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माझी ओळख
नममदे हर
खरं तर माझी ओळख दे णे हा एक मोठा विरोधाभास आहे असे मी म्हणेन; कारण नममदा
पररक्रमेने मला नममदामय केलं, वतथे "मी" म्हणून कुणी उरतच नाही. वकंबहुना माझ्यामधील
ही "मी" दू र व्हािी असंच माझं माझ्या नममदामैय्याला मनापासून सां गणं आहे . ह्या दे हातून 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 सां गेन. 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
अनुभिां चं ह्या दे हाकडून वलवहल्या जाणारं हे पवहलं पुिक असािं ही दे खील माझ्या नममदा
माईची ईच्छा असेल कदावचत.
आवण म्हणूनच दु सऱ्या कुठल्याही ओळखीपेक्षा एक पररक्रमािासी, नममदाभक्त आवण
अगदी माझ्या नािाचाच उल्लेख करायचा झाल्यास मला माझी ओळख “रे िारूवच-सुरुवच”
म्हणून करून द्यायला आिडे ल.

मनोगत
नममदे हर
आपण सिमजणच अमुक एखादी गोष्ट करतो ती त्या मागे असलेल्या कारणां मुळे. मी
अमुक केलं की असं होईल, म्हणून हे करायचं, आवण तमुक केलं की तसं होईल म्हणून ते
करायचं. सरते शेिटी प्रत्येकाचा शोध एका ठीकाणी येऊन थां बतो. आपल्या सारखे सिम
सामान्य लोक त्याला “सुख” असं म्हणतात. आवण खरं सां गू का, या सुखाच्या शोधातच मला
नममदा पररक्रमेचा आवण त्यातून वमळालेल्या अनुभूतीचा शोध लागला.
पी एच डी करणं मला फार कष्टप्रद जात होतं. शेिटचं प्रकरण हाताबाहे र जात होतं.
नोकरी, घर, मुलाचा अभ्यास, स्वत:चा अभ्यास, यात मी इतकी िैतागून जात होते की सगळं
सोडून पळू न जािं सं िाटायला लागलं. नमूद करािे आवण करू नये अश्या अनेक कारणां नी
मला वगळं कृत करून झालं होतं. नकळता मी वडप्रेशन नािाच्या आजाराचा वशकार व्हायला
लागले होते, नव्हे झालेच होते.
पण यातून बाहे र पडायचं होतं, मागम सापडत नव्हता.. तात्पुरतं मन रमिायचं, आवण
पुन्हा पुन्हा, अनेकदा या सगळ्या प्रश्ां नी आघात करायचे.. हे असच सुरु होतं. मात्र हत्ती जाऊन
शेपूट उरािं इतकं पी एच डी चं थेवसस रावहलेलं. ियाच्या १३ व्या िर्षीपासून चं स्वप्न, जंगलात
राहून अखंड मेहवतने काढलेले वदिस, हे सोडून द्यायलाही मन तयार नव्हतंच..अन विचार
करता करता मी पुन्हा ियाच्या १३ व्या िर्षाम त पोहोचले. नममदा पररक्रमा करािी हा विचार
त्यािेळी पवहल्यां दा मनात आला होता, तो विचारच माझ्या परीक्रमेचं बीज आवण या वडप्रेशनचा
आधार ठरला, आवण माझा सुखाचा शोध सुरु झाला.
माझे गुरु पं.पु नाना महाराज तराणेकर यां च्या पोथी मध्ये िाचलेले नममदा माईचे अनुभि
माझी प्रेरणा झालेत, त्यांचे आशीिाम द माझं किच झालं, आवण काही िे ड्या लोकां चे अनुभि

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 पािलां ना 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 । “रे िा मैया” श्वास जडो दे िा ॥११॥
“सुरुवच” म्हणे रुवच रे िा चरणासी । शरणास दासी, सां भाळीजे ॥१२॥
संकल्प घेतला, आवण सगळं काही माझ्या माउलीिर सोडून वदलं. वतनीही जातीनं लक्ष
घातलं आवण पररक्रमा पूणम करिून घेतली.
१ नोव्हें बर २०१७पासून २२ माचम २०१८पयंत चा कालािधी माझ्या अयुष्यात असा काही
आला की त्यानंतर आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला , वकंिा सं पलाच असं मी म्हणेन
… आई नममदेच्या साविध्यात आवण त्याही नंतर आज जे काही आहे ते, ते आहे इतकच मी
सां गू 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 नव्हे हं .. आपोआप, अगदी कुठल्याही प्रयत्ना वशिाय.. अशी काहीशी सिय
लागली… चां गली की िाईट ते मावहत नाही…पण लागली. त्याचे फ़ायदे तोटे मावहत नाही

आवण मावहत करून घेण्याची इच्छा दे खील नाही…आवण हे नेमकं कसं घडलं ते ही मावहत
नाही…
मात्र आता समोर येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीकडे साक्षीदाराच्या भुवमकेतून बवघतल्या जातं.
म्हणजे कसं तर एखाद्या कोटम केस मधला साक्षीदार नजरे समोर आणू… जी काही घटना
घडली ती या सक्षीदाराने पावहली.. मात्र झालेल्या घटनेत त्याचा सकमम सहभाग नाही, तो केिळ
साक्षीदार आहे आवण जे झालं ते सां गण हे च त्याचं काम आहे .. आवण ते ही गरज पडली तर..
गरज पडली नाही तर फ़क्त तो अनुभि गाठीशी कुठे तरी असतो, इतकच! जेव्हा प्रत्येकच
गोष्टींकडे असं पावहल्या जातं तेव्हा त्याचा न आनंद होतो, न दु :ख! कारण मुळात आनंद वकंिा
दु :ख हे त्या त्या अपेक्षेिर अिलंभून असतं. इथे या साक्षीदाराला घडलेल्या घटने कडून
कुठलीही अपेक्षा नसते.. त्यातून त्याला काहीही नको असतं… आवण म्हणूनच तो त्यािर विचार
दे स्तखल करत नाही, साक्ष दे तो आवण मोकळा होतो…
“मोकळा होतो” हा शब्दच वकती सूचक आहे नं…. म्हणजे तो बां धल्या जात नाही
वकंिा अडकून पडत नाही. म्हणजे समोर कवहही असो… तो वतथे असतो, पण त्यात गुंतत
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 दु सरं काहीतरी समोर येणारच.. आवण ते
ही कधीतरी जाणारच.. हे मावहतच आहे … या “काहीतरी” च्या मागे जाण्याची इच्छाच न
होणं ही मोकळीक….मला वसयाराम बाबां चे शब्द आठिले…. ते म्हणतात.. “ मै तो वसफ़म
तमाशा दे खता हू”… तसं फ़क्त मोकळे पणानी तमाशा बघायलाच आिडू लागलय… मग
समोर कावहही असो… पुन्हा तसाच तमाशा असािा अशी इच्छा नाही, तसा नसािाच असं ही
मत नाही…. कारण काय समोर येतय हे आपल्या हातात नसतं आवण ते आपल्याला मवहत ही
नसतं.. आपण आपली फ़क्त गंमत बघायची…ही गंमत बघायला मन आपोआप वशकलं ते
मैयाच्या कृपे मुळे... अंगिळणी पडल्यासारखं झालं.. कुठला वनणमय घ्यायला लागला नाही का

कुठलं वनयंत्रण ठे िािं लागलं नाही... खरं सां गू का.. सुखरूप आनंद काय असतो ते उमगू
लागलं... जी अिस्था इतर कुठल्याही अिस्थेिर वकंिा घटनां िर, अपेक्षां िर, व्यक्तीं िर
अिलंबून नाही त्या अिस्थेला सुखरूप असं म्हणता येईल कदावचत...आवण दु :ख नाही म्ह्णून
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 दु सरं काही वशल्लक रावहलेलं नाही. जे काही वमळायचं होतं ते वमळू न
झालेलं आहे .. जे काही समोर येतय ते पानात िाढलेलं आहे , आवण जोिर ह्या जड दे हाच्या
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
स्वामींची 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 लोकां ची साथ वमळाली आवण माझ्यातलं हे िेड जोपासल्या
गेलं, ज्याने माझ्या जीिनाचं साथमक झालंय. मला काय वमळालय नक्की हे शब्दात सां गता
येणार नाही, ती अनुभूतीच मोठी विलक्षण आहे .
श्वास श्वास रे िा, ध्यास ध्यास रे िा। अंतरीचा ठे िा रे िामाई॥१॥
प्रारब्धाचे दे णे, म्हणोनी भोगणे। खंडून नुरणे अंती काही॥२॥
कपूमराची जैसी, जळते आरती। येत काय हाती गंधा िीण?||३||

तोवच अनुबंध, तैसाची संबंध। दे ह ते प्रारब्ध, गंध रे िामाई॥४॥
काय आवण दे णे, काय आता घेणे | रे िारुवच म्हणे रे िा रे िा ||५||
सुरिातीला मला अनेक जण म्हणाले, आपले अनुभि सां गू नयेत, सां वगतले की परत
तसे अनुभि यायचे नाही, मात्र माझी अनुभूती आवण गुरु आज्ञा म्हणतात, संचय करूच नये,
मग अनुभिाचा तरी का करायचा? िाटू न टाक.. जसं इतरां चं िेड घेऊन तुझं आयुष्य घडलं,
ज्या आत्मानंदाची गोडी तू चाखतेयस, ती ही िाटू न टाक..आवण म्हणून हे वलखाण...
रे िारूची-सुरुवच
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अपमण पवत्रका

रे िाकाठी होत पररसाचे दे णे। आतम्याचे सोने होईजे जी॥१॥
भाग्यिान दे ह, भाग्यिान जन्म। भाग्यिान, कमम सुटे मागे
तुका िणे जैसे, आनंदावच अंग। तैसा अंतरं ग उजळीतसे॥२॥
आवणक हो जीिा, सां गा काय लागे। सिम बंध, धागे, सुटल्यािरी?
मज नाही ठािो, दु जा कोण भािो। मज माझी लाहो “रे िारुवच”॥३॥

आत्म्याचे सोने करणाऱ्या माझ्या रे िामाईच्या
आवण खडतर िाटे िर स्वत: पायी चालून िेळी
मला कडे िर उचलून धरणाऱ्या माझ्या प. पु
नाना महाराज तराणेकर गुरु माउलीच्या
चरणी
हे अनुभि पुष्प अपमण.

नममदा पररक्रमा एक विलक्षण अनुभूती भाग १

नममदा पररक्रमेचे अनुभि सां गताना सिमप्रथम मी एक गोष्ट आिजूमन सां गू इस्तच्छते आवण
ती अशी की ही नममदा पररक्रमा मी केलेलीच नाही. ही नममदा पररक्रमा माझ्याकडून माझ्या
गुरुंनी आवण माझ्या नममदा माईनी करिून घेतेली आहे , लहान मुलाला आई जशी हात धरून
चालायला वशकिते आवण त्याच्या पडणाऱ्या प्रत्येक पािलाकडे आईचं बारीक लक्ष असतं
तसंच एका बाजूला गुरूमूती प.पू नाना महाराज तराणेकर आवण दु सरीकडे माझी नममदा मैया
यां च्या सुरक्षा किचात माझी पररक्रमा पूणम झाली. सुरक्षा किच असणं आिश्यक आहे च, आवण
पररक्रमेतला काही भाग हा खरोखर घाबरिून सोडणारा आहे . मी भाग्यिान कारण हे सुरक्षा
किच मला वमळालं! कसं याचा उलगडा पुढे होईलच. पररक्रमेचं अनुभि कथन करताना
माझ्या िाणीला अहं काराचा स्पशम होऊ दे ऊ नको ही प्राथमना मी माझ्या मैयाला करे न. याच
प्राथमनेसोबत मी िाचकश्रोत्यां ना एक विनंतीसुद्धा करे न ती अशी की जशी मी मैयाचं लेकरू
आहे तसे आपण सिमजण ही वतची लेकरे आहात, तेव्हा जो काही भाि आपल्या मनात आहे
तो वतच्याचपयंत थेट पोहचिािा, मी तुमच्या आवण वतच्यामधील दु आ नाही तर
तुमच्यासारखीच वतची एक बावलका आहे , मी वनवितच भाग्यिान आहे कारण ह्या पररक्रमेची
संधी आवण ती पूणमत्वाला नेण्यासाठी मैया आवण गुरू यां ची सोबत मला लाभली. बरे चदा
आपण काही तरी करािं असं आपल्या मनात असतं आवण कुणाच्या तरी प्रेरणेने आपल्या त्या
कायाम ची नीि ठे िल्या जाते. माझ्या अनुभि कथनाने आपल्या पैकी एखाद्याच्या जरी मनात
नममदा माईच्या पररक्रमेची इच्छा वनमाम ण झाली तरी माझं हे अनुभि कथन सफ़ल झालं असं
मी समजेन. संपूणम आयुष्यच बदलिून टाकणारी ही एक तपियाम आहे आवण ज्याच्या त्याच्या
शस्तक्तनुरूप आवण प्रारब्धानुसार ती घडिून घेतल्या जात असते हे च समजून घेणं आिश्यक
आहे .

नममदा पररक्रमाच का करायची?तुम्हाला नममदा पररक्रमा करायचा विचार कसा आला?
साडे पाच मवहने तुम्ही घराबाहे र रावहलात, घरच्यां नी कसं मान्य केलं? असे अनेक प्रश् या िेळी
तुमच्या मनात असणार आहे त. त्या सिां ची उत्तरं मी माझ्या कडून दे ण्याचा प्रयत्न करे नच.
तुमच्याकडून कदावचत काही असेही प्रश् येतील ज्यां चे समाधान करण्याची क्षमता माझ्याकडे
नसेल, अशी प्रश् मैयािर सोपिून दे ऊयात, वतचं काय समाधान करायचे ते करे ल! कदावचत
तेच तुमच्या पररक्रमेचं बीज ही असेल? बघूयात.
तर नममदा पररक्रमाच का करायची? त्याची एक अख्यावयका आहे .
एकदा गंगा मैया आवण नममदा मैया तपियेला बसल्या होत्या. ज्यािेळी गंगामैयाची
तपियाम पूणम झाली त्यािेळी वतने शंकराला “मला तुमच्यात सामािून घ्या” असा िर मावगतला
आवण म्हणून शंकरां च्या जटे मध्ये गंगामाईला स्थान वमळालं. नममदा मैयाची तपियाम पूणम झाली
त्यािेळी “तुम्ही तुमच्या पंचायतनां सकट माझ्या मधे सामािून जा” असा िर वतने मावगतला.
आवण सिम पंचायतनां सकट शंकर नममदा मैयामधे सामािून गेले. नममदा मैया मधे सिम दे िां चा
िास आहे म्हणून नममदा मैयाची पररक्रमा ही सिम दे िां ची पररक्रमा आहे . नममदा मैयाच्या वकनारी
बळी राजापासून तर ब्रम्हदे िापयंत असंख्य दे ि दे िता, ऋर्षी मुनी यां नी तप केलं, आवण म्हणून
नममदा वकनारी असलेला प्रत्येक दगड हा वशिस्वरूप समजल्या जातो. इथे “हर कंकर शंकर
” अशी उक्ती प्रचलीत आहे . आवण म्हणूनच पररक्रमा ही फ़क्त नममदा मैयाचीच करायची
असते. बाकी कुठल्याही नदीला वतची पररक्रमा होण्याचं भाग्य लाभलेलं नाही. तसंच नममदा
नदीचे महात्म्य सां गताना असं म्हटल्या जातं की सरस्वती मधे तीन िेळा स्नान करून पुण्य
वमळतं, यमुने मधे सात िेळा स्नान करून पु ण्य वमळतं, गंगेमधे एकदा स्नान करून पुण्य
वमळतं मात्र वततकच पुण्य नममदेच्या केिळ दशमनाने लाभतं. नममदा वकनाऱ्यािर अनेक शक्ती

