वेळाूं सारखूं याही वेळेस पावसािा 

सुरवात झािी. मात्र अगदीच थेंब-थेंब पाऊस असल्याने आम्ही पुढे लनघािो… काही अूंतर 

पाऊस आिा नाही, मात्र तेव्हा आम्ही जे अनुभविूं ते खरोखर अलवश्वसनीय आहे.  

पाऊस पडत होता, मात्र आमच्यावर पडत नव्हता. आम्ही पावसाच्या पुढे होतो. 

आमच्यापासून एक-दीड लकिोमीटर मागे बलघतल्यावर त्या भागात पाऊस पडतो आहे हे 

स्पष् लदसत होतूं. आम्ही पुढे पुढे पाऊस मागे मागे… आज आम्ही जवळजवळ तीस 

लकिोमीटर चाििो होतो. रर्ाच्या थोडूं पुढे कुठेतरी एका लिवमूंलदरात सोय झािी. तो अनुभव 

थोडा लवस्तारपूववक पुढे साूंगते मात्र मूंलदरात पाऊि ठेवेपयांत पाऊस नव्हता आलि मूंलदरात 

पाऊि ठेवताच धो-धो पावसािा सुरवात झािी. ‘जायचूं आहे’ हा लतने लदिेिा लनिवय होता. 

त्याप्रमािे आम्हािा थेंबभरही पाऊस िागिार नाही याची लतनेच काळजी घेतिी. थोड्याच 
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वेळात अमरकूं टक होऊन माईूंचा फोन आिा, तुम्ही गेिे आलि पूंधरा लमलनटात धो-धो पाऊस 

सुर झािा असूं त्याूंनी साूंलगतिूं.  

अमरकूं टक होऊन पुढे रर्ापयांत येताना आम्ही सडक मागे आिो होतो. जप व्हावा 

म्हिून बाबा पुढे आलि मागे असूं नेहमीप्रमािे सुर होतूं. सडक मागव असल्यामुळे बाबा जरा 

लनवाूंतपिे पुढे गेिा आलि मीही माझ्या स्पीडने हळूहळू मागे जात रालहिे. आमच्यात आता 

साधारि एक लकिोमीटर अूंतर असेि. पावसाळी वातावरि, डाूंबरी रस्ता आलि आजूबाजूिा 

जूंगि. प्रसन्नता होतीच. मी जप करत करत पुढे जात होते आलि अिातच रस्त्याच्या कडेवरन 

अचानक एक माकडाूंचा घोळका माझ्या बाजूने आिा. ती माकडूं रस्त्याच्या मध्यभागी येऊन 

बसिी. जिू काही वाट अडवत असावीत अिा पद्धतीने. मी िाूंतपिे लतथेच उभे राहून त्याूंच्या 

जायची वाट बघत होते. थोड्या वेळात माकडाूंचा अजून एक मोठा घोळका आिा आलि तो 

माझ्या मागच्या बाजूने गेिा. मात्र तीही माकडूं रस्त्याच्या मध्यभागी बसून होती. सगळी लमळून 

जवळजवळ िूंभर माकडूं तरी नक्की होती. मी ह्या माकडाूंच्या मधे्य होती. याूंनी मिा 

चहूबाजूूंनी घेरिूं होतूं आलि आता मिा पुढे जायचूं होतूं. माझ्या हातात दूंड होता मात्र या 

माकडाूंना त्याची भीती वाटेि, की मी त्याूंच्या वर िस्त्र उगारिूं आहे असूं वाटेि याचा अूंदाज 

मिा घेता येत नव्हता. मी पुढेही जाऊ िकत नव्हते, मी मागेही जाऊ िकत होते आलि बाबा 

मात्र बराच पुढे लनघून गेिा होता. पुढे जािूं भाग होतूं. मी डोळे बूंद केिे मैयाचूं नाव घेतिूं 

आलि एक एक पाऊि पुढे टाकू िागिे. ही मकव ट मूंडळी जागची हििी देखीि नाहीत. 

त्याूंच्यामधून वाट काढत काढत मी पुढे लनघून गेिे. या मूंडळी ूंनी माझ्याकडे सूंपूिवपिे दुिवक्ष 

केिेिूं होतूं. जिू त्याूंना मी लदसतच नव्हते इतकूं  दुिवक्ष. मैयाची सोबत होती हे काही वेगळूं  

साूंगायिा नकोच! 

आता तो मूंलदराचा अनुभव लवस्तारपूववक साूंगते. आम्ही रर्ाच्या पुढे आिो होतो. इथे 

आभाळ फारच भरन आिूं असल्याने आलि आम्ही थकिो असल्याने आता रर्ा नूंतर जे 
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गाव येईि लतथे थाूंबून जाऊ असूं ठरिूं. मात्र पुढचूं गाव िवकर येईना. हे मूंलदर लदसिूं आलि 

इथेच मुक्काम करायचा असूं ठरिूं. मूंलदर अगदी िहान. फक्त प्रदलक्षिा करता येईि एवढीच 

जागा. हरकत नाही!आम्ही आपिूं सामान ठेविूं. अजून अूंधार पडायिा वेळ होता त्यामुळे 

आसन काही िाविूं नाही. मूंलदराच्या समोर रस्त्याच्या पिीकडल्या बाजूिा एक मोठी लवहीर 

होती लतथेच सूंध्याकाळचूं स्नानादी आटोपिूं. या भागात घरूंही अगदी मोजकीच होती कारि 

गाव बरच िाूंब होतूं. सूंध्याकाळचूं पूजापाठ करन झािूं आलि आता पोटातिी भूक आवाज 

देऊ िागिी. आजूबाजूिा मात्र फारसूं कुिी लदसत नव्हतूं दुकानूं वगैरे देखीि नव्हती आम्ही 

वाट बघायचूं ठरविूं.  

साधारि आठ वाजता एक बैिगाडी मूंलदरासमोर येऊन थाूंबिी. एक मािूस आत आिा 

नमस्कार केिा आलि देवासमोर आम्ही लदवा िाविा आहे का असूं त्याूंनी लवचारिूं. तो आिा 

तसा तो लनघून गेिा त्यानूंतर थोड्यावेळाने मूंलदराच्या मागच्या अूंगिातून एक बाई आिी आलि 

“महाराज भोजन कर लिलजए म्हिून आम्हािा बोिावू िागिी”. मूंलदराच्या मागच्या अूंगिाच्या 

एका कोपऱ्यात एक छोटसूं फाटक होतूं आलि मागे सगळी झाडी होती. त्या झाडीच्या मागे 

एका घराचूं मागचूं छोटूं फाटक होतूं त्यातून आम्ही त्या बूंगिेवजा घरात गेिो. मूंलदर आलि या 

घराच्या मधे्य एक छोटीिी गल्ली होती, मात्र झाडीमुळे ह्या मूंलदराच्या इतक्या जवळ हे 

बूंगिेवजा घर असेि हे कुिािा साूंगता देखीि येिार नाही, असूं हे घर झाकल्या गेिूं होतूं. 

आम्ही मूंलदरात आिो आहे याची खबर या घरातीि बाईूंना किी लमळािी ते आम्हािा माहीत 

नाही. तसा लवर्यही लनघािा नाही. त्याूंनी भोजन प्रसालदिा बोिाविूं आलि आम्ही भोजन 

प्रसालदिा गेिो एवढच. मूंलदरात प्रदलक्षिा मागावतच आम्ही आसनूं िाविीत. आजचा लदवस 

अनपेलक्षतपिे छानच झािा.  

दुसऱ् या लदविी सकाळी पुढच्या प्रवासािा सुरवात केिी. काि आमचे कपडे धुऊन 

झािे नव्हते. त्यामुळेच आज कपडे धुिूं आवश्यक होते. मात्र रामनगरच्या पुढच्या भागात 



 

156 

 

पाण्याची टूंचाई असल्याचूं समजिूं. लकते्यक हापश्या बलघतल्या पि त्याूंना पािीच नव्हतूं. 

आम्ही कनकधारापयांत पोहोचिो. इथे एका हापिीिा पािी िागिूं. मात्र खूप पूंलपूंग केल्यावर 

अगदी बारीक धार येत होती. आमच्याकडे लपण्याच्या पाण्याच्या बाटिी व्यलतररक्त 

साठविीसाठी काहीही नव्हतूं. असूं असताना देखीि इथे जो अनुभव आिा ते पाहून आनूंदाने 

रडावूं का दुःखाने रडावूं हेच कळेना. श्रदे्धिा सीमा नाही इतकूं  मात्र समजिूं… नक्की काय 

झािूं ते साूंगते पुढच्या भागात.. नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७४ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा अमरकूं टक चा पावसाचा अनुभव साूंलगतिा. नमवदा माईच्या 

लनिवयानुसार पुढे जायचूं हा लनिवय घेतिा होता. लतने आम्हािा पावसात लभजू लदिूं नाही.  

रर्ा गावाच्या पुढे एका लिवमूंलदरात आजची रात्र काढिी होती. इथेदेखीि 

अनपेलक्षतपिे उत्तम भोजन व्यवथथा मूंलदराच्या मागच्या भागािा असिेल्या बूंगल्यात झािी 

होती. इथून दुसऱ्या लदविी सकाळी स्नानालद आटोपून आम्ही पुढे लनघािो खरूं  मात्र 

वेळेअभावी आम्ही कपडे धुतिेिे नव्हते. आज कपडे धूिूं गरजेचूं होतूं कारि आज कपडे 

धुतल्या गेिे नाही तर उद्या घािायिा स्वच्छ कपडे आमच्याकडे नव्हते. वाटेत कुठे हापिी 

िागिी तर लतथे थोडा लवश्राम करन कपडे धुऊन घेऊ असूं आम्ही ठरविूं. त्याप्रमािे वाटेत 

बऱ्याच हापश्या िागल्या. मात्र एकीिाही पािी नाही. “िे…एकाही हापिीिा पािी नाही, मिा 

तर वॉलिूंग मिीनची आठवि येते य”.. मी अगदी सहजच बाबािा हे वाक्य बोिून गेिे… 

या भागात पाण्याची टूंचाई असल्याचूं समजिूं. आम्ही सडक मागावने लनघािो होतो 

त्यामुळे नमवदामैया ही फार जवळ नव्हती. आता पािी सापडेपयांत वाट पाहिे यालिवाय दुसरा 

इिाज नव्हता. िेवटी कनकधारािा एका मोकळ्या प्लॉटवर एक हापिी सापडिी लतिा पािी 

होतूं, मात्र खूप पूंलपूंग केल्यावर अगदी थोडूंच पािी यायचूं. आमच्याजवळ साठविीिा देखीि 

काही नाही. आता कपडे धुण्यापेक्षा लनदान पाण्यातून काढिे महत्त्वाचे वाटू िागिे. लतथेच 

मोकळ्या मैदानात आम्ही सामान मोकळ केिूं. धुण्याचे कपडे वेगळे केिे, आलि आिटून 

पािटून, जोर िावून, पािी काढायिा सुरवात केिी. दोन-तीन पाण्यातून कपडे काढल्या 
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जातीि की नाही ही सुद्धा िूंकाच होती. आमचे प्रयत्न सुर होते. आलि िेजारच्याच घरातिी 

एक बावीस पूंचवीस वर्ाांची मुिगी आमचा हा प्रयत्न बघत होती.  

कनकधारा गाव फार मोठ असूं नाही. इथे िोकाूंकडे मोबाईि हौसेखातर घेतिेिे आहे 

पि नेटवकव  फारसूं लमळत नाही. नाही म्हिायिा इिेश्क्टि लसटी आहे पि िाईट फारच जास्त 

जातात. अिा छोट्यािा गावात असताना त्या लदविीची सूंध्याकाळ अलतिय अनपेलक्षत 

अनुभवातून गेिी.  

अम्ही सतत पािी काढण्याचा आलि कपडे धुण्याचा प्रयत्न करत होतो आलि िेजारच्या 

घरातिी ती तरिी आमच्याकडे बघत होती लतने आम्हािा आवाज लदिा “मैया जी पानी नही 

आयेगा. हमारे घर मे पानी भर के रखा है. आप कपडे धो िीलजये”… आम्ही न मागताही 

आम्हािा पािी लमळािूं म्हिून आनूंद झािा खरा मात्र ह्या घरच्या िोकाूंनी कुठून तरी पािी 

भरन आििूं असेि आलि ते आपि वापरावूं हे काही प्रिस्त वाटिूं नाही. मी लतिा म्हिािे, 

एक बादिी पािी दे त्यात कपडे बुचकळून काढतो. उद्या पुन्हा कुठेतरी व्यवश्थथत धूवून घेऊ. 

आमचूं हे बोििूं सुर असतानाच आतून लतची आई बाहेर आिी. आलि त्याूंनी आम्हािा 

आग्रहाने घरात बोिाविूं, अक्षरिहा हात धरन ती मिा घरी घेऊन आिी आलि आपल्या 

मुिीिा जे बोििी ते ऐकून आम्ही थक्कच झािो.  

ती आपल्या मुिीिा म्हिािी “अरे इतना सारा पानी रखा है एक बाल्टी पानी कू्य देती 

हो पररक्रमावासीको? पहिे एक काम करो जनरेटर सुर करो, तब तक वो बक्सा खोिो” 

असूं म्हित लतने नवीन कोऱ्या वॉलिूंग मिीन चा बॉक्स आमच्यासमोर उघडा केिा. ती पुढे 

म्हिािी, “गुलडया की िादी तय हुई है, उसके लिए वॉलिूंग मिीन िाया है, अभी िादी को 

समय है, आप इस मिीन मे पुरे कपडे धोिेना, मेरी गुलडया की मिीन अच्छी और िूंबी चिेगी. 

अगर पहिी बार पररक्रमावासीओके कपडे जायेंगे तो िुभ िगुन होगा”… लकती ही श्रद्धा? 

मुिीच्या िग्नासाठी आििेिी नवी कोरी मिीन त्या बाईने पररक्रमावासी ूंचे कपडे धुण्यासाठी 
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उघडून लदिी… लतच्या श्रदे्धचा मान ठेविा आलि वॉलिूंग मिीन मधे्य आम्ही कपडे धुतिे. 

इतक्या छोट्या गावात लजथे मोबाईिच नेटवकव  नाही, इिेश्क्टि लसटी चा भरोसा नाही, अिा 

लठकािी जनरेटर सुर करन वॉलिूंग मिीन मधे्य आमचे कपडे धुतल्या जावे यािा काय 

म्हिायचूं? पि हा अनुभव इथे सूंपत नाहीये… कारि पुढे जे काय झािूं त्याने मी स्वतःिा 

थाूंबवू िकिे नाही आलि ओक्साबोक्सी रडू िागिे. मीच काय लतथे हजर असिेिूं प्रते्यकच 

जि रडत होतूं. साूंगते.  

“आज यही सो जाओ कि सुबह लनकि जाना”. त्या आईूंनी खूप आग्रहाने आम्हािा 

लतथेच थाूंबवून घेतिूं. समोरच ओट्यावर आम्ही आमचूं आसन िाविूं. सूंध्याकाळची आरती 

पूजा झािी. भोजन प्रसादी साठी आम्हािा आत बोिावल्या गेिूं. पूंचपक्वान्नाचे भोजन 

आमच्यासमोर माूंडून ठेविूं होतूं. बटाट्याची भाजी, पुरी, खीर, लिरा आलि सुूंदर सा पुिाव 

असूं भरिेिूं ताट. चलवष् आलि पोटभर जेवि आम्हािा खाऊ घातल्यानूंतर घरची मूंडळी 

जेवायिा बसिीत. त्याूंच्या ताटात मात्र फक्त वरि आलि भात… त्याूंची पररश्थथती सधन लदसत 

होती, मग तरीही ते फक्त वरि भातच का खात असावे?  

“दीदी, लबलटया, आपने पुरी सब्जी खीर हिवा नही लिया? भैया जी को भी नही परोसा?”

मी लवचारिूं… त्यावेळी लतथे घरची बाई, लतची मुिगी आलि लतचा मुिगा असे लतघे जि होते. 

लतघाूंनी फक्त नकारात्मक मान हिविी आलि ते मुकाट्याने जेऊ िागिे. मिा काही समजेना, 

मात्र तरीही त्याूंचूं जेवि होईस्तोवर मी िाूंत बसिे आलि त्याूंचूं जेवि झाल्यानूंतर माझा प्रश्न 

पुन्हा लवचारिा?“आपको लमठा पसूंद नही है क्या दीदी?”…आता मात्र घरची मैया जी ढसा 

ढसा रडू िागिी. दोन्ही मुिूं देखीि कावरीबावरी झािीत. मैया जी ूंनी माझ्या गळ्यात लमठी 

मारिी आलि म्हिाल्या…”आज बच्चो के लपताजी को गुजर के 17 लदन हो गये है. उनके जानेके 

बाद आप हमारे घर पधारे पहिे पररक्रमावासी हो. मेरे पती पररक्रमावासीओकी बहुत सेवा 

करते थे. वे हमेिा कहा करते थे की पररक्रमा वालसयोूं की सेवा मत छोडना. हम सब बाहर 
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गाव गये थे तब अचानक ही हाटव अटॅक हुआ और चि बसे. लजस लदन चि बसे उस लदन भी 

उन्होूंने अपने हाथो से पररक्रमा वालसयोूं को चाय लपिायी थी, तब हमारी फोन पर बात हुई 

थी…. आज आप हमारे यहा पधारे है तो िगता है लक आपको यहा उन्होने ही रोक लिया है…. 

आपको देख कर िगता है हमारे पती यही आसपास है…. िेलकन हमे माफ कररयेगा, यह 

बात हमने आपको पहिे नही बताई”… 

लतचूं बोििूं ऐकून मिा सुद्धा अशू्र थाूंबवता आिे नाहीत. लजचा नवरा जाऊन फक्त 

सतरा लदवस झािे आहेत, ज्या मुिीचूं िग्न वलडिाूंच्या लनधनामुळे िाूंबिीवर पडिूं आहे, त्या 

बाईची आलि त्या िेकराूंची मैय्या वर आलि पररक्रमावासी ूंवर इतकी श्रद्धा? इतका लवश्वास?…

नमवदामय्याच्या पररक्रमावासी ूंच्या येण्याने त्याूंच्या कुटुूंबािा लमळािेिूं समाधान हे सगळ्यापेक्षा 

जास्त मोठूं  आहे. आम्ही दुसऱ्या लदविी लतथेच थाूंबण्याचा लनचय केिा. “आप कि भी रकोगे 

तो हमे बहोत अच्छा िगेगा” या लवनूंतीिा आम्ही मान देऊ िकिो आलि त्या कुटुूंबात दोन 

समाधानाचे क्षि देण्यासाठी नमवदामैया ने आम्हािा लतथवर पाठविूं हे आमचूं भाग्य! खरूंच 

कमाि वाटते गूं मैया तुझी… कधी तू तुझूं रप माझ्यातून दाखवते तर कधी तू तुझूं रप 

इतराूंच्यात मिा दाखवतेस…. मिा भरभरन समाधान देतेस आलि कुिाच्यातरी समाधानाचूं 

कारि मिा बनवतेस… ते पुण्य तू माझ्या पदरात घाितेस.. खरूंच तुझी िीिा नूं 

समजण्यासारखी आहे गूं!… लतथून पाय लनघत नव्हता तरीही दुसऱ्या लदविी भोजन प्रसादी 

आटोपून आम्ही पुढे लनघािो.. फोन नूंबर एक्सचेंज केिेत. आज दोन वर्ाांनूंतरही दीदी 

माझ्यािी सूंपकावत आहेत. पररक्रमावासी ूंची सेवा आधी सारखेच आताही सुर आहे, आलि 

दीदी आजही म्हितात, “माताजी उस लदन तुम आये इसलिये हम यह सेवा आगे बढा सके… 

मै तो तूट ही गई थी, तुम्हारे आने के कारि मुझे सही रास्ता लमि गया”… त्याूंची मुिगी गाडा 

सराईिा स्वतःच्या घरी आता सुखाने नाूंदते आहे… नमवदा माई तू तुझ्या भक्ताूंना कायम साथ 

देत असतेच, कायम सन्मागव दाखवतच असते…!! 
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कनकधार येथील दीदी व त्याूंचे कुटुूंब 

दीदी ूंचा लनरोप घेऊन पुढे लनघािो, तो सहा-सात लकिोमीटर अूंतर चािून झाल्यावर 

माझूं से्वटर लददी ूंकडे रालहल्याचूं िक्षात आिूं. आजवर अनेक गोष्ी मागे सुटल्यात मात्र ज्या 

सुटल्यात त्या सुटल्यात.. त्यासाठी पररक्रमेत असताना परत म्हिून लफरिे नाही. तसूंच 

से्वटरचूं… जे राहीिूं ते मैयापवि… त्याचा पुढे लवचारही करायचा नाही. आम्ही पुढे चाित 

रालहिो. साधारि खरूं  गहनाच्या आगेमागे असताना एक बाईक वरचा मािूस आमच्या पािी 

येऊन थाूंबिा. “तुम्हारा सामान कनकधारा में छूूं ट गया है ना? यही रक जाओ सामान लमि 

जायेगा”… दीदी ूंनी माझूं से्वटर एका ऑटो वाल्यािा लदिूं होतूं. ऑटो वाल्यािा एक सवारी 

कुठेतरी सोडून मग आमच्यापयांत येिूं िक्य होिार होतूं म्हिून समोर जािाऱ् या एका 

अनोळखी गाडीवाल्यािा हा लनरोप देऊन त्याने पुढे पाठविूं. सात-आठ लकिोमीटर तो 

ऑटोवािा फक्त माझूं से्वटर मिा देण्यासाठी आिा होता. अिावेळी नेमकूं  काय करावूं तेच 

समजत नाही…. िेवटी काहीही न करता अलतिय प्रामालिकपिे आलि आदराने नमवदे हर 

करण्यापिीकडे काहीही लिल्लक उरत नाही… मी देखीि तेच केिूं..  
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खरूंतर आज खर गहना होऊन देखीि पुढे जाण्याची इच्छा होती. मात्र बाबाचा पाय 

दुखत होता, माझी िुूंगी फाटिी होती ती लिवून घेिूं आवश्यक होतूं… वाटेत िहान-िहान 

गावूं असल्याने एखादा टेिर सापडेि असूं वाटत होतूं. बाबाचा आराम देखीि होईि आलि 

िुूंगीचूं काम देखीि होईि असा लवचार करन आमचा िोध सुर होता. मात्र ह्या सगळ्यात 

काहीतरी वेगळूं  घडायचूं होतूं. काहीतरी लिकवि लमळायची होती. नेमकूं  काय घडिूं आलि 

नेमकी कुठिी लिकवि लमळािी ते साूंगिार पि पुढच्या भागात…. नमवदे हर..  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७५ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा कनकधारा या गावातीि वॉलिूंग मिीनचा आिेिा अनुभव 

साूंलगतिा. सतराच लदवस आधी ज्या घरचा करता सवरता पुरर् काळाने ओढून नेिा होता 

त्या घरी आम्हािा लमळािेिी अलतिय पे्रमाची वागिूक आलि तिाही पररश्थथतीत सूंयमानूं 

वागिारी घरची मूंडळी याूंच्याबद्दि मी तुम्हािा साूंलगतिूं होतूं. आता इथून पुढे जाऊयात.  

मोहतरा, गाडासराय, बोूंदरगाव, सूलनया मार, ही गावूं पार करत करत आम्ही खरगहना 

येथे पोहोचिार होतो. बोूंदरगाव चा एक अनुभव साूंगते. मिा वाटतूं मागे कुठल्यातरी भागात 

मी या अनुभवाचा उले्लख केिेिा आहे. बोूंदरगाव इथे आम्ही एका झाडाखािी लवश्राम करत 

बसिो होतो. त्याच झाडाखािी काही िहान मुिे खेळत होती. आम्ही त्या िहान मुिाूंचा खेळ 

बघत होतो. पररक्रमावासी ूंना बलघतिूं की “नमवदे हर” करायचूं आलि टॉफी मागायची हा नमवदा 

लकनारी िहान मुिाूंचा चाििारा खेळच जिू. ह्या िहान मुिाूंनी देखीि आम्हािा “नमवदे हर” 

केिूं आलि आमच्याकडे टॉफी मालगतल्या. मात्र यातिी एक िहान मुिगी आमच्याकडून 

टॉफी घ्यायिा तयार नव्हती. ती मिा पाहून ढसढसा रडू िागिी. लतिा असूं रडताना बघून 

मिाही रडायिा आिूं. ती मिा लबिगुन रडु िागिी. आम्ही लतिा लतच्या घरी सोडण्याचा 

लनिवय घेतिा आलि त्याप्रमािे लतच्या घरी गेिो.  

ती मुसिमान धमावची. लतच्या आईने साूंलगतिूं की गेल्या तीन लदवसाूंपासून ती कोिाची 

तरी वाट बघत होती. “मेरी मा ने वािी है” असूं म्हित होती. ह्या मुिीच्या घरी आम्ही गुळाचा 

खडा पािी आलि चहा प्यायिो. लतिा खूप खूप आिीवावद लदिेत. लतचूं माझूं मागच्या जन्मीचूं 
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काय नातूं असावूं मालहत नाही, पि पररक्रमेत अिाप्रकारचे दोन-तीन अनुभव आिेत हे मात्र 

खरूं . माझे मागे सुटिेिे लकूं वा मिा मागे सोडिेिे कुठिेतरी जीव माझ्या भेटीसाठी, काही 

कारिास्तव असेि कदालचत, पि अडकून होतेत… कदालचत माझ्या लकूं वा त्याूंच्या, पुढल्या 

जन्माूंतही ही एक भेट तेवढी घडून यायची होती असूं असेि, पि ती भेट घडून आिी आलि 

त्या चक्रािा पूिवलवराम लमळािा हे मात्र नक्की. एक मात्र अगदीच िक्षात घेण्यासारखूं आहे ते 

असूं की असे अनुभव मिा आिे त्यावेळी मिा भेटिाऱ्या चारही व्यक्ती या िहान मुिाूंच्या 

रपात होत्या. एक छोटसूं बकरीच लपलू्ल ही होतूं. स्वतःच्या आईकडे न जािारूं , माझ्याकडून 

दुसरीकडे कुठेही न जािारूं  एक आठ मलहन्याूंचूं बाळ होतूं… लवक्रमपूर जवळ भेटिेिा 

साडेतीन चार वर्ावचा मुिगाही मिा सोडायिा तयार नव्हता… या सगळ्याूंचूं आलि माझूं काय 

नातूं होतूं मालहत नाही कारि आत्ताच्या म्हिजे ह्या जन्मात तरी त्याूंची माझी पुन्हा भेट होईि 

याची िाश्वती देता येत नाही… असो असे प्रश्न फक्त सोडून द्यायचे असतात.  

आम्ही पुढे लनघािो. अगदी पुढचूं गाव सुलनया मार. इथे एका बाईूंनी आम्हािा चहासाठी 

बोिाविूं. लतच्याकडे समोर छोटसूं अूंगि होतूं लतथे लवश्रामा साठी थाूंबिो. आतून एक सतरा-

अठरा वर्ाांची तरिी बाहेर आिी. आम्हािा म्हिािी “कुछ कपडा वगैरे लसिना हो तो बताओ 

मै टेिर हू”… मी तुम्हािा मागच्या भागातच साूंलगतिूं होतूं की मिा िुूंग्या लिवून घ्यायच्या 

आहेत आलि आज टेिर िोधून त्या लिवून घेऊ असूं ठरविूं होतूं. माझ्या दोन्ही िुूंग्या 

काठापासून फाटत आल्या होत्या. त्या ताबडतोब लिविूं गरजेचूं होतूं. आम्हािा टेिर 

िोधायची गरजच पडिी नाही. लजथे आम्हािा लवश्राूंतीसाठी, चहासाठी बोिाविूं ते घरच मुळी 

टेिरचूं लनघािूं… िुूंग्या लिवून झाल्यात… त्या कापाव्या िागल्या त्यामुळे त्या उूंचीिा कमी 

झाल्या, म्हिून या तरिीने िुूंगीिा स्वतःजवळचूं कापड जोडून लदिूं. एरवी एखाद्या टेिर न 

प्रोफेिनॅलिझम चा लवचार केिा असता, मात्र या तरिीने मिा न लवचारताच, फक्त माझी 

गैरसोय होऊ नये यासाठी कुठिसूं कापड वरच्या काठािा जोडून, िुूंगीची उूंची आधी सारखी 

केिी आलि अिी तयार िुूंगी मिा दाखवायिा बाहेर घेऊन आिी.  
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जेव्हा इतकी आपुिकी, इतकूं  पे्रम, समोर येतूं तेव्हा त्याची पैिात मोजिी करिूं म्हिजे 

िुद्ध अपमान करिूं आहे…. पि त्याची लकूं मत ही जालिवेतून ठेवायिा हवी…. अिावेळी 

पररक्रमावासी हा माईच्या आलि त्या लतच्या िेकराूंच्या ऋिातच राहतो… तरीही फुि ना 

फुिाची पाकळी.. लकूं वा “टोकन ऑफ िव” म्हिू हवूं तर, असूं काहीतरी करायची प्रचूंड इच्छा 

होत असते. तुम्हािा इच्छा झािी आलि मैय्या ने पूिव केिी नाही असूं होतच नाही… इथेही 

तसूंच झािूं. बोिता बोिता या तरिीचूं िग्न ठरिूं असल्याचूं समजिूं. लतचा भाऊ िहरातून 

खरेदी करन आिा होता. मग आम्हा पररक्रमावासी ना अगदी घरातल्या सारखूं वागवून 

िग्नाची खरेदी दाखवण्यात आिी. या खरेदी माफव त मिा आलि बाबािा ह्या तरिी साठी पे्रम 

भेट देण्याची सूंधी लमळािी. “बहोत सुूंदर चूडा है ये… ये मेरी तरफ से होगा आपकी िादी के 

लिये…. आपने मुझे मैय्याजी कहा है बेटा, तो आप अब इनकार नही कर सकते.. ” माझ्याही 

नकळत मी बोिून गेिे, अन् लतिा सुद्धा नकार देता आिा नाही. लकूं बहुना लतिा इतका आनूंद 

झािा की तो आनूंद लतच्या डोळ्यातून घळाघळा वाहू िागिा…. िग्नाचा चुडा म्हिजे 

सौभाग्याचा दालगना.. आलि तो नमवदा माईच्या पररक्रमावासी ूंकडून लमळतोय यात लतिा इतका 

आनूंद होत होता म्हिून साूंगू.. ! आम्ही लनरोप घेऊन पुढे लनघािो.  

आता खरूं  कुूं डा या गावािा जायचूं होतूं. पि खरगहना जवळच अूंधार पडेि असूं वाटिूं. 

आम्ही लनवारा िोधू िागिो. एका मूंलदरात डोकाविूं तर लतथे कुिीही नव्हतूं. आजुबाजुची घरूं  

पालहिी. राहता येईि अिी काही ही अवथथा नव्हतीच. पुढे अजून एक मूंलदर िागिूं. लतथे एक 

सूंन्यासी होतेत. आम्ही नमवदे हर केिूं आलि इथे राहता येईि का अिी चौकिी केिी. त्या 

सन्यासाूंचा मूड नसावा कदालचत. “यहा नही रह सकते जावो आगे”.. कारि नसतानाच ते 

आमच्या अूंगावर खेकसिेच… जाऊदे बघू यात पुढे असूं म्हिून आम्ही पुढे लनघािो.. तेवढ्यात 

त्याच सन्याश्याने पुन्हा आवाज लदिा. “पररक्रमा में हो क्या? अगर यहाँ रकना हुआ तो कब 

तक रकोगे? भोजन व्यवथथा अपने आप करना होगा… चिेगा तो आजाओ…” 
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लतथे गेल्यावर सववप्रथम चहापािी झािूं. गरम गरम चहा लपऊन सूंन्यासी महाराज थूंड 

झािे असावे. आम्ही कुठून अिी त्याूंनी चौकिी केिी. मग ते पुन्हा गरम झािे.. “पररक्रमा मे 

हो तो हुकुम कू्य नही करते? मूंलदर मे आये हो, लकसी के बाप का घर नही है! याद रखो, जब 

कभी भी मूंलदर जाओगे तो अलधकार के साथ वहा रहो. मूंलदर लकसी की जहालगरी नही है… 

भगवान का घर है… और तुम पररक्रमा कर रहे हो, भगवान के घर लनवास करने का पूरा 

अलधकार है तुम्हारा. एक रात रक के आगे जाते हो तुम… हक से बोिा करो की आसन 

िगाना है…” ही मात्र आतापयांत लमळािेिी नवीन लिकवि होती. अथावत एकूं दरच पररक्रमेत 

असताना लवनम्रता आलि स्वीकार या दोन गोष्ी अूंगात रजल्या सारख्या झाल्या होत्या, मात्र 

गरज असताना असा अलधकार देखीि गाजवायचा हे नव्याने समजिूं होतूं. अथावत या 

अलधकारात मगररी नसावी फक्त गरज आहे हे भान असायिा हवूं.  

सूंध्याकाळी सूंन्यासी महाराजाूंनीच स्वयूंपाक केिा. छान सत्सूंग झािा. तुम्ही 

पररक्रमावासी बरेचदा आपिे अलधकार गाजवत नाहीत हेच तुम्हािा लिकवायचूं होतूं असूंही 

महाराज म्हिािे. इथून पुढे कुकरा मठ, बीश्च्छया रोड, असूं करत करत लदूंडोरीिा पोहोचिो. 

लदूंडोरीिा पोहोचण्याच्या आधी वाटेत आम्हािा कनै्हया भैया म्हिून एक जि भेटिेत. ते पुन्हा 

लदूंडोरीिा देखीि भेटिेत, लकूं बहुना आमच्यासाठी खास म्हिून आिेत. लदूंडोरी पासून ते 

सक्कापयांतच्या प्रवासात सुद्धा एक म्हातारे आजोबा भेटिे होते. आलि याच प्रवासात सतीि 

भाई नायक भेटिे होते…. याच प्रवासात पुन्हा एका अिा घरी थाूंबिो जो अनुभव थोडाफार 

कनकधारा सारखाच होता… नायक भाईूंच पे्रम मात्र वाखािण्याजोगूं…कारि पलहल्याच नवे्ह 

तर दुसऱ् याही पररक्रमेत नायक भाईूंची आलि माझी भेट झािी, तेव्हाही त्याूंचूं मैयापे्रम मैया 

इतकूं च अथाूंग आहे हे जािविूं.. त्याही अनुभवाबद्दि साूंगेनच पि पुढच्या भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७६ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा बोूंदरगावच्या मुिीबद्दि साूंलगतिूं होतूं. अचानक पिे 

रस्त्यात भेटिेिी टेिर मुिगी आलि लतने लदिेिी सेवा ही मी तुम्हािा साूंलगतिी होती. 

खरूंगहनािा झािेिा सत्सूंग देखीि आपि बलघतिा. इथून पुढे आम्ही कुकरा मठिा गेिो. 

कुकरा मठिा एका कुत्र्याचूं मूंलदर आहे. कुकुर म्हिजे कुत्रा. कुत्र्याचूं मूंलदर हे ऐकून तुम्हािा 

आचयव वाटेि. त्या कुत्र्याची गोष् थोडक्यात साूंगते.  

ही गोष् एका बूंजारी जमाती मधल्या बाईच्या कुत्र्याची आहे. ही बूंजारी जमात गावोगाव 

लफरत असते. एकदा ही जमात लदूंडोरी जवळ थाूंबिी असताना एका बूंजारी बाईिा कजावची 

गरज भासिी. लतथल्या सावकाराकडून लतने कजव घेतिे मात्र गाव सोडताना ते कजव ती परत 

कर िकिी नाही. काहीतरी ठेव ठेवायची म्हिून त्या बूंजारी बाईने आपिा कुत्रा सावकारािा 

लदिा. कुत्र्यािा समजवून साूंलगतिूं की आता तुझे मािक सावकार आहेत. त्याूंची तू सेवा 

करायची तरच माझूं कजव लफटेि. हा कुत्रा देखीि सावकाराची प्रामालिकपिे सेवा कर 

िागिा. एकदा सावकाराकडे चोरी झािी मात्र कुत्र्याने प्रसूंगावधान राखून चोराूंना पळून 

िाविे आलि सावकाराचा जीव वाचविा. सावकारािा अलतिय आनूंद झािा आलि ह्या बूंजारी 

बाईच्या कुत्र्याने आपिे प्राि वाचविे हे पाहून त्याने त्या बूंजारी बाईचे सवव कजव सावकाराने 

माफ केिे. इतकेच नवे्ह तर आपल्या जवळीि सवव दालगने एका रमािात बाूंधून त्यात एक 

लचठ्ठी ठेविी. “मी तुझ्या कुत्र्यािा बूंधनमुक्त करत आहे आलि या दालगन्याूंसह तुझ्याकडे परत 

पाठवत आहे” असूं त्या लचठ्ठीत लिलहिूं होतूं.  
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कुत्रा अलतिय आनूंदाने आपल्या मािलकिीकडे दालगन्याूंचूं गाठोडूं घेऊन लनघािा. 

मािलकिीिा भेटिा आलि लतच्या पुढ्यात दालगन्याूंचूं गाठोडूं ठेविूं. ते दालगने पाहून बूंजारीि 

लचडिी, रागाविी, लतिा वाटिूं या कुत्र्यानेच सावकाराकडे चोरी केिी. लदिेिी लचठ्ठी न 

वाचताच लतने कुत्र्यािा काठीने चाूंगिेच बदडून काढिे. आलि त्यातच त्या कुत्र्याचा जीव गेिा. 

दालगन्याूंची लपिवी घेऊन बूंजारीि सावकाराकडे गेिी असता झािेिी हकीगत लतिा 

समजिी. आपल्या कुत्र्याच्या लनधनामुळे आलि स्वतःच्या कृत्यामुळे ती फार फार दुखी झािी 

आलि लजथे त्या कुत्र्याने देह सोडिा लतथेच लतने त्याचे मूंलदर बाूंधिे व िेवटपयांत या मूंलदरात 

सेवा करत रालहिी. हे मूंलदर बघतो त्यावेळी आलि ही कथा ऐकतो त्यावेळी मन खरोखरीच 

भरन येते. या कुकरा मठ चा पररसर अलतिय रमिीय आहे.  

कुकरा मठ होऊन पुढे ऋिमुके्तश्वर मूंलदर बघत पुढे आिो. आम्ही नमवदा 

लकनाऱ्यापासून साधारि तीन ते चार लकिोमीटर दूर असू. इथे पुढे गोमती नदीचा सूंगम आहे. 

आम्ही मात्र रस्त्यानेच पुढे पुढे जात होतो. वाटेत एका दुकानात आम्हािा चहा आलि 

फराळासाठी बोिाविूं. त्याच दुकानात एक लगऱ् हाईक आिा होता. त्यािा पररक्रमावासी ूंबद्दि 

फार आथथा होती. जरा लवश्राम झाल्यावर जाता जाता त्याने बाबाच्या हातात एक कागदाची 

पुूंगळी कोूंबिी. बरेचदा िोक दलक्षिा अिी कागदात गुूंडाळून देतात. आम्हािा वाटिूं त्यानेही 

दलक्षिा लदिी असेि. तो पुढे लनघून गेल्यावर बाबाने कागदाची पुूंगळी म्हिून पालहिी तर त्यात 

पैसे नव्हते. त्यात “कृष्णा” आलि खािी फोन नूंबर लिलहिा होता. सोबत एक नोट लिलहिी 

होती ती अिी- “आपको मेरी जररत ना पडे तो अच्छा है, िेलकन आपको मेरी जररत पडने 

वािी है तब मुझे फोन कररयेगा”… मैयानी लदिेिूं दान समजून तो फोन नूंबर फोन मधे्य सेव 

करन घेतिा आलि आम्ही पुढे लनघािो. कृष्णा ने आमचा फोन नूंबर घेतिा नव्हता. तो कुठिा 

राहिारा याबद्दि आम्हािा मालहती नव्हती. त्याची गरज आम्हािा पडेि का? केव्हा पडेि? 

आलि त्याची मदत होईि का? असा कुठिाच लवचार आम्ही केिा नव्हता, मात्र त्याच्या 

मदतीची वेळ अगदीच समोर आहे हे आम्हािा तरी कसूं समजिार? 
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आम्ही लदूंडोरीिा पोहोचिो. साधारि साडेचार पाच झािे असिार. लकनाऱ्यावर आश्रम 

आहे लतथे गेिो. आश्रमात प्रचूंड गदी होती. अलजबात जागा नव्हती. जी जागा आम्हािा 

दाखवण्यात आिी की अलतिय कोूंदट, कुबट, धूळ ग्रस्त अिी असल्याने लतथे रहावसूं वाटिूं 

नाही.  

स्नान पूजालद आटोपून मग बघुयात, वाटिूं तर अूंगिात आसन िावूयात असूं आम्ही 

ठरविूं. आमचूं स्नानादी आटोपून झाल्यावर ठरल्याप्रमािे अूंगिात आसन िाविार तोच 

बाबाच्या मनात लवचार आिा, अजून कुठिी जागा माहीत असेि तर ह्या कृष्णािा लवचाराव 

का? जी लचट्ठी मैया ने आपल्या हाती लदिी कदालचत त्याचा उपयोग करण्याची हीच वेळ 

असेि? कदालचत अिी वेळ येिार आहे हे माहीत असल्यानेच मैया ने कृष्णािा त्याचा नूंबर 

आम्हािा देण्याची बुद्धी लदिी असेि?.. बाबाूंनी कृष्णािा फोन केिा. फोन येताच कृष्णाने 

आम्हािा आम्ही कुठे आहे ते लवचारिूं आलि फोन बूंद केिा. मग कृष्णा चा फोन िागिा 

नाही. मात्र थोड्याच वेळात आम्हािा िोधत िोधत दोघूं मुिूं आिी. त्याूंच्याजवळ दुकानात 

काढिेिा आमचा आलि कृष्णाचा फोटो होता. “बाबाजी मैया जी चिो आपकी व्यवथथा दुसरी 

जगह कर दीयी है.. अभी अभी हमारे बडे भैया कृष्णा भैया का फोन आया था.. ” असूं म्हित 

ती दोघूं मुिूं आम्हािा एका मोठ्या लबश्डूंगच्या फटका समोर घेऊन आिीत. ही लबश्डूंग 

बहुधा काही ऑलफसेस लकूं वा कमलिवयि कॉम्प्पे्लक्स सारखी असावी मात्र कुठिीही पाटी 

लिलहिेिी नव्हती. “यहाँ नीचे एक रम है, आप लवश्राम कीलजए. भोजन थोडी देर मे आ 

जायेगा” असूं म्हिून आमचूं सामान रम मधे्य ठेवून ती मुिूं लनघून गेिीत… साूंलगतल्याप्रमािे 

थोड्यावेळात पुरी, भाजी, भात वरि आलि गुिाबजाम असा जेविाचा डब्बा आिा. कृष्णाचा 

फोन काही केल्या िागेना… मात्र ती रात्र अगदी फाइव स्टार फॅलसलिटी असल्यासारखी गेिी… 

कोि कुठिा हा कृष्णा मैयाच जािे… पुढे अनेक लदवस कृष्णाचा फोन िावून पालहिा मात्र 

त्याचा फोन कधीच का िागिा नाही हे कोडूं उिगडत नाही. कृष्णाने देखीि नूंतर कधी फोन 

केिा नाही. माझ्याकडे या व्यलतररक्त कृष्णाबद्दि काहीही अजून मालहती नाही. इतकूं च काय 
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तर आमचा आलि कृष्णाचा फोटो देखीि कृष्णाने त्याच्या कॅमेराने काढिा होता तो ही 

आमच्याकडे आिेिा नाही.  

लदूंडोरी होऊन पुढे सिैया, लकसिपुरी मागे नूंतर आम्ही सक्कािा येउन थाूंबिो. हा 

रस्ता डोूंगराळ रस्ता आहे. दूर दूरपयांत रस्ता आलि चढाव लदसत राहतो. आजूबाजूिा िेती 

आहे आलि झाडूं अलजबात नाहीत. दुपारच्या टळटळत्या उन्हात लवसावा म्हिून असा काही 

नाहीच. नाही म्हिायिा कुठेकुठे पाण्याचे राूंजि भरन ठेविेिे. आलि वाटेत येिारे जािारेही 

फार म्हिून नाही. दुपारचूं टळटळ ऊन मिा जािवू िागिूं होतूं. मजि दरमजि करत समोर 

लदसिाऱ्या टेकडीच्या वर असिेल्या वस्तीमधे्य आता आपि लवश्राम कर असूं आम्ही ठरविूं 

होतूं. जवळचूं पािी सूंपत आिूं होतूं. क्वलचत एखादा येिारा जािारा नमवदे हर करायचा. 

असाच कुठून सा एक मािूस आमच्या पािी येऊन थाूंबिा. त्याच्याजवळ लहरो पुक गाडी 

होती. त्याच्या गाडीच्या दोन्ही बाजूिा कसल्याश्या मोठाल्या बॅग बाूंधल्या होत्या. िेताच्या एका 

कोपऱ्यात, नािीच्या बाजूिा, एका काटेरी झाडाखािी, थोड्यािा साविीत मी आलि बाबा 

बसिेिो होतो. ती गाडी आमच्या पुढे येऊन थाूंबिी आलि त्या गाडीवाल्या तरिाने मागच्या 

बॅगा उघडून सुूंदर रसरिीत िाि टमाटे बाहेर काढिे. पटकन श्खिातून चाकू काढिा. 

टमाट्याच्या चार फोडी केल्या त्यावर मीठ मसािा घािून एका पेपर पे्लट मधे्य आमच्या 

पुढ्यात ठेवल्या. “बाबुजी अलभ खेत से तोडे है टमाटर, एकदम ताजे है, मुझे नमक मसािा 

डािकर खाना पसूंद है इसलिये साथ नमक मसािा भी रखा है.. आपको देख के िगा आपको 

बहुत प्यास िगी होगी इसीलिए अभी काटके लदया टमाटर… और भी है रासे्त के लिए देकर 

रखता हु” असूं म्हित चार टमाटे बाबािा आलि चार टमाटे मिा असे जबरदस्ती हातावर 

ठेविे. सोबतच दुसऱ्या लपिवीतून काही आवळे काढिे आलि तेही आम्हािा लदिे. मैय्या फक्त 

भुकेची काळजी घेते असूं नाही. माझ्यासारख्या डायटीलियनिा त्यावेळी टमाटे आलि आवळे 

लमळण्याचूं महत्त्व समजू िकतूं. योग्यवेळी रसदार आलि पोर्क लवटालमन असिेिूं फळ 

लमळिूं म्हिजे काही गूंमत नाही हूं!  
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याच रस्त्यावर एक सू्कटर वािे म्हातारे आजोबा येऊन थाूंबिे. आमची चौकिी केिी. 

आम्हािा दहा दहा रपयाूंची दलक्षिा घेऊन परत लफरिे आलि म्हिािे “मै अभी आ रहा हु, 

आप चिते रहो मै आपको पकड िूूंगा”… आम्ही पुढे लनघािो. त्या आजोबाूंची दलक्षिा देऊन 

झािी होती. आता किािा परत येतीि ते? असा लवचार करन आम्ही त्याूंच्यासाठी थाूंबिो 

नाही. पुढेच चाित रालहिो. तासा दीड तासाूंनी सू्कटर वािे आजोबा पुन्हा आमच्या मागून 

आिे आलि एक भिी मोठी लपिवी आमच्या हाती लदिी. त्या लपिवीचूं वजन साधारि तीन-

साडेतीन लकिो असेि. आम्ही एवढी जड लपिवी घेऊन चािू िकिार नाही. तुम्ही दलक्षिा 

लदिी आहे. आता यात काय ते तुम्ही परत घेऊन जा. थोडूं थोडूं नावापुरतूं वाटल्यास आम्ही 

खातो. असूं आम्ही त्या आजोबाूंना साूंलगतिूं. आम्हािा वाटिूं त्या लपिवीत नक्कीच लचवडा, 

फळूं  लकूं वा तत्सम सामान असेि. मात्र त्या लपिवीमधे्य जवळ जवळ एक लकिो ताूंदूळ एक 

लकिो मुगाची डाळ, एक पाव तेि, हळद, लतखट, मीठ, मसािा, बटाटे, वाूंगे, काूंदे, असूं 

श्खचडीिा िागिारूं  रीतसर सामान आमच्या दोघाूंसाठी वेगवेगळे पॅक करन लदिूं होतूं. 

तेिाच्या प्लाश्स्टकच्या बाटल्या व्यवश्थथत पॉलिलथन मधे्य बूंद करन रबर बैंड िावून लदल्या 

होत्या. आलि हे सगळ आम्ही घेऊन जावूं म्हिून ते आजोबा आम्हािा आग्रह करत होते. 

साधारि सत्तरीच्या आसपास त्याूंचूं वय असेि. आम्हािा दलक्षिा लदल्यानूंतर हे आजोबा 20 

लकिोमीटर मागे घरी जाऊन हे सगळूं  सामान घेऊन आिे होते. “बहुत दूर से लसफव  आपके 

लिये िाया हु, आप कृपया रख िीलजए और बनाके पा लिजीये तो हमे अच्छा िगेगा”.. असे 

आग्रह मोडवण्यासाठी खूप कठोर हृदय िागतूं हो! आलि मैयाच्या सालन्नध्यात हृदयाची 

कठोरता अगदी पूिवपिे धूवून लनघािेिी असते. आमचा नाईिाज झािा आलि तेवढी वजनी 

बॅग घेऊन आम्ही पुढे चािू िागिो. मात्र त्या वेळी आजोबाूंच्या चेहऱ्यावर जे आनूंदाचे, सेवेचे 

भाव लदसत होते त्या आनूंदापुढे तीन-साडेतीन लकिो वजन म्हिजे काहीच नाही!  

याच रस्त्यावर पुढे एक कार येऊन आमच्या जवळ थाूंबिी. श्खडकी खािी करन 

आतल्या मािसाने आम्हािा श्खडकीजवळ बोिाविूं. िूंभर िूंभर रपये दलक्षिा आमच्या 
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हातावर ठेविी. इतकी दलक्षिा नको असूं म्हटल्यावर कार मधिा साठीच्या आसपासचा 

मािूस आम्हािा म्हिािा “नमवदा मैया की हम पर बहुत कृपा है. उनकी वजहसे आज मै लजूंदा 

हू. उनके भक्तो के लिए लजतना करूं गा उतना कम है, मुझे तो आपकी बहुत सेवा करनी है, 

वो तो हम करें गे. यह रपये तो कुछ भी नही”… आम्ही रात्री कुठे थाूंबिार आहोत अिी 

चौकिीही त्या मािसाने केिी. आम्हािाच काही कल्पना नसल्याने “मािूम नही” असूंच उत्तर 

आम्ही लदिूं… “मै आपको धुूंड िुूंगा” तो म्हिािा. ते सू्कटर वािे आजोबाही असूंच म्हिािे 

होते… पि ह्या कार वाल्या मािसाबद्दि एक िूंका मनात आिी. हा मािूस कार मधून उतरन 

खािी देखीि आिा नाही. त्याने आम्हािा श्खडकीपािी बोिाविूं… सेवा करायची आहे असूं 

म्हितो मात्र वागिुकीतून तसूं लदसत नाही असा लवचार मनात येऊन गेिा. तो तसाच ठेवून 

आम्ही पुढे लनघािो.  

आम्ही सक्का या गावािा पोहोचिो. लतथे एका चहा वाल्याने आम्हािा चहािा बोिाविूं. 

डावीकडे आत एक दीड लकिोमीटरवर एक मूंलदर आहे लतथे तुम्ही राहू िकता असूं त्याने 

साूंलगतिूं. मात्र एक मािूस आम्हािा बोिवायिा आिा. “आप हमारे घर चिीये यही सामने 

तो है…” हे घर श्री नायक याूंचूं. त्याूंच्या घरी गेल्यावर जी काही सेवा लमळािी त्यामुळे मन 

भारावून गेिूं. कोि खरूंच कुठल्या पररश्थथतीत असतो आलि तरीही किी सेवा, लनस्सीम भक्ती 

आपल्यापुढे येते याचे आिेिे प्रते्यक अनुभवच वेगळे आहेत. या नायक कुटुूंबातल्या मुिीची 

गोष् साूंलगतिी तर अूंगावर काटा येईि.  

तो कार मधिा मािूस उतरन खािी का आिा नाही त्याचूंही उत्तर लमळािूं. “मै आपको 

धुूंड िूूंगा, अभी तो बहुत सेवा करनी है” असूं म्हििारा कार मधिा मािूस आम्हािा पुन्हा 

भेटिा का? आमच्या मनात येऊन गेिेल्या लवचाराूंच्या मागे इतकूं  काही असू िकतूं याचा 

उिगडा आम्हािा झािा खरा पि तो कसा झािा हे पुढच्या भागात साूंगिार आहे. तोवर 

नमवदे हर 
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७७ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा कुकरामठच्या कुत्र्याची गोष् साूंलगतिी होती. रस्त्यात थाूंबून 

आधी दहा दहा रपये आलि मग भरपूर लिधा देिाऱ्या काकाूंबद्दि पि साूंलगतिूं. आम्हािा 

गाडी जवळ बोिावून, काच खािी करन, दलक्षिा देिाऱ्या मािसाबद्दि देखीि साूंलगतिूं. 

त्यावेळी मनात एक लवचार येऊन गेिा होता. मुझे “नमवदामैया की बहुत सेवा करनी है” असूं 

म्हिून भरपूर दलक्षिा देिारा मािूस कारमधून खािी देखीि उतरिा नाही, याचूं आचयव वाटिूं 

होतूं. कारि नमवदापररक्रमा वासी ूंलवर्यी पे्रम असिारी व्यक्ती, नमवदे वर श्रद्धा असिारी 

व्यक्ती, लवनयिीि असते असा आजपयांतचा अनुभव…. मग ह्या मािसाने साधूं खािी उतर 

नये हे वेगळूं  वाटिूं. पि आपल्यािा वाटतूं तसूं नसतूं. काय झािूं होतूं ते आता साूंगते.  

िेतातिे ताजे टमाटे, रसदार आवळे खात खात आम्ही सक्का या गावापयांत पोहोचिो 

होतो. चहा वाल्याकडे असतानाच समोर राहिाऱ् या नायक दादाूंनी आम्हािा त्याूंच्या घरी 

बोिविूं. एक लजना खािी उतरन मग छोटसूं अूंगि आलि घर. नायक दादाूंच्या घरी 

आल्यानूंतर घरातल्या मूंडळी ूंचा उत्साह वाखािण्यासारखा होता. घरातल्या मैय्या जी ूंनी 

फटाफट हािचािी करन समोरची छोटी खोिी आमच्यासाठी पूिव ररकामी करन लदिी. 

नको नको म्हिताना सुद्धा खोिीतिे जड िोखूंडी पिूंग मुिाबाळाूंना, तरिाूंना बोिावून 

अूंगिात काढून ठेविे. “आप पिूंग पे नही आसन िगाते हो, हमे पता है” असूं म्हित खोिी 

साफसूफ करन आमच्या आसनाची व्यवथथा करन लदिी.  
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पररक्रमावालसूंची सेवा करिूं याहीपेक्षा नायकाूंच्या घरी होत असिेिी सेवा ही अक्षरिहा 

तळहातावरच्या फोडाप्रमािे कुिािा जपावूं तिी होती. याूंच्या घरी मागच्या घराचूं बाूंधकाम 

सुर होतूं. पक्क बाथरम तयार होत होतूं तोवर पडदा िाविेिी छोटीिी खोिी बाथरम 

सारखी वापरत होतेत.. मी स्नानािा जािार म्हटल्यानूंतर मैयाजी ूंनी लवलहरीतून स्वत: पािी 

काढून गरम केिूं आलि बाथरमपयंत घेऊन आल्यात. इतकूं च काय तर माझूं स्नान 

होईस्तोवर त्या बाहेरच उभ्या होत्यात.. “आप स्नान कर िो माताजी मै खडी हू यहा” … असूं 

म्हिून पडदा उडू नये याची काळजी त्या घेत होत्या… मी बाहेर येताच तेिाची बाटिी, क्रीम, 

कूं गवा असूं सगळूं  त्याूंच्याकडे तयारच होतूं… किाची म्हिून कमी पडूच द्यायची नाही असाच 

जिू सूंकल्प होता त्याूंचा… आम्ही यातिूं काही आम्ही वापरत नाही म्हटल्यावर त्या थोड्या 

लहरमुसल्या झाल्या खऱ्या पि त्याूंच्या उत्साहात कुठेही कमी झािी नाही.  

त्याूंच्या घरी स्वयूंपाकात पूंचपक्वान्न असिार हे काही वेगळूं  साूंगायिा नको. अूंथरि-

पाूंघरि, रात्री िागिूं तर प्यायिा पाण्याचा ताूंब्या पेिा भरिेिा, इतकूं च काय तर कछुआ 

छाप, काड्या पेटी, िाईट गेिे आलि रात्री गरज पडिी तर मेिबत्ती, टॉचव, बाहेर जाण्या-

येण्यासाठी स्लीपर, अिी सगळी तयारी आमच्या या आसन िावण्याच्या खोिीत आधीपासूनच 

तयारी ठेविी होती. पि भोजन प्रसादीच्या वेळेस वेगळाच अनुभव आिा.  

मी पलहिा घास घेतिा आलि मैया जी रडू िागल्या. आपल्या घरी पररक्रमावासी येऊन 

राहतात आहे, आपल्यािा त्याूंची सेवा करण्याचा अवसर लमळतो आहे याचा तो आनूंद असावा 

असूं मिा वाटत होतूं मात्र मूळ कारि थोडूं वेगळूं  होतूं. आम्हािा मनसोक्त जेवताूंना पाहून 

मैया जी ूंचे डोळे भरन आिे होते याचूं कारि म्हिजे मैया जी ूंची िाडकी, एकुिती एक िेक!.. 

या िाडक्या कने्यिा गेल्याच वर्ी लनयतीने या कुटुूंबापासून लहरावून नेिूं होतूं.  

मैया जी साूंगत होत्या. “हमारी लबलटया को पररक्रमावासीकी सेवा करना अच्छा िगता 

था. उसे तो कन्या भोज भी बहुत पसूंद था. वह जब छोटी थी तब कन्या पूजा के लिए जाया 
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करती थी. आज जब पररक्रमावासी हमारे यहा भोजन करते है तब िगता है की हमारी लबलटया 

भोजन कर रही है. ” आम्हा पररक्रमावासी ूं मधे्य एक आई आपल्या मुिीिा बघत होती. मी 

स्नानािा गेिे असताना पडदा उडू नये म्हिून तो स्वत: धरन ठेविारी एक आई होती, हातात 

क्रीम, तेि, कूं गवा घेऊन उभी असिारी एक आई होती! आलि म्हिून ही सेवा केवळ सेवा 

नाही तर मातृिाचा वर्ावव होता आमच्यावर… या माऊिीचूं हे पे्रम बघून नकळत माझ्याकडून 

त्याूंना ‘मैया जी’ ऐवजी ‘माूं’ अिी हाक गेिी तर नवि ते काय?  

आम्ही भोजन प्रसालदिा बसिो होतो तेव्हाची एक गोष् अजून साूंगते. आम्ही जेवायिा 

सुरवात केिी असेि नुकतीच, आलि दोघ तरि आत आिे. त्याूंच्याजवळ फळाूंनी भरिेल्या 

लपिव्या होत्या. एक मोठा डबा होता. ते सामान लतथेच ठेवून “हम आते है पाच लमलनट मे” असूं 

म्हिून लनघून गेिे. पुन्हा आिे तेव्हा त्याूंच्यासोबत दुपारी भेटिेिा कार मधिा मािूस होता. 

श्खडकीपािी आम्हािा बोिावून दलक्षिा देिारा आलि “मै आपको ढूूंड िुूंगा म्हििारा” हाच 

तो मािूस… हा खािी का उतरत नाही याचूं कारि आता आम्हािा समजिूं होतूं. हा कारमधून 

खािी न उतरिारा मािूस दोन्ही पायाूंनी अधु होता. एका एक्सीडेंट मधे्य त्याचा कमरेखािचा 

पूिव भाग लनकामी झािा होता. जीव तेवढा वाचिा तेसुद्धा नमवदा माईच्या कृपेमुळे, म्हिून 

पररक्रमावासी ूंची मनःपूववक सेवा तो करत होता.  

हा कार वािा मािूस काही साधासुधा मािूस नव्हता. याूंचूं आडनाव देखीि नायक. 

लदूंडोरीचे हे राहिारे. कपड्याचे मोठे व्यापारी. या भागात मोठूं  नाव असिारे. हे लदूंडोरी पासून 

आमच्यासाठी फळूं  आलि गुिाबजाम घेऊन आिे होते… “आपको कैसे पता चिा के हम यह 

रके है?”असूं लवचारल्यावर म्हिािे, “यहासे बीस- चािीस गाव आगे तक भी मुझे पता चि 

जाएगा के आप कहा हो.. हर जगह मेरे पहचान वािे िोग रहते है. जैसे ही आप दोपहर को 

आगे बढे वैसेही मैने अगिे गावोूं मे फोन करके आपके बारे मे बता लदया था. आप लकस गाव 

में, लकसके घर में रके है यह मेरे पहचान वािे िोग मुझे फोन करके बता दें गे. मैने कहा था 
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मै, आपको ढूूंड िूूंगा, मैने आपको ढूूंड लिया”… हा एवढा अट्टाहास फक्त सेवेसाठी! खरूंच 

काय पररश्थथतीमधून हे कारवािे नायक काका गेिे असतीि? पुढचे पाच-सहा लदवस, जवळ 

जवळ िूंभर -सव्वािे लकिोमीटरपयांत हे काका रोज सूंध्याकाळी आमच्यासाठी जेविाचा 

मोठा डबा घेऊन येत रालहिे.  