अदृष्य रुपात आजही तप करीत आहे आवण वतथली पवित्र कंपने आपल्याल्या त्या त्या वठकाणी
जाणितात दे खील!!
तुम्हाला नममदा पररक्रमा का कराविशी िाटली असं जेव्हा मला विचारल्या जातं तेव्हा
खरं च जाणितं की हा विचार मनात आला आवण पूणम झाला असं काही झालं नाही. त्यासाठी
मधे बरीच िर्षम जािी लागली. थोडक्यात मी विचार केला आवण मी पररक्रमा केली इतकं सोपं
हे गवणत नाहीये, त्यासाठी गुरू आवण मैया य दोघां ची ही इच्छा असािीच लागते. मी १४ िर्षां ची
असताना मला पवहल्यां दा नममदा पररक्रमा कराविशी िाटली, मात्र आज मी पररक्रमा केली
त्यािेळी मी चाळीशीला पोचलेली आहे . अथाम त त्या ियात ही पररक्रमा करणं शक्य ही नव्ह्तं
, आवण भाग्यतही नव्हतं म्हणून ती तेव्हा झाली नाही, आता होतं म्हणून आता झाली. माझे गुरू
प. पू नाना महाराज तराणेकर यां ची पोथी मला माझी आजी िाचायला सां गत असे. मी रोज
एक पान अशीच पोथी िाचायचे. त्या पोथीमधे नाना महारां जानी जेव्हा जलेरी (नममदा मैया
सतत डोळ्यापूढे ठे िून) नममदा पररक्रमा केली होती त्यातले अनुभि कथा रुपात सां वगतलेले
आहे . ते अनुभि िाचताना अंगािर काटा यायचा, िाटायचं खरं च नममदा असं दशमन दे ते का?
खूप इच्छा व्हायची, पण तो विर्षय वतथेच थांबून राहीला. मात्र या अनुभिातून एक अनुभि
माझ्या कायम लक्षात राहीला तो इथे आपाल्याला मुद्दाम सां गतेय कारण याचा संबंध पुढे मला
आलेल्या अनुभिाशी आहे . तर ज्या िेळी नाना महारां जानी पररक्रमा केली तो काळ आजच्या
काळासारखा नव्हता. आजच्या सारख्या सेिा, वठकवठकाणी आश्रम, अिदान वकंिा अिछत्र
ठायी ठायी नव्हते. मोबाईल सारखी व्यिस्था ही नव्हती आवण दळिळणाची साधन दे खील
नाही. रिे नाही, वकनाऱ्यािरची िाट ही अवतशय वबकट आवण घनदाट जंगलाची…असा तो
काळ. तर नानामहाराज जंगलातून एकटे च जात होते, संध्याकाळ व्ह्ह्यायला आलेली, भूक
तहानेनी व्याकूळ नाना महाराज थोडी विश्रां ती घ्यायला म्हणून एका झाडाखाली बसलेले, भूक
खूप लागलेली, तहान खूप लागालेली, आवण तोंडने नामस्मरण सुरू. नाना थकले होते, त्यां चा
वकंचीत डोळा लागतो न लागतो तोच त्यां ना आिाज आला,“बेटा दू ध पाओगे?”बघतात समोर

एक गािकरी मवहला सोन्याचा भला मोठा घडा घेऊन उभी. दू ध म्हं टल्यािर नां नाची भूक
बळािली आवण तो भला मोठा घडा तोंडाला लािून ते घटाघट दू ध वपऊ लागले. दू ध संपल्यािर
घडा तोंडाचा काढतात आवण बघतात तो ती मवहला वतथे नाहीच… आता हा सोन्याचा घडा
परत कसा कारायचा? कोण असेल ती मवहला वजने इतका वकमती सोन्याचा घडा असा सोडून
वदला असािा? नानां च्या लक्षात आलं, ती दु सरी वतसरी कुणी नसून साक्षात नममदा माई होती.
नानां नी वतचा घडा वतच्या पात्रात अपमण केला…. असे अनेक प्रसंग या पोथी मधे आहे .
माझ्या मनात नममदा पररक्रमा करण्याची प्रेरणा ही भक्ती पोटी नव्हे तर उत्सुकतेपोटीच
वनमाम ण झाली होती..माझी उत्सुकता माझ्या नममदा माईनी अशी काही शमिली की वतचं
रुपां तर आता वतच्या भक्ती मधे आवण वतच्यािरच्या श्रद्धे मधे झालं आहे . मला नममदा पररक्रमा
का करविशी िाटली याचं एक आणखी कारण आहे .वकंबहूना ती अमलात कशी आली त्याचं
कारण आहे असं म्हं टलं तरी चालेल. जुलै २०१७ मधे माझं पी.एच.डी चे सबवमशन होते. ते
काम मला खरं च खूप जड जात होतं. त्यािेळी मी जरा वडप्रेशन मधे गेले होते, मात्र नममदा
मैयाचे अनुभि ऐकले की खूप प्रसि िाटायचं …एक िेळ तर अशी आली की जणू ती मैया
बोलाितेय मला असं िाटू लागलं. मला माझ्या बद्दल, आयुष्याबद्दल, अध्यात्माबद्दल बरे च प्रश्
बऱ्याच िर्षां पासून भेडसाित होते. काहीतरी िेगळं समाधान, कसली तरी तृप्ती मला हिी
होती, पण नक्की काय हे काही समजत नव्हतं. अज्ञाताचा अखंड शोध सुरु होता अवण त्याची
उत्तरं मला नममदा पररक्रमेत वमळतील असा विश्वास मला जाणित होता. तर असे काही मावहत
असलेले आवण काही मावहतच नसलेले कारणं घेऊन मी पररक्रमेला वनघाले.
सुरिातीला मी काही मवहने घराबाहे र राहणार म्हं टल्यािर अपेक्षेप्रमाणे माझ्या घरून
ही विरोध झालाच, पण माझा हट्ट आवण त्याहून माझ्या मनाची होणारी घालमेल समजून घेऊन
माझ्या घरच्यां नी मला पररक्रमेला जाऊ दे ण्याचा वनणमय घेतला. त्यां च्या या होकारा वशिाय
मला जाता येणं शक्य नव्हतच. १ नोव्हें बर २०१७ला ओंकारे श्वर येथून पररक्रमा सुरू करण्याचा

वनणमय घेतला. नागपूरहून मी, ठाण्याहून सौ डोंगरे आवण मुंबई हून सौ मंत्री अशा वतघी जणी
सोबत पररक्रमा करू असा वनणमय घेतला…पण वनणमय घेणारे आपण कुणीच नसतो खरं ….
ते सगळं तीच ठरित असते…आवण हे ती नममदा मैया िेळोिेळी जाणिूनसुद्धा दे ते. कसं ते
पुढच्या भागां मध्ये लक्षात येईलच.

नममदा पररक्रमा एक विलक्षण अनुभूती-भाग २

प्रत्यक्ष पररक्रमेच्या आधीच जेव्हा आवशिमचनां ची अनुभूती येते त्यािेळी……
पररक्रमा करण्या आधी अवनल दास महाराजां कडून संकल्प करिून घेतला. हा संकल्प
केला त्यािेळी मनात खूप घालमेल होती. नममदा माईशी डायरे क्ट पण मनातल्या मनात बोलणं
पवहल्यां दा सुरू झालं. समोर खळखळू न िाहणारी नममदा नदी, वतचं जीि घाबरिणारच ते रूप
आहे . वतच्या प्रेमाची आवण वतच्या माझ्यािरच्या ममतेची प्रवचती मला जरी आली नसली तरी
आई लेकराला काय हिय हे समजून घेण्यात कधीच कमी पडत नाही. तीनी माझ्या मनाची
घालमेल ओळखली मला म्हणाली यथाशक्ती पररक्रमा पूणम करे न असा संकल्प कर…. ती
म्हणाली असच िाटलं मला…जसा एखादा विचार आपला नाही हे आपल्याला अचानक
समजतं तसं झालं.. कुवणतरी कानात सां गािं तसं िाटलं…पररक्रमा सुरुही झाली नाही आवण
आईनी सां गीतलं..तुला वजथे गरज पडे ल वतथे माझ्याशी वन:संकोच बोल, मी तुला मागम दाखिेन.
पररक्रमा सुरु होण्याच्या आधीच मला आलेला हा अनुभि…

खरं तर या ही आधी मला एक अनुभि आला, माझ्या गुरु माऊलीचा.. मी पररक्रमेला
जाण्याचा वनणमय घेतला आवण ठरल्याप्रमाणे मी इं दोरला आले. माझी आत्या इं दोरला असते
वतच्याकडे मी मुक्कामाला होते. माझ्याकडे सगळे च नाना महारां जाचे अनुग्रहीत आहे त, पण
अजून माझा अनुग्रह झाला नव्हता. अनेक िर्षां पूिी मी अनुग्रह घेणार होते, नाना महाराज ज्या
भक्ताना अनुग्रह दे णार होते त्या िहीत माझं नाि आवण अनुग्रह घेण्याची तारीख ही नमूद
झाली होती, पण पुन्हा तेच….आपण काहीच ठरित नसतो… नाना महारां जाची तब्येत
वबघडली, त्यां नी दे ह ठे िला, आवण माझा अनुग्रह घ्यायचा राहून गेला. मला खूप िाईट िाटलं

होतं… तेव्हा मी १५-१६ िर्षां ची असेन. मी ठरिलं, आता अनुग्रह घ्यायचाच नाही. माझे गुरू
नानाच…. मला दु सऱ्या कुणाच कडून अनुग्रह घ्यािासाच िाटला नाही… आवण मी घेतला ही
नाही. मनात मात्र मी ने हेमीच नानां नाच माझे गुरू समजत राहीले. तर गंम्मत अशी झाली की
आत्ता म्हणजे नममदा पररक्रमा सुरू करण्याच्या दोन वदिस आधी मला आत्यानी विचारल,
“काग?, तुझा मंत्र झालाय नं घेऊन?”आवण मला अचानक मंत्र घ्यािासा िाटू लागला. रात्री
साडे अकराला मला खूप बेचैनी िाटू लागली आवण गुरुमंत्र हिाच हे प्रकर्षाम नी जाणिू लागलं.
मी माझ्या आत्येभािाला सां वगतलं … त्याने सकाळी बाबासाहे ब तराणेकर (नानां चे नातू) यां ना
फ़ोन केला. माझी आधी भेट झाली होती, मी पररक्रमेला जाणार हे सां गून नानां चा आवण बाबा
साहे बां चा अवशिाम द घेऊन आले होतेच पण आता मला गुरुमंत्र हिा होता. बाबासहे बां ना
परगािी जायचे असतानाही, लेकरू पररक्रमेला जातय म्हणून िेळात िेळ काढू न, त्याच
वदिशी मला गुरुमंत्र वदला. माझ्या पररक्रमेला वनघण्याच्या आधीच माझ्या गुरुंनी मला
पंखाखाली घेतलं..
गुरुबळ पाठीशी आवण मैया भोिताली असताना माझी पररक्रमा पूणम आवण सुकर कशी
होणार नाही?
पररक्रमा सुरु झाल्या झाल्या अनेकां च्या पायाला छाले आलेले मी पावहले, असं म्हणतात
या कालािधीत जो काय त्रास होतो ते आपले भोग असतात, आपण कुणाला तरी काही तरी
त्रास वदलेला असतो आवण तो अपल्याला परत वमळणार असतो…आपलं दे णं झालेलं असतं,
आपण घेणं आता बाकी असतं…. तो त्रास सहन करािाच लागतो.. आवण खरोखर सोबत
असलेले अनेक पररक्रमािासी िेगिेगळ्या त्रासातून जाताना मी पावहले. मला कावहही त्रास
झाला नाही. पूणम पररक्रमेत मला ३ दा ताप चढला, आवण त्या त्या िेळेला मैयाचे अनुभि आले,
मात्र शरीराला जखम, दु :ख, पोट खराब होणे, पाय दु खणे, पायाला छाले येणे असा काहीही
त्रास मला पररक्रमेत झाला नाही….मला झाला नाही म्हणण्यापेक्षा माझ्या माईनी आवण माझ्या

गुरुंनी तो िरचेिर झेलून घेतला..तो माझ्यापयंत पोहचूच वदला नाही…आवण हे मी इतक्या
खात्रीपूिमक फ़क्त येिढ्यासाठी सां गू शकते की मी एक अत्यंत सिमसाधारण व्यक्ती आहे .
माझ्या जीिनकालात वकंिा गतजन्मांमधे मी अनेक चुका, अनेक पापं नक्कीच केले असणार
आहे आवण तरीही मला त्रास झाला नाही कारण तो माझ्या गुरुंनी आवण मैयानी मला होऊ
वदला नाही. अनेक पापकमां सोबत वनस्वाथम पणानी आवण वनष्पाप मनानी एखाद तरी सत्कमम
माझ्या कडून करिून घेतल्या गेलं असलं पाहीजे की या जन्मामधे मला नाना महाराज गुरू
म्ह्णून लभले, त्यां चे आवशिाम द मला वमळाले आवण काहीही त्रास न होता पररक्रमा करण्याचे
भाग्य वमळाले आहे . म्हणून सुरिातीला मी जे म्हणाले तेच खरे ..ही पररक्रमा मी केलेली नाहीच.
एक महत्वाचा आवण अगदी सुरिातीचा अनुभि मी नमूद करायला विसरले आहे , त्याला
कारण पण तसंच आहे , ते असं की हा अनुभि मला नागपुरात, म्हणजे पररक्रमा सुरु
करण्याच्या मवहनाभर आधी आला… आियम िाटलं नं? सां गते. माझ्या घरापासून कोराडी
दे िस्थान हे साधारण २५ वकलोमीटर आहे . पायी चालण्याचा सराि म्हणून मी इथे पायी
जाण्याचं ठरिलं. नुकतेच पां ढरे कपडे वशिून घेतले होते. तेही िापरून बघािेत कम्फटे बल
आहे त की नाही म्हणून त्या वदिशी तेच घातले, दसऱ्याचा मुहूतम साधला, आवण वनघाले. रस्त्यात
कुत्री त्रास दे तात म्हणून एक काठी घेतली होती, आवण कमंडलू हातात घेऊन चालण्याचा
सराि करािा म्हणून तो ही घेतला होता. पाठीिर १२-१३ वकलोची बॅग पण होतीच. साधारण
१५ की. मी अंतर चालून झालं होतं. उन फार होतं. तसे सकाळचे साडे आठ नऊ झाले
असतील. एका हॉटे ल समोर जरा सािली होती म्हणून वतथे जरा थां बले. तेिढ्यात आतून एक
मध्यम ियीन तरुण धाित बाहे र आला “नममदे हर मैया जी, परीक्रमेचा सराि करता आहात
का? कावतमक द्वादशीला उचला पररक्रमा” असं म्हणतच तो बाहे र आला. मला खूप आियम
िाटलं. इथे नागपुरात मैयाजी म्हणून धाित येऊन मला हा नमस्कार करतो, याला कसं मावहत
मी पररक्रमा करणार ते?“मैयाजी थंड पाणी प्या, नाश्ता करा” असं म्हणत माझ्या हातातून
कमंडलू ओढू न घेऊन एव्हाना गरम झालेलं पाणी बदलून ठं डगार पाणी त्यात वदलंसुद्धा.

त्याच्याशी छान ओळख झाली. गप्पा झाल्या. त्यां चं नाि अविनाश सोळं की. ते दु बईला
असतात, आवण नममदा खंडात ७ वठकाणी अिछत्र चालितात. त्यां ची सासुरिाडी नागपूरला
म्हणून ते इथे आले होते. हा माणूस मैया चा भक्त आहे . सुट्टी अभािी त्यां ची पररक्रमा होऊ
शकत नाही याची त्यां ना फार खंत आहे आवण काहीतरी सत्कायम म्हणून ते स्वखचाम ने आवण
काही मदतीने हे ७ आवण पुढे येऊ घातलेले ३ अिछत्र चालित आहे त. अविनाशजींनी माझा
नंबर वलहून घेतला. दु सऱ्या वदिशी िेळ काढू न घरी आले आवण पररक्रमेची पूणम मावहती वदली
आवण एक पुिक मला भेट म्हणून वदलं. संपूणम पररक्रमेत वजथे वजथे मला नेटिकम असेल वतथे
वतथे मला यां चा दु बईहून फोन येत. फोन करून हा माणूस मला पु ढची मावहती सां गायचा
आवण एक मागणी करायचा…”मैयाजी मागच्या फोन नंतर काय अनुभि आले सां गा”.
नेटिकम अभािी बरे चदा फोन होत नसत. अविनाशजींच्या माध्यमातून माई मला सतत सोबत
दे त होतीच. आता सां गा, कोण कुठले हे अविनाश जी…मला पररक्रमेच्या मवहना भर
आधीपासून सोबत करत होते, ते अगदी पररक्रमा संपेपयंत. माझी पररक्रमा होणे हे खरं च
सां गा, फक्त माझ्या वनणमयामुळे साध्य झालंय का? नाही. ह्या लेकराकडून पररक्रमा करिून
घ्यािी हा माझ्या माईचा आशीिाम द आवण माझ्या जन्मदात्यां ची आवण पूिमजां ची पुण्याईच आहे .
आवण हे जाणिून दे णारे वशिाय अविनाशजींच्या मदतीचे अजूनही अनुभि आहे त.
लक्कडकोटची झाडी, नेमािर हे अनुभि मी विसरू शकत नाही…पण अनुभि
सूचीमध्ये त्यां चा क्रमां क जरा नंतर आहे , पण त्या आधीचे विलक्षण आवण अविश्वसनीय अनुभि
आहे त, ते पुढच्या भागां मध्ये येतीलच. संकल्प घेतल्या गेला, आता पररक्रमेला सुरिात
करायची. आम्ही वतघी एकत्र होतो, आवण एकत्र राहू असं िाटत होतं. सौ मंत्री यां ना चालण्याचा
फ़ारसा सराि नव्हता असं त्या म्हणाल्या त्यामुळे संकल्प घेण्याआधी दे स्तखल मोरटक्का ते
ओंकारे श्वर आम्ही पायी चालून गेलो होतो, सराि करण्यासाठी. असं म्हणतात संकल्पात बळ
असतं.. आवण हो, ते असतच! ते कसं समजलं याचा अनुभि सां गते. पण त्या आधी एक कबूली
नामा मला द्यािासा िाटतो. संकल्प झाला होता, खरं तर आता माझी मैयािर पूणम श्रद्धा

असायला हिी होती, मनातून तशी इच्छा ही होती, पण कुठली तरी वभती मनात होतीच…
ओंकारे श्वर ते मोरट् क्का मैया वकनारी जाऊ नका असा सल्ला अनेकांनी वदला. तुमचं िजन
जाि आहे , तुम्हाला झेपणार नाही, िाट कठीण आहे असं ही सां गण्यात आलं… इथे माझ्या
मनानी दोन कारणं पुढे केली.. १ कठीण असेल, काही झालं तर? पररक्रमा पूणम व्हायची नाही
आवण दु सरं , सौ मंत्री आवण सौ. डोंगरे या दोघीही त्या मागाम ने जाण्यास तयार नव्हत्या…
मीसुद्धा हाय िे नी जायचं ठरिलं… खरं तर ती मैयानी माझ्या मनाची घेतलेली पररक्षा असािी,
मी त्यात नापास झाले आहे … आवण पुढे आलेल्या अनुभिां नंतर आज मला हे जाणितय की
त्या िेळी मी चूक केली. यथा शक्ती केलेला संकल्प हे माझ्या वभत्र्या मनाला झाकणारं आिरण
ठरलं.. संकल्प कसा असािा असं सां गताना एक गोष्ट मुद्दाम इथे सांगतेय, आधीच सां गतेय
म्हणजे संकल्प हा शब्द जरी आला तरी तो पाळल्या जाईल आवण जी चूक मी केली ती
इतरां कडून होणार नाही.
गोष्ट अशी आहे , एक व्यापरी होता, त्यानी ठरिलं, आता यापुढे आपण कुणालाही पैसे
द्यायचे नाही, जे काही दे णं असेल ते दे ऊन मोकळं व्हायचं आवण मग पुढे कुणालाही एक पैसा
पण द्यायचा नाही. त्यानी ठरल्याप्रमाणे जे काही दे णे होते ते पूणम केले आवण संकल्प घेतला…
पुढे काही वदिसां नी एक सन्यासी त्या व्यापाऱ्याकडे आला, आवण म्हणाला मला तुमच्याकडून
१ रुपये घेणे आहे . व्यापाऱ्याने संकल्प घेतलेला, तो म्हणाला मी काहीही झालं तरी पैसे दे णार
नाही. सन्यासी वनघून गेला, काही वदिसां नी परत आला, तेव्हा व्यापाऱ्यानी त्याला दु रून
बवघतलं, मुलाला सां वगतलं , जा बाबा झोपलेत म्हणून सां ग… सन्यासाला तसं सां वगतल्यािर
सन्यासी म्हणाला मी िाट बघतो…पण आज मी माझे पैसे घेऊनच जाईन! बराच िेळ वनघून
गेला… व्यापाऱ्यानी मु लाला सां गीतलं, जा सांग त्या संन्याशाला, बाबा आजारी आहे त, तुला
आता १ रुपया वमळनार नाही. मुलाने व्यापाऱ्याला समजिल, १ रुपया तर आहे , दे ऊन टाका
नं…. व्यापारी आपाल्या मतािर ठाम… मुलाने सां वगतलं , बाबा आजारी आहे त… सन्यासी

म्हणाला “मी िाट पाहीन” अनेक वदिस वनघून गेले, व्यापाऱ्याच्या घरासमोर संन्यासी वठय्या
मारून बसलेला…एक वदिस व्यापारी मुलाला म्हणाला..जा संन्याशाला सां ग बाबा िारलेत.
मुलाने संन्याशाला तसाच वनरोप वदला…. संन्यासी म्हणाला “ अरे रे , माझा रुपया ही गेला
आवण व्यापारी ही, आता याचा अंवतम विधी झाल्यािर मी माझ्या गािी परत जाईन” मुलगा
घाबरला… त्याने िवडलांना सां वगतले…व्यापाऱ्याने मुलाला अंवतम संस्कारां ची तयारी करायला
सां वगतलं… मुलगा वबचारा नाईलाजाने तयारी करू लागला…लोक जमा झाले, व्यापाऱ्याला
वचतेिर ठे िण्यात आलं, आता मात्र मुलगा घाबरला, आपल्या िवडलांना वजिंतपणीच अग्नी
द्यायचा?… त्याचे हात थरथर कापू लागले… िवडलां च्या छातीिर डोकं ठे िून तो िवडलां ना
विनिू लागला..”बाबा अहो एका रुपयासाठी तुम्ही मरणसुद्धा पत्करताय? काय हा मूखमपणा?..
व्यापारी काही ऐकेच ना..म्हणाला..अग्नी दे , पेटि वचता, पण मी रूपया दे णार नाही… .मुलाने
नाईलाजास्त्व वचतेला अग्नी वदला, आवण आता वचता पेटणार तेिढ्यात त्या अग्नी चं रुपां तर
फ़ुलां मधे झालं… संन्यासी वचतेजिळ गेला आवण साक्षात विष्णू रुपात समोर आला…
व्यापाऱ्याला वचतेिरून दू र केलं … म्हणाला..संकल्प असािा तर असा… .
मी मात्र यथाशक्ती संकल्प केला.. म्हणजे कुठे तरी माझा विश्वास माझ्यािर आवण माझ्या
मैयािर कमी पडला… ती कनिाळू च आहे , मला त्रास होऊ नये याची काळजी ती घेतेच
आहे , पण मी वतच्यािर श्रद्धा आवण विश्वास ठे िून, काही तरी वनयम ठे िून संकल्प केला असता
तर तोही वतनी पूणमत्वाला नेलाच असता… पुन्हा पररक्रमेची संधी वमळाल्यास ही चूक
माझ्याकडून होऊ दे ऊ नको असं मी वतला आताच विनिते. पररक्रमेचे वनयम नक्की काय,
त्याची कारणं नक्की काय हे खरं तर अजूनही हिं तसं मला समजलेलं नाहीये, पण १००%
श्रद्धा हा वनयम असायलाच हिा हे नक्की. वभती िाटणे म्हणजे श्रद्धा कमी पडणेच आहे आवण
काही िेळेला माझ्याकडून ही चूक झालेली आहे . मात्र काही िेळेला माझ्या नममदा माईनी मला
अगदी अभयाचं िरदान दे स्तखल वदलं ते कसं ते ही माझ्या अनुभि कथनामध्ये येईलच.

संकल्प करून झाला होता. कावतमक द्वादशी, १ नोव्हें बर २०१७ हा वदिस. मी या अनुभि
कथनामधे माझी रोजवनशी सां गणार नाहीये कारण ज्याच्या त्याच्या प्रकृती आवण प्रारब्धानुसार
पररक्रमा घडत असते. मी इथे मला आलेले अनुभि कथन करणार आहे कारण माझ्या मते ते
अनुभि मला वमळणं हे च महत्वाचं होतं.. तर पररक्रमेची िाटचाल

प्रत्यक्ष ररत्या सुरु

होण्याआधीचे अनुभि मी आधीचे अनुभि मी सां वगतले , आता अनुभिाला सुरिात करू
पुढच्या भागापासून… ..नममदे हर

नममदा पररक्रमा एक विलक्षण अनुभूती- भाग ३
पररक्रमेच्या पवहल्याच वदिशी लागोपाठ अनुभि,
एक शुभ संकेत, आवण एक कोडं पडतं तेव्हा…

नममदे हर.
पवहल्या वदिशी ओंकारे श्वर ते मोरटक्का, साधारण ११ वक.मी चं अंतर होतं. मी मागे
सां वगतलं तसं संकल्प करण्याआधी सराि म्हणून आम्ही मोरटक्का ते ओंकारे श्व पायी गेलो
होतो.. आता गम्मत बघा… अंतर सारखच, पण संकल्पामधे बळ असतं याची प्रवचती अगदी
पवहल्याच वदिशी आम्हाला आली. ११ वक.मी अंतर चालायला आम्हाला आधी जिळ जिळ
साडे चार तास लागले. चालण्याची सिय नाही, त्यामुळे २ ते ३ वक.मी अंतरािर आम्ही
थां बायचो… मात्र संकल्प केल्यािर, म्हणजे तसं पाहता २ वदिसां नी लगेच हे च अंतर ३.३०
तासात पार पडले..आवण त्यातही १ तास िेळ हा जेिण्यात गेला..मधे एक रोटी आश्रम लागतो
वतथे दु पारच्या जेिणाची… (आता आपण भोजन प्रसादी हा शब्द जेिणासाठी िापरू)ची
व्यिस्था असते. यापुढे आपण जेिणाला भोजन प्रसादी म्हणू याचं कारण आहे . ते असं की
पररक्रमेमधे आपल्याला जे काही वमळतं तो नममदा माईचा प्रसाद असतो. बालभोग हा ही
तसाच एक शब्द, सकाळच्या न्यहारीला बालभोग म्हणतात, तसंच पूणम जेिण असलं की त्याला
म्हणायचं राजभोग! बरं तर आता पुन्हा संकल्पाकडे िळू .
ओंकारे श्वर ते मोरटक्का, पररक्रमेचा पवहला वदिस आवण मनात खूप उत्साह होताच
पण आपण इतकं मोठं ध्येय समोर ठे िलं ते पूणम होईल की नाही ही भीती होती. रस्त्याने
चालताना त्या वदिशी आम्ही २० -२२ लोक असू. भाग्य बघा कसं असतं… थोडं ऊन
होतच..ऑक्टोबर हीट संपली नव्हती मी आवण सौ डोंगरे सोबत होतो, सौ मंत्री जरा पुढे होत्या.
रस्त्यात आमच्या जिळचं पाणी संपलं… अगदी आम्ही निीन पररक्रमािासी असल्याने अजून

“नममदे हर” ही सगळ्या प्रश्ां ची आवण सगळ्या कुलुपां ची वकल्ली असते हे आम्हाला समजलं
नव्हतं. पण स्थानीय लोकां ना ते मावहत असतं. तर पाणी संपलं होतं आवण आम्ही पाणी कुठे
वमळे ल का याचा थोडा शोध घेत होतो. इतक्यात एक सायकल िाला येऊन थां बला… .
म्हणाला “नममदे हर माताजी, छाछ पाओगे?”आम्ही पाणी शोधतोय, हा ताक विचारतोय…
.मनापासून आनंद झाला… . आम्ही म्हणालो कैसा वदया, तर म्हणे “पाप करिाओगे क्या मैया
जी, पैसा नही लुंगा, आपकी पानी की बोतल खाली है न, उसमे भर लो… .”खूप आग्रह करून
जिळ जिळ ३ वलटर ताक त्यानी जबरदिी नी आम्हाला वदलच..मी आवण सौ डोंगरे भरपूर
ताक वपऊन तृप्त झालो आवण िाटे त भेटणाऱ्या पररक्रमािावसयां ना दे ऊन ते संपिलं. पण
तेव्हा खूप आियम िाटलं… .आवण जे भाि ताक वपऊन तृप्त झालेल्या आमच्या चेहऱ्यािर
बघून तो ताक िाला आनंवदत झाला होता तोच आनंद ते ताक पुढे भेटलेल्या पररक्रमािावसयां ना
दे ऊन आम्हाला झाला… त्या ताकिल्यानी आम्हाला २ गोष्टी वशकिल्या.. एक, नममदे हर म्हं टलं
की मग कुठलाही प्रश् वशल्लक उरत नाही, आवण दु सरं म्हण्जे सेिा घेण्यापेक्षाही सेिा दे ण्यात
जो आनंद आहे तो जाि रसाळ असतो. ताक तेच, ते पररक्रमािासी ही आमच्या सारखेच..पण
आनंद दु हेरी.
हाच विचार करत आम्ही एक रोटी आश्रमात पोचलो… कुणीतरी म्हणालं ऊन खूप
आहे , काही तरी गोड खायला हिं..त्यािर एक पररक्रमािासी म्हणाला,“रािे मे रबडी का
दु कान था… सोचा था ले लू..भूल गया”, आवण काय आियम? जेिायला बसलो तो पनात घट्ट
रबडी! एका अनुभिाच्या धक्यातून वनघत नाही तर लगेच दु सरा… वतसरा दे स्तखल… जसं काही
ती मैया सां गतेय की हा केिळ संयोग नाहीये.. मी आहे आवण मी तुमच्या सोबत आहे .
एक रोटी आश्रमात जेिण झाल्यािर मी आवण सौ मंत्री थोडं मागे थां बलो… एक रोटी
आश्रम हे नाि जरा िेगळं िाटत होतं म्हणून चौकशी केली. त्या साधू महाराजां नी जे सां गीतलं
तो पररक्रमेतला आणखी एक मोलाचा ठे िा… ते म्हणाले “रोटी कौन खाता है ?…वजसे भूक

लगती है िो… . अब सोवचये, भूक क्या होती है ? वजसके पूरे होने से आपको समाधान वमले
िो… . वफ़र आप इच्छाओं को भूक कह सकते हो! वकन्तू एक रोटी का मतलब ये है की ऐसी
इच्छा जो पूरी होने पर आपको तृप्ती वमले. िही आपकी रोटी है … आप सुबह पेटभर खाना
खाओगे और शामको आपको वफ़र भूक लगेगी… .तो एक रोटी मे काम नही चलेगा.. वफ़र ये
भूक कौनसी है जो एक रोटी मे पूरी हो जाये?तो ये भूक है इश्वर प्राप्ती की..एक बार आपको
ईश्वर प्राप्ती हो जाये तो ना कोई भूक बाकी बचती है और ना ही कोई इच्छा… बेटा जी आप
हमारे पुत्री समान हो, और आप हमारे माता समान भी हो.. क्युंकी आप हमारे पुत्री हो हम
आपको सलाह दें गे की इस एक रोटी की खोज करो, और उसे पाने की कोवशश करो… और
आप हमारे माता समान है इसवलये आपको विनंती करें गे की आप जगत माता बनो… . इसके
वलये आपको कुछ करने की जरूरत नही है , आप जैसे अपने बच्चे के गुनाह गलतीयो को प्रेम
से सिारते हो इसी प्रकार जगत की आपके प्रती होने िाली िो हर गलती, मा की तरह भूला
दो… इससे जगत का नही आपके मातृत्व का विकास होगा, आपकी रोटी की तरफ़ आपका
ध्यान बना रहे गा.”असं म्हणून त्यां नी रुद्राक्षाची एक छोटीशी माळ माझ्या हाती वदली… .
आजचा हा वतसरा अनुभि होता… आजच्या आज अजून वकती अनुभि आवण अजून
काय काय मैया कडून वमळणार होतं याचा अंदाजही नव्हता. असच झालं … पररक्रमेच्या
अगदी पवहल्या वदिशी नममदा मैयां नी एका िेगळ्याच अनुभिातून मला एक शुभ संकेतही
वदला आवण एक कोडं ही घातलं… कोड्याचं उत्तर शोधायचं तेिढ माझ्या साठी वशल्लक
ठे िलं. तसं पहाता ते ही वतनंच सोडिून वदलं, आवण कधी मावहवतये का? माझी पररक्रमा
शेिटच्या टप्प्प्यात होती त्या िेळी… म्हणजे जिळ जिळ साडे चार मवहन्यां नंतर!
या एक रोटी आश्रमाच्या वकंवचत आधी मला एक आजोबा वदसलेत. िय सधारण ८०
च्या आसपास. मला त्यां चं कौतुक िाटलं आवण या ियात हे आजोबा पायी पररक्रमा करताहेत
म्हणून आियम ही िाटलं. मीच त्यां ची चौकशी करायला सुरिात केली. हे आजोबा म्णजे जरा