पुढे जेविाचा प्रश्न आठ लदवस आिा नाही कारि नायक काका डब्बा घेऊन येत होते 

मात्र चावी नावाच्या गावात जरा गूंमतच झािी. मूंलदरात काहीतरी कायवक्रम सुर असल्याने 

राहण्याची व्यवथथा होऊ िकिी नाही. खरूंतर इथे स्वतःहून कोिी बोिाविूं नाही नाही. तरीही 

सोय झािी ती अगदी फाईव्हस्टार सारखी. या फाईव्हस्टार सोयी नूंतर िगेचचचा टप्पा आिा 

मधुपुरी चा. इथे आम्ही चक्क गोठ्यात रालहिो, मात्र हा अनुभव देखीि अत्यूंत गोड असा 

होता…कसा ते साूंगते पुढच्या भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७८ 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा सक्का मधल्या नायक कुटुूंबाची गोष् साूंलगतिी. पायाूंनी अधू 

असिेिे आलि लदूंडोरीचे व्यापारी दुसरे नायक काका आमच्यासाठी पुढचे काही लदवस डब्बा 

घेऊन येत असत. त्याूंनी मोबाईि मधे्य आमचा फोटो काढिा होता आलि तो फोटो पुढच्या 

काही गावाूंमधे्य सकु्यविेट केिा. हे पररक्रमावासी लजथे कुठे थाूंबिे असतीि लतथे मी डब्बा 

घेऊन येईि, मिा तिी मालहती कळवावी असूं त्याूंच्या सूंपकावत असिेल्या त्या त्या गावातल्या 

िोकाूंना साूंगण्यात आिूं होतूं. िेवटी एका लठकािी आम्ही त्याूंना अगदी लवनविी केिी. 

तुमच्याकडून भरपूर सेवा झािी आहे, आता कष् घेऊ नका. तुमची श्रद्धा आलि आईची इच्छा 

या दोन्ही ूंचा आदर-सन्मान ठेवून आतापयांत आपि आमच्यासाठी बरूंच अूंतर रोज कार नी 

प्रवास करत आहात. आम्हािा आता ते बरूं  वाटत नाही. आमच्या तोूंडून हे िब्द कदालचत 

नमवदामय्याच्या इचे्छमुळे लनघत असतीि असूं मानून त्या नमवदा माई साठीच आता तुम्ही डब्बा 

घेऊन येऊ नका असूं त्याूंना सलवनय साूंलगतिूं आलि नूंतर आम्ही पुढे चािू िागिो.  

आता चावी गावातिी गोष् साूंगते. आम्ही चावीिा गेिो असताना मूंलदरात काहीतरी 

कायवक्रम सुर असल्या कारिाने आसन िावायची व्यवथथा लतथे होऊ िकत नव्हती. नायक 

कुटुूंबाकडे घेतिेिी सेवा पाहून कुिाच्या तरी घरी जाऊन राहिूं मिािा लततकूं  प्रिस्त वाटत 

नव्हतूं कारि इतका मान, इतकी श्रद्धा, इतकी सेवा, बघून ही आपिी िायकी नाही हे मनािा 

आतून कळत होतूं, काहीही कतुवि नसताना हे असूं सगळूं  लमळिूं आलि उगाच चा मोठेपिा 

लमरविूं याची खरोखर िाज वाटत होती. अगदीच अिक्य असेि त्याच वेळी कोिाच्या तरी 

घराचा आसरा घ्यायचा असूं ठरविूं. िोक मनापासून बोिवतात पि तरीही आपि कोि 

आहोत हे आपल्यािा माहीत नसतूं का? असूं म्हितात नमवदा मैया वैराग्य देते, नमवदा मैया 
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तुम्हािा तुमची पायरी दाखवते, तुमचा अहूंकार गळून पडू िागतो… मात्र हे सगळूं  

लिकवण्याची घडवून आिण्याची लतची पद्धत खरोखरच वेगळी आहे. एखादा धडा देऊन 

लकूं वा अद्दि घडवून कोिाची पायरी दाखविी तर कदालचत तो पररिाम तातु्परता असू िकतो 

म्हिून नमवदामैया वेगळाच मागव अविूंबत असिी पालहजे. अहूंकारानी ठासून भरिेल्या 

पुतळ्यािा ती इतकूं  वर नेऊन ठेवते की लतथून त्यािा स्वतःची, लकतीतरी खािी असिेिी 

पायरी स्पष् लदसू िागते. माझ्या पायरीच्या वर असिेिे अनेक िोक लदसू िागतात. माझ्याहून 

लकतीतरी पायऱ्या वर असिेल्या िोकाूंमधे्य माझ्यापेक्षा लकतीतरी जास्त प्रमािात साश्िकता, 

अहूंकार िून्यता, श्रद्धा, सेवाभाव आहे हे जेव्हा मी माझ्या डोळ्याूंनी बघते आलि अनुभवते 

तेव्हा मिा माझी पायरी दाखवायची गरज पडत नाही, ती मिा आपोआप लदसते, हाच माझी 

पायरी दाखवण्याचा नमवदामैया चा मागव आहे. प्रते्यक पायरी गलिक एक एक लवकार सोडिा 

लकूं वा सुटिा की ती एकेक पायरी आपोआप वर चढल्या जाते, हे वरन दाखवून चटकन 

िक्षात येतूं. खािून वर बघिूं कठीि मात्र वरन खािी बघिूं सहज आलि सोपूं आहे, म्हिूनच 

कदालचत ही नमवदा माई माझ्यासारख्या िायकी नसिेल्या व्यक्तीच्या भाग्यात इतका मान, 

इतकी सेवा, इतकूं  पे्रम लिहून देते की त्यानूंतर मिा त्या वरच्या पायरीची ओढ िागू िागते. 

हो पि ही ओढ िागता िागता माझ्या मधिे लवकार लनघून जाण्याची इच्छा जरी प्रबळ असिी 

तरीही.. म्हिजे लवकार दूर होऊन माईचूं सालन्नध्य िाभावूं ह्या केवळ ईचे्छनी देश्खि ही 

िागिारी ओढ िुद्ध भक्तीमय ओढ होऊ िागते. मग ती सेवेसाठी, अहूंकारासाठी, 

सन्मानासाठी िागत नाही, मात्र पे्रमासाठी, पे्रमापोटी आलि नमवदामय्याच्या भक्तीसाठी िागते 

हे लतने जािवून लदिे आहे.  

तर िक्यतोवर कोिाच्या घरी न थाूंबता लमळेि लतथे आलि लमळेि तसूं आसन िावायचूं 

असूं आम्ही ठरविूं. आम्ही ठरविूं पि म्हिून असूं घडत नाही. कदालचत स्वतःची पायरी 

स्वतःिा ओळखता यावी इतकीच त्या नमवदामय्याची इच्छा असेि. त्यानूंतर मात्र स्वीकृती चा 

धडा द्यायिा लतने सुरवात केिी. साूंगते. मूंलदरात जागा नव्हती त्यामुळे मूंलदराच्या बाजूिा 
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असिेल्या एका ररसॉटवच्या अूंगिात आसन िावावूं असूं आम्ही ठरविूं. जेविाचा डब्बा नायक 

काका घेऊन आिे होतेच. ररसॉटविा छान कौिार ओसरी होती लतथे आम्ही सामान ठेविूं. 

मूंलदरात भजनाचा कायवक्रम होता, तो झािा की आसनूं िावू असूं ठरिूं… पूजा, भजनाचा 

कायवक्रम, भोजन प्रसादी असूं सगळूं  झाल्यावर लतथिी जागा थोडीिी झाडून घ्यायिा म्हिून 

मी झाडिी मालगतिी. ररसॉटवच्या चौकीदारानी झाडिी आिून लदिी आलि ती ओसरी मी 

झाडून घेतिी. तोपयांत हा ररसॉटवचा चौकीदार िाूंतपिे समोरच्या खुचीत बसिा होता. आम्ही 

आसन घाििार तेवढ्यात त्यािा कोिाचा तरी फोन आिा. त्याने ररसॉटवची खोिी उघडून 

लदिी आलि “हमारे साहब ने बताया है की पररक्रमावासी को रम खोि के दो. पैसा नही 

िेना… उनकी सेवा करो, क्या चालहये क्या नही पूछ िो” असूं म्हिून आमचूं सामान त्याने 

खोिीत नेऊन ठेविूं… अलतिय मोठी, एयर कूं डीिन्ड, प्रिस्त अिा खोिीत आमची व्यवथथा 

नमवदा माई नी केिी होती. तो फोन कोिाचा होता हे आम्हािा मालहत नाही. आम्ही लवचारिूं 

देखीि नाही. साधारि बारा फूट बाय दहा फूट इतकूं  मोठूं  बाथरम असिेिी खोिी लकती 

मोठी असेि याचा नुसता लवचार केिा तरी आपि राजमहािात आहोत की काय असूंच वाटेि 

न? वॉलिूंग मिीन पासून लगझरपयांत इथे सगळूं  व्यवश्थथत होतूं. अथावत यापैकी किाचीच 

आम्हािा गरज भासिी नाही तरीही आमच्या लदमतीिा या सगळ्या वसू्त िागून होत्याच!… 

मात्र आता आम्हािा आमची पायरी समजिी होती.. अजून अूंगवळिी पडिी नसिी तरी 

डोळ्याूंनी लदसिी मात्र नक्कीच होती.  

चावी होऊन आता पुढे देवगाव सूंगमािा जायचूं होतूं. इथे बुढनेर आलि नमवदामय्याच्या 

सूंगम आहे. इथे जमदग्नी ऋर्ी ूंच्या आश्रम आहे. त्याूंनी इथे अनेक वर्व तपस्या केिी होती. हा 

रस्ता काही अूंतरापयांत पळसाच्या जूंगिातून जातो. माचव मलहना जवळ येत होता त्यामुळे 

पळसािा थोडी थोडी फुिूं येऊ घातिी होती. इथिा पळस लपवळेपिाकडे झुकिारा पळस 

होता. काही भगवी झाडही होतीच.. पि भगव्यापेक्षा लपवळा रूंग डोळ्याूंना जास्त सौम्य 

लदसायचा. भगव्या पळसाबद्दि माझ्या काही वेगळ्या भावना आहेत पि त्या पुढे कधीतरी 
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साूंगेन. एका वाक्यात साूंगायचूं झािूं तर एखादा तेजस्वी सूंन्यासी उूंच मान करन 

लनळ्याआकािाकडे बघतोय असूं काहीसूं मिा भगव्या पळसाच्या झाडाकडे पाहून वाटत 

असतूं… असो.. तर खािे लदठोरी, मोहगाव करत करत आम्ही देवगाविा पोचिो च.  

अत्यूंत पलवत्र कूं पन असिेिी ही जागा. प्राचीन मूंलदर. िहान पि अलतिय आकर्वक 

घाट. प्रवाहात देखीि एक दोन छोटी छोटी मूंलदरूं , आलि एकीकडून येिारी बुढनेर आलि 

दुसरीकडून वाहिारी नमवदा मैया. या वातावरिात अिी काही जादू होती की इथून जायची 

इच्छाच होईना. लिवाय आश्रमाचा पररसरही व्यवश्थथत मेंटेन केिेिा आहे. आम्ही इथे आिो 

त्यावेळेिा एका बैरागी बाबाूंनी नुकतूंच इथे िक्ष द्यायिा सुरवात केिी होती. स्वच्छता, 

मूंलदराूंची पूजाअचाव, पररक्रमावासी ूंचीची व्यवथथा सगळूं च नीटनेटकूं  होतूं. सूंध्याकाळचीची 

पूजा आरती आटोपून भोजन प्रसादीची वाट बघता बघता आम्ही घाटावरच बसून रालहिो, 

तेव्हाची एक गूंमत साूंगते.  

इथे बुढनेर नदीिा बुढी माई असेही म्हितात. बुढी माई हा िब्द कोि का जािे माझ्या 

हृदयािा लभडिा होता. माझ्या डोळ्यासमोर पाूंढरे वस्त्र धारि केिेिी कुरळे पाूंढरे केस 

असिेिी, पाठीिा लकूं लचत वाक आिेिी, चेहऱ्यावर अलतिय पे्रमळ भाव असिेिी एक वृद्ध 

आजी डोळ्यासमोर आिी. बुढी माईची ही प्रलतमा नकळत आलि अचानकपिे माझ्या 

डोळ्यासमोर तयार झािी होती. खरूंतर ही बुढनेर नदी अिीच सूंथपिे वहात होती. अनुभव 

आलि वयाने आिेिूं थथैयव, वैराग्य आलि सामूंजस्य जसूं असावूं तसूं या बुढी माईचूं वाहािूं 

होतूं… मी लवचारच करत बसिे होते आलि लदवेिागिी होऊन गेिी होती. घाटाच्या पायऱ्याूंवर 

मी आलि बाबा दोघजि बसिो होतो. अगदी पूिव िाूंतता. अिातच मागून काठी टेकत 

कोिीतरी चाितूंय असा भास झािा. आम्ही मागे वळून पालहिूं.. मिा आचयावचा धक्काच 

बसिा. माझ्या मनातल्या प्रलतमेच्या बरीच जवळ असिेिी एक “बुढी माई” पायऱ्या उतरत 

होती. लतच्या हातात द्रोिाूंचे लदवे होते. ती पायऱ्या उतरन खािी आिी. स्नान केिूं आलि 
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ओिेत्याने लदवे सोडिे. लदवे सोडत असताना एक कटाक्ष माझ्याकडे टाकिा आलि अलतिय 

पे्रमळ असूं श्ितहास्य लदिूं… आिी तिीच काठी टेकत टेकत, एकही िब्द न बोिता ती 

लनघून गेिी. मी मात्र हे सगळूं  खरूं  की भास याच लवचारात लतथेच बसून होते… डोळ्यासमोर 

लदवे तरूंगताना लदसत होते. बुढी माईच्या काठीचा आवाज येिे बूंद झािूं होतूं… बाबा ही िाूंतच 

बसिा होता, माझ्या मनात काहीतरी सुर आहे याचा त्यािा अूंदाज असावा मात्र या बुढी 

माईची प्रलतमा आलि िगेच प्रत्यक्षात पालहिेिी बुढीमाई याबद्दि बाबािा काहीही माहीत 

नव्हतूं. आजही नाही… भोजन प्रसादी साठी या असूं बोिाविूं आिूं आलि आम्ही पुन्हा 

आश्रमात गेिो.  

दुसऱ्या लदविी बाबाजी ूंनी आम्हािा सगळा आश्रम, सगळी मूंलदरूं  दाखविी आलि खूप 

इूंटरेश्स्टूंग अिा काही गोष्ी साूंलगतल्या. आरस्पानी या िब्दाचा खरा अथव जमदग्नी आश्रमात 

असिेल्या अलतप्राचीन मूंलदरातल्या अध्याव तुटिेल्या लिवलिूंगािा पाहून कसा कळतो आलि 

या लिवलिूंगाची एक चमत्काररक गोष् आम्हािा किी समजिी हे मी तुम्हािा पुढच्या भागात 

साूंगिार आहे. पुढे मधुपुरीच्या गोठ्यातल्या अनुभव पि साूंगिार आहे… पुढच्या म्हिजे ७९ 

व्या भागात.. तोवर नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ७९ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा बुडी माई चा अनुभव साूंलगतिा. माझ्या मनातल्या 

कल्पनेतल्या बुडी माई सारखीच मिा भेटिेिी ही बुडी माई होती. मी लतिा बुढीमाई म्हित 

होते, मात्र बुडिेर वरन मी लतचूं नामाूंकन बुडी माई असूं केिूं नूंतर. तर ह्या बुडी माईचूं दिवन 

घेऊन आम्ही भोजन प्रसादी साठी वर आश्रमात परतिो. आमची भोजन प्रसादी आटोपिी, 

मात्र नूंतर िक्षात आिूं की आज आम्ही ज्याूंचे कडून भोजन प्रसादी घेतिी होती ती मूंडळी 

कोिी दुसरीच मूंडळी होती. आश्रमातल्या मूंडळी ूंनी तयार केिेिी भोजन प्रसादी अजून 

व्हायची होती. आश्रमातिे साधूमहाराज आम्हािा पुन्हा प्रसालदिा बसण्याचा आग्रह करत 

होते. मग आम्ही मागच्या पटाूंगिात घेतिेिी भोजन प्रसादी कुिी लदिी होती? साूंगते. 

आश्रमातल्या महाराजाूंना आमची भोजन प्रसादी झािी असल्याचूं आम्ही साूंलगतिूं, आलि ते 

थोडे नाराज झािे. म्हिािे “इतने प्यार से आपके लिए भोजन बनाया था और आप पाओगे ही 

नही?”महाराजाूंच्या आग्रहासाठी थोडी श्खचडी खाल्ली खरी पि गच्च पोट भरिूं असल्यामुळे 

पुढे काही धकेना… आमची अिी अवथथा पाहून आश्रमातिे महाराज म्हिािे.. ”ऐसा क्या 

खाना पा लिया आपने? हमसे भी ज्यादा प्यार से बनाया था क्या? अब तो देखना पडेगा लकस 

ने भोजन प्रसादी बनाई थी?”खरूंतर आम्ही जेवत नाही हे पाहून बोििेिूं हे वाक्य! पि अिा 

वाक्याूंमधे्य ही काहीतरी सूंदेि असतो बरूं  का! 

आश्रमातल्या बाबाजी ूंच्या या वाक्यामुळे आम्हािाही असूं वाटिूं की आपि लजथे भोजन 

प्रसादी घेतिी आहे लतथे जाऊन त्या मूंडळी ूंचे लनदान धन्यवाद तरी करायिा हवेत. दुसरा 

लवचार मनात असा आिा की ज्याूंनी आम्हािा जेवायिा वाढिूं, ते लकती सेवाभावी असतीि, 



 

183 

 

पररक्रमावासी कोि कुठिे कसिीही चौकिी न करता फक्त आिेल्या पररक्रमावासीिा 

पोटभर खाऊ घाििूं या व्यलतररक्त त्याूंच्या मनात कुठिाच लवचार नव्हता हेच िक्षात आिूं. 

कुतूहिापोटी आम्ही पुन्हा मागच्या पटाूंगिात गेिो. लतथल्या जेविावळी आटोपल्या होत्या. 

लतथे आम्हािा जेवायिा वाढिारे दोघूं-लतघूं तरि एका सतरूंजीवर बसिे होते. मी त्याूंनाच 

धन्यवाद लदिा तर म्हिािे.. “हमने तो लसफव  खाना परोसा था, एक अम्मा और उनका पररवार 

खाना िेके आये थे. ” त्या मुिाूंनी साूंलगतिेल्या म्हाताऱ्या बाईचूं विवन माझ्या बुडी माईिी 

तूंतोतूंत जुळत होतूं. कोि मूंडळी कुठून आिी हे त्या मुिाूंनाही मालहत नाही. “पररक्रमावासी 

को खाना श्खिाना है तुम िोग भी खाना” असूं म्हिून त्या पररवाराने या मुिाूंना मदतीिा घेतिूं 

होतूं एवढूंच!! 

माझ्या बुडी माईनी मिा दिवनही लदिूं आलि प्रसाद ही लदिा! मिाच मात्र कळिूं नाही! 

आता मैयािा येऊन लमळिारी ती बुडी माई नक्कीच कुिीतरी साध्वी असावी जी आता 

नदीच्या रपात वाहते हे समजण्याइतकी काही मी खुळी नाही. मिा कुब्जा आठविी. 

कुबे्जच्या कुबड असिेल्या िरीराचूं रपाूंतर एका सुूंदर स्त्रीमधे्य झािूं ती श्री कृष्णामुळे. 

श्रीकृष्णाने कुबे्जिा अनेक युगे लजवूंत राहण्याचा वर लदिा आलि आपल्या तपस्ये नूंतर 

कुबे्जचे रपाूंतर नदीमधे्य झािूं. ही कुब्जा नदी पुढे नमवदेिा येऊन लमळते…. तिीच काही 

अख्यालयका या बुडी माईची असिी पालहजे असूं वाटतूं. मिा तरी अिी अख्यालयका अजून 

पावेतो मालहत नाही… मात्र त्या माईच्या दिवनाची कृपा माझ्यावर झािी हे लनलचत! 

आम्ही रात्री िवकरच झोपिो. पहाटे तीन-साडेतीनिा मिा आपोआप जाग आिी. 

मूंलदरासमोरच्या ओट्यावरन खािी उतरन मी सूंगमाकडे बघत बसिे होते. अूंधार 

असल्याने मिा फार काही लदसत नव्हतूं. वारा वहात नव्हता, मात्र एखादी मूंद झुळूक नक्कीच 

येत होती. थूंडीही होती थोडी. या ब्रह्म मुहूताविा मी काहीतरी पालहिूं, पालहिूं नाही खरूं  

डोळ्याूंनी, पि अनुभविूं काहीतरी… मिा नूं नीटसूं साूंगता येिार नाही कदालचत पि प्रयत्न 
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करते. पररक्रमा मागाववरच ज्या रस्त्याने आम्ही आश्रमाकडे आिो होतो त्या भागािा माझी 

नजर गेिी. लतथे नमवदा माई बघण्यासाठी एक कूं पाउूंड सारखूं केिेिूं आहे. बसायिा जागा 

आहे, बेंच आहे. लतथून कोिीतरी येऊन नमवदा लकनारी जातूंय असूं मिा वाटायिा िागिूं. 

लदसत काहीच नव्हतूं…. मात्र त्या लदिेने अलतिय मोहक असा सुगूंध आिा आलि पुढे लनघून 

गेिा हे जािविूं. नीट साूंगायचूं तर आधी सुगूंध अगदी मूंद होता मग तो तीव्र होत गेिा आलि 

आपोआप माझी नजर लजकडून सुगूंध येतोय तेव्हा लदिेकडे गेिी…. कुिीतरी आपल्या बाजूने 

लनघून जावूं तसाच सुगूंध बाजूनी लनघून गेल्यासारखा वाटिा… िेिे काकाूंचूं वाक्य आठविूं.. 

सुगूंध येतो ना तेव्हा कोिीतरी सूंत सतु्परर् लकूं वा कोिी िुद्ध आत्मा आपल्या आजूबाजूिा 

असतात.. मी चटकन नमस्कार केिा… तोवर तो सुगूंध नाहीसा देखीि झािा होता. मग मी 

बराच वेळ लतथेच जप करत बसिे होते.. पुन्हा तो सुगूंध आिा नाही.  

सकाळी स्नानादी झाल्यानूंतर आश्रमातल्या महाराजाूंनी आम्हािा मागच्या बाजूिा 

असिेिी जुनी मूंलदरूं  दाखविी. जमदग्नी ऋर्ी ज्यालठकािी बसून तपचयाव करत असत ते थथान 

दाखविूं. मागच्या भागात बोििे ते याच लिवलिूंगाबद्दि. एका दगडाच्या लिवलिूंगात डोकावून 

पाहता तुम्हािा तुमचूं प्रलतलबूंब स्पष् लदसेि असूं कधी झािूंय का? आलि लिवलिूंग पॉलिि 

केिेिे वगैरे नाही, अगदी नैसलगवक बरूं  का! ह्या लिवलिूंगाचा हा चमत्कार इूंग्रजाूंना सुद्धा भुरळ 

पाडिारा होता. इूंग्रजी राजवटीत इूंग्रजाूंनी हे लिवलिूंग उपटून लमळवण्याचा प्रयत्न केिा होता 

मात्र त्याहीआधी मुश्स्लम राजवटीत देखीि हे लिवलिूंग तोडून टाकण्याचा प्रयत्न झािा असूं 

इथल्या महाराजाूंनी साूंलगतिूं. आधी लकतीतरी फुट उूंच असिेिूं हे लिवलिूंग आता साधारि 

२ फूट उूंच असेि. आम्ही लिवलिूंगािा वाहण्यासाठी सूंगमावरचूं जि आििेिूं होतच. ते 

वाहून झाल्यावर महाराजाूंनी आम्हािा एका लवलिष् अँगिमधे्य उभे राहायिा साूंलगतिूं. त्या 

लठकािी उभे रालहल्यानूंतर लिवलिूंगावर डोकावून बघता आरिात बघावूं इतकूं  िख्ख 

प्रलतलबूंब पडतूं. ह्यालिवाय लिूंगात लहरे आहेत असूं वाटून इूंग्रजाूंनी ते तोडून नेण्याचा प्रयत्न 

केिा मात्र ते त्याूंच्याकडून पूिवपिे तुटिूं नाही. या लिवलिूंगाच्या रहस्याचा अजूनही िोध 
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िागिेिा नाही. लहऱ् या सारखूं िखिखत करिार हे लिवलिूंग आजही अध्याव तुटल्या अवथथेतच 

जमदग्नी आश्रमाच्या मागच्या बाजूिा असिेल्या मूंलदराूंमधे्य बघायिा लमळतूं.  

इथल्या महाराजाूंनी सकाळी आम्हािा बािभोग तयार करन लदिा. काि जेवि झािूं 

नाही आता बािभोग झाल्यालिवाय जाऊ देिार नाही असा आग्रह केिा त्याूंनी. बािभोग 

झाल्यावर बुडी माईच्या पिीकडच्या टेकडीवरन खािी उतरायचूं. या गावाचूं नाव बहुधा 

लबिगाव पि नक्की आठवत नाहीये. इथे एक हनुमानाचूं मूंलदर आहे. बुडी माई पार करन 

झाल्यावर जी एक छोटी टेकडी आहे ती एकट पि रमिीय आहे. त्या टेकडीवरन एक 

मोठासा ओहोळ बुडी माईिा जाऊन लमळतो. त्याच्या सुकिेल्या लकनाऱ् यावरन ती टेकडी 

आम्ही पार केिी. हनुमान मूंलदरात आम्हािा पुन्हा एकदा चहा पाण्यासाठी बोिाविूं… असूंच 

थाूंबत थाूंबत आम्ही मधुपुरीिा येऊन पोहोचिो. मधुपुरीिा येत असताना अूंधार झािा होता. 

मधे्य काही अूंतर िेत होती आलि काही अूंतर जूंगिाचा भाग होता. वाटेत दोन तीन गुऱ्हाळ 

देखीि होतीत. त्यातल्या एका गुऱ् हाळ्याचा अनुभव छानच होता. वाटेत एक जूंगि िागिूं 

त्याही वेळेिा एक छान सोबत लमळािी… आलि मधु पुरीिा तर एक रोटी आश्रमात मजाच 

आिी खूप… हा अनुभव खुपच गोड गोूंडस होता… पुढच्या भागात नक्की साूंगते… 

नमवदे हर 
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८० 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात आपि जमदग्नीऋर्ी ूंच्या आश्रमातीि चमचमिाऱ्या लिवलिूंगाबद्दि 

बोििो होतो. बुढी माईच्या दिवनाबद्दि देखीि बोििो होतो. मी तुम्हािा मधुपुरीच्या गोड 

अनुभवाबद्दि साूंगेन असूं म्हिािे होते. आता पुढे साूंगते.  

आम्ही देवगाव सोडिूं आलि टेकडी पूिव करन लबि गाविा येऊन पोहोचिो. आता 

पुढे रामनगर, मधुपुरी, सुखतरा, नारा, असूं करत करत महाराज पुरिा पोहोचिो म्हिजे एक 

टप्पा पूिव होिार होता. खरूंतर लबिगाव ते मधुपुरी हा काही फार मोठा टप्पा नाही. मात्र आज 

आम्ही मधुपुरीिा थाूंबिो. मधुपुरीिा पोहोचेपयांतच अूंधार व्हायिा आिा होता. खरूं  आज 

आम्ही अगदी हळूच चाित होतो. हा रस्ता अधून-मधून िेतातिा, आलि मग पुढे वीरळ अिा 

जूंगिातिा होता. रस्त्यात िागिारे साइन बोडव आजूबाजूच्या जूंगि पररसराची मालहती देत 

होते. आम्ही ज्या रस्त्यावरन जात होतो तो रस्ता पुढे जाऊन कािी पहाडी नामक जूंगिाकडे 

जात असल्याचूं बोडववर लदसत होतूं, आलि वाटेत आमचे मुक्कामाचे टपे्प येिार होते. 

वातावरि अलतिय प्रसन्न होतूं. आम्ही आनूंदाने मागवक्रमि करत होतो.  

वाटेत आम्हािा एका सायकि वाल्याने थाूंबविूं. “सामने आके रकीये मैया जी, ताजा 

ताजा गुड खाईयेगा”. थोडूं पुढे गेल्यावर एका फाटका समोर तो मािूस सायकि िावून 

आमची वाट बघत होता. त्यानी आम्हािा फाटकाच्या आत बोिाविूं, म्हिािा, “गने्न का रस 

पीयोगी या चाय मूंगाऊ?”आम्ही एका गुऱ् हाळ्यात आिो होतो. उसाचा रस काढून तो कढईत 

तापवतात लतथपासून तर सुूंदर सोनेरी मधुर गुळ कसा तयार होतो याबद्दि लतथिा मािक 
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आम्हािा मालहती साूंगत होता. तो गरम गरम गूळ तोूंडात टाकल्या टाकल्या लवरघळत होता. 

जाताना आम्हािा बाूंधून द्यावा म्हिून छान पळसाच्या पानाूंचा द्रोि बनवून त्या द्रोिा मधे्य 

लतथल्या मािकाने आम्हािा भरपूर गूळ बाूंधून लदिा. त्याच गुऱ् हाळ्यात आमची भेट एका 

सूंन्याश्यािी झािी. तेही पररक्रमेत होते आलि आमच्या बरोबरच पुढे येिार होते.  

आमचा सत्सूंग सुर झािा. ते म्हिािे, तुम्ही गूळ खाल्लात, तो कसा तयार झािा तेही 

बलघतिूं.. मग यातून तुम्ही काही लिकिात का? मी आपिूं सववसाधारि उत्तर लदिूं, उसािा 

लपळून त्यातिा रस काढून घेतिा, तो तापविा, मग गूळ तयार झािा… म्हिजे कष्ािा पयावय 

नाहीत! महाराज हसिे, ते म्हिािेत “बरोबर आहे मात्र आता तुमच्याकडून अिा उत्तराची 

मिा अपेक्षा नव्हती. मी तुम्हािा अजून थोडा वेळ देतो. तुम्ही खरूंच काही लिकिा असाि तर 

मिा साूंगा…” खरूंतर माझ्या मनात जे सुर होतूं ते मी लदिेल्या उत्तराूंपेक्षा वेगळूं  होतूं, पि 

त्या लवचारावर मिा बोिायचूं नव्हतूं, लनदान माझ्या मनात काहीतरी वेगळूं  सुर आहे हे मी 

जािवू लदिूं नव्हतूं कारि माझ्या मनातिा हा लवचार मी कोिािाही बोिून दाखविार नव्हते. 

तो माझ्या पुरताच होता… पि कदालचत हे महाराज त्याबद्दिच बोििार असतीि? पि हे 

कळिार कसूं? कारि माझ्या मनातिा लवचार बोिून दाखवण्याची माझी इच्छाच नव्हती.. 

असूं काही खास कारि आता साूंगता येिार नाही पि बरेचदा आपि अूंतमुवख होतो, लकूं वा, 

आत्मकोर्ात आत्ममग्न होऊन जातो आलि लवचार मनात येत राहतात तिातिाच हा भाग 

असावा. हे लवचार आपल्याच आतल्या अनेक पाकळ्या एक एक करन मोकळ्या करत 

असतात.  

म्हिजे उदाहरिच द्यायचूं झािूं तर एखाद्या काूंद्याची आवरिूंच्या आवरिूं आपि जर 

काढत गेिो तर िेवटी एक कळी येते ज्यािा आवरि असूं नसतूं… आलि आपि एका भरीव 

भागा पािी येऊन पोहोचतो, तसूंच येिारे लवचार मनाच्या कोर्ाूंचे आवरि दूर काढत असतात 

बरेचदा, आलि मग िोध िागतो तो आतल्या त्या घट्ट भरीव भागाचा… ते लवचार ज्याूंनी मनाचे 
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आवरिूं लनघतात, ते लवचार माझ्याकडून कोिाकडेही व्यक्त झािेिे त्यावेळी मिा नको होते. 

पि म्हिून ते नव्हते असूं नाही.. आता अनुभवकथना द्वारे ते साूंगायिा हरकत नाही म्हिून 

साूंगते.  

भल्या मोठ्या िोखूंडी कढईमधे्य घातिेिा उसाचा रस उकळताना मी बघत होते. त्या 

रसाच्या अगदी वरच्या पातळीवर बराच काडीकचरा जमिा होता. उसाचा रस चाूंगिाच 

तापिा होता, खािची आच जरा मूंद मात्र सातत्याने सुरच होती आलि मोठे मात्र न सूंपिारे 

उकळीचे बुडबुडे त्या उसाच्या रसाच्या खािून वर येत होते. हळू हळू उसाच्या रसातिूं पािी 

आटून तो रस घट्ट होत होता. रसा मधिा काडीकचरा कढईच्या काठािी जमत होता आलि 

सुूंदर सोनेरी रूंगाचा गूळ कढईच्या मध्यभागी तयार होत होता. या सगळ्यात जर महत्त्वाचा 

काही भाग असेि तर तो म्हिजे त्या कढईच्या खािी िाविेिा लवस्तव! कधी तेज तर कधी 

मूंद असिेिा लवस्तव! पि हा लवस्तव गूळ तयार होईपयांत बूंद केिा गेिा नव्हता. गुळ तयार 

करिारा कारागीर हा कढईतिा रस परतवत होता. माझूं मन मात्र त्या लवस्तवाचा कृतीवर 

लटकून होतूं. या लवस्तवानी या रसािा तापवल्यामुळे हा गूळाचा गोळा तयार झािा होता.  

सुूंदर सोनेरी आलि मधुर गूळ तयार होण्यासाठी उसाच्या रसािा तापविूं गरजेचूं होतूं.. 

माझ्या मनात लवचाराूंचे हिके हिके बुडबुडे येत होते. या बुडबुड्याूंना तपाच्या तापाने तापविूं 

तरच याूंच्यापासून सुूंदर सोनेरी मधुरतेची लनलमवती होिार होती. तप लकूं वा तपचयाव का करायची 

आलि ती सफि केव्हा होईि याचूं एक प्रात्यलक्षक माझ्या डोळ्यापुढे माूंडून ठेवण्यात आिूं 

होतूं. ज्या तपामुळे माझ्यामधीि काडीकचरा दूर िोटल्या जाईि.. लदिाहीन तरिता लकूं वा 

वाहते पिा दूर होऊन एक थथीरता येईि, पक्का तरीही मधुर असा आकार लमळेि आलि 

सोनेरी म्हिजेच लदव्यतेचा लकूं वा ज्ञानाचा प्रकाि लनमावि होईि तेच खरूं  तप… ह्या तपा मधे्य 

तापून लनघिूं हे खूप महत्त्वाचूं आहे हे मिा समजिूं होतूं… भािोदिा प्रतापे महाराजाूंनी 

“साधना किी करायची” हे मिा समजावून साूंलगतिूं होतूं. या साधनेचूं तपा मधे्य रपाूंतर 
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व्हायिा िागिूं, आलि त्यानूंतर योग्य लततका वेळपयांत, योग्य तो रूंग, प्रकाि, आकार येईपयांत 

तपत रहािूं, तापवत राहिूं आवश्यक आहे हे लवचार मनात येत होते.  

महाराज आमच्यासोबतच चाित होते. मी ह्या लवचाराूंमधे्य मग्न होते कदालचत. मधे्य 

कुिीतरी चहािा बोिाविूं. मिा चहाची अलजबात इच्छा नव्हती. अगदी नावािा घोटभर चहा 

लपऊन आम्ही पुढे सरकिो. महाराज मात्र लतथेच थाूंबिार होते. जाताना नमवदे हर झािूं 

त्यावेळेिा महाराज म्हिािे “तुमने सोच लिया है िायद, सीख भी जाओगी धीरे धीरे, िेकीन 

प्रयास करो तो कुछ बात बनेगी.. गूड बनाना इतना आसान नही ूं है…अभी तो बहुत समय 

िगेगा.. प्रयास करती रहो”..  

लवचाराूंची एकापाठोपाठ एक अिी राूंगच िागून रालहिी होती आलि पाविूं मात्र पुढे पुढे 

जात होती. अूंधार व्हायिा आिा होता. आजूबाजूिा जूंगिाचा पट्टा होता. अनावधानाने असेि 

पि मी वाजवीपेक्षा हळू चाित होते. बाबाने मिा जरा स्पीड वाढवायिा साूंलगतिूं, मी स्पीड 

वाढविी देखीि मात्र तरीही आम्हािा पोचायिा उिीर होिार होता. आता गुडूप अूंधार 

व्हायच्या थोडी आधीची वेळ. जूंगिातिा रस्ता असल्यामुळे स्टि ीट िाइट वगैरे प्रकार नाहीच. 

आम्ही काठी टेकत टेकत पुढे जात होतो आलि रस्त्यावर लचटपाखरही नव्हतूं. अजून लकती 

अूंतर जायचे याचा फारसा अूंदाज नव्हता कारि बरेचदा पुस्तकात लिलहिेिी अूंतर लततकीच 

असतीि असूं नाही, ती कमी जास्त लिलहल्या गेिी असतात. रस्त्यावरन कधी दुचाकी तर 

कधी चार चाकी येत जात होती. अिातच आम्हािा दोघाूंना पाहून एक चार चाकी गाडी 

थाूंबिी. “अरे जूंगि रास्ता है पचमडी का जूंगि पास है, आप कहा अूंधेरे मे चिते जा रहे हो, 

गाडी मे बैठ जाओ”. आम्हािा गाडीत बसायचूं नव्हतूं.. आलि हा गाडीवािा हट्ट करायचा 

थाूंबत नव्हता. िेवटी तो आमच्यासोबत उतरिा आलि त्याने आपल्या डि ायव्हरिा मागे थाूंबून 

िाईट दाखवायिा साूंलगतिूं. जवळजवळ चार लकिोमीटर हा मािूस आमच्यासोबत पायी 

चाित रालहिा आलि त्याचा डि ायव्हर आमच्या मागे हळूहळू येत रालहिा. आम्ही मधुपुरी गावात 
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येऊन पोहोचल्यानूंतर लनरोप घेऊन हा पुढे लनघािा. कोि कुठिा काही कल्पना नाही मात्र 

जूंगिाचा अूंधाराचा रस्ता पार करन देण्यासाठी नमवदामैयानेच त्यािा पाठविूं यात काहीच 

िूंका नाही.  

मधुपुरीिा आश्रमा सारखूं जे काय होतूं ते खरूं  एक घर होतूं. लतथे एक पररवार राहत 

होता. आम्ही घरात िक्यतो राहायचूं नाही असूं ठरवल्याने अूंगिात राहायचा लनिवय घेतिा. 

यावेळेिा प्रचूंड आभाळ आिूं होतूं आलि थोड्याच वेळात धो-धो पाऊस सुर झािा होता. 

आम्हािा अूंगिात आसन िाविूं िक्य नव्हतूं म्हिून आम्ही गोठ्यात आसन िाविूं. गोठा 

बराच मोठा आलि ऐसपैस होता. त्याच्या एका कोपऱ् यात एक गाय आलि एक वासर बाूंधून 

ठेविूं होतूं. वासरािा बागडता यावूं म्हिून त्याच्या गळ्यातिी दोरी गोठा भर पुरेि इतकी िाूंब 

होती. गोठ्याच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात थोडासा सारविेिा एक भाग होता, लतथे आम्ही आसन 

िाविूं. भोजन प्रसादी आलि आश्रमातल्या आजी ूंबरोबर गप्पाटप्पा होईस्तोवर हे वासर छान 

पैकी बागडत होतूं. त्याची आमच्यािी आलि खास करन माझ्यािी छानच गट्टी जमिी होती. 

या वासरािा एक सवय िागिी होती, ती अिी की या आजी रोज त्यािा थोपटवून झोपवत 

असत. मात्र त्या रात्री त्यािा आजी ूंच्या माूंडीवर डोकूं  ठेवायचूं नव्हतूं. त्यािा त्याची नवीन मैत्रीि 

जास्त आवडिी होती कदालचत. लकतीतरी वेळ ते वासर माझ्याच जवळ येऊन माझ्याच 

माूंडीवर डोकूं  ठेवून िोळत पडिूं होतूं… अगदी िहानसूं! अूंगावरची िव सुद्धा मऊ असिेिूं, 

िी ूंगाूंच्या लठकािी नुसताच उूंचवटा असिेिूं. कानाूंचा पानासारखा आकार चटकन वर 

करिारूं  आलि अलतिय बोिके पािीदार डोळे इकडे लतकडे मटकवून आपिे िाड पूिव 

करन घेिारूं  हे वासर इतकूं  काही िाघवी होतूं की त्याचे िाड पूिव केल्यालिवाय राहावयचूंच 

नाही. रात्रभर अधून मधून हे गोूंडस वासर आपल्या आईजवळ जायचूं आलि नूंतर माझ्या 

अूंथरिाच्या बाजूिा येऊन झोपायचूं. हा प्रकार खूपच गोूंडस होता. सकाळी त्या वासरािा 

सोडून जावूंसूं वाटत नव्हतूं पि पुढे जािूं गरजेचूं होतूं.  
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सुरज कुूं डिा पोहोचण्याआधी चा एक अनुभव साूंगिार आहे. अमरकूं टक हून लनघािे 

तेव्हा मैयाची इच्छा जािून घेतिी होती. दोन बोटूं लतच्या पाण्यात बुडवून मगच पुढे जाण्याचा 

लनिवय घेतिा होता आलि लतने आम्हािा पावसात लभजू लदिे नव्हते आठवतूंय का? ह्या वेळेिा 

मैया मधे्य दोन बोटूं बुडवून लतची इच्छा जािून घेतिी नव्हती मात्र आिेिा अनुभव लतची इच्छा 

साूंगिारच होता.. तसूंच सुरज कुूं डाच्या वातावरिाबद्दि आलि लतथल्या मारतीरायाबद्दि 

लविेर् असूं काही तरी साूंगायचे… पि पुढच्या भागात साूंगेन.. तोवर नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८१ 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा गुऱ् हाळ्याचा अनुभव साूंलगतिा होता. मधुपुरीच्या वासराचा 

अनुभव साूंगीतिा होता. आता इथून पुढे. मधुपुरीहून आम्ही सकाळी िवकरच लनघािो. 

आजही वातावरि ढगाळ होतूं. कधी पाऊस पडेि याचा नेम वाटत नव्हता. आम्ही ही मैयाच्या 

लदिेने चािू िागिो. इथे घोडा घाट नावाचा सुूंदर घाट आहे. लतथेच स्नानादी आटोपून व पुढे 

जायचूं असूं ठरिूं. वाटेत आम्हािा अनेक जि भेटिेत. आज जाऊ नका, घोडा घाटिाच थाूंबा 

असूंही काही ूंनी साूंलगतिूं. ढग येत होते मात्र पाऊस पडायिा सुरवात झािी नाही तोवर चाित 

राहायचूं असूं ठरिूं. घोडा घाटिा छान बािभोग आलि चहा लमळािा. इथे एक अश्व प्रलतमा 

आहे म्हिून या घाटािा घोडा घाट असूं म्हितात. इथे योलगनी गुहा असल्याचे देखीि समजिूं 

होतूं मात्र आम्ही घोडा घाटिा असताना हा मुद्दा आमच्या िक्षातच रालहिा नाही आलि आम्ही 

योलगनी गुहेची चौकिी केिी नाही. पुढे गेल्यावर जेव्हा पुस्तक उघडिूं तेव्हा कळिूं की इथे 

पुस्तकात योलगनी गुहेबद्दल लिलहिेिूं आहे...  

खरूंतर हा रस्ता सूकतरा, सीता रपटन, बागिी असूं करत करत पुढे सुरज कुूं डिा जातो. 

आम्हािा मात्र बागिी पासून एक फाटा असल्याचूं साूंलगतिूं. आम्ही पुढे नारा पलि चौराहािा 

न जाता बागिी पासून चा फाटा पकडिा. हा रस्ता खरोखर रमिीय आहे. दोन्ही बाजूिा झाडूं 

आहेत. रस्ता कच्चा आहे. मधे्यच एक कॅनॉि िागतो. याच्या काठाकाठाने जाताना खूप प्रसन्न 

वाटत होतूं. सुरज कुूं डच्या ५-६ लकिोमीटर आधीचा एक अनुभव साूंगते.  

वाटेत िहान िहान दोन-तीन गाव िागिे. त्यातल्या िेवटच्या गावात एका घरी पािी 

मालगतिूं होतूं आम्ही. त्या मातारामची गोष्. तीने बादिी भरन आििी. “हात पैर धोिो 

बाबाजी. चाय बना देती हू” तीनूं आम्हािा घरात बोिविूं. आम्हािाही चहा हवाच होता. या 
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बाईने गुळाचा काळा चहा केिा होता आलि तो अप्रलतम िागत होता. आमचा चहा लपऊन 

होईस्तोवर छान गप्पा गोष्ी झाल्यात. आता लनघायचूं असूं म्हिताच त्या माताराम ने लतथूंच 

थाूंबण्याचा आग्रह केिा बोिता बोिता ढसाढसा रडू िागिी.  

 

“माझी पररश्थथती खूपच वाईट आहे मैया. तुम्हीच मिा यातून सोडवू िकता”. आम्ही 

नक्की काय कर िकतो याचा आम्ही लवचार करत होतो. फार तर फार थोडी आलथवक मदत 

काय ती करता येईि, त्यापुढे आपि काय करिार? असा प्रश्न मिा पडिा होता. ही माताराम 

एका पडक्या घरात राहत होती. फक्तच समोरची खोिी जरा बऱ् या अवथथेत होती बाकी 

तुटक्या लभूंती ूंवर प्लाश्स्टक अूंथरन छत तयार केिेिूं होतूं. मुख्य म्हिजे अश्या घरात देखीि 

ती भाडूं देऊन राहत होती.  

अलतिय कृि देहाची ही माताराम, जेमतेम पस्तीस चाळीस लकिो वजन असेि हीचूं… 

डोळे खोि गेिेिे होते. ही बाबाच्या खुचीच्या बाजूिा बसून रडत होती. आम्हािा लतचूं रडिूं 

बघवत नव्हतूं “बाबूजी, तुम मेरे बाबूजी की उमर के हो अपनी बेटी की मदत करो” अिी गळ 

बाबािा घाित होती… हृदयाचूं आलि पािी झािूं होतूं आमच्या. लतिा लवचारिूं… काय मदत 

कर िकतो आम्ही तुझी? बाबाूंनी लतिा काही रक्कम काढून लदिी. ती रक्कम खरूंतर लतिा 

घ्यायची नव्हती पि लतच्या घरी गेल्या आठ लदवसात चहा लिवाय दुसरूं  काहीच लिजिूं नव्हतूं, 

नाईिाजास्तव लतने ती रक्कम स्वीकारिी आलि म्हिािी, “मेरे बेटे को बुिाती हुूं, आप उसको 

समझाओ… काम धाम करता नही, मेरे काम के पैसे जादा नही लमिते. ये बस गाव भर 

भटकता रहता है, काम करेगा तो उसके िादी बनाके मै पररक्रमा के लिए लनकि 

जाऊूं गी”…कोण्यातरी पररक्रमावासीचूं माझा मुिगा कधीतरी ऐकेि या एका आिेवर ही बाई 

लदवस काढत होती. स्वतः उपािीतापािी राहून, गरज पडल्यास िेजारीपाजारी खाऊन 

मुिाची वाट बघत बसायची रोज. मुिगा रात्री यायचा आलि सकाळी लनघून जायचा…. आलि 
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ही माताराम लदवसभर पररक्रमावासीना चहा करन द्यायची आलि माझ्या मुिािा समजवा 

अिी त्याूंच्याकडे गळ घािायची.  

िेवटी लतचूं म्हििूं ऐकिूं, बाबा लतच्या मुिािा समजवायिा झािा. तो लकती ऐकेि हे 

मालहत नव्हतूं आम्हािा, मात्र लतची लवनूंती आम्ही मान्य केिी हे बघून लतच्या डोळ्यात जो 

लवश्वास तयार झािा होता, जी आिा बळाविी होती ते पाहून आम्हािा थोडूं बरूं  ही वाटत होतूं 

आलि थोडी भीती ही वाटत होती. बरूं  यासाठी की लनदान आिेच्या भरविावर ती काही 

कल्पनेतिे आनूंदाचे क्षि बघू िकत होती आलि भीती याची की आमचा केवळ प्रयत्न होता, 

तो सफि झािा नाही तर लतची आिा पार धुळीिा िागिार होती… आलि खरूं  तर तो प्रयत्न 

असफि होण्याची िक्यता जास्त होती कारि कोि कुठेि आम्ही, अध्याव लदवसाचे पाहुिे… 

आमचूं का ऐकेि तो मुिगा? हा एक प्रश्न होताच! तरीही लनदान आम्ही लतची लवनविी ऐकिी 

हे थोडूं सूं समाधान तरी लतिा लमळेि ह्या सद्भावानेनी आम्ही लतच्या मुिािी बोिून बघायचूं 

ठरविूं.  

लतनी मुिािा बोिावून आििूं. त्या मुिािा आधी बाबाने पे्रमाने लवचारपूस केिी. पि तो 

उमवट उत्तर देऊ िागिा. नूंतर मात्र बाबाचा पारा चढिा आलि आपल्या मोठ्या दमदार 

आवाजात बाबाने पोरािा समजवायिा सुरवात केिी. काय करायचूं काय नाही ते साूंलगतिूं 

तरीही त्याची उत्तरूं  कमी होईना. िेवटी वीस-बावीस वर्ाांच्या तरि मुिापुढे हात टेकिे आलि 

िेवटचा उपाय म्हिून त्याच्यािी काहीही न बोिता त्याच्या आईिा सामान भरायिा साूंलगतिूं 

स्वतःचूं. बाबा म्हिािा. ”माता जी आप हमारे साथ चिो… कू्य इस िडके की पीछे पडे हो? 

तुम्हारी खाने पीने रहने की व्यवथथा कर देंगे…इसको जो करना है करने दो.. तुम हमारे साथ 

चिो” बाईसुद्धा आतून एक गाठोडूं घेऊन आल्या आलि आमच्या बरोबर चािू िागल्या. आधी 

मुिाने काहीही हरकत घेतिी नाही, मात्र आई खरोखरीच जाते हे पाहून तो नरमिा. उद्या 

पासून कामावर जाईन तू जाऊ नको म्हिून आईिा थाूंबवू िागिा…. बाबाने आपिा फोन 
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नूंबर त्या बाईूंना लदिा, आलि साूंलगतिूं, ज्या लदविी हा मुिगा पुन्हा काम सोडेि केव्हा गैर 

जबाबदार होईि तेव्हा तुम्ही मिा फोन करन माझ्याकडे लनघून या…. पुढे दोन तीन 

लदवसानूंतर बाईूंचा फोन आिा… कोिाच्यातरी फोन वरन त्या बोित होत्या. मुिगा कामावर 

जाऊ िागिा होता. पुढे मात्र काही फोन आिा नाही… 

या पररक्रमेत आम्ही सततच घेतच आिो होतो. आज मात्र आमच्याकडून कोिाचूं भिूं 

होतूं आहे हे पाहून खूप आनूंद झािा. आतापयांत पे्रमाची एकच बाजू माहीत होती ती म्हिजे 

घेण्याची… आता देण्याची बाजूही समजू िागिी होती…”इदम् न मम” लिकिे होते मी आधी.. 

मात्र आता याहूनही पुढे जाण्याची वेळ होती… इदम् न मम हे म्हिताना देखीि मी माझ्या 

मनािा “हे माझूं नाही” असूं समजावत होते मात्र आता हे जे काही आहे ते ज्याचूं आहे त्यास 

लमळो ही भावना मनात येऊ िागिी… आता “माझूं आहे” लकूं वा “माझूं नाही” ह्या लवचारातिा 

सुद्धा ‘माझूं’ हा िब्द उतरवून काढावा कोिीतरी असूं वाटू िागिूं होतूं.  

थोडूं वेगळ्या पद्धतीने साूंगते. जे उदाहरि देते आहे ते फारच वेगळूं  आहे पि त्यावेळेिा 

माझ्या मनात तेच उदाहरि आिूं होतूं. इिेश्क्टि कची मेन िाईन, घरातिी छोटी-मोठी बटिूं, 

आलि लवजेची उपकरिे, या लतन्ही चा लवचार केिा तर आपिी भूलमकाही छोट्या-मोठ्या 

बटनाूंचा सारखी आहे. वीज आपल्याकडे येते आहे, आलि ज्या उपकरिािा गरज पडेि लतथे 

ती आपल्याकडून जात आहे इतकीच आपिी भूलमका…. आता ह्या इिेश्क्टि कच्या बटिाने वीज 

‘माझी आहे’ लकूं वा वीज ‘माझी नाही’ या दोन्हीचा लवचार करायिा हवा का? मेन िाईन कडून 

वीज घेऊन लतिा लवजेच्या उपकरिाकडे वळविूं एवढूंच त्या बटनाूंचूं काम असतूं. लतथे 

अलधकार कोिता? 

या माताराम कडून लनघाल्यानूंतर एकच लवचार मनात येत होता.. ‘जो जे वाूंलछि तो ते 

िाहो…’ ईश्वरा, माझ्यासाठी काय जे तू वाढून ठेविूं होतूंस, आहेस ते माझ्यासमोर आहेसच… 

त्याहून जास्त लकूं वा कमी असूं मिा काहीही नको आहे. लकूं बहूना ज्याप्रमािे मी समाधानी 
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आहे त्याप्रमािे ज्याचूं त्याचूं समाधान ज्यािा-त्यािा िाभू दे हीच तुझ्या चरिी प्राथवना…. अथावत 

कोिाच्या तरी समाधानाचूं लनलमत्त होिूं हे योगायोग म्हिून ठीक आहे हो, पि फक्त त्यासाठी 

केवळ झटत राहिे म्हिजे सूंतपि… आलि लततकी कुवत लकूं वा िायकी आपिी नाही, मात्र 

आजपयां मी फक्त माझा लवचार करत आिे, माझ्या मनात माझ्या लिवाय इतर कुिािा ही 

कधीही माझ्या इतकी जागा मी उदार पिे देऊ केिी नाही, लजथे लतथे सववप्रथम मी मिाच 

ठेविे, अिा मनात, हे ईश्वरा आधी तू ‘इदम् न मम’ हा मूंत्र पेरिास, आलि नूंतर यज्ञात आहुती 

देताना ‘स्वाहा’ म्हितो तसूं सगळूं  वाहतूं करण्याचा एक लवचार…आचरि नाही हूं, फक्त 

लवचार माझ्या मनात अगदी अिगद पिे कसा आिून सोडिास याचूं मिा नवि वाटतूं… 

आलि ह्या एका लवचाराने, (आचरनािे नाहीच नव् बरूं , फक्त लवचाराने म्हितेय, कारि जे झािूं 

तो लनव्वळ योगायोग होता, आम्ही काहीही केिूं नव्हतूं) फक्त लवचाराने जर माझ्या मनािा, 

आत्म्यािा, परमसुखाच समाधान लमळत असेि तर ते आचरि लकती आनूंददायी असेि नाही? 

अथावत ते तसूं वागण्यासाठी कमािीचूं अलिप्त पि, करिा, लजद्द, लवश्वास, सद्भावना, प्रयत्न, 

िुलचभूवत अूंतरात्मा आलि पे्रम हे सगळचूं अतु्यच्च कोटीचूं असावूं िागतूं. आलि आपि सगळेच 

आपिी स्वत:ची पायरी पूिवपिे ओळखून असतो. आपि कसे आहोत हे आपल्यािा प्रते्यकािा 

व्यवश्थथत मालहत असतूं फक्त आपि त्याचा मनापासून स्वीकार करत नाही. दुसऱ् या समोर 

तर नाहीच, मात्र स्वत: समोर देखीि आपि आपल्या स्वत:िा आपि जसूं आहोत तसूं 

स्वीकारत नाही, आलि लततकूं  जरी आपि कर िकिो तरी आपि समाधानाचे धनी होऊ हे 

मिा समजिूं …. अजून फक्त समजिूंय… इम्पिीमेंट झािूं नाहीये हूं! 

आम्ही पुढे चाित होतो तसूं आभार हळूहळू भरन येत होतूं. आम्हािा सूयव कुूं डिा 

पोहोचायचूं होतूं. कॅनॉि पासून थोडूं पुढे जाऊन उजवीकडे एक फाटा होता लतथे गेल्यावर 

सूयवकुूं ड अजूनही तीन-साडेतीन लकिोमीटर दूर आहे हे समजिूं. वाटेत एक छोटसूं गाव आिूं. 

आभाळ इतकूं  भरन आिूं होतूं की कुठल्याही क्षिी ते कोसळिार. आज आम्हािा कदालचत 

गावातच थाूंबावूं िागिार की काय असूं आम्हािा वाटिूं मात्र सूयव कुूं डिा पोचिो तर बरूं  
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होईि असा लवचार मनात येत होता. आम्ही एक नजर आभाळाकडे टाकिी… हिके हिके 

तुर्ार बरसायिा सुरवात झािी होती. आम्ही अजूनही चाितच होतो... मधे्य मधे्य सर येईि 

आता असूं वाटायचूं, दोन-चार थेंब पडिे की थाूंबून जयची… कोिीतरी वरन या ढगाूंची चावी 

अजून पूिव सोडिी नाहीये, धरन ठेविी आहे असूं सारखूं राहून राहून वाटत होतूं. आलि 

होतही तसूंच… आम्ही सूयव कुूं डिा पोहोचिो, धमविाळेत बाहेरच्या ओट्यावर चपिा काढल्या, 

बॅग ठेवल्या, आलि खूप वेळ धरन ठेविेिा पाऊस जोराने बरसू िागिा. ढगाूंनी भरिेिूं 

गाठोडूं माझ्या मैयानी हाताने घट्ट धरन ठेविूं होतूं आतापयांत आलि आम्ही पाऊि टाकताच 

ते गाठोडूं सूंपूिवपिे ररतूं केिूं की काय असूं वाटिूं.  

सूयव कुूं डिा पोहोचण्याच्या आधीचा एक अनुभव साूंगिार आहे. सूयव कुूं डाच्या महाद्वारा 

बाहेरचा पररसर आलि त्या पररसरािी माझा असिेिा लनकटचा सूंबूंध, याबद्दिचा अनुभव… 

सूयवकुूं ड येथीि हनुमान मूंलदर… आलि ह्या मूंलदराचूं आजपयांत न उिगडिेिूं रहस्य.. केवळ 

ते बघण्यासाठी आम्ही उद्याचा सूंपूिव लदवस सूयवकुूं डिा थाूंबिार होतो. इथल्या मारतीरायाची 

गूंमतच लनराळी आहे. तुमचा तुमच्या डोळ्यावर लवश्वासच बसिार नाही! अगदी सकाळ दुपार 

सूंध्याकाळ सुद्धा तुम्ही तुमच्या डोळ्याूंनी पालहिेल्या प्रकारािा पडताळून बघाि! असूं 

काहीतरी इथे रोज होत असतूं! आलि तेच बघण्यासाठी मी थाूंबिे होते…. साूंगिारे पि पुढच्या 

भागात 
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८२ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा सुरज कुूं डच्या आधीपयांतचे अनुभव साूंलगतिे होते. गरीब 

माता राम आलि लतच्या मुिािा भेटल्यानूंतर मनात आिेल्या लवचाराूंची साखळी सुद्धा तुमच्या 

पुढे मागच्या अनुभवात ठेविी होती. आता पुढे साूंगते.  

सूयवकुूं डिा पोहोचण्याच्या आधी वाटेत एका गावात आम्हािा पुन्हा एकदा चहािा 

बोिाविूं. तो खरूं  तर एक जुना आश्रमच असावा मात्र आता लतथे एक कोिी बाबाजी एकटेच 

राहत होते. बाबाजी ूंनी छान गूळ आलि आिूं घातिेिा काळा चहा केिा. चहा घेऊन आम्ही 

लनघिार तेवढ्यात बाबािा कुिाचा तरी फोन आिा आलि आम्ही पुन्हा काही वेळ लतथेच 

लवसाविो. यावेळी आिेिा अनुभव फक्त माझा होता आलि म्हिून तो फक्त मिाच लमळािा.  

अनेक िोक नमवदा पररक्रमा करतात पि एक अगदीच ठरिेिे असते ते म्हिजे ज्याचे 

त्याचे प्रारब्ध. अनेकाूंनी केिेल्या नमवदा पररक्रमेत बरेचदा रसे्त सारखे असतात, लठकािूं 

सारखी असतात, अनुभव मात्र वेगळे असतात. आम्ही दोघूं सहप्रवासी असून सुद्धा काही 

अनुभव फक्त मिा लमळािेत तर काही अनुभव फक्त बाबािा लमळािे. त्यापैकी एक तुम्हािा 

आता साूंगते आहे. या अनुभवाचा सूयवकुूं डािी लनकटचा सूंबूंध आिा तोही साूंगते.  

चहा घेऊन झाल्यावर बाबा फोनवर बोित रस्त्यावर येरझारा घाित होता. मी आलि 

बाबाजी आश्रमाच्या पडवीत बसिेिो होतो. बाहेर आभाळ भरन आिूं होतूं आलि कोित्याही 

क्षिी कोसळेि असूं वाटत होतूं. आम्हािा सूयव कुूं डिा मुक्काम करण्याची इच्छा आधीपासून 

होती मात्र या बाबजी ूंकडे आल्यावर ती इच्छा अलधकच बळाविी. सूयवकुूं ड हनुमान मूंलदर 
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अलतिय छान आहे हे मी ऐकून होते. त्या मूंलदराचूं एक रहस्य आहे असूं मी तुम्हािा मागच्या 

भागात साूंलगतिूं होतूं. ते आता साूंगते. सूयव कुूं डाच्या हनुमान मूंलदराचूं एक वैलिष्ट्ट्य असूं 

मूंलदरातीि मारतीरायाूंचे वेगवेगळे रप आपल्यािा लदसतात. पुस्तकात असूंच लिलहिूं होतूं. 

आलि ते तीन वेगवेगळी रपूं बघण्यासाठी मिा अख्खा लदवस सूयवकुूं डिा घािवायचा होता. 

मात्र बाबाजी ूंकडे आल्यावर ही इच्छा अलधक प्रबळ किी झािी ते साूंगते.  