िेगळच रसायन आहे हे मला आमच्या गप्पां मधे जाणिू लागलं… आजोबा चालताना मधेच
थां बायचेत, कुठे तरी शून्यात बघून नमस्कार करायचे, आवण मलाही नमस्कार करायला
लािायचे… ”बघ बघ, इथे इश्वराचं अस्तित्व जाणिलं तुला?”असं विचारायचे… मी पामर,
मला काय जाणिणार? मी म्हणायचे “मला नाही समजत”! मग असं दोन वतन िेळा थां बून
झाल्यािर त्यां नी सां वगतलं , िाऱ्याबरोबर मंद सुिास ज्या वदशेनी येतो, वतथे जाणितो अगं
ईश्वराचा िास… पण मला असा मंद सुगध ही आला नव्हता… मी आपलं आजोबां बद्दल आवण
त्यां च्या साधने बद्दलच विचार करत रावहले. नक्की ह्यां ची खूप साधना असणार आहे …
त्यां चं नाि त्यां नी मला नाईक असं सां वगतलं … म्हणाले, मी नाईक, तू पण नाईक…
काहीतरी नातं असेल आपलं! पण मला नं लेले काका म्हणतात. तूमच्या नागपूर जिळ कारं जा
आहे नं? वतथे खोली आहे माझी! पण तसा मी पुण्याचा… माझे प्रश् सुरू झाले त्यां ना… मग
कारं जाला कधी असता? काय करता वतथे? त्यां चं एक एक उत्तर मला अनेक प्रश् वनमाम ण
करून दे णारं आवण नोममल उत्तरां पेक्षा िेगळं िाटत होतं… ते म्हणाले, वतथे मी सगळ्यां कडे
लक्ष दे तो. माझ्या खोलीत जाण्याची परिानगी नाही कुणाला! फ़क्त पुजारीच काय तो जाऊ
शकतो… मला काही समजेना… आजोबा या ियात का उचचली पररक्रमा? यािर ते म्हणाले,
अनेकां ना भेट द्याय्चं मी कबूल केलं आहे … म्हणून उचलली… .आवण खरी गम्मत तर शेिटी
आली… त्यां नी मला कसा शुभ संकेत वदला मावहवतये? मी त्यां च्या त्या बोलण्याने अक्षरश:
बुचकळ्यातच पडले… सां गते..हा अनुभि पुढच्या भागात पूणम करते

नममदा पररक्रमा- एक विलक्षन अनुभूती- भाग ४

पररक्रमेच्या पवहल्याच वदिशी लागोपाठ अनुभि, एक शुभ संकेत, आवण एक कोडं
पडतं तेव्हा…
नममदे हर.
नममदे हर… तर मागच्या भागात आपण मला पडलेल्या कोड्याबद्दल बोलत होतो! लेले
काका असं काय म्हणाले होते? मी इतकी बुचकळ्यात का पडले? या कोड्याचा उलगडा कसा
आवण कुठे झाला ते आता सां गते.
लेले काकांशी माझ्या बऱ्याच गप्पा झाल्यात. साधना कशी करायची? माझे गुरू कोण?
कुठले श्लोक म्हणायचे, काय िाचायचं असे अनेक विर्षय ते माझ्याशी बोलत होते.. खरं तर
माझ्या बाबतीत त्यां नी फ़ार काही विचारलं नाही पण मी मात्र अनेक प्रश् विचारू लागले. तेिढी
मोकळीक तोिर बोलून वनमाम ण झाली होती. ते अगदीच प्रेमाने माझ्याशी बोलत होते… मधे
मधे मला आवशिाम द ही दे त होते..”छान होईल बेटा तुझं सगळं ”… असं ऐकून छान िाटत
होतं, कुणी एक आजोबा, काही कारण नसताना, वनस्वाथम भािनेनी आवशिाम द दे तात हे च
मुळात एक िेगळं फ़ीवलंग होतं. मला हे लेले आजोबा िेगळे िाटले, पण आिडले होते.
आमचं भोजन प्रसादी घेऊन झालं आवण लेले काका म्हणाले, बाळ, बरीच प्रश् वदसतात
तुझ्या मनात… बरं मी उत्तर दे तो..तुला माझ्याबद्दल एक गोष्ट सां गतोच आता! आजोबा काय
सां गतात याकडे मी कान लािून होते. त्यां नी जरा पॉज घेतला, मला थोडं बाजूला बोलािलं,
आवण म्हणाले, नाही मी नाही सां गणार तुला माझ्याबद्दल… अरे च्या, अचानक काय झालं
आजोबा, सां गा ना… .मी आग्रह केला. त्यिर ते म्हणतात… ”नको, माझ्याबद्दल तुला नममदा

मैयाच सां गेल काय ते! मी कोण आहे हे तुला तुझ्या नममदा मैयाकडून आवण तुझ्या सोबत च्या
लोकां कडून समजेल… आवण ते ही तुझी पररक्रमा शेिटच्या टप्प्प्यात असेल त्या िेळी”.
मला आता मात्र फ़ारच िेगळं िाटू लागलं… पण एक शुभ संकेत वमळाला… . माझ्या
पररक्रमेच्या शेिटच्या टप्प्प्यात असं आजोबा म्हणाले, म्हणजे पररक्रमा पूणम होणार हे नक्की.
आजोबां ना जाि आग्रह न करता आम्ही पुढची िाटचाल सुरु केली. मी आता मझ्या
मैवत्रणीसोबत होते आवण आजोबा त्यां च्या सोबत च्या पुरुर्ष मंडळींसोबत. ती माझी आवण
आजोबां ची शेिटची भेट. काय आियम न? त्या नंतर पूणम पररक्रमेत मला लेले काका पुन्हा
वदसलेच नाही. मी मात्र प्रत्येक आश्रमात ते येऊन गेले का ही चौकशी करायचे. म्हातारा माणूस,
आपल्या पेक्षा पुढे जाणार नाही कदावचत असं िाटायचं.
पुढे माझ्यासोबत मंदार िावळं बे, सुवदन पराडकर आवण त्याचे काका, आवण तां बे बाबा
असे लोक

होते. सौ मंत्रींची पररक्रमा पूणम होऊ शकली नाही आवण सौ डोंगरे काही

कारणािि िेगळ्या गृप बरोबर होत्या… आम्ही सोबत राहयचं ठरिलं असून ते तसं झालं
नव्ह्तं!.असो.. तर लेले काकां बद्दल मंदार ि गृप माझ्याकडून ऐकून होते. मी लेले काकां चा
शोध घेतेय हे त्यां ना मवहत होतं. तब्बल साडे चार मवहने गेलेत… मला लेले काका भेटलेच
नाही, मात्र एक वदिस अचानक माझ्या समोर जे काही आलं त्याने मी धन्य धन्य झाले…
माझ्या भाग्याचा मलाच हे िा िाटािा अशीच गोष्ट.
नरवसंगपूर वजल्ह्ह्यातल्या गुरसी गािात एका मंवदरात आम्ही आश्रय घेतला. वतथून पुढच
गाि रमपूरा, फ़क्त ७ वकमी. मी आवण तां बे बाबा गुरसी हून थोडं उशीरा वनघालो..मंदार आवण
मंडळी सकाळी लिकर वनघून रमपूऱ्याला पोचली. वतथून मंदार चा फ़ोन आला, म्हणाला,
“ताई आज रमपुराला मुक्काम करायचाय!”मी- काय? फ़क्त ७ वकमी चालून मुक्काम? नाही
रे , अशानी कशी पूणम व्हायची पररक्रमा. मी नाही मुक्काम करणार… . मंदार- पण ही
रमपुऱ्याची मंडळी जाऊच दे त नाहीयेत ताई… तुला मुक्काम करायचा नसेल तर तू दु सरी

कडून जा.. असं पुढच्या फ़ोन मधे मला सुवदनसुद्धा सां गत होता… त्या दोन तासात आमचे ३
ते ४ फ़ोन झाले… कुठे पोचलात, पुढचा रिा कसा असं आम्ही सतत कॉन्टे क मधे होतो. पुन्हा
एक फ़ोन… मंदार म्हणाला, ताई नो ऑप्प्शन..तुला थां बायलाच लागेल..आवण आता जे मी
सां गणार आहे त्याला तू नकार दे ऊच शकत नाही… तो म्हणाला, तुला लेले काका
आठितात?… मला िाटलं ते वतथे आहे त म्हणून मंदार आपल्याला थांबायला म्हणतोय..पण
मावहवतये का, ते तर नव्हते वतथे, मात्र तो आश्रम माझ्या गुरुबंधू नी तयार केलेला. माझ्या गुरुंचा
िास वतथे… आता विर्षयच संपला होता… मंदारच्या एका िक्याने वपक्चर क्लीअर झाला..तो
म्हणाला, ताई नाना महारां जाचा आश्रम आहे , तू मुक्काम करतेयेस, आवण लेले काकां बद्दल
महत्वाची बातमी सां गायचीय.. लिकर ये.
साडे चार मवहने, पररक्रमेचा जिळ जिळ शेिटचा टप्पा..अमरकंटकच आमचं नेक्स्ट
टारगेट… . काय समजणार होतं मला लेले काकां बद्दल ???… “माझ्याबद्दल तुला नममदा मैयाच
सां गेल काय ते! मी कोण आहे हे तुला तुझ्या नममदा मैयाकडून आवण तुझ्या सोबत च्या
लोकां कडून समजेल… आवण ते ही तुझी पररक्रमा शेिटच्या टप्प्प्यात असेल त्या िेळी.”मला
लेले काकां च िाक्य आठिलं… . उत्सुकता वशगेला पोचली… आवण मी रमपुऱ्याला!गेल्या
गेल्या गुरुंचा प्रसाद वमळाला… आवण मग मंदार नी जे सां वगतलं ते ऐकून मी सुिच झाले…
“ताई लेले काका कोण मावहवतये का? ते साक्षात शंकर महाराज आहे ” पुण्याला शंकर
महाराजां चा आश्रम आहे हे आपल्याला मवहतच असेल. दत्त संप्रदायातले हे संत सद् गुरू! मोठे
आवण भेदक डोळे , अजानुबाहू आवण गुडघ्यािर हात ठे िून बसलेले अशी यां वच मूती मी
पावहली होती. हे लेले काका म्हणजे शंकर महाराजच होते..मी विचारलं मंदार ला..तुला कसं
समजलं रे ?
तर त्याने धनंजय नाईक नािाच्या एक नममदा भक्ताची गोष्ट मला सां गीतली…

धनंजय नाईक हे दर िर्षी पररक्रमा करतात. ते शंकर महाराजां चे भक्त. दर िेळी शंकर
महाराज त्यां ना भेट दे तात, पण ह्या साक्षातकाराबद्दल धनंजय नाईकां ना उशीरा कळतं… या
िेळी श्री नाईकां नी शंकर महाराजां ना विनिणी केली की “मीच शंकर महाराज असं स्वत: च्या
तोंडून सां गा, तरच माझा विश्वास बसेल” मी रमपुऱ्याला असताना लेले काका अमरकंटकला
पोहचले होते. धनंजय नाईंकाना त्यां नी स्वत: सां वगतलं “माझी िाट बघत होतास ना? मीच
शंकर महाराज आहे ” ही िाताम िाऱ्यासारखी रमपुऱ्याला पोचली, आवण माझ्यापयंत आली
… पररक्रमा झाल्यािर मी धनंजय दादां ना फोन करून या प्रसंगाची खात्री करून घेतली होती.
मी खरं च भाग्यिान… पररक्रमेच्या आधी गुरुमाऊली मला पदरात घेते, श्री दत्तगुरू
त्यां च्या अनेक रुपातून मला भेट दे तात, माझी काळजी घेतात… लेले काकां नी मन भरून
आवशिाम द वदले आवण ठरिल्याप्रमाणे माझ्या कोड्याचा उलगडा माझ्याच गुरुंच्या वठकाणी
माझ्या डोळ्यासमोर आणला… या सगळ्या काळात एक घटना अजून घडली होती, आवण ती
माझ्या नजरे तून सुटून गेली..पण मी त्यां चा नजरे तून सुटली नाही..शंकर महाराजां चं माझ्याकडे
व्यिस्तस्थत लक्ष होतं हे मला नंतर जाणिलं.
मी गरुडे श्वरला असतानाची गोष्ट. भालोद चे प्रतापे महाराज म्हणजे आई स्वरूप. मी
त्यां ची लेक..मूळचे नागपूर चे, त्यामुळे अजून थोडा सॉफ़्ट कॉनमर… त्यां चे अनुभि पुढे सां गेनच,
पण हे प्रतापे महाराज मला गरुडे श्वरला भेटायला आले.. हो खास मला भेटायला भालोद हून
नममदा मैया क्रॉस करून नािेतून आले होते. त्या िेळी त्या नािेत शंकर महाराजां चे भक्त त्यां ची
मूती घेऊन आले होते. गरुडे श्वर घाटािर मी शकर महाराजां च्या आरती आवण पूजे मधे सावमल
होते..पण मी अनवभज्ञ होते… ..हे वनस्तम्मत्त मात्र होतं, संकेत होता, इशारा होता का काय ते
मावहत नाही, पण शंकर महाराज माझ्यािर लक्ष ठे िून होते हे समजायला मला साडे चार मवहने
लागले. नक्कीच मी पुण्यकायम केलं असलं पावहजे की असे संत सद् गुरू मला प्रत्येक वठकाणी
सां भाळू न घेत होते.‘गुरुकृपा वह केिलम’ म्हणतात तेच खरं . एक गुरू प्रसि असलेत की

सुख दु :खाची तमाच जाणित नाही.. माझ्यासारख्यां ना हे समजायला िेळ लागतो… पण हळू
हळू प्रवचती येतेच!गुरू आवण नममदा मैया यां नीच माझी पररक्रमा पूणम करिून घेतलीये असं मी
का म्हणतेय ते आता तुमच्या लक्षात येईल. कारण जसे संत सद् गुरू माझ्या सोबत
सुरिातीपासून होतेत तशीच माझी नममदा माई पण होती..आमचा दु सरा, म्हणजे
मोरटक्क्क्यानंतर चा मुक्काम झाला टोकसर ला. पररक्रमा सुरू होऊन अजून आठिडा ही
व्हायचा होता… पूणम तयारी करून मी पररक्रमे ला वनघाले होते.. माझ्या बाबां चे चां गले महागडे
आवण सगळ्यात छान समजणारे केचूआ कंपनीचे जोडे मी घातलेले होते… आवण इतके
चां गले जोडे असून ते टोकसर गािाच्या ५ वक.मी आधी फ़ाटले… अजून पररक्रमेची जेम तेम
सुरिात होती… मात्र इथेसुद्धा मला िेगळाच अनुभि आला… काय तो पुढच्या भागात मधे
सां गते.

नममदा पररक्रमा एक विलक्षण अनुभूती- भाग 5-

पररक्रमेच्या सुरिातीला केचूआ चे चां गल्या प्रतीचे जोडे पूणम फ़ाटतात तेव्हा…
नममदे हर… माझे जोडे फ़ाटले… तो अनुभि आता सां गते..मोरट् क्का ते टोकसर
म्हणजे गोमुख घाट असा साधारण १० वकमी चा प्रिास. यात मधे परमहंस आश्रम लागतो. इथे
आमची भोजन प्रसादी झाली आवण इथून पुढे कसं काय मावहत नाही पण अचानक माझा एक
जोडा पूणम फ़ाटला, त्याचं सोल आवण िरचा जोड्याचा भाग िेगळा होऊ लागला. मी चक्क
जोडे हातात घेऊन चालू लागले. पण त्यािेळी मनात जे विचार आले ते एरिी माझ्या मनात
आले नसते.
नममदा खंड ही तपोभूमी आहे आवण या पररसराचा पररणाम आपल्या मनािर
झाल्यावशिाय राहात नाही. मुख्य म्हणजे तो इतका नकळत होतो की आपल्यासाठीसुद्धा तो
एक आियाम चाच भाग असतो. एरिी रस्त्यात जोडे फ़ाट् ल्यािर माझी थोडी का होईना वचडवचड
झाली असती… वनदान आता कसं करायचं ही घालमेल तर झालीच असती, पण या िेळी असं
झालं नाही… जोडे फ़ाटले हे िािि माझ्या मनानी इतक चटकन स्वीकार केलं की त्याची
िाच्यतासुद्धा सह प्रिाश्यां कडे झाली नाही… आपल्या सोबत या पुढे ज्या काही घटना घडणार
आहे त त्या मैयाची कृपा असणार आहे असा विचार मनात आला… िाटलं, कदावचत आपण
पररक्रमा अनिाणी केली पाहीजे असं कावहतरी मैयाला सुचिायचं असेल. पुढच ३..४ वकमी
अंतर मी अनिाणी चालले. फ़ार फ़ार कठीण असतं ते. तेव्हा जे काय दगड गोटे बोचले
असतील त्या प्रत्येक बोचण्यातून मला अनिाणी पररक्रमा करणा-यां चं मनोबल काय असेल
याची कल्पनाच आली! नाही… मी तेिढ्या तयारीची नव्हती… मला अजून खूप खूप वशकायचं
आहे हे मला तेव्हा खऱ्या अथाम नी उमगलं… ते फ़ाटकेच जोडे मी पुन्हा पायात घातले आवण
जमेल तसं चालू लागले. टोकसर आले की चां भाराकडून वशिून घेऊ असं स्वत:ला धीर दे त

मी टोकसरपयंत तशीच फ़ाटक्या जोड्याने पोचले खरे … पण टोकसर आवण पुढच्या तीन
गािात चां भार नाही असं मला वतथे समजलं… ..आता काय करायचं?

अनिाणी चालण्याची क्षमता माझ्यात नाही हे मला समजलच होतं.तो विचार वतथेच
सोडून मी झोपी गेले आवण मला शां त झोप लागली दे खील! सकाळी गोमुख घाटािर मैया
स्नानाला गेले होते. वतथे मैयाला विनिणी केली… आई योग्य तो मागम दाखि… मला हे च जोडे
घालून पररक्रमा करायची होती, आवण याला ही कारण होतं, हे जोडे माझ्या बाबां चे.. त्यां ना
पररक्रमा करण्याची खूप इच्छा होती, आवण म्हणून त्यां च्या जोड्यां मधून मला या नममदा मैयाची
प्रदवक्षणा करायची होती. भािवनक कारण हे असं होतं या जोड्यां मागचं. मैयामधे उतरले आवण
वतला विनिलं, आई, शक्य असल्यास हे च जोडे सुधरिून वशिून घालता येतील असं कावहतरी
घडिून आण.
सकाळच्या साधारण सहा िाजताची गोष्ट असेल. मी पुढचा प्रिास थोडा अनिाणी, थोडा
फ़ाटक्या जोड्यातून असा करू लागले. कां करीया गािाच्या आधी एक छोटसं गाि लागतं
पीतनगर. वतथे एक वकराणा मालाचं दु कान वदसलं..सौ डोंगरें च्या मनात आलं की फ़ेविस्तिक
नी जोडे वचकटिून बघािे..वनदान चालायला थोडं सोपं जाईल. मी आवण सौ डोंगरे त्या
दु कानासमोर बसलो, मी फ़ेविस्तिक विकत घेतेलं आवण जोडा वचकटिायला म्हणून पायातून
बाहे र काढायला लागले… इतक्यात एक माणूस अगदी धाित माझ्याकडे आला, त्यानी माझ्या
पायातला जोडा जिळ जिळ ओढू न घेतला आवण तो पळू न गेला… ’अरे बाबा दु सरा तरी
घेऊन जा’ इतकंसुद्धा बोलायची संधी मला वमळाली नाही… आता अनिाणीच चालायचं…
जोडाच नाही… मात्र त्या माणसाबद्दल माझ्या मनात रागसुद्धा उत्पि झाला नाही… एरिी
कदावचत आपल्या जिळची ििू कुणी वहसकािून घेतल्यािर क्षवणक का होईना राग
येईल..पण कसा काय नाही आला मैयाच जाणे… तो दु कानदार, मी आवण सौ डोंगरे आम्ही

सगळे च आियम चवकत झालो होतो… दु कानदारानी आम्हाला चहा पाजला… आवण आम्ही
पुढे वनघालो..तो उरलेला एक जोडा मी वतथेच सोडून वदला आवण आता अनिाणी चालू लागले
… .सधारण अधाम वकवम जाऊन झालं असेल नसेल, हा मघाचा जोडा पळिून नेणारा माणूस
मैया मैया करत आमच्या मागे आला..त्याच्या हातात माझे दोन्ही जोडे होते, म्हणाला, “िो
चामरदा की घरिाली को बाहर जाना था, इसवलये जूता जल्दी जल्दी लेकर गया मै. मै तो
केिट हू..मुझसे जैसा बना मैने वसलिा वदया. अब आपको नंगे पैर नही चलन पडे गा”. मी
काय विचार करत होते आवण तो वबचारा माझ्यासाठी वकती धडपड करत होता..मी पैसे दे ऊ
केले… आवण जबरदिी त्याच्या हातात ठे िलेच..तो तयार नव्हता पण पैसा हा पैसा असतो
आवण गरीबाला गरज असते.. तसे मी काही फ़ार पैसे वदले नाहीत..आवण तसं करूनसुद्धा
त्याचे उपकार कमी ही होणार नाहीतच… पण वनदान काहीतरी समाधान… .वतथून पुढे एका
गािात एक चां भार वदसला आवण त्याच्याकडून मग ते जोडे मी पुन्हा व्यिस्तस्थत वशिून घेतले.

वतथून पुढे कां करीया नािाच्या गािाला एका आश्रमात थां बलो.“आसन लगादो” असा
आदे श वमळाला. आसन लािणे म्हणजे इथे विश्रां ती करा, असा अथम होतो… त्यात भोजन
प्रसादी घेणार हे येतच. इथला अनुभि मजेशीर होता. तास झाला, वदड तास झाला..पोटात
भूकेनी खळ्बळ माजलेली आवण हा साधू काही भोजन प्रसादी चं नाि घेईना… शेिटी
आमच्यातल्या एकाने वहम्मत करून भोजन प्रसादी चं विचारलं… तो रागिलाच..म्हणाला आप
ही बना लो… आप तो बहोत पैसे िाले हो, आपको भोजन की क्या जरूरत? खरीद के खा
लेना कही… “आम्हाला काही समजेच ना, असं काय झालं एकदम? मग त्यानी सां गीतलं,
“आपका सामान दे खो… दु वनया भर की वचजे उठाके लाये हो..ऐसे आता है कोई मैया के
घर?.. मैया पर भरोसा नही, शहर से पढ वलख कर आते हो, और पररक्रमा पररक्रमा का ढोंग
रचाते हो… अरे खाना भी ले लेना था साथ मे… ” तो साधू चां गलाच वचडला होता. आमच्या

जिळच्या भल्या मोठ्या आवण िजनी बॅग्स पाहून त्याला आमचा िैताग आला… . मग वतथेच
आम्ही प्रत्येक बॅग मधून अनािश्यक सामान, जािीचे कपडे िगैरे सगळं काढू न गरीबां ना
दे ऊन टाकलं… आवण खरं सां गू… संचय हा त्रासदायकच… वतथे एक धडा असा वमळाला
की संचय कुठला ही असो..तो िाईट..
आपण लोक नुसताच संचय करत असतो..पै शाचा, संपत्ती चा, नात्यां चा, माणसां चा,
भािनां चा, आठिणींचा आवण मला िाटतं अगदी अनुभिां चासुद्धा! ते साठिून ठे िलं की िजन
होणारच! त्यापेक्षा येईल त्या प्रसंगी, वमळे ल त्या पररस्तस्थत, गाठीशी आलेले क्षण, जगणं आवण
विसरून जाणं हे खरं समाधानाचं साधन आहे , आवण असं िागता येण्यासाठीचा प्रयास ही
असािी साधना… .
आम्ही सामान काढू न टाकल्यािर त्या साधू महाराजां नी आम्हाला भोजन प्रसादी िाढली
… ओझं उतरिल्याचा शरीराला आनंद झाला होता आवण मनालाही. इथून पुढे आमच्या
जिळ दोन जोडी कपडे , एक पां घरूण (स्तिवपंग बॅग) आवण थोडे और्षध..इतकच सामान
होतं. यातलं काही हरिलं गेलं तरी त्याची तमा असणार नव्हती… मुक्त मनानी आम्ही पुढची
िाटचाल सुरू केली.
पुढे रािेरखेडीला जाताना एका पररक्रमािासी मैयाजींना तब्येती मुळे एका गाडी
िाल्याचा आधार घ्यािा लागला… लोकं अनोळखी पररक्रमािासी च्या मदतीला धािून येतात
इथे. पररक्रमािासीच्या रूपात नममदा मैयाला बघणारी इथली ही स्थानीय मंडळी आवण या
अन्न्दाता स्थानीयां च्या रुपात पररक्रमा िासींना भेटणारी नममदा मैया, हा खरोखर विलक्षण
प्रकार आहे . कोण कधी कुठे कुठल्या रूपात येईल आवण काय दे ऊन जाईल याचा अंदाजही
बां धण कठीण आहे … आवण कधी कधी तर मैया चं अस्तित्व जाणितं पण ती अदृष्य रुपात
आपल्या सोबत असते हे अनुभािाताक येतं, सां वगतलं तर विश्वास बसू नये असेही काही
अनुभि येतात. असाच एक अनुभि पुढच्या भागात सां गते.
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माझ्या नममदा माईनी मला आवण माझ्या मनाला जणू सां वगतलं, तू फ़क्त प्रयत्न कर,
बाकी माझ्यािर सोड… तुला त्रास न होण्याची जिाबदारी माझी!
नममदे हर. रािेर खेडीला जाताना आज पवहल्यां दाच आमचं सतरा वक.मी चालून झालं
होतं. अंग वशणून गेलं होतं. संध्यकाळी गारठा ही िाढला. मला जरा तापासारखं ही िाटू लागलं
होतं. छानपैकी कढी स्तखचडी खाऊन झोपून जािं असं िाटत होतं. पण इथे पररक्रमेत असताना
“मला कढी स्तखचडी द्या” असं कसं सां गणार कुणाला? खरं तर जे वमळे ल ते माईचा प्रसाद
म्हणून स्वीकार करायचं आवण तसं करता आलं तरच ते तप.. असं म्हणतात पररक्रमेत तुमच्या
कडून तीन प्रकारची तप होतात. कावयक, िावचक आवण मानवसक. सतरा वकवम चालणं हे
झालं कावयक तप. हो तपच म्हणेल याला मी कारण ही सुरिात होती. पुढे याहून ही जाि
चालािं लागणार होतं. सियींच्या विरुद्ध जाऊन स्वत:ला निीन साचामधे घडिणं हे काही तपा
पेक्षा कमी असेल असं िाटत नाही. ऊन, पाऊस, थंडी, जंगल, डोंगर, दऱ्या आवण जे जे येईल
ते ते स्वीकारत, त्यानुसार स्वत:ला तयार करत पुढे जात रहाणं ह्याला मानवसक धैयम आवण
वनिय असािा लागतो. अथाम त नममदा माईच हे सगळं करिून घेते, पण तरीही अनेकदा
मनोबळ खचेल अशीच अिस्था तयार होत असते. इथे होतं मानवसक तप. आवण अशा
मानवसक आवण शारररीक तपातून जाताना तुमच्या व्यस्तक्तमत्वाची सगळ्यात मोठी आवण
ठ् ळक पणे आढळू न येणारी बाब असते तुमची िाणी. दे ह, मन आवण िाणी यां च्यािर वनयंत्रण
आलं की पुढचं सोपं असत असािं, पण हे वनयंत्रणच तर कठीण आहे ना… .या पररक्रमेत
मला माझ्यािर वकती वनयंत्रण ठे िता आलं ते मला मवहत नाही, मात्र हे ठे िता येणं आवण ते
कसं ठे िता येईल याचा अभ्यास करणं सुखरूप आनंदासाठी वनतां त गरजेचं आहे हे मात्र
लक्षात येतय! रािेर खेडीला एक पररक्रमािासी मैया जी ना गाडीतून जािं लागलं होतं. मला

दु पारपासूनच तापासारखं होऊ लागलं होतं… आपण आपल्या मनाचे इतके लाड करतो नं
की फ़ार हट्टी वजद्दी बाळासारखं होतं ते. माझं मन ही मला त्रास दे ऊ लागलं होतं … ”बरं
नाहीये, जाऊ का गाडीनी?”..त्यानी मला दोन वतन दा विचारलं च… पण काय, अशा िेळी
त्याला रागिून चालत नाही, त्याला समजिून चालत नाही… त्याला बडबडू दे णं आवण
त्याच्याकडे पूणम दु लमक्ष करणं हाच उपाय रामबाण असतो. ती गाडी समोर होती, मैयाजी सोबत
होत्या, आवण माझं िेडं मन हट्ट करत होतं… अचानक काहीतरी झाल्यासारख मी पुढे वनघून
गेले… गाडी दृष्टीआड होईिोिर मनाच्या हट्टाकडे अस्तिबात लक्ष वदलं नाही… . मात्र मग
त्याला सां वगतलं… गाडी आपल्यासाठी नाहीच… यथाशक्ती संकल्प घेतला की हे असं होतं
… .तररही समजिलं मनाला… .जेव्हा पाऊल उचलणं अशक्य होईक तेव्हा बघू काय ते…
तोिर गाडी चा विचारही तुला वशिता कामा नये. समजलं त्याला ही बहुधा… पण असं हे
मानवसक तप सुरू असताना मैया कशी साथ दे ते बघा… मला तापसारख िाटत होतं, गरम
कढी स्तखचडी खायची इच्छा होती आवण रािेर खेडीला संध्याकाळच्या भोजन प्रसादीला गरमा
गरम कढी भाताचा मेनू होता… काय म्हणािं या नममदा माईच्या प्रेमाला? इथेच अनुभि संपत
नावहये हा… मला रात्री ताप चढलाच… सकाळी ताप िाढला तर कसं चालायचं? इथेच
थां बायचं का …असे प्रश् मनाला पडू लागले… .आवण तसंच झालं..सकाळी ताप होताच, फ़ार
नव्हता, पण एकशे एक तरी असािा! काल मला मनाकडे दु लमक्ष करायला वशकिलं होतं
मैयानी… आज वतनं माझ्या मनाचे लाड पुरिले… नाही नाही, मी गाडीत बसले नाही, तशी
िेळच नममदा माईनी येऊ वदली नाही. खरं तर तापात चालणं आवण बॅग उचलून चालणं मला
अवजबात शक्य होणार नाही असं मला िाटत होतं… .म्हं टलं बघू काय होईल ते..सुरिात तर
करू! क्रोवसन घेतली होती… तसा ताप ही उतरला होता… मी बॅग पाठीिर घेतली आवण
काय आियम? माझ्या बॅगला आज िजनच नसल्या सारखं िाटायला लागलं. माझी बॅग
पाठीमागून कुणीतरी उचलून धरळी आहे असं िाटत होत… माझ्या नममदा माईनी मला आवण
माझ्या मनाला जणू सांवगतलं , तू फ़क्त प्रयत्न कर, बाकी माझ्यािर सोड… तुला त्रास न

होण्याची जिाबदारी माझी! आवण ती सोबत आहे याची प्रवचती अशी िारं िार दे ते की हे
अनुभि चमत्कार नसून ते नममदा मैयाच्या उपस्तस्थतीचीच खूण आहे हे समजू लागतं. अहो
कोइस्तिडं स एकदा होईल, दोनदा होईल, तीनदा होईल… सारखे होतात ते खरं च कोइं स्तिडं स
असतील कसे?