बाबा फोनवर बोित असताना मी आलि बाबाजी सूयवकुूं ड लवर्यी बोित होतो. बोिता-

बोिता बाबाजी म्हिािे, “हनुमाूंजी लचरूंजीव है इसका प्रत्यय बहुत िोगो को आता है. िायद 

आपको भी ऐसा हुआ होगा, अगर नही हुआ होगा तो बहुत जल्दी हो जायेगा ऐसा मेरा लवश्वास 

है”… त्याूंच्या या बोिण्या नूंतर मी मिा झािेिूं मारतीरायाूंचूं दिवन आलि गुजरात मधल्या 

काूंदरोज गावी जात असताना, ज्या वेळी मी एकटी होते तेव्हा आजुबाजूच्या सृष्ीने गायिेल्या 

हनुमान चािीसा चा अनुभव बाबाजी ूंना साूंलगतिा. ते ऐकून बाबाजी ूंच्या डोळ्यात पािी आिूं… 

ते उठून आत गेिे. त्याूंनी एक भजनाूंचूं पुस्तक आििूं आलि सुूंदरकाूंडावर आधाररत अवधी 

भारे्तिूं एक भजन ते गाऊ िागिे. मिा आता िब्द आठवत नाहीत, पि अलतिय रसाळ 

िब्द आलि मधुर चाि असिेिूं हे भजन बाबाजी खूप पे्रमाने, भक्तीने आलि गोड आवाजात 

गात होते. भजन गाण्यापूवी बाजूिा एक आसन त्याूंनी माूंडून ठेविेिूं होतूं. डोळे लमटून मी ते 

भजन ऐकत होते. भजन सूंपूच नये असूं मिा वाटत होतूं. बूंद डोळ्यात कुठे मारतीरायाूंचूं 

रप उभूं रालहिूं होतूं. भजन िवकरच पूिव झािूं, बाबाजी ूंनी बाजूच्या ररकाम्या आसनािा 

मनोभावे नमस्कार केिा त्यावेळी अूंगावर काटाच आिा होता. बाबाजी ररकाम्या आसनाकडे 

डोकूं  टेकवून नमस्कार करत होते आलि क्षिभर मारतीराया याूंनी त्याूंच्या डोक्यावर हात 

ठेविा आहे की काय असा मिा भास झािा…. हो हा भासच होता… पि त्यात सुद्धा एक 

क्षिासाठी का होईना मारतीराया इथेच आहेत असूं वाटिूं होतूं. मी आलि बाबाजी आम्ही 

दोघूंही िाूंत बसिो होतो… बाबाचा फोन आटोपिा आलि बाबा आत मधे्य आिा तेव्हा कुठे 

आम्ही पुन्हा बोिायिा सुरवात केिी.  
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बाबाजी ूंनी पुन्हा सुूंदर गुळाचा चहा केिा. “बहुत आनूंद आया, बहुत आनूंद आया, ”असूं 

म्हित त्याूंनी िहान मुिासारखी स्वतः भोवती लगरकी घेतिी. चहा घेता घेता ते म्हिािे “मै तो 

पागि हू… पागि! अपनेमेही मुझे बडा मजा आता है, देखो आज तो हनुमान जी को उनका 

ही भजन सुना लदया…. ” हे बोिताना ते मनापासून हसत होते. त्याूंना खूप आनूंद झािेिा स्पष् 

जािवत होता. त्यावेळी फक्त एकच लवचार मनात आिा… एका क्षिासाठी जे काही मिा 

वाटिूं होतूं, जो काही भास मिा झािा होता, तो खरा तर नसेि?…खरूंतर एखादा लदवा 

चमकावा आलि लवझावा याहीपेक्षा तो काळ छोटा होता. आकािात लवजेची रेर्ा लदसते न 

लदसते तोच किी लवझनू जाते त्याहीपेक्षा कमी काळ ते दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर होतूं… लकूं वा 

तो भास माझ्या डोळ्यासमोर होता… तो त्या भजनाचा प्रभाव होता, की भास होता की सत्य हे 

मिा साूंगताच येिार नाही.  

आमचा चहा घेऊन झािा. आम्ही पुढे लनघिार तोच बाबाजी ूंनी चटकन वाकून आम्हािा 

नमस्कार केिा. पररक्रमावासी म्हिून अनेक िोक नमस्कार करतात, तेव्हा मी देश्खि वाकून 

समोरच्या व्यक्तीिा नमस्कार करत असते, मात्र बाबाजी ूंनी मिा वाकून नमस्कार कर लदिा 

नाही. त्याूंनी माझ्या डोक्यावर हात ठेविा आलि म्हिािे.. ” जा बेटा जा, प्रभू तेरे साथ है”.  

अजूनही सूंध्याकाळ व्हायिा वेळ होता. आभाळ तसूंच दाटून आिेिूं होतूं. आम्ही सूयव 

कुूं डाच्या लदिेनूं लनघािो. मधे्य एक वाट झाडीतून जािारी होती. त्या वाटेवरन आजूबाजूचूं, 

पुढचूं मागचूं काहीही लदसत नव्हतूं, मात्र जिी ती वाट पूिव झािी तसा डाूंबरी रस्ता लदसू 

िागिा. उजव्या हातािा दूरवर सात घोडे असिेिा सूयावचा रथ स्पष् लदसत होता. तेच सूयवकुूं ड 

असावूं. आम्ही त्या लदिेने वळिो. थोड्याच वेळा नूंतर दूरवर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूिा काही 

पाट्या िाविेल्या लदसल्या. एक मोठूं  द्वार लदसिूं. आम्ही आता सूयव कुूं डिा पोचिार. तरीही 

अजून अूंगावर िहारा येण्यासारखूं काहीतरी उरिूंच होतूं. बाबाजी ूंकडे झािेल्या प्रकारामुळे 

मी मूंत्रमुग्धच होते अजूनही. गार वारा वाहात होता. दोन चार हिके हिके थेंब अूंगावर पडतात 
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आलि पुन्हा थाूंबून जात, असा हा खेळ दुपारपासूनच सुर होता. आम्ही हळूहळू पुढे गेिो तसूं 

तसूं माझ्या मधे्य जास्त ऊजाव भरिी जात आहे असे मिा जािवू िागिूं. त्या पाट्या वाचता 

येईि लतथवर आम्ही पोहोचिो आलि मी स्तब्ध होऊन उभे रालहिे.  

रस्त्याच्या दोन्ही बाजूिा हनुमान चािीसाची दोहाविी प्रते्यक पाटीवर लिलहिेिी होती. 

येिाऱ्या आलि जािाऱ्या अिा दोन्ही वाटसरूं ना सूंपूिव हनुमान चािीसा वाचता येईि अिा 

प्रकारे ह्या पाट्या एका मागे एक लिलहिेल्या होत्या. मिा हनुमान चािीसा पाठ आहेच, तरीही 

प्रते्यक पाटीि जवळ उभे राहून मोठ्या आवाजात, मोकळ्या गळ्याने हनुमान चािीसाचा एक 

एक दोहा मी मोठ्या आनूंदाने म्हित होते. बाबा ही खूप उत्साहाने माझ्याबरोबर लिलहिेल्या 

पाट्या वाचत होता. अिात आता पाऊस आिा तरी आम्हािा तमा नव्हती. तो आनूंद 

घेतल्यालिवाय मी पुढे जाऊच िकत नव्हते. पाऊस मात्र आमच्या आश्रमात पोहोचण्याची 

वाटच बघत असावा. आमचा हनुमान चािीसा वाचून झाल्यानूंतर आलि आश्रमात पोहोचिो, 

खाूंद्यावरच्या बॅगा उतरवल्या, जोडे मोजे काढिे, आलि कधीचूं कोसळायिा आतुर असिेिूं 

आभाळ ओतायिा सुरवात झािी… धुवाूंधार पाऊस सुर झािा… लतथेच आश्रमाच्या पडवीत 

बसून मूंलदराच्या वर असिेल्या सात घोड्याूंच्या रथाकडे मी टक िावून बघत होते…. 

बाबाजी ूंचा चेहरा माझ्या डोळ्या समोरन दूर होत नव्हता… आता सूयवकुूं डच्या मारतीरायाूंचूं 

दिवन घ्यायचूं होतूं… ते रहस्य अजूनही उिगडिूं नव्हतूं.. तीन वेगवेगळ्या रपा मधिे 

मारतीराय अजूनही बघिूं बाकी होतूं… खरूंतर नक्की काय आहे लतथे हेही समजिूं नव्हतूं. 

एकाच मूंलदरात, कदालचत एकाच मूतीमधे्य, कदालचत वेगवेगळ्या मूतींमधे्य, कदालचत 

वेगवेगळ्या वेळेिा…. कसे आलि कुठिे रप लदसत असेि नक्की? साूंगिार आहे पि पुढच्या 

भागात.. नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८३ 

 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा सूयवकुूं ड येथीि हनुमान मूंलदराच्या एका रहस्याबद्दि साूंगत 

होते. मागच्याच भागात सूयवकुूं डच्या आधी घेतिेिा बाबाजी ूंचा अनुभव मी तुम्हािा साूंलगतिा 

होता. सूयवकुूं डिा पोहोचताच मुसळधार पाऊस सुर झािा होता. जिूकाही आम्ही मुक्कामी 

पोचण्याची वाटच मैया बघत होती आलि लतने वरन आभाळाची पोठिी घट्ट बाूंधून ठेविी 

होती की काय असूं वाटिूं. आता पुढे साूंगते.  

इथिा पररसर अलतिय रमिीय आहे. सूयावचे सात पाूंढऱ्या रूंगाचे घोडे असिेिा हा रथ 

मूंलदराच्या वर आरढ आहे. बाजूिाच एक एक हॉि आहे तीच पररक्रमावासीयाूंची धमविाळा. 

आजूबाजूिा पुजाऱ्याूंची घरूं  आहेत. 1-2 छोटी मूंलदरही आहे. पाऊस साधारि तास दीड तास 

सुर होता. बाबा आसन िावून आराम करत पडिा होता. मी मात्र बाहेरच्या पडवीत 

पावसाकडे बघत बसिे होते. आमच्यासोबत धमविाळेत आत मधे्य अजून कोिीतरी 

पररक्रमावासी डोक्यावरन पाूंघरि घेऊन झोपिे होते. वातावरि थूंड झािूं होतूं, आलि 

अिात चहा लमळावा असूं िरीराचूं मागिूं होतूं.. आतच एका कोपऱ् यात चूि, एक दोन भाूंडी 

आलि काही सामान ठेविेिूं मिा लदसिूं. जवळच पाण्याने भरिेिा माठ देखीि ठेविा होता. 

चहा करावा म्हिून मी सालहत्य पाहू िागिे. तोच अूंगावर पाूंघरि घेतिेिे हे पररक्रमावासी 

उठिे आलि मोठ्याूंदा ओरडू िागिे…  
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”अरे छूना मत, तुम हटो वहाूंसे…” मी दचकिे, घाबरिे अन तिीच मागे झािे…. 

प्रश्नाथवक नजरेने त्या पररक्रमावासी बाबाूंकडे बघू िागिे… “हमको पहिे अपनी चाय बनाने 

दो, हम तुम्हारे हाथ से बनी चाय नही पायेंगे.. कौन समाज की हो?”असूं म्हित ते बाबाजी 

सामानाच्या लदिेने सरसाविे आलि मी दोन पाविूं मागे झािे… “पूंलडत समाज की हुूं बाबाजी, 

मी उत्तर देत असतानाच बाबाजी खािी वाकिे आलि सहजतेने काहीतरी काडीकचरा 

चुिीच्या मागच्या बाजूने उचिून दाराकडे फेकिा. ते चहा कर िागिे… “हम लकसी के हात 

का नही पाते है तुम पाओगे तो तुम्हारे लिए भी चाय बना देता हु” असूं म्हित त्याूंनी चहा 

ठेविा आलि दारा कडचा फेकिेिा काडीकचरा बाहेर फेकून देतो असूं म्हिून दाराकडे येऊ 

िागिे. मी लनदान कचरा उचिण्याचूं तरी काम करावूं म्हिून त्याूंच्यापाठोपाठ दाराकडे गेिे… 

मी दाराकडे गेिे आलि स्तब्ध उभे रालहिे.. कारिही तसूंच होतूं… बाबाजी ूंनी फेकिेिा 

काडीकचरा हा साधासुधा काडीकचरा नव्हताच मुळी! तो चक्क हातभर िाूंब साप होता. 

धमविाळेत इिेश्क्टि लसटी तर आहे मात्र फक्त एक छोटा बल्ब चािू अवथथेत असल्याने हॉि 

भर बऱ् यापैकी अूंधार होता. एका छोट्या बल्बचा काय तो उिा पुरा प्रकाि… त्यात चुिी मागचा 

तो साप मिा अलजबात लदसिा नसता… बाबाजी ूंना कसाकाय लदसिा तेच जािे… असो… 

प्रते्यक गोष्ी मागे कारिूं असतात!  

बाबाजी ूंनी चहा केिा. सोबत आम्हािा वाटेत लमळािेिी पारिेजी लबश्स्कट होती. 

सूंध्याकाळचा नाष्ा छान झािा. आता पाऊस थाूंबिा होता.. लदवेिागिीिा अजून वेळ होता. 

आम्ही हात पाय धुऊन मूंलदराूंचूं दिवन घेतिूं. त्यावेळी मारतीराया याूंचूं रप एका प्रौढ व्यक्ती 

सारखूं लदसत होतूं. चेहऱ्यावरचे हावभाव िाूंत से लदसत होते. त्यावेळी लतथल्या पुजाऱ्याूंनी 

सूयवकुूं डच्या हनुमान मूंलदराचे रहस्य उिगडून साूंलगतिूं. लदवसाच्या सुरवातीच्या प्रहरािा 

बािरप, दुपारभर मध्यम वयीन, आलि रात्री वृद्ध रप असल्यासारखे हे मारतीराय लदसतात. 

मूंलदराच्या वर असिेल्या जाळीतून पडिारा प्रकािाचा कोन हा जसजसा बदित जाईि 

तसतसूं याूंचूं रप बदित जातूं हे यामागचूं कारि. आता मिा रात्रीचूं वृद्ध रप आलि लदवसाचूं 
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बाि रप बघण्यात जास्त रस वाटू िागिा. रात्री भोजन प्रसादी झाल्यानूंतर मूंलदर बूंद करण्या 

आधी आम्ही पुन्हा एकदा मूंलदरात गेिो. पुजाऱ्याूंनी साूंलगतिेल्या पद्धतीने बलघतल्यानूंतर 

मारतीराया खरोखरच वृद्ध झािेिी आहे असा भास होऊ िागिा मात्र त्याच बरोबर दुपारचे 

लकूं लचत िाूंत असिेिे भाव बदििे आहेत असा मिा भास झािा. हे वृद्ध मारतीराय मिा 

रागात असल्यासारखे वाटू िागिे. पि मारतीराय माझ्यावर नक्कीच रागविार नाहीत कारि 

त्याूंच्याप्रती माझी भक्ती ही सूंपूिवपिे लनस्वाथव अिी आहे हा मिा लवश्वास होता. मग तरीही 

मिा मारतीराय रागात का लदसिे असा प्रश्न क्षिभर वाटून गेिा… आता पडिेल्या प्रश्नाूंचा 

लवचार न करण्याची सवय एव्हाना िागिी होती. ज्या प्रश्नाूंची उत्तरूं  लमळायची असतात त्या 

प्रश्नाूंची उत्तरूं  आपोआप लमळत जातात हे चाूंगिूंच माहीत झािूं होतूं. ती उत्तरूं  लमळेस तोवर 

मनाची घािमेि न होऊ देता सूंयमाने फक्त वाट बघिूं आपल्या हाती असतूं एवढूं  समजिूं 

होतूं… आिा तसा तो प्रश्न मी लतथेच सोडून लदिा.  

बाबाजी ूंनी रात्रीची भोजन प्रसादी बनविी. आज लदवसभराचा प्रसूंग डायरीत वलहीताना 

खूप समाधान वाटत होतूं आलि त्या समाधानी अवथथेतच मी झोपी गेिे. दुसऱ्या लदविी 

स्नानालद आटोपून पुन्हा मूंलदराकडे धाव घेतिी आलि मिा माझ्या काि सोडून लदिेल्या प्रश्नाचूं 

उत्तर लमळािूं. कारि आता मारतीराया माझ्याकडे एका गोूंडस कोवळ्या मात्र तेजस्वी आलि 

बिवान बािकाप्रमािे बघत होते. कािचे वृद्ध मारतीराय कुठेतरी हरविे होते त्याूंचा राग दूर 

लनघून गेिा होता आलि आता मिा त्याूंच्या चेहऱ् यावर िाघवी श्ितहास्य लदसत होतूं. मारती 

रायाूंची लतन्ही रप पाहून झािी होतीत. सकाळचूं बािभोग आटपून आम्ही पुढे लनघायचूं 

ठरविूं.  

इथून पुढे महाराजपुर सहस्त्रधारा घाघा असा मागव आहे. घाघापयांतचा मागव िहरा 

गावाूंमधून जातो. मात्र घाघाच्या पुढीि जूंगि मागव सुर होतो. त्यामुळे सूंध्याकाळ होईस्तोवर 

आम्हािा लनदान घाघापयांत पोहोचायचूं होतूं. आज लतथून पुढे जायचूं नव्हतच आम्हािा कारि 
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घाघापयांत पोहोचता पोहोचता नक्कीच सूंध्याकाळ होिार होती. आलि आम्हािा आज 

लनघायिा देखीि उिीरच झािा होता.  

आज मैया नी आमचे िाडच करायचूं ठरविूं होतूं बहुतेक. काि पाऊस पडिा होता 

तरी आज वातावरि चाूंगिूंच गरम होतूं. लिवाय हवेत पाण्याचा अूंि असल्यामुळे दमटपिा 

देखीि फार होता. खरूंतर सूयवकुूं ड ते महाराजपूर फार अूंतर नाहीये. पि तरीही महाराज 

पुरिा पोहोचेस्तोवर थकायिा झािूं होतूं. इथे बूंजर आलि नमवदामैया चा सूंगम होतो. सूंगमावर 

छान मूंलदर आहे. धनीराम बाबा याूंची समाधी आहे. खरूंतर इथे छान धमविाळा आहे असूं हे 

ऐकून होतो, मात्र थाूंबून जावूं असूं वाटिूं नाही. डाूंबरी रस्त्याने आम्ही पुढे लनघािो. रस्त्यात 

एक एक मध्यमवयीन मािूस आम्हािा भेटिा. पाच लमलनटूं थाूंबा तुमच्यािी काम आहे आिोच 

असूं म्हिून लनघून गेिा… म्हटल्याप्रमािे अवघ्या पाच लमलनटात तो परत आिा आलि त्याने 

आमच्यासाठी आइस्क्रीमचे कोन आििे होते… दमट हवा आलि उकाडा यात ते आईस्क्रीम 

खाताना खूप आनूंद होत होता आलि िरीराचा थकवा देखीि कमी होत होता… लतथून पुढे 

लनघािो तो एका बाईने दुकानातून आवाज लदिा.. लतथेही मस्त गारेगार रबडी कुल्फी 

माताजी ूंनी खाऊ घातिी… आज नमवदा माईच्या मनात काय होतूं कोि जािे… आज लतने 

आमचे खूपच िाड करायचूं ठरविूं होतूं… थोडूं पुढे जात नाही तर एका उसाच्या रसाच्या 

ठेल्यावर आम्हािा थाूंबवण्यात आिूं… लहरवाकूं च गारेगार बफव  घातिेिा उसाचा रस म्हिजे 

त्या थकविाऱ्या वातावरिात अमृत प्यायिासारखूं वाटत होतूं…. आज नक्की काय झािूंय 

मैय्यािा एवढे िाड पुरवते ती….  

आम्ही पुढे लनघािो. इथून घाघा साधारि 13 -14 लकिोमीटर असेि. आमच्याकडे 

वेळही भरपूर होता. आम्ही घाघािाच मुक्काम करण्याचूं ठरविूं. घाघाच्या लदिेने जाताजाता 

हळूहळू रस्त्यावरची गदी लवरळ होत गेल्याचूं लदसत होतूं. आम्ही हळू हळू गाव सोडून 

जूंगिाच्या लदिेने पुढे सरकत होतो. िोकवस्ती कमी झािेिी होती. दोन-तीन लकिोमीटर 
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नूंतर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूिा केवळ झाडीच होती. अिात पुन्हा लनसगावने आपिूं रप बदििूं. 

घाघा आता आठ लकिोमीटरवर होतूं. मात्र आभाळ भरन येऊ िागिूं. महाराजपुर ते घाघा 

या रस्त्यावर कुठिीही व्यवथथा नाही हे आम्ही पुस्तकामधे्य वाचिूं होतूं. अिा वातावरिात 

पुढे आठ लकिोमीटर म्हिजे जवळ जवळ दोन सूंवाद दोन तास चाित जािूं योग्य नव्हतूं. 

सध्या आम्ही गावाच्या थोडूं तरी जवळ होतो. इथून पुढे झािो म्हिजे जूंगिाच्या लदिेने जािूं 

होतूं. त्यामुळे आम्हािा आता लनवारा िोधिूं गरजेचूं होतूं. मात्र कुठेच काही सापडत नव्हतूं… 

मग कुठे गेिो आम्ही? घाघािा पोहोचिो का? वाटेत कुठे थाूंबिो का? लनवारा लमळािा का? 

साूंगिार आहे पि पुढच्या भागात, तोवर नमवदे हर  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८४ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा सूयवकुूं ड हनुमान मूंलदरबद्दि साूंलगतिूं होतूं. लतथे भेटिेिे 

पररक्रमावासी बाबाजी, तो साप, बाबाजी ूंनी बनविेिा चहा आलि भोजन प्रसादी याबद्दिही 

साूंलगतिूं होतूं. मारतीराया याूंच्या बदििेल्या रपाबद्दि देखीि मी मागच्या भागात तुम्हािा 

साूंलगतिूं होतूं. महाराज पुरिा मै याूंनी केिेिे िाड पि मी साूंलगतिे होते. आइस्क्रीम, कुल्फी, 

उसाचा रस… अगदी न मागता मैयानी आम्हािा भरपूर खाऊ लतिा होता. आता आम्ही 

घाघाच्या लदिेिा लनघािो होतो. इथून पुढे साूंगते.  

आम्ही लनघािो त्या वेळेिा ढगाळ वातावरि नव्हतूं. मात्र आम्ही महाराजपुर सोडून काही 

अूंतर होतूं न होतोच वातावरि बदििूं. आम्हािा उिट लफरन जाता येत नाही म्हिून लजथे 

आहोत लतथेच कुठेतरी लनवारा िोधिूं गरजेचूं होतूं. मात्र रस्त्याच्या दोन्ही बाजूूंना झाडी होती. 

फार तर फार झोपडी असायची एखादी छोटीिी, िेतात काम करताना आसरा म्हिून. आता 

अिाच एखाद्या झोपडीचा आसरा घेऊन आम्हािा राहिूं भाग होतूं. पि लनदान लवचारायिा 

तर कुिी असायिा हवूं? आम्ही पुढे पुढे जात होतो. आभाळ भरन आिूं होतूं. आता मात्र 1 - 

2 लकिोमीटरच्या वर जाता येईि असूं वाटत नव्हतूं.  

थोडूं पुढे गेल्यावर रस्त्यावर इिेश्क्टिकच्या पॉिच्या बाजूिा आम्हािा एक छोटा बोडव 

िागिेिा लदसिा. त्यावर ‘कौलिक गोिािा’ असूं लिलहिूं होतूं. म्हिजे अजून कौलिक गोिािा 

यायची होती. “आज आपि गोिािेतच राहिार!” बाबा म्हिािा. आता काही उपाय नव्हता. 

आज भरपूर खाऊ लमळािा होता, वाटिूं रात्री लमळिार नसेि कदालचत म्हिूनच मैया नी 
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आधीच तर लदिा नसेि? पि मैया उपािी झोपू देत नाही, आलि गोिाळेत जातोय म्हिजे 

काही नाही तर दूध तर नक्की लमळेि…  

लवचार करत करत आम्ही पुढे जात होतो. रस्त्यात एक सायकि वािा मािूस लदसिा. 

त्याूंना पुढच्या मुक्कामािाबद्दि लवचारिूं असता त्याने घाघाच्या पुढचा मौनी माताजी ूंचा आश्रम 

असल्याचूं साूंलगतिूं. त्याआधी मात्र कुठिूं लठकाि आहे असूं मिा वाटत नाही असूं तो 

म्हिािा. कौलिक गोिािेबद्दि लवचारिूं असता त्याचूं दार नेहमीच बूंद लदसतूं त्यामुळे 

आपल्यािा कल्पना नाही असूं त्याने साूंलगतिूं. जरा अजून पुढे चािून आल्यावर रस्त्याच्या 

उजव्या बाजूिा एक मोठूं  फाटक लदसिूं. इतकूं  मोठूं  गेट पाहून गोिाळा फारच मोठी 

असल्याचूं िक्षात आिूं. मात्र दारावर कोिी चौकीदार नसल्याने लवचारायचूं कोिािा हा प्रश्नच 

पडिा. आता इथे जर थाूंबता आिूं नाही तर मात्र अवथथा कठीि होती. अजून घाघा ८- १० 

लकिोमीटर दूर होतूं.  

आता दार वाजवून हाक मारण्या लिवाय पयावय नव्हता. आम्ही दोन-तीनदा दार वाजविूं 

मात्र आतून काही प्रलतसाद येईना. एक िेवटचा प्रयत्न म्हिून बाबाने लजवाच्या आकाूंताने दार 

ठोठाविूं. नमवदे हरच्या आरोळ्या ठोकल्या. तरीही कोिाचा प्रलतसाद येत नाही म्हिून आता 

वेळ न घािवता आम्ही पुढे चािू िागिो. या कौलिक गोिाळेचूं कूं पाउूंड बरूंच मोठूं  आहे 

असूं िक्षात आिूं. आत कुठे काही लदसतूंय का म्हिून लभूंतीवरन आम्ही कानोसा घेऊ 

िागिो. कसिाच अूंदाज येईना. आत एक मोठूं  गवताचूं मैदान होतूं एवढूं  मात्र लदसत होतूं. 

कदालचत या गवताच्या बरूंच पुढे गायी ूंचा गोठा असावा आलि लतथेच जवळपास चौकीदार 

असावा त्यामुळे आमचा आवाज लतथपयांत जात नसेि असूं आम्हािा वाटिूं. अजून पुढे 

गेल्यानूंतर एक छोटूं गेट देखीि िागिूं. हे फाटक देखीि कौलिक गो िाळेचूं होतूं. आता हा 

आमच्या इथे राहण्याच्या आिेचा िेवटचा लकरि.  
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इथे मात्र आम्ही दोघाूंनीही जोर-जोरात फाटक वाजवायिा सुरवात केिी. फाटकाचा 

आवाज जोरात होताच गायी हूंबर िागल्या. गायी ूंचा आवाज ऐकून कुिीतरी येतय अिी 

चाहूि िागिी.. जीव भाूंड्यात पडिा. चौकीदाराने दार उघडिूं. ”कौन है? क्या चालहये?”त्याने 

लवचारिूं. आम्हािा आजची रात्र इथे राहता येईि का? आम्ही उद्या सकाळी िवकरच इथून 

पुढे प्रथथान कर… जेवि खाि नसेि तरी हरकत नाही आम्ही पररक्रमावासी आहोत 

आम्हािा फक्त डोक्यावर छत लमळािूं तरी चािेि… त्याने नाही म्हिूच नये अिा पद्धतीने 

आम्ही त्याच्यािी बोित होतो. “अूंदर आओ, पानी लपयो, तब तक मै उपर पूछके आता हु, वैसे 

तो कोई मना नही करेगा आप आही जाओ अूंदर”. तो म्हिािा.  

आम्ही आज जाऊन उभा रालहिो. समोर गाईूंचे गोठे होते. गाईूंना लफरण्यासाठी 

मोठमोठािे कुरि वजा गवताचे आळे बनविेिे होते. थोड्याच वेळात तो चौकीदार आिा 

आलि आम्हािा गोठ्याच्या लदिेने घेऊन जाऊ िागिा. गोठ्याच्या मागच्या बाजूिा सुूंदर 

इमारत होती. एका राूंगेत 6-7 खोल्या आलि समोर मोठा िाूंब कॉररडॉर होता. त्या खोल्याूंना 

परपेंडीकु्यिर अिा अजून तीन चार खोल्या होत्या. आलि मधे्य एक छोटसूं मूंलदर होतूं. 

त्यातल्या एका खोिीकडे बोट दाखवत म्हिािा “उस रम मे आप रक सकते हो” 

आम्ही आत गेिो.. अबब.. एवढी अवाढव्य खोिी… एसी, फ्रीज.. सगळूं  होतूं लतथे. 

खोिीच्या मागे एक अजून खोिी, यात कपाटूं, अूंथरिूं, डि े लसूंग टेबि असूं सामान होतूं. त्या 

मागे एक अवाढव्य बाथरम.. अवाढव्य म्हिजे एक टब, कमोड, िोवर, असूं सगळूं  असून 

दोन मोठे पिूंग आरामात मावतीि एवढी जागा लिल्लक होती. पूंधरा बाय पूंधरा नक्की होती 

ती बाथरम…आम्ही आवरसावर करन बाहेर येऊन बसिो तो चौकीदाराने आमच्यासाठी 

चहा आलि गरम पकोडे आििे… असा सुूंदर चहा की काय साूंगू… भोजनाची ही अिीच 

व्यवथथा.. स्वयूंपाकािा बाई होत्या. अलतिय पे्रमाने त्या वाढत होत्या… दोन भाज्या, सुरेख 

वरि, भरपूर तूप, पुरी, आलि जेविा नूंतर आटविेिूं दूध… काय म्हिून िाड सुर होते आज! 
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आम्ही काय लवचार करत होतो आलि लनघािूं काय बघा ना! पि अजूनही इथल्या महूंताूंची 

आमची भेट झािी नव्हती. त्याूंची भेट झािी तेव्हा आम्ही खरूंच भाग्यवान आहोत हे आम्हािा 

समजिूं. लतथल्या महूंताूंची भेट झािी त्यावेळी त्याूंनी आम्हािा जे काही साूंलगतिूं त्यावरन 

मी मैय्याचूं िाडकूं  िेकर आहे हे मिा पटिूं. जेव्हा आपल्या िेकराूंचे िाड करायचे असतात 

तेव्हा आई त्याूंच्यासमोर अनेक प्रकारचे सरप्राइजेस माूंडून ठेवते आलि ते सरप्राइजेस तयार 

करण्यासाठी ती अनेक गोष्ी करत असते त्यातिीच ही गोष् असूं म्हटिूं तरी चािेि. महूंताूंनी 

आम्हािा असूं काहीतरी साूंलगतिूं की त्याक्षिी अशू्र आवरिूं मिा कठीि व्हायिा िागिूं. असूं 

काय साूंलगतिूं होतूं महूंताूंनी आम्हािा? त्याूंची भेट झाल्यावर नक्की काय घडिूं? साूंगिारे 

पि पुढच्या भागात… नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८५ 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा मैयाने केिेल्या िाडाूंबद्दि साूंलगतिूं होतूं. आम्ही 

महाराजपूर, सहस्रधारा होऊन लनघािो होतो. वाटेत आम्हािा उसाचा रस, आइस्क्रीम असूं 

काय काय खाऊ देत देत मैया ने िेवटी कौलिक गोिाळेत आिून सोडिूं. इथे आत 

येण्यासाठी सुद्धा बरेच कष् िागिेत मात्र आत आल्यावर झािेिी फाइव्हस्टार सोय मी 

तुम्हािा मागच्या भागात साूंलगतिी होती. रात्री आटविेिूं दूध प्यायल्यानूंतर आम्ही लनवाूंतपिे 

झोपी गेिो. सकाळी सहाच्या सुमारािा जाग आिी. आम्ही समोरच्या अूंगिात बसिो 

असतानाच चौकीदार बोिवायिा आिा. “स्वामी जी ने बुिाया है, बडे स्वामीजी सुबह सुबह 

ही आये है” 

मागच्या अनुभवात मी तुम्हािा साूंलगतिूं होतूं की इथल्या मोठ्या महूंताूंना भेटल्यानूंतर 

मी मैयाचूं िाडकूं  िेकर आहे याची मिा खात्री पटिी ते. त्याचूं कारि आता साूंगते. आम्ही 

स्वामीजी ूंच्या खोिीत गेिो. एक छान साधीिी खोिी. बसायिा भारतीय बैठक केिेिी. गूंमत 

म्हिजे या खोिीत बाकीच्या खोल्याूंसारखी फाईव्हस्टार व्यवथथा नव्हती. बाकी खोल्याूंपेक्षा 

बहुदा आधी बाूंधिेिी असावी ही खोिी कारि या खोिीचे बाूंधकाम सुद्धा वेगळूं  होतूं. खोिी 

आकाराने िहान होती. खोिीत अवधेिानूंद लगरी ूंचूं एक मोठूं  पोस्टर िागिेिूं होतूं. दुसऱ्या 

लभूंतीवर दत्ताते्रयाूंचा फोटो होता. आम्ही खोिीत गेिो त्यावेळी स्वामीजी चहा साूंगायिा 

स्वयूंपाक घरात गेिे होते. ते आिे आलि नमवदे हर आलि इकडच्या लतकडच्या गप्पा गोष्ी 

झाल्यात.  