आता एक गम्मत सां गते. मला ताप असल्याने मी सकाळी आं घोळ न करताच वनघालेले.
बकािा नािाच्या गािी आं घोळ करू असं ठरिलं होतं, पण वतथे मवहलां साठी (मैया वकनारी
कपडे बदलण्याची) व्यिस्था नाही असं कुवणतरी सां वगतलं म्हणून मी पुढे वनघाले. आता मी
आं घोळ करून वनघालेले नाही हे मला आवण माझ्या सोबतच्यां नाच मावहत होतं. बकािा नंतर
मदाम ना नािाचं गाि लागतं. वतथे एका घरात एका मैयाजींनी चहाला बोलािलं. चहा घेतला..त्या
मैयाजी आपणहून म्हणाल्या,“वददी आपको स्नान करना है तो कर लो, गरम पानी करिा दे ती
हूं ”! आता सां गा, म्हणजे कायच म्हणायचं याला? असं कसं वतनी बरोबर विचारलं मला
स्नानाचं? हा काही कोइं वसडं स आहे का? पण असं होतं… .असच होतं…

इथून पुढे भट्ट्यान नािाचं गाि येतं… आम्ही वतथं जाईिोिर दू पारचे तीन िाजून गेलेले.
लां बच लां ब रिा..न संपणारा… पण वतथे गेल्यािर जे काही पावहलं आवण अनुभिलं ते “यावच
दे ही यावच डोळा” अनुभिता आलं हे च भाग्य. संत साधू सत्पुरुर्ष यां चा सहिास आवण यां ची
वकमया काही औरच. आता मी नेमकं कशाबद्दल बोलणार आहे हे समजून घ्यायला थोडी िाट
बघािी लागेल… पुढच्या भागाची
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संत वसयाराम बाबां ची भेट होणे हे सौभाग्य!
नममदे हर!!
आजच्या सातव्या भागात आपण एका महान संत पुरुर्षा बद्दल ऐकणार आहोत. तेली
भट्ट्य़ान गािी मैया वकनारी या बाबां चा आश्रम आहे . या बाबां च दशमन होणं हे च खूप भाग्याचं
म्हणािं लागेल. या बाबां कडे केिळ बघूनच शां त आवण समाधानाची अनुभूती येते. यां च
स्तस्मतहास्य बवघतलं की आतून इतकं शांत िाटतं नं की त्याचं िणमन करता येणं अशक्य आहे .
बाबां कडे पावहलं की असं िाटतं आपले सगळे कष्ट संपून एखाद्या मोठ्या कल्पिृक्षाखाली
आपण बसलेलो आहे आवण मनात मात्र कुठलीही इच्छा वशल्लक रवहली नाही. विचार करा
ना, ज्या कल्पिृक्षाची कामना आपण आपल्या कस्तल्पतां च्या पूती साठी करत असतो तो
कल्पिृक्ष वमळतो पण कस्तल्पत कामनाच उरत नाही… वकती आनं द वननादत असेल त्या
वठकाणी? तसं काहीसं या बाबां च्या दशमनाने मला झालं… . काही काही मागायची इच्छाच
झाली नाही!
हे बाबा फ़क्त एका लंगोटीिर असतात. यां ना वसयाराम बाबा असं म्हणतात. वसयाराम
बाबां चं िय काय यािर सूद्धा जरा दोन िेगळी मतं आहे त. आश्रमातील लोक बाबां च िय ९५
सां गतात तर गािातली लोक १३५ च्या जिळपास असेल असं सां गतात. बाबां ना नजर लागू
नये म्हणून त्यां च िय कमी सां गण्यात असं गािकरी म्हणतात. गािातल्या ७० िर्षाम च्या आजोबां
म्हणतात “या बाबां ना मी माझ्या लहानपणापासून असच बघतो आहे ”.
वसयाराम बाबां च िय वकतीही असू दे त. त्यां ची साधना त्यां च्या चेहऱ्यािर वदसून येते.
प्रशां त करुणेचा सागर असलेले त्यां चे डोळे बवघतले की मनाला इतक शां त आवण प्रसि िाटतं
वक माणूस वतथून उठून जाउच शकत नाही. वसयाराम बाबा सकाळी लिकर उठून मैया स्नान
करतात. उन पाउस थंडी काहीही असो गेली वकत्येक तपं त्यां च्या या वदनचयेत कधीही फरक

पडला नाही. बाबा बाहेर पडले की भक्तां ची गदी जमा होते. बाबा कायम एका लंगोटीिर
असतात. सुयाम नमस्कार घालून ते स्नानाला जातात. स्नान झालं की मैया पूजन आवण रोज
स्वत:च्या हातां नी नारळ फोडतात. एका आपटण्यात नारळ फुट् लाच पावहजे.
वसयाराम बाबां च्या बाबतीत एक अजून गोष्ट सां गण्यासारखी आहे . ती म्हणजे बाबां च्या
हातचा चहा. वसयाराम बाबा सिम भाविकां साठी स्वत: चहा तयार करतात. पण ह्या चहाची
गम्मत अशी आहे की हा चहा वदिसातून एकदाच तयार होतो आवण वकतीही लोक येऊ दे त,
हा चहा संपतच नाही. एकदा सकाळी ज्यािेळी बाबा चहाच्या भां ड्यात चहा साखर आवण दु ध
घालतात त्यानंतर तो चहा पुन्हा िाढिल्या जात नाही. तो आपोआप िाढत असािा कारण
साधारण १०-२० वलटरच्या भां ड्यातून ५०० भाविक आवण गािकरी, आश्रमातील मंडळी
मनसोक्त चहा घेतात तरीही ते भां ड कायम भरलेलं असतं. ही अवतशोयोक्ती नाही. हा ऐकीि
प्रसंग नाही तर माझ्या डोळ्यादे खत मी हे पावहलेलं आहे .
अजून एक गोष्ट सां गते. मागे जेव्हा मैयाला पूर आला होता तेव्हा सगळं भट्ट्यान गाि
ररकाम करण्यात आलं. लोकां नी बाबानाही आश्रम सोडण्याची विनंती केली. बाबा मात्र तयार
झाले नाही. “मैया को छोडके मै नाही जाउं गा” असं म्हणाले. मैया वकनारी असलेल्या
कडप्प्प्यािर ते बसून रावहले. मैयाला पूर आला, बाबां चे चरण बुडतील इतकंच पाणी आश्रमात
आलं आवण आश्रमाला िळसा घालून गािाकडे वनघून गेलं.. आता हे मी पावहलं असं मी का
म्हणते? तर गािातल्या घरािर चे पाण्याचे डाग मी पावहलेत, छपरापयंत वभंती पाण्यात
बुडाल्याचे डाग होते आवण आश्रमाच्या वभंतीिरचे डागही मी पावहले त… ते जेमतेम पािलं
बुडतील, वकंिा काही वठकाणी जािीत जाि गुडघे वभजतील एिढे च होते. लोक सां गतात,
मैया नी पुराबद्दल बाबां ना चरणस्पशम करून माफी मावगतली आवण वतच्या मागाम ने आवण
विवधवलस्तखताप्रमाणे ती पुढे वनघून गेली. तर असं आहे वसयाराम बाबां चं व्यस्तक्तमत्व..त्यां ची
साधना अशी की साक्षात नममदा माई त्यां ना प्रणाम करून जाते. माई चं आवण या वसयाराम
बाबां चं नातं िेगळं च आहे .

एक अजून आख्यावयका यां च्या बद्दल ऐकायला वमळते ती अशी- एकदा काही
पररक्रमािासी बाबां च्या आश्रमात आले असता आश्रमातलं तूप संपलं होतं. पररक्रमािासीिा
उपाशी ठे िणं हे वसयाराम बाबां च्या वनयमाविरुद्ध होतं. तूप यायला अजून दोन तास तरी
लागणार होते.“िो कुछ नही, मैया वजसे घी उधार लेकर आओ और खाना पकाओ” बाबां च्या
सेिकां ना काही समजलं नाही. ते मैया मधून दोन डब्बे भरून पाणी घेऊन आणले आवण याच
पाण्यात पुऱ्या तळू न घेतल्या. अशी आहे बाबांची साधना, श्रद्धा आवण मैयाची त्यां च्यािरची
कृपा. मी भाग्यिान म्हणून याची दे ही याची डोळा बाबां चं दशमन झालं.
बाबां च्या आश्रमाची अजून एक कमाल सां गते. इथे येणाऱ्या प्रत्येक पररक्रमािासीला
सुकी भेळ साधारण ३ िाट्या, ३ िाट्या डाळ आवण तां दूळ, स्तखचडीला लागाणारे सिम मसाले
ि तेल, केळी, उदबत्ती चा पुडा, गाईच्या तुपाची बाटली आवण वभजिलेल्या फुलिाती, आगपेटी,
कापूर असं सिम सामान दे तात. तुम्ही वकतीही मोठी रक्कम दान कराण्यासाठी द्या, त्यातील
फक्त १० रुपयेच घेऊन बाकी रक्कम तुम्हाला परत केली जाते. या सिम सामाना सोबत पुरी
भाजी ताक वकंिा कढी, मसाले भात आवण पापड असे जेिण ि हिा वततका चहा हे ही
असतेच. आता सां गा, फक्त १० रुपयात हे सगळं कसं जमत असेल? पण जमतं आवण गेल्या
अनेक िर्षां पासून हे असच सुरु आहे . न कुठे िाच्यता न पोस्टर, न डोनेशन..काहीच नाही..आहे
नं कमाल?..असे साधू संत भेटणं आवण त्यां चे आशीिाम द वमळणं हा वकतीतरी मोठा अनुभि
आहे ! आयुष्यात समाधान म्हणजे काय हे बघायचे असेल तर एकदा तरी या आश्रमाला भेट
द्या. इं दोरपासून फक्त २.५ तासाच्या अंतरािर हे गाि आहे . इथे आम्ही एक रात्र होतो, सकाळी
मैया स्नान करून वनघायचं तर पसारकर काकांचे जोडे बदलले गेले होते. जे वतथे होते ते त्यां ना
अवजबात कम्फटे बल नव्हते. पण तो प्रश् अगदीच लिकर सुटला …जोडे परत वमळाले नाहीत,
पण अनुभि वमळाला.. कोणता ते पुढच्या भागात सां गते.

नममदा पररक्रमा- एक विलक्षण अनुभूती- भाग ८

नममदे हर.
पसारकर काका त्यां चे जोडे शोधू लागले होते ते काही सापडे ना. ियस्कर गृहस्थ,
अनिाणी चालणं कठीण होतं पण इलाज नव्हता. ते अनिाणीच चालू लागले. मागून मोटर
सायकलिर एक माणूस आला आवण विचारलं “काका जी कल तो जूते थे? आज क्या हुआ?”
आता इतक्या पररक्रमािावसंमध्ये हे काका त्या माणसाच्या लक्षात होते खरं च? की तो माणूस
उगाच म्हणत होता? की अजून काही?… हो अजूनच काही होतं हे ! काकां नी जोडे अदल
बदल झाल्याचं सां वगतलं. तो माणूस म्हणाला,“दु कान तो दो गाि दू र है , आपके रािे भी नही
है , आईये आपको गाडीपर ले चलता हुं !”दोन गाि दू र हा माणूस स्वत:चा िेळ, पेटरोल खची
घालून काकां ना घेऊन जायला स्वत: हून तयार झाला… पण इथे अजून एक पंचाईत…
गाडीिर बसायचं नाही असा काकां चा वनयम… मग आता काय? त्यािरही त्या माणसाने
उपाय काढलाच! त्याला जणू मदत करायचीच होती. काका गाडीिर बसत नाही म्हणाले तर
हा माणूस म्हणतो, “ काकाजी आप चलते रवहये, मै दु कानदार को लेकर आता हुं ” तो
गाडीिर गेला, दु कानदाराला घेतलं आवण सोबात ३ ते ४ िेगिेगळ्या साईझ चे आवण प्रकारांचे
जोडे घेऊन आला. दु कानदाराला परत सोडला आवण काकां च्या जोड्यां चे ही पैसे घेतले
नाहीत, पण काकां नी काही एक रकम बळजबरी त्याला वदली.
इथे काय होतं मावहतीये का? हे लोक इतका जीि लाितात नं की पैसे दे ऊ करणं
हे सुद्धा अपमान केल्यासारखं िाटू लागतं. त्यां नी केलेलं हे प्रेम, वदलेला हा आदर आवण केलेली

मदत या सगळ्यां नी आपण भूतलािर नाही हे च जाणिू लागतं. अवतशय वन:स्वाथम प्रेम असतं
हे . जीिाभािाचे आवण जन्माचे नाते जुळतात इथे. आवण खरं सां गू का, ती नममदा माईच त्या त्या
रुपात आपल्या बरोबर येत असते.! सां गा नं हजारो पररक्रमा िासी िर्षाम तली ८ मवहने पररक्रमा
करत असतात..एकाही परीक्रमािावसयाला कधीही उपाशी राहािं लागत नाही, कधी कुठलाही
त्रास होत नाही आवण काहीही अडचण आली तर ती विनासायास दू र होते. हे सामर्थ्म कुणाचं?
इतक्या परीक्रमा िावसयां ची जिाबदारी कोण घेतं? कधी कुणाच्या तर कधी कुणाच्या रुपात
येऊन, कधी गतजन्माचे रावहलेलें दे णेघेणे म्हणून, तर कधी कृपा म्हणून ती नममदा माईच हे
सगळं घडिून आणते असते नं?
खरं च या मोटार सायकल िाल्याने आदल्या वदिशी काकां ना जोडे घालून पावहलं
असेल? काल काका जोडे घालून चालत होते आवण दु सऱ्या वदिशी त्यां च्या पायात जोडे नाही
इतकी छोटीशी गोष्ट इतक्या बारकाईने त्या माणसाने लक्षात ठे िली असेल? आवण कशासाठी?
तो माणूस खरं च तो माणूस असेल का? मला तरी िाटतं की ती माझी मैयाच असली पावहजे.
काकां चे जोडे सेट झाले, तो माणूस आला तसा मदत करून वनघून गेला. आमच्या गाठीशी ही
मैया भेट मात्र कायम दे ऊन गेला.
पुढे दे खील असे अनेक अनुभि आलेत आवण प्रत्येक अनुभिातून मैयाची आपल्याला
साथ आहे हे जाणिू लागलं. एक िेळ तर अशी आली की या मैया भेटीची ओढ लागू लागली.
काहीतरी अडचण यािी म्हणजे मैया कुठल्यातरी रुपात येऊन ती दू र करे ल असं िाटू लागलं
आवण वतनी तशी भेट वदली की मग दु सरं काही नको असायचं त्यािेळी. बघा नं वकती कमाल
आहे , दे िाकडे आपण काय मागतो, दे िा संकट दू र कर, प्रिास सुखकर होऊदे मात्र या
प्रिासात आम्ही संकट मागत होतो,“दे िा काहीतरी अडचण येऊ दे ”! कारण ती दू र होणार
हा विश्वास इतका प्रचंड िाढला आहे की ती दू र होण्याबद्दलची काहीही मागणी आमच्याकडून
होत नव्हती…