स्वामीजी बोिायिा िागिे आलि आम्ही ऐकायिा िागिो. ते म्हिािे “वैसे तो यह 

गोिािा है, पररक्रमा वालसयोूं के लिए बनाया हुआ आश्रम नही है, लफर भी कभी कबार 
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पररक्रमावासी आ गये तो उने्ह कोई मनाई नही है… िेलकन यहा पररक्रमावासी आते ही नही. 

सहस्त्रधारा मे ही रक जाते है, िेलकन आप आने वािे थे यह अूंदेिा मुझे हुआ था! आपने मुझे 

पहचाना नही?”.. पलहल्याूंदाच भेटिेिे हे स्वामीजी मिा असूं का लवचारताहेत ते मिा काही 

समजेना. स्वामीजी म्हिािे ”अभी २-३ लदन पहिे की तो बात है. मै कुछ काम से जमदग्नी 

आश्रम गया था. उसके बाद मुझे िगने िगा था की पररक्रमावासी यहा आने वािे है. मैने फोन 

करके बताया था लक अगिे चार पाूंच लदन के भोजन पानी की व्यवथथा तयार रखो 

पररक्रमावासी आयेंगे… जब से जमदलग्न आश्रम से िौटा हू, आप दोनो का ही खयाि आ रहा 

है… आपने मुझे पहचाना नही िायद… उस लदन जमदग्नी ऋर्ी के आश्रम मे है भी था, आपका 

भोजन हो चुका था लफर भी महूंत जी के आग्रह से लफर से भोजन पाने गये थे… है ना? और 

देखो… आज आप मेरे यहा पधारे हो… आप मानो या ना मानो, लदि से मुझे िग रहा था के 

पररक्रमावासी गोिािा में जरर आयेंगे.. वो आप ही होूंगे.. और आप  आगये यह मैया की 

कृपा है… पि मिा मात्र त्याूंना पलहल्याच अलजबात आठवत नव्हतूं. आचयवच आहे खरूं  

म्हिजे… पि बलघतल्यासारखूं ही वाटिूं नाही मिा! 

त्याूंचूं बोििूं ऐकून मिा खरूंच रडू आिूं.. माझे िाड करायचूं हे पॅ्ललनूंग लतनी खूप आधी 

केिूं होतूं.. जिी मी माझ्या िाडक्या िेकराच्या आवडीलनवडीची काळजी सतत घेत असते, 

त्यािा माहीत असो वा नसो माझ्या मनात सतत माझ्या िेकराचा लवचार कुठल्या ना कुठल्या 

रपाने असतोच… तसेच मी सुद्धा नमवदा माईची िाडकी िेक आहे हे मिा पटिूं होतूं. 

सकाळचा बािभोग आटोपून आम्ही पुढे लनघािो.  

आता इथून पलहल्याूंदा गाठायचूं होतूं ते घाघा. आम्ही दुपारपयांत लतथे पोचिार होतो. पि 

आज काय झािूं मालहत नाही, आम्ही अवघ्या दीड तासातच घाघािा पोचिो. आज आमच्या 

स्पीडिा नक्कीच काहीतरी झािूं होतूं. एकतर आम्ही फास्ट चाित होतो लकूं वा रस्ता िवकर 

िवकर सूंपत होता. सुरज पुरा गावी एक गूंमत झािी. हा घाटाचा भाग आहे. रस्ता अगदी 
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लफरन लफरन जातो. छोटा पि पक्का रस्ता. बस जाते या रस्त्याने. मात्र पायी चाििारा 

मािूस आलि बस असूं एकावेळी या रस्त्यावर राहूच िकत नाही इतका जेमतेम रस्ता होता. 

इथे फक्त बसेस जात असल्यामुळे त्या भरधाव येत-जात. त्या मागाववरन आम्ही जात 

असताना वाटेत आम्हािा एक मािूस भेटिा. डोूंगरावरन खािी दूरवर त्यानूं एका मूंलदराकडे 

बोट दाखविे… ये रस्ता िे िो बाबाजी, अच्छा रहेगा… तो म्हिािा. डोूंगर उतरन 

पाऊिवाटेने आम्ही चािू िागिो… चािता चािता एका मोठ्या लवलहरीपािी येऊन थाूंबिो. 

ही लवहीर िेत लवलहरीपेक्षा ही मोठी होती. वरन सूंपूिव लसमेंटचूं झाकि या लवलहरीिा होतूं. 

एक छोटसूं कपाटा सारखूं दार िाविूं होतूं आलि लतथे आत् रहाटगाडगूं बसविेिूं होतूं…. 

तहान िागिी होती. हातपाय तोूंड धुवायिा म्हिून आम्ही लवलहरीतून पािी काढिूं… इतकूं  

चवदार थूंड पािी होतूं म्हिून साूंगू ! आम्ही लतथेच लवलहरीच्या काठावर लवसावतो न लवसावतो 

तोच मागून एक गावकरी मािूस आिा.. त्याच्या हातात कुठिीतरी रानफळूं  होती… 

बोराूंसारखी पि थोडी िहान.. त्याने ती टोपिीच आम्हािा लदिी... म्हिािा, सीधा पाटि ही 

जाओ…  

आम्ही कौलिक गोिािेतून पुढे लनघािो होतो खरूं , आलि पुस्तकाप्रमािे पाहता लतथून 

पाटि बरूंच दूर होतूं. साले्हदाूंडा, लनचिी, बुधेरा, डोकरकुई आलि मग पाटि असा मागव होता. 

आता पाटि म्हिजे जाओ म्हितो कमािच झािी… त्या मािसाने साूंलगतल्याप्रमािे पाटि 

फक्त दहा बारा लकमी अूंतर असेि… आम्ही डोकरकुईच्या आसपास कुठेतरी होतो. हा 

आडरस्ता आम्हािा इतकूं  दूर घेऊन आिा होता! बाजूच्या झाडीतून दूर मैयाचा प्रवाह लदसत 

होता.. आम्ही नक्की लकती अूंतर चाििो होतो माहीत नाही मात्र मधिी कुठिीही गावूं 

आम्हािा िागिी नव्हती. अजूनही आमच्याकडे बराच वेळ होता. आम्ही पाटििा पोचू िकत 

होतो. आम्ही पुढे लनघािो.  
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इथे पाटििा जाण्याआधी एक मोठा डोूंगर िागतो. गावातल्या िोकाूंनी आम्हािा या 

रस्त्याबद्दि साूंलगतिूं. हा रस्ता खूप छान होता मात्र बरीच चढाई आहे. खूप थकायिा होतूं. 

आठ लकिोमीटर नुसती चढाई. मधे्य पािी देखीि नाही. त्यामुळे आम्ही आमच्या पाण्याच्या 

बाटल्या भरन घेतल्या.. आलि पुढे लनघािो. घनदाट झाडी आलि पूिव चढाई. बाबािा फारच 

दमायिा झािूं. बरोबर घेतिेिूं पािी सूंपायिा आिूं. साधारि अधाव डोूंगर चढिूं अजून बाकी 

असेि. बाबा थकिा, म्हिािा मी आता पुढे जाऊ िकत नाही… पि अिाने कसूं होिार? 

लनदान गावात पोचिूं गरजेचूं होतूं कारि हा जूंगिाचा भाग होता. थोडावेळ आराम करन व 

मग लनघू. बाबािा साूंलगतिूं.. त्याप्रमािे आम्ही तास दीड तास एका झाडाखािी बसून आराम 

देश्खि केिा. मात्र आता लनघायिा हवूं होतूं कारि सूंध्याकाळ होऊ घातिी होती. अजून अधाव 

डोूंगर चढून बाकी होतूं आलि त्यानूंतर गाव लकती दूर आहे याचा अूंदाज नव्हता. हा भाग 

डोूंगराळ असल्यामुळे आलि आम्ही घळीच्या बाजूने असल्यामुळे इथे थोडूं अूंधारन 

आल्यासारखा देखीि वाटत होतूं.  

आम्ही चढायिा सुरवात केिी पि बाबाचा थकवा अजूनही गेिा नव्हता. त्यािा सारखी 

धाप िागत होती. सामान नको असूं तो सारखूं सारखूं म्हित होता. हे सामान घेऊन मी चािूच 

िकिार नाही, असूं म्हिून तो बॅग खािी ठेवून लदिी. मग माझूं सामान मी थोड्या अूंतरावर 

नेऊन ठेविूं आलि पुन्हा बाबाचूं सामान घ्यायिा खािी उतरिे. बाबाचूं सामान घेऊन मी पुन्हा 

वर चढिे. म्हिजे आता मिा माझूंही सामान न्यायचूं होतूं, आलि बाबाचूं ही सामान न्यायचूं 

होतूं… िक्ती आलि वेळ दोन्ही दृष्ी ूंनी माझ्यासाठी ते अिक्यच होतूं…. पि अिाच वेळी 

काहीतरी होत असतूं…. इथेही झािूं… पि काय झािूं ते साूंगिार पुढच्या भागात.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८६ 

 

नमवदे हर  

मागच्या भागात मी तुम्हािा मैया ने आमचे कसे िाड केिे आलि मी लतचूं िाडकूं  िेकर 

आहे हे मिा पुन्हा एकदा कसूं समजिूं याबद्दि साूंलगतिूं होतूं. पुढे वाटेत िागिेिी लवहीर 

देखीि मी तुम्हािा साूंलगतिी होती. नूंतर लतथून पुढे आपि पाटिच्या लदिेने लनघािो होतो. 

आठ लकिोमीटरचा हा पहाड चढताना माझी दमछाक झािी होती. आम्ही चढायिा सुरवात 

केिी पि बाबा सारखी धाप िागत होती. सामान नको असूं तो सारखूं सारखूं म्हित होता. हे 

सामान घेऊन मी चािूच िकिार नाही, असूं म्हिून तो बॅग खािी ठेवून लदिी. मग माझूं 

सामान मी थोड्या अूंतरावर नेऊन ठेविूं आलि पुन्हा बाबाचूं सामान घ्यायिा खािी उतरिे. 

बाबाचूं सामान घेऊन मी पुन्हा वर चढिे. म्हिजे आता मिा माझूंही सामान न्यायचूं होतूं, 

आलि बाबाचूं ही सामान न्यायचूं होतूं… िक्ती आलि वेळ दोन्ही दृष्ी ूंनी माझ्यासाठी ते 

अिक्यच होतूं…. पि अिाच वेळी काहीतरी होत असतूं…. इथेही झािूं..  

मी फार तर फार दोन चकरा मारल्या असतीि. आधी मी माझूं सामान घेऊन ठेवायचे 

आलि मग बाबाच सामान घेऊन जायचे. मी माझूं सामान वर नेऊन परत येईपयांत बाबाचा 

थोडा आराम करायचा. मात्र हे करिूं िक्यच नव्हतूं, आलि हे मैयािा माहीत होतूं. इथे जूंगिात 

आम्ही कुिािाही साद घातिी नव्हती, आवाज लदिा नव्हता. मैयाची प्राथवना तेवढी करत होतो 

की अूंधाराच्या आत आम्हािा मुक्कामी पोहोचू दे. अिातच मी माझूं सामान वर ठेवायिा गेिे 

त्यावेळी लतथे एक िाकूड तोडिारा मािूस येऊन उभा राहीिा. “चिो माताजी, सामान मेरे 

पास दे दो तुमको गाव तक छोड देता हु तो म्हिािा.. ” बाबाचूं सामान त्याच्याजवळ लदिूं. 

त्याने बाबाचा हात धरिा आलि झपाझप पुढे जाऊ िागिा. थोड्याच वेळात आम्ही िाळेच्या 
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कूं पाऊूं ड पािी पोहोचिो. आता चढाव सूंपिा होता त्यामुळे बाबाने आपिूं सामान परत घेतिूं. 

तो मािूस लतथे असिेल्या िहान मुिीिा त्याूंच्या भारे्त काहीतरी बोििा आलि आम्हािा त्या 

आठ-दहा वर्ाांच्या मुिीकडे बोट दाखविूं. “यह आपको आगे का रास्ता लदखा देगी”- तो 

म्हिािा.  

आता ती छोटी मुिगी पुढे आलि आम्ही मागे मागे जात होतो. मिा लतच्यािी बोिण्याची 

फारच इच्छा होत असल्याने मी लतिा छोटे-मोठे प्रश्न लवचार िागिे. या िाळेपािी तू एकटीच 

काय करत होती? तू िाळेत जातेस का? पि ते एकाही प्रश्नाचूं उत्तर देईना… लतिा बहुधा 

माझ्यािी बोिायचूंच नव्हतूं. एका घराकडे लतने बोट दाखविूं आलि म्हिािी “चाय पा िो 

आगे जायेंगे”. त्या घरातल्या िोकाूंनी आमचूं अगत्याने स्वागत गेिो आलि सुूंदर चहा देखीि 

पाजिा. मग आम्ही पुढे लनघािो. ही छोटी मुिगी आमच्या सोबत होतीच.. आम्ही लतघेही 

िाूंतपिे चाित होतो कोिीही कोिािी बोित नव्हतूं. अिात ती मुिगी अचानक मिा 

म्हिािी… “रोज वही खडी रहती हुूं. बहुत पररक्रमावासी आते है. रोज उनको यादव जी के 

घर तक छोडती हूूं. मेरा तो काम ही है पररक्रमा वालसयोूं को मागव लदखाना…. लतने यादव जी ूंच्या 

घराकडे बोट दाखविूं आलि धावत धावत आल्यावाटेने लनघून गेिी. मात्र मिा अलजबात 

आचयव वाटिूं नाही. कारि कािपासून माझ्यासोबत जे घडत होतूं त्यानूंतर ती कुठल्या ना 

कुठल्या रपात समोर येिूं होिार आहे याची मिा खात्री होती. अथावत तेही छोटी कन्या असेि 

हा अूंदाज मिा नव्हता. तसूं ती मी भासविूं सुद्धा नाही. मात्र पररक्रमावासी ना मुक्कामावर 

सोडिूं हे माझूं काम आहे हे धावत धावत जाण्याच्या आधी आलि माझ्यािी बोितानाच िेवटचूं 

वाक्य होतूं लतचूं. याहीवेळी मी लतिा नमस्कार केिा नव्हता पि यावेळी मिा खूंत वाटिी 

नाही. कारि प्रते्यक वेळी नमस्कार करनच भावना व्यक्त होत नसतात. अधीमधी का होईना 

आईचूं िाडकूं  िेकर आईच्या गळ्यात पडत असतूं. लततका हक्क लतने मिा कधीच देऊ 

केिा आहे हे मिा माहीत होतूं.  
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आम्ही यादवजी ूंकडे गेिो त्यावेळी यादवजी घरी नव्हते. त्याूंची १६-१७ वर्ाांची मुिगी 

मात्र घरी होती. लतने आमची छान आवभगत केिी. ती एकापाठोपाठ एक घरातिे काम 

आटपत होती. लवचारपूस करता लतिा आई नसल्याचूं समजिूं. घरची सगळी जबाबदारी 

स्वतःच्या अूंगावर घेऊन ही िहानगी मैया स्वरपच झािी होती. घरी कोिी पररक्रमावासी 

माताजी आल्या लतिा फार आनूंद व्हायचा. कळत नकळत त्या आिेल्या पररक्रमावासी 

स्त्रीकडे बघताना ही िहानगी आपल्या आईिा िोधायची. ते लतच्या वागण्यातून बोिण्यातून 

डोळ्यातून आलि लमठीतून स्पष् जािवायचूं. तीनी तीचूं पूिव घर आम्हािा दाखविूं. िेतातून 

काढून आििेिूं पीक दाखविूं. अूंगिातल्या मागच्या बाजूच्या लवलहरीवर ती मिा घेऊन गेिी. 

ही तीची मनातिे लवचार मोकळूं  करण्याची जागा. आलि इथेच या लवलहरीच्या पारावर मी बसिे 

असताना तीनी माझ्या माूंडीवर डोकूं  ठेविूं. न बोिता सगळूं  सगळूं  बोिून गेिी ती! त्यावेळी 

खरूंच खूप गजगत झािूं, भरन आिूं खूप… पि अनेकदा िब्द सुद्धा अपुरे पडतात व्यक्त 

होण्यासाठी, आलि अनेकदा अव्यक्तच राहिूं योग्य असतूं. तीच ही वेळ होती. काय कमाि 

आहे नाही नमवदामय्याची, आम्हािा जेऊ खाऊ घाििारी आगत-स्वागत करिारी कुमाररका 

स्वरपातिी ही मुिगी आमच्यासाठी नमवदामय्याचूं रप होती, तर नमवदा मैयाची पररक्रमा 

करिारी लजच्या पायािा अनेक तीथवथथानाूंची माती िागिेिी आहे अिी एक पररक्रमावासी 

स्त्री या िहानग्या मुिीसाठी लतची नमवदामैया होती, थोड्या काळासाठी का होईना लतची आई 

झािी होते.. हे असूं समाधान अगदी थोडावेळ लमळािूं तरीदेखीि त्याची लकमया लचरकाि 

लटकिारी असते नाही?  

आम्ही दोघी ूंनी लमळून छान स्वयूंपाक केिा. अूंगिातच चूि माूंडिेिी त्यामुळे छान 

गप्पा-टप्पा ही झाल्यात. ओसरीत ओिे लबबे्ब घातिे होते. कसल्यािा िाूंब िेंगा देखीि वाळत 

घातल्या होत्या. भोजन प्रसादी साठी आम्ही यादव जी आलि त्याूंच्या मुिाची वाट बघत होतो. 

मुिी ूंनी आपल्या वलडिाूंना फोन केिा आलि नूंतर “आप भोजन पािो मैया जी बाबूजी आज 

बहुत देर से आयेंगे” असूं म्हित लतने आम्हािा जेवायिा वाढिूं.. जेवि आटोपिे यादवजी 
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बरेच उलिरा घरी आिे. त्याूंचूं जेवि झाल्यानूंतर मग गीत माझ्या बाजूिा येऊन बसिी.. “आज 

है यही सो जाऊ मैया जी?”लतनी आजववी स्वरात लवचारिूं आलि मी होकार लदिा. ती माझ्या 

बाजूिाच होती रात्रभर. सकाळीच पहाटेिाच आम्ही पुढे जायिा लनघिार तेव्हा घरातिे सगळे 

झोपिे होते. आमचूं व्यवश्थथत आवरन झािूं होतूं वाट पाहूनही झािूं होतूं. त्या िहानश्या 

मुिीच्या चेहऱ्यावरचे लनरागस भाव पाहून लतिा झोपेतून उठवायची आमची अलजबात इच्छा 

होत नव्हती. हळू आवाजात दारापािी येऊन नमवदे हर म्हिावूं आलि पुढे जावूं असा लवचार 

मनात आिा तोच लतने डोळे उघडिे आलि म्हिािी “जा रहे हो मय्या जी चाय बना दू? मी 

नको म्हूंटिूं तरीही ती उठून बाहेर आिे मिा लमठी मारिी आलि म्हिािी “कि बाबूजी िराब 

पी के आये थे, मुझे अच्छा नही िग रहा था, इसलिये मै आपके पास आके सो गयी, उधर वािे 

कमरे में होती तो बाबूजी डाट देते, जब भी िराब पीकर आते है बहुत दाटते है” पुन्हा एकदा 

हृदयात खोिवर घाव झाल्यासारखूं वाटिूं.. पि लतचूं िगेच पुढचूं वाक्य ऐकून िेकीचा 

समजूतदारपिा आलि िेकीचे मैया होिार काय असतूं त्याचा प्रत्यय आिा. ती म्हिािी “आप 

चिे जाओ लफर बाबूजी को जगाती हू, अच्छा नही िगेगा के पररक्रमावासी घर मे थे लफर भी 

वो िराब पीकर आये, आप आने वािे हो यह िायद उने्ह पता नही था”. लतच्या या वाक्याने 

एक प्रकारची मोकळीक लतने आम्हािा लदिी. थाूंबिो असतो तर वडीिाूंची िाजेनी होिारी 

अवथथा आलि ज्या घरी थाूंबिो, जेविो त्या घरच्या मुख्य व्यक्तीिा न भेटता जातोय याची खूंत 

या दोन्हीवर लतच्या या वाक्याने पाूंघरि घातिूं होतूं… लतिा पुन्हा एकदा घट्ट लमठी मारन 

आम्ही पुढे लनघािो.  

पुढे केदारपुर, केविारी, पौूंडी, लकूं दरई, दिका घुलटया करत-करत साले्ह पािीिा 

आिो. पाटि होऊन सकाळी लनघािो होतो त्यावेळी आमचा चहा देखीि झािा नव्हता. 

केदारपुरच्या पुढे आल्यानूंतर थोडी भूक िागायिा िागिी. इथे जवळपास दुकाना नाही आलि 

एवढ्या सकाळी ती उघडण्याची िाश्वती पि नाही त्यामुळे आम्ही तसेच पुढे पुढे जात होतो. 

हे केदारपुर थोडूं खािी आहे डोूंगराच्या. साधारि सगळ्याच बाजूूंनी डोूंगर आलि मधे्य 
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केदारपुर असा काही भाग आहे. इथून आजूबाजूच्या डोूंगरावरचे मोबाईि टॉवर लदसतात. तेच 

बघत बघत आम्ही पुढे जात होतो. वाटेत एक पार असिेिूं झाड होतूं तेथे लवश्राूंतीसाठी बसिो 

असताना एक गूंमत झािी. दोन कुते्र आमच्या अूंगावर भुूंकायिा िागिे. आम्ही त्याूंच्या हद्दीत, 

त्याूंच्या मािकीच्या जागी बसिो असू कदालचत, आलि म्हिून आम्ही उठू िागिो तोच एक 

मािूस आमच्या लदिेने येताना लदसिा.. बैठो कुछ नही करें गे, वह तोूं उनका नाशे्त का समय 

हो गया है ना यहा रोज नाष्ा करते है” असूं म्हित त्याने पािेजी पुडे त्या कुत्र्यासमोर मोकळे 

केिे.. मग सोबतची लपिवी उघडिी त्यातून काळा चहा भरिेिी एक थमावस सारखी बाटिी 

बाहेर काढिी. एक पेिा काढिा आलि माझ्या हाती काळा चहा लदिा.. खूपच आचयव वाटिूं 

यावेळी रस्त्यावर इथे असा चहा लमळतोय तरी कसा.. मग लवचारिूं, तर म्हिािे हे दोन माझे 

िेतातिे कुते्र आहे. रोज हे लनमूटपिे इथे येऊन बसतात. आज हे खूप भुूंकत होते तेव्हाच इथे 

कोिीतरी आहे हे िक्षात आिूं म्हिून मागावून येताना चहा घेऊनच आिो. इथेच या िेता 

पिीकडे माझी छोटीिी झोपडी आहे. कसे काय कोिाच्या मनात लवचार येतीि मै याच जािे 

बाबा.. पि कोईश्िडि नसतो हे नक्की..  

आम्ही जेव्हा बरगी कॉिनीिा गेिो त्यानूंतरचा प्रवास हा कोईश्िडेि वाटिाऱ् या मात्र 

को इनसीडि नसिाऱ्या घटिाूंने भरिेिा आहे. ज्याप्रमािे एकच वाक्य मिा वेगवेगळ्या चार 

सूंन्यास याूंनी साूंलगतिूं होतूं तसूंच काहीसूं या भागात घडिूं. मात्र यावेळी सूंन्यािाूंची जागा 

घेतिी चहावाल्याूंने आलि आम्हािा जे साूंलगतिूं त्यामुळे आम्ही कुठच्या कुठे जाऊन 

पोहोचिो… याच वाटेवर एका पाूंढऱ्या रूंगाच्या कार ने आमच्या पुढ्यात एक सरप्राईज आिून 

ठेविूं, तेही साूंगिारे पि पुढच्या भागात..  

नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८७ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा पाटिच्या मुक्कामािाबद्दि साूंलगतिूं होतूं. त्यानूंतर 

केदारपूरिा कुत्र्याूंच्या भुूंकण्यामुळे झािेिी चहाची व्यवथथा पि मी तुम्हािा साूंलगतिी होती. 

आम्ही आता केदारपुरहून देखीि पुढे लनघािो. चरगाव, बरेिी, लकूं दरई पौूंडी, दिका, घुलटया, 

साले्हपािी, बीश्च्छया अताररया, गोरखपुर असा हा मागव होता.  

आजचा आमचा लदवस आळसात सुर झािा होता. आज जिू काही घडत नाहीये असूं 

वाटत होतूं. वातावरिात लकूं लचत उदासीनता आहे असे देखीि जािवत होतूं. करत करत 

आम्ही लकूं दरईिा पोहोचिो. लकूं दरई तसूं थोडूं मोठूं  गाव. इथे बस स्टॉप आहे. ज्या गावात 

बसेस थाूंबतात ते गाव मोठूं  गाव असूं समजल्या जातूं. आम्ही मेन रोड वर होतो. तेवढ्यात 

आमच्या बाजूिा एक बस येऊन थाूंबिी. कूं डक्टर खािी उतरिा आलि म्हिािा “चिो 

आपको आगे तक छोड देता हु उतर जाना, पैसा नही िूूंगा ऐसेही छोड दुूंगा बैठो तो सही” 

आम्ही नकार लदिा तेव्हा हात जोडूनच मागे िागिा… म्हिािा माझ्या नोकरीचा पलहिा लदवस 

आहे तुम्ही बसिात तर बरूं  होईि. आम्ही त्यािा साूंलगतिूं, आम्ही पाई पररक्रमावासी आहोत… 

अगदीच तबे्यत लबघडिी लकूं वा तिीच काही अडचि असेि तरच गाडीमधे्य बसण्याचा लवचार 

कर अन्यथा नाही…. तो डि ायव्हरिी काहीतरी बोििा आलि पुन्हा आमच्यापािी आिा, “चािू 

गाडी मे नही बैठ सकते तो गाडी रोक देता हू, दो लमलनट तो आके बैठ जाओ लफर उतर जाना, 

मेरा डु्यटी का पहिा लदन है. इसे मै आपका आिीवावद समझूूंगा”.. आता नाही म्हिविूं नाही, 

त्याच्या आग्रहाखातर पाच लमलनटूं आम्ही बूंद बसमधे्य बसिो. मात्र त्या पाच लमलनटात त्या 

कूं डक्टर ने अिी काही आव भगत केिी की काय साूंगू! त्या पाचच लमलनटात कुिािा तरी 
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फोन करन त्याने आमच्यासाठी समोसा, थोडी फळ, वेफसवची पाकीटूं, लबश्स्कटाूंची पाकीटूं 

आलि आलि जु्यसच्या बाटल्या मागवल्या. त्यानूं आम्हािा दाराजवळच्या कण्डक्टरच्या सीट 

वर बसविूं होतूं. आमच्या हाताने िुभ म्हिून २-४ लतकीटूं सुद्धा त्याने काढून घेतिी. बस मधे्य 

नमवदा मैया चा जयघोर् केिा आलि मग आम्ही खािी उतरिो. आचयव म्हिजे खचाखच 

भरिेल्या बस मधीि एकाही प्रवािाूंनी याबद्दि लवरोध दाखविा नाही. मोजूनच पाच लमलनटे 

बस थाूंबून होती खरी पि बस मधीि प्रते्यक प्रवािी या नमवदा मातेच्या जयघोर्ात आनूंदाने 

सामीि झािा होता.  

कण्डक्टर चा लनरोप घेऊन आम्ही पुढच्या प्रवासािा िागिो. मधे्य मधे्य गावूं आलि मधे्य 

मधे्य पहाडी चढ-उतार असा हा रस्ता साले्हपािीपयांत जातो. मधी कुठेिी एका चहावाल्याने 

चहािा बोिाविूं. खरूं  तर इथूनच चहा वाल्याूंची गूंमत सुर झािी… पि ती आत्ताच समजिार 

नाहीये. हा चहावािा म्हिािा, “तुम्ही छोट्या रस्त्याने देखीि जाऊ िकता, आलि मुख्य 

रस्त्याने देखीि. छोटा रस्ता समजायिा थोडा कठीि आहे, चढ-उतार ही भरपूर आहे. रस्ता 

चुकण्याची सुद्धा िक्यता आहे, तरीही का कोि जािे मिा वाटतूंय तुम्ही छोटा रस्ताच घ्यावा”. 

आता मात्र आम्हािा प्रश्न पडिा. म्हिजे छोट्या रस्त्याने इतके सारे प्रॉबे्लम्स येिार हे या 

चहावाल्यािा मालहत आहे खरूं  तरीही हा आम्हािा त्याच रस्त्याने जायिा साूंगतोय.. असूं का 

असावूं? फक्त अूंतर कमी पडेि म्हिून हे असेि का? खरूं  पाहता बाबाचूं वय बघून इतर िोक 

आम्हािा कच्च्च्या रस्त्यािा जाऊ नका असूं साूंगायचेत, पि हा पलहिाच मािूस.. अडचिी 

येतीि तरीही कच्च्च्या रस्त्याने जा असूं साूंगिारा… तसूं मिा मुख्य रस्त्याने जायिा फारसा 

आवडायचूं नाही, डोूंगर दरी लनसगव मिा नेहमीच जवळचे वाटिे. बाबािाही आवड म्हटिी 

तर कच्चा रस्ता आवडायचा पि बरेचदा चढ-उतार असिे की बाबाचा गुडघा दुखायचा. मी 

बाबािा लवचारिूं, त्याचा होकार आिा आलि आम्ही कच्चा रस्ता धरिा.  
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फार लनसगवरम्य असा हा भाग नसिा तरी गाड्याूंच्या प्रदूर्िापेक्षा बराच म्हिायचा. 

कच्चा आलि छोटा रस्ता असिा तरी िाूंबच्या िाूंब. या भागातिा प्रवास थोडा रटाळ वाटेि 

असा होता. एकूं दरीत पाहता हा भाग गररबीचा. पाण्याचा सुद्धा तुटवडा. रस्त्यात पुढचा रस्ता 

लवचारायिा लचटपाखर देखीि नाही. लदवस असाच जात गेिा आलि आम्ही लनवारा िोधू 

िागिो. आम्ही गोरखपुरपयांत जाऊ िकू असा आम्हािा वाटिूं होतूं पि गोरखपुर यायिा 

अजून बराच वेळ आलि बरच अूंतर असावूं. मधेच वाटेत आम्हािा एक तरि मुिगा भेटिा. 

“आप आगे साले्हपानी मे रक जाना, उसके आगे नही जा पाओगे सुरज डूब जायेगा, मेरे पीछे 

पीछे आओ” असूं म्हित तो थोडा पुढे जाऊन थाूंबायचा. साधारि साडेचार पाचच्या दरम्यान 

तो आम्हािा भेटिा असावा. आम्ही नक्की कुठे होतो ते आठवत नाही पि साले्हपािीिा 

जायिा साधारि तीन-चार लकिोमीटर अूंतर बाकी होतूं. त्याने वस्तीकडे बोट दाखविूं आलि 

तो पुढे लनघून गेिा. आम्हािा रस्ता दाखवायिा कुिीतरी भेटिार आहे असा त्या चहावाल्यािा 

लवश्वास असेि का? आम्ही साधे पािीिा पोहोचिो पि लतथे राहायचूं कुठे हा प्रश्न होताच. खरूं  

ज्याूंच्या घरी आम्ही रालहिो त्याूंचूं नाव लिहायिा मी लवसरिे आहे. पि गोूंड की कुठिूं 

आलदवासी जमातीचूं हे कुटुूंब. अगदी फार आदरालतथ्य नाही पि भोजन व्यवथथा आलि 

लनवारा लतथे व्यवश्थथत लमळािा. गरीबी आलि पाण्याच्या तुटवड्याने असेि कदालचत इथे घरी 

असिेल्या भागात पाहुण्याूंना प्रती उदासीनताच असावी असूं वाटतूं, मात्र मैया ने आमची 

व्यवथथा छानच केिी.  

दुसऱ् यालदविी िवकरच लनघािो. आता गाठायचूं बगी कॉिनी. आम्ही रस्त्याने रमत-

गमत जात होतो. मागच्या भागात मी तुम्हािा एका पाूंढऱ्या कारबद्दि साूंलगतिूं होतूं नूं, ते 

आता पुढे साूंगते. आता मधिा रस्ता सोडून आम्ही मुख्य रस्त्यािा िागिो होतो. आमच्या 

मागून एक पाूंढऱ् या रूंगाची कार् आिी आलि थोडूं समोर जाऊन थाूंबिी. गाड्या थाूंबल्या की 

िोक उतरन दलक्षिा लकूं वा फळ लकूं वा तत्सम काहीतरी देतात याची आता सवय झािी होती. 

कारचा डि ायव्हर खािी उतरिा आलि आम्ही त्याच्याकडे येण्याची वाट पाहू िागिा. आम्ही 
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गाडीजवळ पोहोचताच त्याने िूंभर िूंभरच्या दोन नोटा आमच्या हातात घातल्या आलि 

इतक्यात मागून कुिीतरी येऊन माझे डोळे धरिेत. अरे बापरे कोि असेि बरूं  इथे माझे डोळे 

धरिारूं… ” ओळख बरूं  सुरची कोि आहे मी?”आवाज ओळखीचा होता, भार्ा मराठी होती.. 

मुख्य म्हिजे त्या माझूं नाव घेत होत्या.. बाईचा आवाज होता.. इथे कोि हार मारतूंय मिा 

नावासकट? आलि मराठी बोितूंय? मिा काही समजेना. छे अिक्य, हरिे आता, सोडा तरी… 

खरूंतर लतथे नावासकट मिा कोिीतरी बोिवतूं आहे, माझे डोळे धरतय त्यातच त्या व्यक्तीची 

माझ्यािी असिेिी आपुिकी मिा लदसून येत होती…  

त्या व्यक्तीने माझे डोळे सोडिे आलि मी समोर उभ्या असिेल्या व्यक्तीच्या गळ्यात 

पडून रडू िागिे. अिी इथे अचानक भेट होईि हे कल्पनेच्याही बाहेर होतूं. या व्यक्तीिा 

पालहल्यानूंतर माझा आनूंद मिा आवरताच आिा नाही.. लकती बोिू लकती नको असूं मिा 

वाटायिा िागिूं… लकती लदवसाूंनी ही भेट झािी होती. आमच्या मागच्या भेटीनूंतर काय काय 

झािूं हे मिा भडाभडा साूंगायचूं होतूं. इतका वेळ लमळिार नव्हता हे मिाही माहीत होतूं… 

पि त्याूंचा आिीवावद मिा पुन्हा एकदा लमळिार होता, आलि त्याूंचा मायेचा हात माझ्या 

डोक्यावरन माझ्या पाठीवरन लफरिार होता, हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचूं होतूं. मिा 

मालहतीये मी तुमची उतु्सकता तािून धरिी आहे. अिी कोि ही व्यक्ती असिार ज्याूंना समोर 

पालहल्यावर माझी ही अवथथा होते हे तुम्हािा जािून घ्यायचूंय.. साूंगते.. माझे मागून डोळे 

धरिारी व्यक्ती म्हिजे अमरकूं टकिा भेटिेिी अनुताई, आलि ज्याूंच्या गळ्यात पडून लमठी 

मारिी, ज्याूंना पाहून माझा आनूंद गगनात मावेनासा झािा ती व्यक्ती म्हिजे लचतळे माई 

ज्याूंना आपि प्रलतभाताई लचतळे म्हिून ओळखतो. अथावत बाबा ( सुधीर लचतळे) होतेच लतथे. 

माईूंचा दात दाखवण्यासाठी ते जबिपूरकडे लनघािे होते, आलि आम्हािा दूरनच पाहून असूं 

सरप्राईज त्याूंनी आमच्यापुढे आिून ठेविूं… अमरकूं टक चा माईूंजवळचा मुक्काम, िूंकर 

महाराजाूंचा आिेिा अनुभव, असूं सगळूं  माझ्या डोळ्यापुढून सरकू िागिूं… िहान मूि 

आईिा लमठी मारतूं तिी लमठी मी माईूंना मारिी अगदी कडकडून.. आलि माईूंनी सुद्धा 



 

224 

 

डोक्यावरन हात लफरविा म्हिाल्या “तुिा पलहल्याूंदा भेटिे तेव्हा म्हिािे होते मी तुिा तुझी 

“वाट” िागिी म्हिून.. योग्य वाटेवर चािते आहेस तू, आता एक काम करायचूं दलक्षिा 

लदिीयेना, छान पोटभर जेवून घ्यायचूं कुठेतरी, अजून भरपूर प्रवास बाकी आहे.. ” माई बाबाूंनी 

आमचा लनरोप घेतिा आलि त्या दूर जािाऱ्या कारकडे मी एकटक बघत रालहिे.  

पुढे चािता चािता एक वेगळाच प्रश्न आमच्या डोळ्यापुढे उभा रालहिा. आम्ही 

गावापासून दूर. मात्र श्थथती अिी होती की आम्हािा आता पुढे जाता येिूं अिक्य होऊ िागिूं 

होतूं.. वाटेत कुठेही थाूंबता येण्यासारखूं नव्हतूं जागाच नव्हती तिी, आलि खरूं  साूंगू थाूंबूनही 

फायदा नव्हता कारि आज थाूंबून आमचा हा प्रश्न सुटिारच नव्हता. त्या प्रश्नावर योग्य 

उपाययोजना केल्यालिवाय काही गत्यूंतर नव्हतूं. आम्हािा खरूंतर मोठ्या गावात लकूं वा 

िहरात गेल्यावरच या प्रश्नाचे उत्तर लमळिार होतूं पि अिा अवथथेत चािता येिूं कठीि 

होतूं… नाही नाही आमच्या तबे्यती अगदी व्यवश्थथत होत्या. कुठिी अूंगदुखी नाही की काही 

नाही.. तरीही चािता येिूं कठीि झािूं होतूं. नाही, माझे आलि बाबाचे जोडे पि व्यवश्थथत 

होते, आलि जोडे खराब झािे तर काढून टाकता येतात ना… मग काय झािूं होतूं? खरूं  

साूंगायचूं तर बाबािा काही झािूं नव्हतूं, माझाच प्रॉबे्लम होता.. अथावत कसाबसा तो प्रॉबे्लम 

आम्ही तातु्परता सॉल्व केिा खरा, पि त्यावर उपाययोजना झािी ती लनगरी नावाच्या गावात… 

तोवर फारच कठीि गेिूं आम्हािा… असूं काय झािूं असेि… साूंगते पि पुढच्या भागात..  

नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८८ 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा लचतळे माई बाबाूंची अचानक झािेिी भेट साूंलगतिी होती. 

आम्ही रस्त्याने मजि-दरमजि करत जात होतो आलि अिातच आम्हािा एका वेगळ्याच 

प्रश्नाचा सामना करावा िागिा असूं मी तुम्हािा मागच्या भागात साूंलगतिूं होतूं. हा प्रश्न नक्की 

काय होता? आम्हािा चाििूं का अिक्य झािूं होतूं हे आता साूंगते! 

तर झािूं असूं होतूं की बाबाची बॅग काही वेळासाठी मी घेतिी होती आलि माझी बॅग 

बाबािा लदिी होती. हे अिासाठी की रस्त्यात कोिी काहीही लदिूं तरी ते आम्ही बाबाच्या 

सामानात ठेवत असू. माझी बॅग िहान असल्यामुळे त्यात जागाच नसायची. पि मग वजन 

जास्ती होऊन बरेचदा बाबाचा खाूंदा दुखायचा. त्यािा थोडूं ररिॅके्सिन म्हिून थोडावेळ ती 

जड बॅग मी घ्यायचे.. अथावत तासा-दोन तासा साठीच बरूं  का.. यापेक्षा जास्त बाबाूंनी मिा 

कधीच जड बॅग घेऊ लदिी नाही. आताही ती बॅग माझ्या जवळ होती. आम्ही रस्त्याने चाित 

होतो आलि अचानक माझ्या खाूंद्यावर असिेल्या बॅगचे वरचे दोन पटे्ट लनखळिे. कमरेिा 

िावण्याचा पट्टा घट्ट असल्यामुळे बॅग जलमनीवर पडिी नाही मात्र खाूंद्यावरन लनसटून 

पायापयांत िटकिी. माझ्या कमरेिा एक जोराचा लहसका बसिा आलि मी खािी पडिे. मिा 

फार काही इजा झािी नाही कारि पडताूंना मी बॅगवर पडिे होते, मात्र आता प्रश्न असा होता 

ही इतकी जड बॅग घेऊन जायचूं तरी कसूं? अजून पुढचूं गावही दूर होतूं आलि त्या गावात या 

बॅगवर काही उपचार करता येतीि लकूं वा नाही याची मालहती देश्खि आम्हािा नव्हती.  

मग आमचे वेगवेगळे प्रयोग सुर झािे. थोडावेळ बाबाने ती बॅग डोक्यावर घेतिी. पि 

फार अूंतर चािता येईना. पाच-दहा लमलनटाूंच्या वर आपल्यासारख्याूंना एवढूं  वजन डोक्यावर 
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घेऊन झािूं िक्यच नसतूं. मग िहान मुिािा कडेवर घेतो तिी ती बॅग कडेवर घेऊन पुन्हा 

काही पाविूं चािण्याचा असफि प्रयत्न आम्ही केिा. नूंतर दोन िुूंग्या घेऊन ती बॅग पुन्हा 

खाूंद्यािा बाूंधता येते का याचाही लवचार केिा आलि पुन्हा एकदा असफिता पदरात पाडून 

घेतिी. नाही नाही म्हिता म्हिता दोन चार लकिोमीटर आम्ही पुढे सरकिो असू, तेवढूंच! 

मग आता त्या बॅग मधिूं काही सामान माझ्या बॅगमधे्य अक्षरिहा कोूंबिूं आलि थाूंबत थाूंबत 

बॅग हातावर, कडेवर, सूटकेस सारखी धरन अनेक प्रकाराूंनी काही अूंतर पुन्हा पार केिूं. 

मग रस्त्यावरच एका लठकािी दोन्ही बॅगा पुन्हा मोकळ्या केल्या आलि काही सामान टाकून 

देता येईि का याचाही लवचार केिा. कपडा प्रकार सोडता येण्यासारखा नव्हता आलि बाकी 

लदिेिूं लिध्याचूं सामान सुद्धा असूं रस्त्यावर सोडून देिे योग्य नव्हतूं. लनदान कोिाच्या तरी 

पोटािा िागावूं म्हिून तेही लतथे टाकता आिूं नाही. पुन्हा बॅगा भरल्या आलि गावापयांत 

पोहोचण्याची धडपड सुर ठेविी.  

जरा वेळाने एक कल्पना सुचिी आलि ती बऱ्यापैकी अमिात आिी. आता बरूंच अूंतर 

अिा पद्धतीने चािता येऊ िकतूं याची खात्री पटिी आलि हा उपाय व्यवश्थथत िागू पडिा. 

ह्या बॅगच्या वरच्या बाजूने बॅग उघड बूंद करण्यासाठी जो झाकिा सारखा भाग असतो, त्यातून 

आमचा दूंड आरपार घातिा. त्याचूं एक टोक बाबाने धरिो आलि दुसरूं  टोक मी धरिूं. बाबा 

पुढे आलि मी मागे. आमच्या हातामधे्य दूंड आलि दूंडाच्या मधोमध िटकिेिी बॅग. अथावत 

यातही प्रॉबे्लम येत होताच पि तो लनभावून नेण्यासारखा होता. बाबाची उूंची सहा फूट आलि 

माझी उूंची कमी त्यामुळे आम्ही धरिेिा तो दूंड लतरपा व्हायचा आलि बॅग माझ्याकडे 

घसरायिा िागायची. पि काही काळ लततके वजन मी साूंभाळू िकायचे. मग यातही 

वे्हररएिि येऊ िागिे. िेवटी माझा उजवा हात आलि बाबाचा डावा हात अिा पद्धतीने 

लतरपा दूंड धरन आम्ही चािायिा िागिो… मजि दर मजि करत, थकत, थाूंबत आम्ही 

लनगरीपयंत येऊन पोहोचिो. आता िक्य असल्यास दुकान िोधून दुसरी बॅग घेिे लकूं वा 

एखाद्या टेिर कडून ही बॅक लिवून घेिे हे उपाय.  
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पि प्रॉबे्लम अजून सूंपिे नव्हते. इथे मोठूं  असूं एकही दुकान नव्हतूं लजथे नवीन बॅग 

खरेदी करता येईि. इथे जवळपास तरी कुठिूंच टेिरचूं सुद्धा दुकान नव्हतूं. यासाठी आम्हािा 

बरगी कॉिनीिाच जािूं भाग होतूं. आलि बरगी कॉिनी अजून भरपूर दूर होतूं. आज आम्ही 

पोहोचू िकतो लकूं वा नाही अिी अवथथा होती. मघा साूंलगतल्याप्रमािे थाूंबूनही फायदा 

नव्हताच कारि सुधारन घेतल्या लिवाय आम्हािा वेगानूं चािता येिार नव्हतूं. आमचूं चाििूं 

असूंच हळूच होिार होतूं, म्हिून आम्ही थाूंबायचा लवचार सोडून लदिा आलि थोडूं  थोडूं का 

होईना पुढे चाित राहू असूं ठरविूं. मग लजथे कुठे सूंध्याकाळी होईि लतथे थाूंबून जायचूं..  

आम्ही पुढे लनघािो. आता गाव सूंपत येऊ िागिूं. अिातच मागून एक मािूस आिा 

आलि आम्हािा म्हिािा, “ऐसे कैसे िेकर जाओगे आप यह बॅग, चिो, पीछे मेरा दुकान है 

कुछ करते है”.. अरे वा, दुकान? आमच्या नजरेतून दुकान सुटिूं की काय? खरूं  तर दुकान 

िोधण्यासाठी आमची इतकी तळमळ सुर होती की दुकान आमच्या नजरेतून सुटेि ही 

िक्यता कठीिच होती. दुकान म्हटल्यावर आम्ही दोघही फारच सुखाविो होतो आलि म्हिून 

त्या मािसाच्या मागोमाग चािायिा िागिो. एका झाडाखािी चार काठ्या रोऊन त्यावर एक 

कापड टाकिेिूं त्याचूं दुकान होतूं. तो चाूंभार होता. ही बॅग तो लिवून देिार होता, हाताने! 

मात्र ही बॅग लिवल्यानूंतर अडचि एकच होती ती अिी की नूंतर ही बॅग फार काही ऍडजेस्ट 

करता येिार नव्हती. त्यामुळे बाबाच्या मापानेच ती बॅग िीवून घेिूं गरजेचूं होतूं. तो चाूंभार 

सुद्धा वेगवेगळे प्रयत्न करन बघत होता, तो टेिर नव्हता मात्र त्याच्याकडे जे काही सामान 

होतूं त्यात आमची जमेि तिी मदत करण्याची त्याची धडपड आम्हािा लदसून येत होती. 

त्याच्याकडे आिेल्या लगऱ् हाईकािा देखीि त्याने थाूंबवून ठेविूं. मग मात्र आम्ही एक लनिवय 

घेतिा. आज इथेच थाूंबायचूं. बाबाने त्या चाूंभारािा राहण्यास योग्य जागा लवचारिी. “तुम 

तुम्हारे लगराईक पहिे देखो, हम आज यही रकें गे, तुम्हारा काम खतम होने के बाद ये बॅग का 

काम करते है, यहा कहा रह सकते है वो बताओ”.. लतथूनच थोडूं पुढे जवळच असिेल्या एका 

वस्तीत एका माताजी ूंच्या घरी त्याने आमची व्यवथथा केिी. माताजी एकट्याच होत्या. त्याूंच्या 
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घरी समोरच्या खोिीत आम्ही आमचूं बस्तान बसविूं. हा चाूंभार बॅग घेऊन गेिा आलि 

रात्रीपयांत येतो असूं साूंलगतिूं. मात्र हा रात्री बॅग घेऊन आिाच नाही. अथावत आम्हािा 

कुठिीही काळजी नव्हती. सकाळी तरी फार उिीर न होता लनघता यावूं यासाठी आम्ही त्याची 

वाट बघत होतो. सकाळी आमचूं पूजापाठ करन झािूं, थोडूं आजूबाजूिा फेरफटका मारन 

झािा. एकट्या म्हाताऱ्या माताजी ना बाि भोगा बनवण्याचा त्रास नको म्हिून वस्ती बाहेरच्या 

एका छोट्यािा ठेिेवजा हॉटेिवर आम्ही बाि भोगही केिा. आता जवळजवळ नऊ साडेनऊ 

होऊन गेिे होते तरीही हा चाूंभार काही येईना. याच्या दुकानावर ही चकरा मारन झाल्या 

पि आज दुकानच उघडिूं नव्हतूं. माताजी ना याचूं घर वगैरे काही माहीत नाही. आता अजून 

लकती वेळ थाूंबिार? फार तर तासभर वाट पाहू आलि मग मात्र पुढे जाऊ, असा लवचार केिा 

आलि जास्तीत जास्त सामान बॅगमधे्य भरिूं आलि उरिेल्या सामानाचूं व्यवश्थथत गाठोडूं 

बाूंधून घेतिूं. माताजी ूंचा लनरोप घेतिा आलि आम्ही पुढे लनघािो. आता आमच्या दूंडावर बॅग 

ऐवजी गाठोडूं होतूं एवढाच काय तो फरक! हो मधे्यमधे्य गाठोड्याची गाठ सुटून रस्त्यावर 

सगळा पसारा साूंडिा, पि असूं एक दोनदाच झािूं मग ती गाठ पक्की बाूंधण्यात आम्हािा 

यि आिूं. एका ऐवजी आता दोन िुूंग्या घेऊन गाठोडूं पक्क केिूं, आलि वाटचाि पुढे सुर 

ठेविी.  

साधारि चार पाच लकिोमीटर चािून झािूं असेि, समोरन एका गाडीवरन दोघूं 

मािसूं आमच्या लदिेने येत होते आलि आम्हािा थाूंबा थाूंबा असा इिारा दुरनच करत होते. 

आमच्याजवळ येऊन गाडी थाूंबिी आलि त्यातल्या मागे बसिेल्या वीस-बावीस वर्ावच्या 

मुिाने आमची बॅग आम्हािा सोपविी. अरे तो चाूंभार कुठे गेिा? ही मुिूं कोि? याूंच्याजवळ 

आमची बॅग कुठून आिी? आमच्या सगळ्या प्रश्नाूंची उत्तर आम्हािा त्या मुिाूंनी लदिी. रात्रभर 

प्रयत्न करनही त्या चाूंभारािा आमची बॅग हवी तिी लिवता आिी नव्हती म्हिून सकाळीच 

एका मुिािा घेऊन तो चाूंभार बरगी कॉिनीिा एका ओळखीच्या टेिरकडे आमची बॅग 

घेऊन गेिा होता. त्याने आमची बॅग व्यवश्थथत लिवून लदिी होती. हा चाूंभार बरगी कॉिनीिाच 
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थाूंबिा होता. “बाबाजी आयेंगे तो लमिकर ही जाऊूं गा”, असा लनरोप सुद्धा आम्हािा त्याने 

धाडिा होता. मात्र माताजी जवळ मोबाईि नसल्याने या चाूंभारािा आम्हािा फोनवर सूंपकव  

करता आिा नाही. पुढे बरगी कॉिनीिा पररक्रमावासी मागाववरच या चाूंभाराने आमची भेट 

घेतिी. खरूंच लकती आथथा त्या चाूंभारािा ! लकती खचव आिा असूं बाबाने लवचारताच तो मािूस 

पाया पडिा, पैसे साूंगायिा तयारच होईना. िेवटी लतथल्याच एका दुकानातून लमठाई घेतिी 

आलि घरी मुिाबाळाूंसाठी घेऊन जा म्हिून जबरदस्तीने त्याच्या हातात घातिी. असूंच असतूं 

या मैयाचूं.. “माई गूं याचूं घर आनूंदाने, समाधानाने भर दे” हे उद्गार ती आपल्या तोूंडून काढून 

घेतल्यालिवाय राहात नाही. आलि मग असूं करत करत आपि अगदी प्रते्यकाच्या बाबतीतच 

आलि प्रते्यकासाठीच या मैयाकडे सुखा समाधानाची मागिी कर िागतो. आता आपल्याकडे 

आपल्यासाठी मागायिा काही उरिूंच नसतूं, नूं मागता ती सगळ देते हे अगदी पक्कूं  असतूं. 

स्वतःच्या सुखासमाधानातिा आनूंद आता छोटा होऊ िागतो आलि इतराूंच्या 

सुखासमाधानातिा आनूंद हळूहळू मोठा होऊ िागतो. मी माझ्यासाठी ज्या तळमळीने काही 

मागत असेि त्यापेक्षा लकतीतरी जास्त तळमळीने त्या चाूंभारा साठी माझ्याकडून हे उद्गार 

लनघतात! सूंस्कार जे म्हितो आपि ते असेच घडत असतात लतच्या लकनारी.. प्रते्यकाच्या 

आपापल्या प्रवासातिा मागव हा असा थोडा थोडा पुढे जात असतो…  

आम्ही पुढे लनघािो. बरगी कॉिनीिा पोहोचिो. लतथे धमविाळेच्या बाहेर एका कुटुूंबाची 

ओळख झािी. त्या कुटुूंबाबद्दि पुढच्या भागात साूंगिारे, पि पुढच्या भागात चहावाल्याबद्दि 

सुद्धा साूंगिार आहे. 86 भागाच्या िेवटी खरूंतर “चहा वाल्याूंनी आम्हािा काहीतरी साूंलगतिूं 

आलि आम्ही कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचिो” असूं एक वाक्य लिलहिूं होतूं. त्याचा उिगडा 

पुढच्या भागात करिार नक्की… तोवर नमवदे हर 
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ८९ 

 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा अनुभव साूंलगतिा होता बॅग तुटल्याचा. आता बगी कॉिनीिा 

आम्ही येऊन पोहोचिो होतो. आम्हािा मेन रोड वरचा रट साूंलगतिा असल्याने आम्ही तसे 

आिो मात्र इथून मैयालकनारी देखीि रस्ता आहे, मात्र लतकडून जाऊ नका असूं आम्हािा 

साूंगण्यात आिूं होतूं…असो 

आम्ही बरगी कॉिनीिा पोहोचिो. इथिी धमविाळा मोठी होती मात्र अस्वच्छ आलि 

अव्यवश्थथत होती. रात्र व्यवश्थथत गेिी. इथे आूंघोळीची काहीही व्यवथथा नव्हती. बाथरम 

होते पि त्यात पािी नव्हतूं. खोल्या बाूंधल्या होत्या पि त्या अलतिय अस्वच्छ होत्या. बाहेर 

अूंगिात एक हापिी होती. आम्ही आूंघोळीिा मैया वर जायचूं ठरविूं. वाटेतच आम्हािा एका 

पररवाराने चहासाठी बोिाविूं. “अूंतर बरूंच िाूंब आहे इथेच आूंघोळ करा, आमच्याकडे मागे 

मोठी टाकी आहे हवूं लततकूं  पािी वापर िकता, बूंद आलि स्वच्छ बाथरम देखीि आहे” 

असा आग्रहच धरिा. त्या लनलमत्ताने तुमचा पूजापाठ आमच्या घरात होईि आलि त्याचे फळ 

आम्हािा लमळेि अिीही पररवाराने व घातिी. त्याूंची लवनूंती आम्ही मान्य केिी आलि त्याूंच्या 

घरी स्नानादी व पूजापाठ झािा. हे सगळूं  होईस्तोवर घरच्या माताजीने भोजन व्यवथथा सुद्धा 

तयार ठेविी होती. “भोजन पा कर ही जाना बाजी” ही गळ सुद्धा सोबत होती… या तीन ते 

चार तासात या कुटुूंबातल्या व्यक्तीूंिी छानच ओळख झािी. घरातिे दोघेही भाऊ अलिलक्षत. 

दोघेही टि क चािक. घरी पाच सहा टि क होते, काही भाड्याने लदिे होते तर दोन टिक हे दोघूं 
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भाऊ स्वतः चािवायचे. घरचूं वातावरि अलतिय सूंस्कारी. िौलकक लिक्षि जरी नसिूं तरी 

सूंस्काराूंचूं मोि जपिेिूं हे कुटुूंब. नवीन लपढीतिी पोरूं  बाळ मात्र लिकत होती. भोजन प्रसादी 

आटोपून आम्ही पुढे लनघािो त्यावेळी या घरातिी प्रते्यक व्यक्ती आम्हािा बरूंच दूरपयांत 

सोडायिा आिे.  

त्याूंचा लनरोप घेऊन आम्ही पुढे लनघािो तो रस्ता एखाद्या स्वप्नातल्या रस्त्या सारखा होता. 

अलतिय रमिीय. समोर छोटे-छोटे पहाड आलि त्याूंना फोडून जािारा हा रस्ता. इथे 

गुिमोहरा पळसाची खूप झाडे होती, आलि सगळी झाडूं बहरन आिी होती. आल्हाददायक 

वातावरि होतूं. मनातून एक वेगळ्याच प्रकारचा आनूंद ओसूंडून वाहतोय असूं वाटत होतूं. ही 

लकमया त्या वातावरिाची. उतार-चढाव, छोटे-छोटे पाडे, रस्त्यात ये-जा करिारी सायकि 

वािी िहान मुिूं, लहरव्याकूं च झाडीत उठून लदसिारा जदव केिरी पळस… मनोहरच होतूं 

सगळूं  काही. आलि अिा मनोहर वातावरिात नमवदा मैया पि वेगळ्याच मूडमधे्य होती 

बहुदा. आज लतचा आमच्याबरोबर िपाछुपी खेळण्याचा मूड असावा. िहान बाळािी 

खेळताना दारामागे िपून बाळ आपल्यािा कसा िोधतोय हे बघते नूं आई तसूंच केिूं लतनी 

आमच्यासोबत. साूंगते साूंगते..  

सकाळी मिा महेश्वरच्या माताजी ूंचा फोन आिा. त्याूंनी साूंलगतिूं आज तुिा अनेक िोक 

रस्ता साूंगतीि, मात्र चहा वाल्या दुकानदाराूंनी साूंलगतिेल्या रस्त्यावरन चाित जा… आज 

सकाळी ध्यानात बसिे असताना तीन चहावािे तुिा रस्ता साूंगतायेत असूं मी बलघतिूं होतूं. 

माताजी ूंच्या फोनप्रमािे असेि पि आम्हािा एका चहावाल्याने चहासाठी बोिाविूं. त्यानी 

चहा पाजिा आलि “लतिावारा घाट कू्य जा राहे हो, उिटा हो जायेगा ना.. यहासे आगे लनकिके 

दाये मोड पे जाना, सीधा लत्रिूि घाट जाओगे” त्याच्या या साूंगण्यावरन लतथेच असिेल्या 

एका त्याच्या गीऱ् हाईकाचूं दुमत पि झािूं त्याच्यािी… मात्र चहा वाल्याचूं ऐक असा फोन 

सकाळीच झािा होता आलि म्हिून आम्ही त्याचूं ऐकिूं, आलि आता लत्रिूि घाटाकडे लनघािो. 
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वाटेत नाना खेडा नावाचूं गाव िागतूं, लतथे मुक्काम केिा, तर लतथल्या मािसाने साूंलगतिूं की 

तुम्ही उजवीकडे गेिे असते तर लतल्वारा घाट िागिा असता, आता उिटूं जाऊ नका उद्या, 

लत्रिूि घाट जवळ आहे, लतकडे जा, पि दुसऱ् या लदविी सकाळी पुन्हा एका चहावाल्याच्या 

दुकानात असताना त्याने साूंलगतिूं, लतकडे किािा जाताय, एक वाट िेतातून जाते, एक दोन 

नािे पार करावे िागतात, पि तुम्ही सरळ जा तुम्हािा डूूंडवारा नावाचूं गाव िागेि, लतथून 

भेडाघाटिा जा सरळ. तसच झािूं, आम्ही सरळ भेडाघाटिा पोचिो देखीि… जवळ जवळ 

३० लकमी चा रस्ता कमी झािा होता आमचा… 

अजूनही हा िॉटवकट चा लसिलसिा थाूंबिा नाहीच. भेडाघाटच्या आधीच एका छोट्यािा 

मूंलदरात आम्ही आजची रात्र घािविी. नमवदा लकनारी भोजन प्रसाद लमळत नाही असूं होतच 

नाही. पुजाऱ्याूंनी आमची छानच व्यवथथा केिी होती. दुसऱ्या लदविी पुजाऱ्याूंनी आम्हािा 

आलिक एक रस्ता साूंलगतिा. काही अूंतर चािून गेल्यानूंतर पुन्हा एकदा एका चहा वाल्याची 

भेट झािी. आता आम्ही पुन्हा एका नवीन रस्त्यावर चािू िागिो. हा रस्ता म्हिजे गोटेगाव 

नलसांगपुर महामागव. हाच पररक्रमावासी मागव आहे इथून जा असे आम्हािा साूंगण्यात आिूं. 

मात्र मैया लकनारी जाता येतूं हे समजल्यावर आम्ही पुन्हा मागव बदििा. मात्र या मागव 

बदिण्याच्या आधी लबजोरी गावाच्या अिीकडे रजू पटेििी झािेिी भेट साूंगिूं महत्त्वाचूं 

आहे.  