वसयाराम बाबां च्या दशमनानी मन प्रसि झालंच होतं. इथून पुढे १५ की मी िर लेपा
नािाचं गाि आहे . इथे आजचा मुक्काम करायचा असं ठरलं. लेप्याला जाताना िाटे त एका
दु कानात पाणी प्यायला थां बलो असता त्या बाईनी भरपूर ताक आग्रहाने प्यायला वदलं.पुढे
िाटे त एका बाईनी केळी वदली आवण त्यानंतर वबस्तस्कटाचा पुडा वमळाला. १५ वकमी च्या
अंतरात इतकं खायला वमळालं की भूक लागायालासुद्धा िेळ वमळत नसे . पोट ररकामे होइच
ना.
मी आवण सुरेखा ताई जरा मागेपुढे झालो. वचत्रा ताई बरीच मागे होती. नाम जप करत
करत चालायाचं होतं, आवण सोबत चाललं की गप्पा होत असत. पुढे गेल्यािर दोन्ही बाजूला
उसाची शेती होती. माणसाच्या उं चीच्या दु प्पट तरी उं च असेल. िात साधारण ४ फुट असािी.
आजूबाजूचं आवण समोरचं पण काही ही वदसत नव्हतं. झाडात खुसफूस खुसफुस व्हायचं
तेव्हा थोडं वबचकायला व्हायचं पण वभती अशी िाटली नाही. जेव्हा मला थोड् सं दचकायाला
झालं तेव्हाच माझ्या मागून एक बाई लाकडाची मोळी डोक्यािर लादू न माझ्या मागून आली
आवण म्हाणाली “पंछी घर बनाते है घास मे, उनको खानेके वलये लोमडी आती है , इिान को
तकलीफ नाही दे ती” आवण मग पुढे उसाची शेती संपेपयंत ती बाई माझ्या सोबत होती. पुढे
एका मारुती मंवदरा जिळ मी थां बले आवण ती वनघून गेली. त्या मंवदरापाशी कमालीची शांतता
होती. बाम्बू च्या झाडांमुळे थंडही िाटत होतं. मी हनुमान चालीसा म्हं टली, थोडा आराम केला
आवण पुढे वनघाले. आतापयंत मला नेटिकम नव्हतं मात्र थोडं पुढे गेले आवण मां गीलाल िमाम
यां चा फोन आला “दीदी कहां तक पोहोचे? हनु मान मंवदर दू र से वदख जाये तो बताना, मै लेने
आ आउं गा” मी मस्तिराहून पुढे आल्याचं मी सां वगतलं तसा तो तातडीनं मला घ्यायला आला.
तो गाडीिर आला होता आवण मी पायी. त्यां नी मला गािापयंत सोबत केली आवण मग वचत्रा
ताई आवण सुरेखा ताईला घ्यायला गेला. लेने क्यू आये ? विचारल्यािर त्यां नी जे सां वगतलं ते
ऐकून अंगािर काटा उभा रावहला. ज्या हनुमान मंवदरा पाशी मी १५ वमवनट थां बले होते वतथेच
आदल्या वदिशीच एका मवहलेिर वबबट्या ने हल्ला केला होता. तो वबबट्या जखमी असािा

असा गािक-यां चा अंदाज होता आवण म्हणूनच एकट्या दु कट्या ने वतथून जाऊ नये असे
गािक-यां चे मत होते आवण हे च सां गायला मां गीलाल मला सतत फोन करत होता. मला
दचकायला झालं तेव्हा ती बाई अचानक आली होती मागून… खुसफुस पण ऐकली होती मी..
पण मैयां नी मला वभती िाटू वदली नाही आवण ज्या वठकाणी वबबट्याने हल्ला केला होता वतथे
मी अगदीच वनिां तपणे बसून हनुमान चालीसा म्हं टला होता… .हे सिम काय आहे याचा विचार
करण्यापेक्षा आलेला अनुभि अनुभिून मैयाला हात जोडणं मला जाि सोपं आवण सुखकर
होतं.मैया आपल्या सोबत आहे याची खात्री पटत जात होती.
मां गीलालला माझा फोन नंबर अविनाश कडून वमळाला. अविनाश जे अिछत्र चालितो
त्यातलं एक लेप्याला आहे . मां गीलाल या अिछत्राची पूणम जिाबदारी सां भाळतो आहे . इथे
मां गीलाल ने जो पाहुणचार केला त्याला तोड नाही. दालाबाटी बटाटे िडा आवण भात असा हा
बेत होता. इथे मध्यप्रदे शात शाही पाहुणचार म्हणजे दाल बाटी हे ठरलेलं आहे . खूप
आपुलकीनी मां गीलाल आवण पररिाराने आमची सेिा केली. पररक्रमािासी म्हणूनच नाही तर
आपल्या लेकी सारखं त्या माई नी आमचं केलं. माहे रिाशीण कशी बागडते माहे री, तसं वतथे
आमचं होत होतं. आता पुढे जाणं भाग होतं. दु सऱ्या वदिशी मी आवण सुरेखा ताई पुढे वनघालो.
कालचा वबबट्या चा प्रसंग ऐकून वचत्रा ताई फार घाबरली होती. वतनी पुढचा प्रिास गाडीनी
करण्याचा वनणमय घेतला शाली िाहनपयंत वतला मां गीलाल नी गाडीिर सोडून वदलं. मात्र या
पुढच्या प्रिासात जे अनुभि आम्हाला आले ते वचत्रा ताई अनुभिू शकली नाही याचं िाईट
िाटत रावहलं. पण ज्याच्या त्याच्या प्रारब्धानुसार असे अनुभि येत असतात हे महत्वाचं. त्यात
आपला काहीही सहभाग नसतो. पुढचे अनुभि लिकर सां गते, भाग ९ मध्ये. नममदे हर.
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नागराज दशमन, केिळ ८ इं चां िरून!
नममदे हर
मी आवण सुरेखा ताई मां गीलाल भाई कडून पुढे वनघालो. िाट तशी एकट होती, पण
मोठी होती. रस्त्याने अगदी अधून मधून एखादी दु चाकी जाताना वदसायची. मी आवण सुरेखा
ताई मनातून तशा शां त होतो पण कालचा वबबट्याचा प्रसंग कुठे तरी मनात होताच. भीती मात्र
िाटत नव्हती. पुढे िाटे त िेदा नदी लागते आवण इथे मैया चा आवण िेदा नदीचा संगम आहे
म्हणून या जागेला िेदा संगम म्हणतात. लेप्याला मैया वकनाऱ्याहून िाट नसल्याने जाता येणा
शक्य नव्हते म्हणून २ वकमी पलीकडचा रिा घेऊन आम्ही चालायला सुरिात केली. मात्र
नदीिर पूल आल्यािर आम्ही गोंधळलो. कारण पुलािर कुठे ही नदीचं नाि वलवहलेलं नव्हतं.
ही मैया का िेदा हे समजण्याइतकं मैयाचं रूप अजून आम्हाला अंगिळणी पडलं नव्हतं. रिा
तर वनममनुष्य. आता करायचं काय? मैया ओलां डायला नको होती. आम्ही थोडा िेळ िाट
पावहली. कुणी येता जाता वदसलं की विचारू असं म्हणून बराच िेळ होऊन गेला होता. आता
वतचा पुकारा करण्यावशिाय हातात काही नव्हतं.
आम्ही दोघींनी मोठमोठ्याने नममदे हर च्या आरोळ्या द्यायला सुरिात केली. साधारण
५ वमवनट आमच्या नममदे हरला काही उत्तर आलं नाही. मात्र मग झाडी मागून नममदे हर चा
आिाज आला आवण एक माणुस पुढे आला. वनळ्या रं गाचा शटम , तपवकरी रं गाची पॅंट, आवण
तपवकरी रं गाचा ओढणीिजा स्काफम त्याने घातलेला होता. दाढी वमशा आवण कपाळािर

कुंकिाचा वटळा लािलेला हा माणूस आपुलकीनी हसत हसत म्हणाला “जाओ जाओ ये
नमाम दाजी नही है ” आम्ही त्याला काहीही प्रश् न विचारताच त्यां नी उत्तर वदलं होतं.“आप यहा
क्या कर रहे हो भाई जी” विचारल्या िर दू रिर बोट दाखित म्हणाला “रे त की खान में काम
करता हु” त्याने वजकडे बोट दाखिलं ते अंतर तसं बराच लां ब होतं. आमचा आिाज वतथिर
जाऊन अिघ्या ५ वमवनटात हा माणूस आला आवण आम्ही न विचारताच आम्हाला जायला
सां वगतलं यािर आमचा विश्वास तर बसत नव्हता पण वकमया असते आवण त्यािर विश्वास
आपोआप बसतोच … तसे अनुभिच ती आपल्याला दे त असते असा विचार करत आम्ही
पुलािर चालू लागलो.
आम्ही जािीत जाि ५०० वमटर चालून झालं असेल तोच पुला पलीकडून एक टर ॅ क्टर
येताना वदसला. येणा जाणाऱ्याला नममदे हर करायचं म्हणजे तेिढाच आपला जप होत जातो
म्हणून आम्ही नममदे हर करण्यासाठी थां बलो मात्र दोघी आियम चवकत होऊन बघत रावहलो
होतो. कारणही तसंच होतं. *आत्ता पाच वमवनटापूिी ज्या माणसाने आम्हाला जा म्हणून
सां वगतलं तोच माणूस समोरून टर ॅ क्टर घेऊन येत होता. असं कसं शक्य आहे ? पण असं झालं
आहे . आम्ही दोघीही एकाच िेळी एकमेकींकडे बघत होतो… हा माणूस आता जेमतेम ५
वमवनटापूिी अचानक झाडीतून आला आवण आता हाच समोरून येतो आहे ? बरं पुलापलीकडे
जायला दु सरा कुठलाही रिा नाही, हा माणूस आमच्या मागून गेला नव्हता आवण मुख्य म्हणजे
हे टर ॅ क्टर येताना आम्ही बवघतलं होतं, ते फार दु रून येत होतं… .. आम्हाला दोघींनाही भ्रम
झाला अस जरी मान्य केलं तरी आम्ही नममदे हर म्हणाल्यािर त्या टर ॅ क्टर िरच्या माणसाने
“अभी तो नममदे हर वकया ना?”अशा प्रकारचे भाि प्रदवशमत केले आवण गालातल्या गालात
हसून पुढे गेला. आपण एखाद्याची गंमत करतो आवण समोरच्याचा उडालेला गोंधळ बघून “
क्यू कैसी रही” असं विचारतो नं तसे भाि होते त्याच्या चेहऱ्यािर होते. आता आमची खात्री
पटली होती. आम्ही दोघी आता केिळ रडायचे बाकी होतो. आमच्या कंठातून शब्दच फुटत

नव्हते. तो दृष्टी आड जाईपयंत आम्ही त्याच्याकडे बघत रावहलो. आवण मग पुढची िाटचाल
सुरु केली. आम्हाला सािरायला तेिढा िेळ हिा होता.
पुढे वनघालो आवण माकडखेडाम गािाकडून पुढे मां डव्य ऋर्षींच्या अश्रमाचं आवण त्यां नी
वजथे अनेक िर्षम तप केलं त्या गुहे चं दशमन घ्यायचं होतं. सुरेखा ताईच्या पायाला छाले आले
असल्याने आम्ही बरच हळू चालत होतो. गाि संपून आम्ही मैया वकनाऱ्याने चालू लागलो.
एवककडे मैया, आवण दु सरीकडे जंगल असा हा रिा होता. िाटे त काही मध्यप्रदे शी
पररक्रमािासी अम्हाला पार करून पुढे वनघून गेले… ”बहोत धीरे चलते हो मैया आप”
असं ही म्हणाले… आणी झपाझप वनघून गेले..पुढे एक ओढा येणार आहे हे आम्हाला पुढच्या
पररक्रमािावसंनी फ़ोन िर सां वगतलं होतं. गळाभर पाणी आहे , ओढा ओलां डून यायचं नसेल
तर घनदाट जंगलातून ४ वकमी चा फ़ेरा घेऊन यािं लागेल असं ही सां वगतलं होतं. आम्ही खरं
तर ती चार वकमी दू ची िाट घेणार होतो, पण तशी िाट आम्हाला कुठे च वदसली नाही. आम्ही
ओढयाजिळ पोहचलो त्यािेळी ते मागे भेटलेले मध्यप्रदे शी पररक्रमा िासी वतथेच बसून होते..”
म्हणाले, आपके वलये रुके है एक घंटे से… आप सामान के साथ कैसे पार करोगी?, आओ
हम आपकी मदद कर दे ते है ”… ही बुद्धी त्यां ना कुणी वदली असेल?
हा अनुभि इथेच संपत नाही… त्या पररक्रमािासींनी आमचं सामान घेतलं, आवण
गळ्यापयंत पाणी असलेल्या त्या ओढ्यातून… ओढा कसला,… नालाच म्हणािा असा घाण
होता तो..दलदल होती, वतथून पार करिून नाल्याच्या त्या बाजूला पोचिलं… आता आम्हाला
जायचं होतं. आमच्या जिळचा दं ड खाली पाण्यात खोचायचा आवण कुठे जरा ट् णक जमीन
आहे याचा शोध घेिून मग वतथे पाऊल ठे िायचं..सगळी दलदल, पाऊल ठे िलं की
गुडघ्यापयंत आत रुतायचं, आवण असं एक एक पाऊल टाकत हा ८ ते १० फ़ुटाचा नाला
आम्हाला पार करायचा होता. मी पुढे आवण सु रेखाताई मागे असं आम्ही नाल्यात एक एक
पाऊल चालू लागलो. आम्ही नाल्याच्या अगदी मध्य भागी होतो, पाण्याला खूप जोर होता, उभं

राहणं ही कठीण होत होतं आवण अशा िेळी मझ्या समोरून एक १० १२ फ़ुटां चा नाग फ़णा
काढू न आमच्या वदशेने येताना जेव्हा मी बवघतला तेव्हा माझ्यातले त्राण गेले… . विचार
करायच्या आत तो माझ्या ४ फ़ुटािर येऊन पोहचला होता… आता फ़क्त शेिटचं नममदे हर
म्हणायचं आवण त्या नागराजापुढे शरण जायचे, इतकेच बाकी होते… सगळं संपलेलं होतं…
तो आता माझ्यापासून जेमतेम १ फ़ुटािर होता… मी फ़क्त िब्ध उभी होते, सुरेखाताई माझ्या
मागे होती… . आधी प्राण मला सोडायचे होते… आवण माझ्यापासून साधारण ८ इं चािर
येऊन या नागराजाने त्याची वदशा बदलली… आवण माझ्या बाजूने वनघून गेला… त्याचा मला
स्पशम झाला नाही, मात्र पाण्याच्या हालचाली मुळे त्याच्यामधील ताकतीची कल्पना मला आली
होती… तो वनघून गेल्यािरही, गळ्याभर पाण्यात मी आवण सुरेखा ताई, साधारण ५ वमवनट
िब्ध उभ्या होतो… .
खरं तर हा अनुभि इथे ही संपत नाहीच… … या अनुभिामागे नममदा मैयाचं एक
प्लावनंग होतं मात्र ते आम्हाला आम्ही मां डव्य आश्रमात पोहचल्या नंतर समजलं आवण मन
अक्षरश: भरून आलं. ती नममदा माई वकती कनिाळू आहे आवण आपल्या लेकरां साठी आवण
त्यां च्या भल्यासाठी ती कसे कसे मागम काढते हे जेव्हा जेव्हा जाणितं आवण आठितं तेव्हा
तेव्हा मी नममदामय झालेली असते… असाच तो मां डव्य आश्रमातला नागाच्या अनुभिा नंतर
चा खुलासा… पण काय ते पुढच्या भागात सां गते.
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गळाभर पाण्यातून आम्ही सुखरूप बाहे र आलो. हे श्रेय त्या परीक्रमािावसयां ना जातं जे
एक तास आमच्यासाठी िाट बघत बसले होते.वचखलाने माखलेल्या ओल्या कपड्यां नी, जोडे
न घालता, आम्ही पुढचे ३ वकमी चालत मां डव्य ऋर्षींच्या् या आश्रमात पोचलो. आं घोळ केली
आवण मगच भोजन प्रसादी िगैरे झालं. वतथे गेल्यािर मां डव्य ऋर्षी ज्या गुहेत तप करायचेत
ती गुहा खाली जाऊन बवघतली. इथे रां गत जािे लागते. आत गेल्यािर एका कोपऱ्यात बऱ्या
पैकी ऊबदार,कोमट आवण बाकी गुहेत अगदी थंड असे दोन िेग िेगळे तापमान जाणिते.
मां डव्य ऋर्षी अजूनही वतथे अदृश्य अिस्थेत तप करत आहे असे म्हणतात.
आता मला जो नागराजां चा खुलासा झाला तो सां गते. इथे बाहे र एक महादे िाची वपंड
आहे . त्या वपंडीच्या चारही बाजूनी गोल तारे चं कुंपण केलं आहे आवण या कुंपणाच्या जवमनीिर
एक भलं मोठं बीळ आहे . असं दे िाला तारे च्या कुंपणात का ठे िलय असं विचारल्यािर त्या
साधू महाराजां नी तारे खालच्या वबळाकडे बोट दाखिलं. वदिसातून एकदा केव्हातरी त्या
वबळातून ८ ते १० फुटाचा नाग येतो, वपंडीला िळसा घालून साधारण वमवनट दोन वमवनट तसाच
थां बतो आवण आल्या पािली, कुणालाही त्रास नं दे ता नाल्याच्या वदशेला वनघून जातो. हे
समजल्यािर अंगािर काटाच आला. आम्हाला ज्या नागराजां नी दशमन वदलं ते त्रास द्यायला
नव्हतं, त्यां नी आम्हाला नक्कीच आशीिाम द वदला असला पावहजे. हा अनुभि वनवितच िेगळा
होता. ज्या अनुभिात भान वशल्लक राहत नाही त्याला वदव्य अनुभि म्हणतात ना..? मग कारण