या महामागाववर चाित असताना एका छोट्यािा िेतातल्या एका छोट्याश्या झोपडीत 

आम्ही थोड्यावेळासाठी लवसाविो होतो. लतथे असताना हे रजुजी पटेि आमच्यासाठी नाश्ता 

आलि चहा घेऊन आिे होते. आम्ही झोपडी पररक्रमावासी साठी बाूंधून ठेविी आहे. इथे कोिी 

पररक्रमावासी आिेत आलि आम्ही िेतात काम करत असिो तर आम्हािा त्याूंच्या सेवेचा 

िाभ लमळतो अिा नम्र भारे्त रजुजी आमच्यािी बोित होते. आम्ही महाराष्ि ीयन आहोत हे 

समजल्यावर रजू्जजी ूं कडून एक वेगळीच लवनूंती ऐकायिा लमळािी. “आप महाराष्ि  से हो, मैने 
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सुना है मराठी िोक कोई सूंसृ्कत स्तोत्र रोज बोिते है, जो कोई कवच है, भगवान राम का 

श्लोक है, हम वो सीखना चाहते है. हमारे घर में आठ बचे्च बश्च्चया है क्या आप वह श्लोक 

हमे लसखा सकते है? हमारी बडी लबटीया कुछ लदन जबलु्पर मे पढ रही थी, उसकी होसे्टि में 

एक महाराष्ि ीयन बच्ची रोज यह श्लोक पढती थी.. उस बच्ची ने हमारी लबलटया को बताया के 

महाराष्ि  में हर घर में रोज िाम को यह कवच पढा जाता है लजसका बहुत अनुभव लमिता है” 

याूंच्या विवनावरन ते राम रक्षाबद्दल बोित आहेत असा आम्ही अूंदाज धरिा, आलि तो खरा 

देखीि ठरिा. राम रक्षा लिकवण्यासाठी आपल्यािा रजुजी घरी बोिवत आहेत आलि हे कायव 

करायिाच हवूं असा लवचार करन आम्ही रजू्जजी ूंच्या घरी गेिो. घरी जाताच लतथल्या 

बािगोपाि मूंडळी ूंनी आमच्या भोवती गराडा घातिा. त्याूंची सगळ्यात मोठी मुिगी ईिा, 

आम्हािा त्या स्तोत्राबद्दि लवचार िागिी आलि, “मनोजवूं मारततुल्यवेगूं”हा श्लोक म्हिून 

देखीि दाखविा. आम्हािा राम रक्षा तोूंडपाठ करावयाची आहे आलि ती तुम्ही आम्हािा 

लिहून द्या असा आग्रह केिा.. भोजन प्रसादी झाल्यानूंतर रात्री नऊ ते साडेबारापयांत ही मूंडळी 

रामरके्षचे श्लोक माझ्याकडून समजून घेत होती. एक श्लोक स्पष् उच्चारा सकट म्हटिा गेिा 

पालहजे यावर या मूंडळी ूंचा जोर होता. त्याूंनी माझ्या आवाजातिी रामरक्षा मोबाईिमधे्य रेकॉडव 

करन घेतिी. आमच्याकडून राम रक्षा लिहून देखीि घेतिी. आलि गूंमत म्हिजे पुढचे पूंधरा 

ते वीस लदवस फोन करन लजथे लजथे अडचि येईि त्या अडचिी देखीि या ईिाने दूर करन 

घेतल्या. मैया ने आमच्याकडून अिी सेवा करन घेतिी.  

पुढे नरलसूंगपूर करेिी करत करत आम्ही बरमान घाटिा येऊन पोहोचिो. इथे आम्हािा 

एक लहमाियीन बाबा भेटिे. या बाबाूंिी आमची ओळख झािी व त्याूंच्याकडूंन लहमाियातिे 

काही लकसे्स ऐकायिा लमळािे. या बाबाूंकडे 6-6 इूंचाच्या कुठल्यातरी झाडाच्या छोट्या-

छोट्या फाूंद्या होत्या. त्या और्धी तर होत्याच मात्र त्याूंचे अजूनही काही फायदे आहेत ते साूंगत 

होते. याच झाडाूंची सािूं एका िाि कापडामधे्य बाूंधून तयार केिेिे काही ताईत त्याूंच्याकडे 
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होते. हे ताईत दोऱ्यात बाूंधल्यानूंतर आिेिे अनुभव त्याूंनी आम्हािा साूंलगतिे. मग मात्र मैयाने 

आमची परीक्षा घेण्याचूं ठरविूं आहे की काय असूं वाटू िागिूं..  

आम्ही पुिापासून उतरन आता मैया लकनारी िागिो होतो. तेव्हा एका लठकािी एका 

चहाच्या ठेल्यावर हे बाबा बसिे होते. लतथेच त्याूंच्यािी ओळख झािी नमवदे हर झािूं. बाबा 

साूंगू िागिे… त्याूंच्याजवळ असिेल्या वनस्पतीची मलहमा फार मोठी आहे असे ते म्हिािे. ही 

वनस्पती हुडकत ते वर्ावतीि काही मलहने लहमाियात असतात. वनस्पती लमळाल्यावर ते 

वनस्पतीची रीतसर पूजा करतात. कुठल्या धातूने न कापता फक्त दगडाूंनी ही वनस्पती 

कापायची. मग हे छोटे तुकडे दूधात रात्रभर लभजत घािायचे. त्या लभजिेल्या वनस्पती ूंचे तुकडे 

आलि ते दूध याूंनी िूंकरािा अलभरे्क करायचा. अिी पूजा झाल्यानूंतर बाबाजी ूंना या 

वनस्पती ूंचे तुकडे कुिािा द्यायचे त्याचा आदेि येतो. दुधात लभजवल्यामुळे वनस्पती ूंच्या 

खोडाचे सािे लनघतात ती सािूं िाि कापडात बाूंधून ताईत तयार करण्यात येतात. ते ताईत 

सुद्धा कुिाकुिािा द्यायचे हे आदेि बाबाूंना येतात. त्याप्रमािे इथे बाबा ती वनस्पती आलि ते 

ताईत पोहोचवण्याचूं काम करतात असूं बाबाूंनी साूंलगतिूं. या वनस्पतीचे लकूं वा ताईतचे 

कुठिेही पैसे ते आकारत नाहीत. “मुझे बाकी कुछ नही समजता, मुझे बस अूंदर से आवाज 

आती है, सामनेवािे के जररत का पता चिता है, और यह सूंकेत लमिता है लक उसे क्या 

देना है िकडी का टुकडा या गिे मे बाूंधिे के लिए लछिटे”… असूं म्हित बाबाजी ूंनी एक एक 

तुकडा मिा काढून लदिा. हा तुकडा फक्त स्वतःच्या पूजेच्या सालहत्यामधे्य ठेवायचा आलि 

िक्यतोवर त्यािा कधीही कुिािा लदसू द्यायचूं नाही असूं त्याूंनी मिा साूंलगतिूं. मिा खरूं  तर 

तो तुकडा अलजबात नको होता, पि का कोि जािे मिा नाही म्हिताच आिूं नाही. मी तो 

तुकडा माझ्या हातात धरन ठेविा. तो एका वतवमानपत्राच्या कागदात गुूंडाळिेिा होता. तो 

तुकडा मी घेतिा खरूं  पि माझूं मन काही धजेना. नक्की कारि साूंगता येिार नाही पि फार 

लवलचत्र अवथथा मनाची झािी होती. मिा माझे गुर आलि माझी मैया सगळूं  काही व्यवश्थथत 

देत असतात. माझ्यासाठी जे गरजेचूं आहे ते माझ्यापयांत बरोबर येऊन पोहोचतूं. मग मिा या 
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वनस्पतीची काय गरज? माझूं मग मिा सारखूं हेच साूंगत होतूं, तर दुसरीकडे “हे देखीि मैया 

नेच पाठविेिूं आहे ना व यािा मी कसूं नाकार “असाही लवचार मनात येत होता. आलि याच 

लवचाराच्या ओघात त्याूंनी ती गुूंडाळी माझ्या हाती लदिी आलि मी ती हातात ठेविी पि 

बॅगमधे्य ठेवण्याची माझी इच्छाच होईना! 

बाबाजीिी लहमाियातल्या बऱ् याच गप्पा झाल्यात. थोड्यावेळाने त्याूंचा लनरोप घेऊन 

आम्ही पुढे लनघािो. पि माझे पाय पुढे बाूंधून ठेविे ती काय इतके जड होऊ िागिे. म्हिजे 

लफलजकिी नाही, पि पुढे जाण्याची इच्छा होत नव्हती. ती हातातिी पुूंगळी मिा लतथून लनघू 

देत नव्हती. ती वनस्पती मी फेकत लह नव्हते आलि ठेवत ही नव्हते. मी ठरविूं ही वनस्पती 

त्या बाबाजी ूंना परत करायची. मी पुन्हा मागे वळिे पि बाबाजी लनघून गेिे होते. आता 

माझ्यावर खूप मोठूं  दडपि असल्याचूं मिा जािवत होतूं. हे ओझूं नक्की किाचूं हे समजत 

नव्हतूं पि खूप खूप भार होता कसिासा. बाजूने वाहथ असिाऱ्या मैयाकडे मी बलघतिूं, आलि 

त्या क्षिी माझी पाविूं लतच्या पात्राच्या लदिेने चािू िागिी. लतथेच लतच्या लनमवि जळािा मी 

स्पिव केिा आलि हातातिी पुूंगळी लतच्या पाण्यात सोडून लदिी.  

“माई गूं ओढून तािून आििेिूं कुठिूंही सुख मिा नको. कुण्या दुसऱ्याच्या लतसऱ् याच्या 

वाट्याचूं मिा काहीही नकोच! आलि माझ्या नलिबात लिलहिेल्या वेळेच्या आधी मुद्दामून 

घडवून आििेिूं सुख सुद्धा मिा नको.. माझ्यासाठी जे काय योग्य असेि ते तू माझ्या पदरात 

घाितेच आहेस यावर माझा पूिव लवश्वास आहे. कदालचत ही वनस्पती मिा लमळावी हा तुझा 

सूंकेत असेिही, पि माझ्या अज्ञान मनािा तिी खात्री होत नाहीये, तू जसा आतून आवाज 

देतेस तसूं ह्या वेळेिा मिा जािविच नाहीये, आलि म्हिून ही वनस्पती तुिाच अपवि.. ही 

वनस्पती तुिा अपवि केल्यानूंतरही जर पुन्हा ती पुन्हा माझ्याकडे आिीच तर तुझा आलिवावद 

म्हिून मी त्याचा स्वीकार नक्कीच करेन, पि या क्षिािा माझूं मन मिा ही वनस्पती 

माझ्याजवळ ठेवायिा अगदी स्पष् नकार देतूंय, म्हिून की तुझ्याकडेच सोपवते” 
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माझ्या मनावरचूं ओझूं त्या वनस्पतीच्या छोट्यािा तुकड्या सोबत मैयाच्या पात्रात दूर 

दूर वाहून गेिूं. आता माझूं मन खूप िाूंत झािूं होतूं. आम्ही अूंडीया घाटाच्या लदिेने पुढे 

लनघािो. हा रस्ता टेकडीवरन जातो. छोटुिी पाऊिवाट. दोन बाजूिा कमरे इतकी वाढिेिी 

झाडी, या टेकडीच्या खािी थोड्या अूंतरावर वाहिारी, झाडीतून अधून मधून डोकावून 

पाहिारी नमवदामैया! खूप छान आलि खूप हिकूं  वाटत होतूं चािताना… पुढे लिूंगा घाटावर 

देखीि एका बाबाजी ूंची भेट झािी. या बाबाजी ूंची भेट म्हिजे आचयावचे मारे करिारा एक 

वेगळाच अनुभव. आपल्या कानाूंवर आपिा लवश्वास बसू नये, की आपिे डोळे आपल्यािा 

अगदी वेगळूं  वेगळूं  साूंगता येत कानाूंपेक्षा, की आपल्या बुद्धीने जे आपिूं केिूंय तेच खोटूं? 

की आपल्या पात्रतेची पातळी आपल्यािा समजते हेच मिा समजेना…साूंगिारे लिूंगा घाटाच्या 

बूंगािी बाबाूंचा अनुभव पि पुढच्या भागात तोवर नमवदे हर.  
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नर्मदा परिक्रर्ा एक विलक्षण अनुभूती भाग ९० 

 

नमवदे हर 

मागच्या भागात मी तुम्हािा लहमाियीन बाबाूंच्या भेटीबद्दि साूंलगतिूं होतूं. त्याूंनी 

लदिेल्या छोट्या वनस्पतीच्या तुकड्या नूंतर माझ्या मनाची बेचैन अवथथा देखीि तुम्हािा 

साूंलगतिी होती. त्यातून मैया ने केिेिी सुटका देखीि तुम्हािा साूंलगतिी. आता पुढे जाऊयात.  

पुढे आूंलडया घाट, लिूंगा घाट असा जािारा हा रस्ता एका छोट्यािा टेकडीवरन जातो. 

सध्या मैयािा भरपूर पािी नव्हतूं मात्र पावसाळ्यात ह्या टेकड्या म्हिजेच नदीचा लकनारा 

झािेिा असतो इतकी त्याची पातळी वाढते. करत करत आम्ही लिूंगा घाटािा पोहचिो. 

आम्हािा इथे पोहोचेस्तोवर सूंध्याकाळचे पाच वाजिे होते. सामान ठेवून आधी स्नान व पूजा 

पाठ करावयाचे होते सूयावस्ताच्या आधी. इथिा आश्रम म्हिजे एक छोटासा हॉि. बाजूिा एक 

मूंलदर आलि बाहेर खूप मोठूं  अूंगि. इथून दोनिे-अडीचिे फुटावर खािी मैया वाहतेय. 

आश्रमापासून तर मैयापयंत छोट्या-छोट्या पायऱ्याूंचा घाट बाूंधिेिा आहे. याच घाटावर थोडूं 

पुढे गेल्यानूंतर एक छोटसूं टुमदार घर आलि त्याच्याच अूंगिात असिेिूं मूंलदर िागतूं. या 

मूंलदरात एक म्हातारे से बाबा भागवत वाचत असतात. इथे अखूंड भागवताचा नेम आहे. 

चोवीस तासाूंपैकी पूंधरा-सोळा तास हे म्हातारे बाबा भागवत वाचतात आलि इतर वेळेिा 

कुिातरीकडे थोड्यावेळासाठी हे वाचन सोपवण्यात येतूं. माइक वर ही भागवत कथा सुर 

असते. एरवी माइक वर कथा, भजन ऐकताना किवककव श्य आवाजाचा वीट येतो मात्र ह्या 

बाबाूंचा आवाज फारच मधुर होता. आम्ही सामान आश्रमातच ठेवून िगबगीने मैया वर गेिो. 

हा घाट उतरताना मधे्य लसमेंटच्या पायऱ् या आलि दोन्ही बाजूिा लहरवीकूं च िेतूं होती. मैयावर 

स्नान करतेवेळी लतच्या पाण्यात सूयवप्रकािामुळे चमचमिाऱ्या िाटा असूंख्य लदवे िावल्या 
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सारख्या लदसत होत्या. मैयाची आरती करताना ह्या िाटा जिू “कोटी रतन ज्योती” प्रमािे 

भासत होत्या. मैयाच्या आरती मधे्य ह्या रत्नाूंच्या ज्योती ूंचा उले्लख आहे तो असा.  

मैया जी को कूं चन थाि लवराजत अगर कपूर बाती, अमरकूं ठ में लवराजत, घाट अन् घाट 

पूजावत, कोटी रतन ज्योती! 

आमचूं स्नान पूजा करन झािूं मात्र आता सूयव अगदीच अस्तािा आिा होता. बाबाजी ूंच्या 

भागवत कथेचा आवाज आमच्यापयांत पोहोचत होता. आजच्या कथेमधे्य सत्यभामे चा अहूंकार 

कसा दूर झािा याबद्दि महाराज साूंगत होते. नारदाूंनी सत्यभामेिा लचथविूं याचूं विवन, 

कृष्णाचूं विवन, तुिेचे विवन, आलि िेवटी वृूंदा पत्र आलि तुिसी महात्म्य इतकूं  छान रूंगवून, 

गाऊन साूंलगतिूं की जिू हे सगळे दृश्य आमच्या पुढे लतथेच नमवदा लकनाऱ्यावर घडतायेत की 

काय असूं वाटू िागिूं. कथा ऐकता ऐकता वेळ कसा गेिा समजिेच नाही. आता छान अूंधार 

पडिा होता. तरीही चाूंदिूं आलि चूंद्राचा उजेड बऱ्यापैकी जािवत होता. आम्ही आश्रमात 

परतिो.  

आम्ही आश्रमात आिो होतो त्या वेळेिा मळकट कपडे घातिेिे एक बाबाजी अूंगिात 

असिेल्या झाडाच्या पारावर बसिे होते. लिूंगा घाटिा आल्या आल्या आम्ही सामान कुठे 

ठेवावूं म्हिजेच आसन कुठे िावावूं व याबद्दि या महाराजाूंकडे लवचारपूस केिी असता “आ 

गये, कू्य आये, चिेजाव, हटो, भागो, अिी काहीिी असूंबद्ध बडबड ह्या बाबाूंनी केिी, त्यामुळे 

त्याूंचे मानलसक स्वास्थ्य कदालचत ठीक नसेि असे वाटून आम्ही याूंच्याकडे दुिवक्ष केिूं होतूं. 

मात्र ती आमची मोठी चूक होती हे नूंतर िक्षात आिूं! 

हॉि मधे्यच एका कोपऱ्यात आम्ही आसन िाविूं. थोड्यावेळाने गावातीि दोन मुिूं 

आमच्या चौकिीसाठी आिीत. इथे गावकऱ्याूंनी पररक्रमावासी याूंची सोय वाटून घेतिेिी 

आहे. रोज एका घरातून भोजन प्रसादी तयार करन पररक्रमावासी ूं साठी ही मूंडळी घेऊन 
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येतात. अिी तीस कुटुूंब तयार आहेत. या लनयमाप्रमािे आज आमच्यासाठी देवेन भाई भोजन 

प्रसादी घेऊन येिार होते. आमची लवचारपूस केल्या नूंतर त्याूंनी आम्हािा या बाबाजीबद्दि 

साूंलगतिूं. म्हिािे “आपको देखकर लचल्लाये नही क्या स्वामीजी? लदखने मे सबको पागि जैसे 

िगते है, कोई ध्यान नही देता उनकी तरफ, िेलकन आप अगर चाहो तो उनकी बाते सुन 

सकते हो. अगर आपके भाग्य मे होगा तो उनकी लदव्यता का प्रिाम लमिेगा नही तो आपको 

भी वो पागि ही िगेंगे… बहुतसे पररक्रमावासी उने्ह पागि समज उनके तरफ ध्यान नही देते.. 

उने्ह भी कोई फरक नही पडता.. यह तो लजसको समजता है उसका भाग्य.. िेलकन इसके 

लिये पेिूंि की जररत है.. और गॅरूंटी कोई नही! अगर थके हो तो सो जावो कोई बात नही. 

” 

खरूंतर उगाचच कुठल्या गोष्ीची परीक्षा पाहिूं मिा पटत नव्हतूं. त्यातूनही एखाद्या सूंत 

महात्म्यािा पडताळून पाहिूं योग्य वाटत नव्हतूं. ते महाराज लदव्य असतीि लकूं वा नसतीिही 

कदालचत, पि हे पडताळण्याचा मिा अलधकार आहे का? असे लवचार माझ्या मनात राहून 

राहून येत होते. माझूं आलि बाबाचूं यावर दुमत होतूं. बाबाचा दृलष्कोन वेगळा होता. “अगूं 

बोिता-बोिता कदालचत आपल्यािा त्याूंचा आिीवावद लमळेि, बोिून बघायिा काय हरकत 

आहे?”असूं बाबाचूं मत होतूं मात्र मुद्दाम जािून-बुजून परीक्षा बघायची हे माझ्या मनािा पटत 

नव्हतूं. मी साफ नकार लदिा. बाबा मात्र महाराजाूंिी बोिायिा त्याूंच्या समोर जाऊन बसिा. 

बाबाूंनी त्याूंना नमवदे हरूं  केिूं.. महाराजाूंनी बाबाकडे साफ दुिवक्ष केिूं. बाबाचे प्रयत्न चािूच 

होते. आम्ही थकिो आहोत, भागवतकार बाबा कोि आहेत, इथल्या जागेबद्दि आम्हािा 

काहीतरी साूंगा, असे अनेक प्रश्न बाबानी लवचारिे मात्र या महाराजाूंच्या चेहऱ्यावरची मािी 

सुद्धा हििी नाही. आता बाबा उठून परत हॉि मधे्य येिार येवढ्यात िहान मूि रसुन पाठ 

लफरवतो तसे महाराज बाबाकडे पाठ लफरवून काहीतरी बडबडिे. बाबाने लवचारल्यावर 

म्हिािे “भोजन आगया भोजन आगया”.  
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थोड्याच वेळात देवेन भाई भोजन प्रसादी घेऊन आिे. घडिेिा लकस्सा साूंलगतल्यावर 

“आपके भाग्य मे नही है जाने दो” असूं म्हिून डबा घेऊन परत लनघून गेिे. अजून डोळा 

िागायिा वेळ होता. हॉि समोरच्या पायरीवर मी थोडावेळ जाऊन बसिे. महाराज अजूनही 

झाडाच्या पारावरच बसिे होते. बाबा लतथेच ितपाविी घाित होता. ते महाराज एकदम 

बडबडू िागिे, माझ्याकडे बोट दाखवत म्हिािे “तू यहा कू्य आई है? तुझे तो आगे जाना है, 

लकित तेरा इूंतजार कर रही है! तूने मेरा खाना खाया? मेरा पानी पीया तुने? अब वो तुझे 

बुिायेगी… मे पागि हू, तू पागि है, तू सब भूि जाती है, ”असूं काहीतरी असूंबद्ध बडबडू 

िागिे… मिा खरूंतर काही समजत नव्हतूं. मी पडताळूननही पहात नव्हते. माझ्या कानावर 

त्याूंची काही वाक्य पडत होती एवढूंच.  

थोडा वेळ िाूंत राहून बाबा पुन्हा बडबडू िागिे. अथावत बाबाूंनी खूप खूप वाक्य बोििी. 

त्यातिी सगळीच माझ्या िक्षात रालहिी असूं नाही. मात्र जी िक्षात रालहिी ती किी िक्षात 

रालहिी हा ही एक लविक्षि अनुभव आहे. मात्र आधी कुठिी वाक्य माझ्या िक्षात रालहिी ते 

मी तुम्हािा साूंगते. हे बाबा मधे्य मधे्य बूंगािी भारे्मधे्य काहीतरी बोित होते. मधेच लहूंदीमधे्य 

बोिायचे पि त्याूंच्या लहूंदीवर बूंगािी भारे्चा प्रभाव होता. बोिता-बोिता मधे्यच ते एखादूं  

लहूंदी वाक्य बोिायचे. त्यातिूं एक वाक्य असूं होतूं “सबकुछ देख, सबकुछ सुन, सब कुछ याद 

कर, और चिी जा”… मग पुन्हा काहीतरी असूंबद्ध बडबड आलि नूंतर एखाद्याची गूंमत 

केल्यानूंतर आपि जसूं हसतो तसूं हे महाराज हसायिा िागिे आलि म्हिािे “अभी तो 

जाओगे िेलकन जाओगे कहा, िौटके तो आनाही पडेगा”. खरूंतर त्या महाराजाूंच्या अिा 

असूंबूंलधत बडबडीचा अथव िाविूं हे सोपूंही नव्हतूं आलि असा काहीही लवचार मी केिाही 

नव्हता. मात्र तो उिगडा मिा हळू हळू आलि नूंतर झािा. आता जवळजवळ साडे अकरा 

बारा झािे होते. थोडीफार झोपही येऊ िागिी होती. आता मी महाराजाूंना नमस्कार करन 

आसनाकडे जािार होती.  
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मी महाराजाूंना नमस्कार करायिा गेिी तसूं महाराजाूंनी मिा हकिूनच िाविूं.. “ए चि 

जा, चि हट, दुर जा, भाग यहा से, जा सो जा” असूं इतक्या रागात आलि जोराने ओरडून 

बोििे की थोडूंसूं वाईटच वाटिूं मिा. कुत्र्या माूंजरािा हाड हाड करावूं तसा फीि आिा. 

मिा दूर गेिेिूं पाहून बाबा पुन्हा बूंगािीमधे्य काहीतरी 5-7 वाक्य बडबडिे. त्यानूंतर मिा 

एक वाक्य स्पष् ऐकू आिूं ते असूं “सोयेगा तो जागेगा… जागेगा तो भागेगा… भागेगा तो पायेगा.. 

पायेगा तो सोएगा…”असूं काहीतरी ते वारूंवार बोित होते. आता मात्र मी त्याूंच्याकडे पूिव दुिवक्ष 

केिूं होतूं. मी आडवी झािे आलि मिा चटकन झोप देखीि िागिी.  

सकाळी उठिे तो महाराज आमच्याच हॉिमधल्या एका लभूंतीिा टेकून बसिेिे होते. ते 

कधी झोपिे, कुठे झोपिे, झोपिे की नाही, हे मिा माहीत नाही. त्याूंच्या चेहऱ् यावर अलजबात 

थकवा नव्हता उिट डोळे बूंद असिे तरी कािच्यापेक्षा त्याूंचा चेहरा सोज्वळ आलि हसरा 

लदसत होता. ते झोपिेिे नाहीयेत हे स्पष् समजत होतूं. पुन्हा एकदा त्याूंच्याकडे दुिवक्ष करन 

मी मैयावर स्नानासाठी गेिे. मैयात स्नान करत असताना डोळे बूंद करन उभे होते त्यावेळी 

अूंगातून लवजेचे िोळ बाहेर पडल्यासारखूं झािूं आलि काही लचत्र स्पष् लदसू िागिीत. अनेक 

गोष्ी ूंचा उिगडा होऊ िागिा. आतापयांत बेभान असिेिा जीव भानावर आिा की कसूं होतूं 

तसूं काहीसूं झािूं. डोकूं  सुन्न झािूं.. मन खूप मागे मागे लफर िागिूं… पि असूं नक्की काय 

झािूं आलि का हे मी तुम्हािा पुढच्या भागात साूंगिार आहे.  

 

भाग २ समाप्त 
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लिकरच येत आहे… 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानच ंह ेबाराि ंिर्ष.ं सरुूची नाईक याचं ंई सावहत्यिरच ंह ेदसुरं 

पसु्तक. त्या ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या ससं्थापक सदस्य आहते.  

सुरूची नाईक गेली चौदा िरे्ष वलहीत आहते. काव्य, लवलत, सार्ावजक, 

आध्यावत्र्क अशा विविध विर्षयांिर त्या वलहीतात. त्यांच्या ब्लॉगिर त्यांचं लेिन 

िाचता येईल. या लिेनादरम्यान त्यांनी इतर लिेक किींसह पुढाकार घऊेन गु्रप 

बनिला ज्याचे रुपांतर ई सावहत्य चळिळीत झाले. त्या आपल्या लेिनातून अनेक 

प्रयोग करत असतात. आवण इतर प्रायोवगक सावहवत्यकांना बळही देत असतात. 

नेटाक्षरी या काव्यसाप्तावहकाच्या त्या संपादक होत्या. निलेिकांना प्रोत्साहन देण े

हा या चळिळीचा र्ुख्य गाभा. अनेक तरूण लेिक िूप छान वलहीत आहते. 

नार्िंत लेिकांच्या तोडीस तोड आहते. पण त्यांना योग्य असा प्लटॅफ़ॉर्म वर्ळत 

नाही. त्यांची पुस्तकं प्रकावशत करायला प्रकाशक धजाित नाहीत. कारण त्यांचे 

नाि प्रवसद्ध नसल्यार्ळेु त्यांच्या पुस्तकांची विक्री होईल की नाही याबद्दल 

प्रकाशक साशंक असतात. आवण जर या लिेकांची पुस्तके िाचकांसर्ोर आलीच 

नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांि कळणार कसे? या दषु्टचक्रात सापडून अनेक 

नितरूण लिेकांच्या वपढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार नाही. इंटरनेटच्या सहाय्याने निलिेकांना िाचकांच्या 

नजरेपयंत पोहोचिण्याचे कार् आता अनेक संस्था करत आहते. ई सावहत्य 

प्रवतष्ठान ही त्यातील एक. सुर्ारे ५ लािांहून अवधक िाचकांपयंत या निीन 

लेिकांना नेण्याचे कार् ही संस्था करत.े पूणम विनारू्ल्य. लिेकांनाही कोणताही 

िचम नाही. आवण आज ना उद्या लेिकांना भरघोस र्ानधन वर्ळिून देण्यासाठी ई 

सावहत्य प्रवतष्ठानचे प्रयत्न चाल ूआहते.  

निीन लेिक यायला हिते. भक्कर्पण ेउभ ेरहायला हिेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या 

दजामनुसार र्ानर्रातब वर्ळािा. र्ानधन वर्ळािे. परदेशातील आवण दरूच्या 

िेड्यापाड्यांिरील नििाचकांना दजेदार सावहत्य वर्ळािे.  
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अनेक निनिीन ताकदिान लेिक ई सावहत्याकड े िळत आहते. त्यांना त्यांच्या कसानुसार 

प्रवतसादही वर्ळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या िाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलिेक आपला कस िाढित नेतात.  

प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोर्ल र्ानकर, सुरज गाताडे, अनूप साळगािकर, बाळासाहबे 

शशंपी, चंदन विचारे, यशराज पारिी, चंद्रशॆिर सािंत, संयर् बागायतकर, ओंकार झांजे, पंकज 

घारे, विनायक पोतदार, चंद्रकांत शशंदे, चारुलता विसपुते, कार्तमक हजारे, गणेश सानप, र्नोज 

चापके, र्हशे जाधि, र्नोज वगरसे, र्ृदलुा पाटील, वनलेश देसाई, सनहा पठाण, संजय बनसोडे, 

संजय येरण,े शंतनू पाठक, शे्रवणक सरड,े शुभर् रोकड,े सुधाकर तळिडेकर, ददप्ती काबाड,े भूपेश 

कंुभार, सोनाली सारं्त, केतकी शहा, विवनता देशपांड,े सौरभ िागळे, सुरूची नाईक, शभुर् 

पाटील, आवशर्ष कल,े सौरभ कोरगांिकर, र्हशे पाठाडे, अवभजीत पैठणपगारे, वनरंजन कुलकणी, 

विनायक पोतदार, कार्तमक हजारे, दकरण दशर्िुे, जगददश िांदेिाले, र्ाधुरी नाईक, विशाल 

दळिी असे अनेक तरूण लिेक सातत्यपूणम लिेन करत आहते. ई सावहत्यकडे हौशी लेिकांची 

कर्ी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या िरच्या पायरीिरचे, लेिनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आवण 

आपल्या लिेनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष देणारे तरूण लिेक येत आहते. ही निीन लेिकांची 

फ़ळी र्राठी भारे्षला निीन प्रकाशर्ान जगात स्थान वर्ळिून देतील. त्यांच्या सावहत्याच्या 

प्रकाशाला उजाळा वर्ळो. िाचकांना आनंद वर्ळो. र्राठीची भरभराट होिो. जगातील सिोत्कृष्ट 

सावहवत्यक प्रसिणारी भार्षा म्हणून र्राठीची ओळि जगाला होिो.  

या सिामत ई सावहत्याचाही िारीचा िाटा असले हा आनंद.  

आवण या यशात ई लिेकांचा शसंहाचा िाटा असले याचा अवभर्ान.  

बस्स. अजून काय पावहजे?  

आर्ेन 

सुनील सारं्त  

ई सावहत्य प्रवतष्ठान 