काहीही असो, त्यािेळी जी विचार शून्य मनस्तस्थती झाली होती कुठल्या टर ाि पेक्षा िेगळी
नव्हतीच. काय पण मैयाची कमाल आहे नं? काही न मागता वकती दे ते ती?
आम्ही दु पारची भोजन प्रसादी घेऊन पुढे शावलिाहन आश्रमाला वनघालो. शावलिाहन
शक गणना वजथून सुरु झाला ती ही जागा. यालाच नािडा टोडी असे ही म्हणतात. इथे
पोचताना आम्हाला उशीर झाला होता. कारण असं की सां वगतल्याप्रमाणे ही जागा ३ वकमी
नसून ती जिळ जिळ ८ वकमीची वनघाली. जिळ ओले कपडे होते त्यामुळे िजन िाढलेलं
होतं. नाल्याच्या पाण्यामुळे सुरेखा ताई च्या पायाचे छाले फार दु खू लागल्याने िेग कमी झाला
होता, दू रिर लाल भगिा झेंडा वदसत होता वतथिर जायचं होतं. हा सगळा जंगलाचा भाग.
एखाद दु सरं शेत मध्ये. मैयाच्या पलीकडच्या वकनाऱ्यािर महे श्वर शहर िसलेलं. वतथे मैया
वकनारी होणारी जी काय हालचाल होती तीच आम्हाला आधारासारखी िाटत होती. अंधार पडू
लागला होता..आम्हाला अजून बरच अंतर आवण बराच िेळ पायी चालत राहािं लागणार होतं
… पण मध्ये कुठे ही थां बण्याची काहीही सोय नव्हती. आम्ही जीिाच्या आकान्तानी पािलं
उचलत होतो. अजून वकती दू र आहे आश्रम हे विचारायलासुद्धा वतथे कुणीच नव्हतं.
मैयाच्या पाण्यात अंधार वमसळू लागाला होता आवण आम्हाला कोल्हे कुई ऐकू येऊ
लागली. आम्ही दोघी मैयाचा जप करत फक्त पािलं पुढे फेकत होतो आवण वततक्यात
आम्हाला आिाज आला “बस थोडी दू र है , इधर से जाना, वकनारे तराफ मत जाना” जरा
नजर वफरिली तर एक २५ चा तरुण वकनाऱ्याच्या िरच्या भागािर उभा राहून आम्हाला रिा
दाखित होता. त्यां नी दाखिलेला रिा जरा ििीकडे िळणारा होता त्यामुळे धीर आला, जरा
पुढे गेल्यािर आश्रम वदसू लागला आवण हायसं िाटलं. आवण मग समजल की आम्ही
वकनाऱ्याने जाण्याच्या ओघात हळू हळू पात्राकडे जात होतो. जो रिा आम्ही धरला होता तो
आम्हाला नदी च्या मध्यभागी नेऊन सोडणारा होता. हा माणूस योग्य िेळी वदसला नसता तर
आमचं काय झालं असतं दे ि जाणे! आम्ही कदावचत बराच अंतर चालून नदीच्या मध्यभागी

गेलो असतो, वतथून आम्हाला पुन्हा परत यािं लागलं असतं आवण अंधार पूणम पडला असता
तर कदावचत वतथेच कुठे तरी जंगलात, अि आवण वनिाऱ्यावशिाय रात्र काढािी लागली असती.
त्या वकनारी चालताना आम्हाला कुत्र्या कोल्ह्ह्याने खाल्लेले जनािरां चे सां गाडे बयाम च वठकाणी
वदसले होते..कदावचत आम्ही त्या जनािराचे सािजसुद्धा झालो असतो… पण मैया नी तसं
होऊच वदलं नाही. ती तसं होऊच दे त नाही.
शावलिाहन आश्रमात आल्या नंतर इथे बरे च पररक्रमािासी भेटलेत. आजच्या अनुभिाने
खर तर मन धस्स झालं होतं. अशािेळी कुणीतरी आपलं माणूस जिळ असलं की खूप छान
िाटत असतं. मैया सोबत होतीच पण ती आम्हाला वदसत नव्हती. मायेनं कुणीतरी डोक्यािरून
हात वफरिािा अस िाटत होतं. पण इलाज नव्हता. भोजन प्रसादीची पानं घेतली होती. आम्ही
पानािर बसलो. पानात िैदभीय िां ग्याची भाजी िैदभीय चिीचा कां द्याचा झुणका आवण
ज्वारीच्या भाकरी होत्या. हे सगळं बघून माझं मन आपल्या माणसाची आठिण काढत होतं..
आज मला आपुलकीचे दोन शब्द ऐकायचे होते .इथे मध्यप्रदे शात ज्वारी फार वमळत नाही.
म्हणजे कुणीतरी महाराष्टरीय व्यक्तींनी इथे सेिा वदली आहे हे स्पष्टच होतं. आम्ही जेिून घेतलं.
मी थोडािेळ दे िळाबाहे र असलेल्या झाडाखाली बसले होते. माझ्या बाजूला एक
म्हाता-री नऊिारी लुगडं नेसलेल्या आजी येऊन बसल्या. त्या आजींनी माझी चौकशी केली.
पायी पररक्रमा करतेय याचं त्यां ना फार कौतुक िाटत होतं. त्यां नी माझं गाि विचारलं. मी
नागपूरची आहे म्हटल्यािर आजींनी मला वमठीच मारली. माझ्या कपाळाचा मुका घेतला… .”
माह्या गािची लेक हाय ि तू” असं म्हणून माझी चक्क दृष्ट काढली… . मी वनशब्द झाले होते,
मला जे हिं होतं ते वमळालं होतं. ती माउली आपल्या लेकीची एकही इच्छा अपूणम ठे िणार
नव्हतीच!! फक्त हे समजण्यासाठी आवण अंगिळणी पाडण्यासाठी अजून पररक्रमा पथािर
िाटचाल होण गरजेचं होतं आवण अवधक अनुभूती पुढे या िाटे िर माझी िाट बघत होत्याच.
पुढच्या भागात त्यां च्याबद्दल वलहे नच! नममदे हर.

नममदा पररक्रमा-एक विलक्षण अनुभूती- भाग ११

नममदे हर
शावलिाहन आश्रमातून दु सऱ्या वदिशी सकाळी सात िाजता पुढचा प्रिास सुरु केला.
इथे आम्हाला सौ रे खा कुलकणी आवण सौ अनघा पूणमपात्रे भेटल्यात. सौ मंत्री यां ना दे खील
मां गीलाल भाई नी गाडीिर इथपयंत सोडून वदलं होतं. तसा गृप आता मोठा झाला होता पण
सगळ्यां च्या चालण्याची स्पीड िेगिेगळी असल्याने आम्ही मागे पुढेच झालो होतो. आम्ही मौनी
बाबा आश्रमात पोचलो तेव्हा दीड िाजला होता. आमच्यातील कावहं ना तब्येतीची तक्रार
असल्यामुळे त्यां नी त्यां च्या बॅग मोटर सायकल िाल्याला दे ऊन पुढे पाठिून वदल्या होत्या.
माझ्या मनात मात्र मैया कृपेने तशी इच्छा कधीच झाली नाही आवण तशी िेळही माझ्यािर
मैय्याने कधीही येऊ वदली नाही. माझ्या पाठीिरच ओझं हे माझ्या कमां च ओझं आहे तेिढ
तरी िाहून न्यायलाच हिं हाच विचार मनात कायम असायचा, अथाम त तो वटकिून ठे िण्याची
शक्ती ही मैयाचीच होती.
तर आम्ही आज २० वकमी चाललो होतो. इथे आश्रमात आल्यािर ज्यां नी सामान पुढे
पाठिून वदलं होतं ती मंडळी आपापलं सामान शोधू लागली. सामान काही सापडे ना.
प्रत्येकाच्या मनात आलं की मोटरसायकल िाला नक्की सामान घेऊन पळू न गेला. आम्ही
पायी येणार, तो गाडीिर.. आम्ही शेतातून, तो रस्त्यां नी… म्हणजे तो तर आमच्या तास दोन
तास आधी पोहोचायलाच हिा होता. पण इथे तो आलाच नव्हता. आता काय करायचं?
या मंडळीकडे काहीच सामान नव्हतं. अंगािरचे कपडे च फक्त काय ते होते. कुणी तरी
म्हणालं भोजन प्रसादी लागलीये . वनदान ती तरी घेऊयात, मग बघू काय करायचं.

माणसाचं मन खूप वनगेवटव्ह असतं. हे असं का असतं ते मावहत नाही. पण असतं हे
मात्र खरं . काहीही झालं तरी पवहला विचार मनात येणारा हा िाईटच असतो. खर तर बरे च
िेळा ह्या िाईट विचारा सारखं िाईट सभोिताली काहीच नसतं. आपणच त्याला िाईट पणाची
वकनार लािून त्या पररस्तस्थतीचं रूप अवधकच ओंगळिाणं करून ठे ितो आवण नसेल त्या
विचारां च्या मागे धािून दु :खी होत जातो. हा जो मानिी स्वभाि आहे तो बदलता आला तर?
कदावचत सुखाचा शोध थोडा सहज होईल… पण ते काही घडिण आपल्या हातात नाही,
आवण मग आपले भोग कसे भोगता यायचेत?……असो…
तेव्हाही आम्ही अशाच नकारात्मक भािनेतून त्या वबचाऱ्या मोटारसायकल िाल्याला
काहीबाही बोलत होतो, अथाम त मनातल्या मनात. आवण ज्यां चं सामान आलेलं नव्हतं त्यां च्या
मनातील ती काळजी त्यां च्या चेहऱ्यािर स्पष्ट वदसून येणं ही स्वाभाविक होतं. साधारण तीन
िाजत आले होते. आता सामान असलेले लोक पुढे वनघणार आवण नसलेले इथेच थां बणार हे
न सां गताच स्पष्ट झालं होतं. मी वनघायची तयारी केली. एक दोन पररक्रमािासी सोबत होते
पण मी त्यां ना ओळखत नव्हते. आम्ही थोडं अंतर चालून गेलो असता समोरून एका सायकल
िर एक माणूस या मागे रावहलेल्या मंडळी चं सामान घेऊन येताना वदसला. त्याला विचारलं
असता त्यां नी जे सां वगतलं ते ऐकून आपल्या मनाचा फार फार राग आला.
त्या मोटरसायकल िाल्याची गाडी पंक्चर झाली होती. ते सामान आवण ती गाडी त्यानी
बरच अंतर ओढत नेली आवण पुढे तो मोटरसायकल िाला एकटा गेला. वतथे त्यानी लोकां ना
गळ घातली आवण एका सायकल िाल्या माणसाला पररक्रमािावसंचं सामान नेऊन दे ण्याला
तयार केलं. मग हे सामान त्याच्या सायकल िर लादलं आवण त्याला मौनी बाबा अश्रमात
पाठिलं. इतकं सगळं करे पयंत त्याला वनवितच बराच िेळ लागला असणार.. पुढे जिळ जिळ
६ लोकां चं ओझं सायकल िर िाहून आणणाऱ्या माणसाच्या शारीररक त्रासाचा विचार करता
त्याने फार मोठे कष्ट घेतले होते. आवण आम्ही काय काय विचार करत होतो बघा! मनाचे खेळ

सगळे … त्या िेळी समजलं.. ररऍक्ट व्हायचं नाही, अगदी जमेल असं नाही, पण प्रयत्न
करायचा… . कारण आपण जसं व्यक्तं होतं तसं आजूबाजूला काहीच नसतं बहुतांश िेळी…
हा एक धडा घेऊन मी पुढे वनघाले.
पुढे कठोराला जाताना मी आवण सुरेखा ताई सोबत होतो. शेतातून जाणारा हा रिा
होता. इथे आम्हाला रस्त्यात एका ने चहा आवण वबस्कीट पुडे वदले. कठोऱ्याला अविनाश चं
एक अि छत्र आहे , वतथेच थां बायचं असा आदे श होता. मात्र आम्ही कठोऱ्यापयंत पोहचू
शकलो नाही. ज्या वदिशी आम्ही अमुक वठकाणी जायचं असं ठरिायचो त्यावदिशी आम्ही
वतथिर पोहचूच शकायचो नाही. काही ना काही कारण व्हायचं आवण आम्हाला आधीच
कुठे तरी मुक्काम करािा लागायचा. पुढे राजघाट नंतर आम्ही ठरिणंच सोडून वदलं. या िेळी
इथे आम्ही खलघाटला मुकाम केला. इथली राम मूती इतकी बोलकी आहे की समोरून
उठायची इच्छा होत नाही. रात्री १२ िाजेिोिर मी या मूतीसमोर बां धून ठे िल्यासारखी बसली
होती. त्यािेळी मनात काय विचार होते ते आठित नाही. काही विचार नव्हतेच बहुधा. इथेही
थंडी फार जाि होती पण मैया कृपेने आम्हाला एक खोली वमळाली. पुरुर्ष मंडळी मात्र
कुडकुडत बाहे र झोपली होती.
इथे येताना एक तरुण, दे खणा राजवबंडा सन्यासी रस्त्यात भेटला होता. अस्खवलत
मराठी बोलत होता तो. झपाझप पािलं टाकत होता. त्याची भेट झाली त्या िेळी मी आवण
पसारकर काकू अशा दोघी सोबत होतो.”अभी वकतना दू र है खल घाट” असं विचारल्यािर
तो थां बला, म्हणाला,”माई आपण फक्त चालत राहायचं असतं, बाकी विचार करायचा नसतो
”, मग मझ्याकडे पाहून म्हणाला, प्रश् पडतात तुम्हाला, पण विचारत नाही तुम्ही..चां गलय,
आपल्या प्रश्ां ची उत्तरं आपल्यालाच शोधायला लागतात… .आता तुमच्या मनात जे प्रश् आहे त
ते सुटतील लिकर… फ़क्त एक करा, राम सोडू नका.”आवण झपाझप पािलं ताकत तो पुढे
वनघून गेला.

पुढे खलघाट आश्रमात तो सगळ्या पररक्रमािावसंना जेिायला िाढत होता. स्तखचडी
आवण कढीची भोजन प्रसादी होती. मला िाढता िाढता तो मधेच माझ्याकडे बघून स्मीतहास्य
करायचा, आवण जणू काही मी काय विचार करते आहे ते त्याला समजतय असे भाि मला
त्याच्या चेहऱ्यािर वदसत होते. भोजन प्रसादी झाल्यािर मी राम मंवदरा समोरा बसली होती
तेव्हा तो सन्यासी वतथे आला, त्या राम मूतीकडे बोट दाखिलं आवण म्हणला… .“राम… …
.राम राम मैया जी… ”असं म्हणत तो सन्यासी वनघून गेला, आवण मी त्या पाठमोऱ्या
सन्याशाकडे बघत राहीले… तो आपल्या खोलीत वनघून गेला आवण मग माझी नजर त्या
सन्याशाने दाखिलेल्या रामाच्या मुतीिर स्थीर झाली. भान आलं तेव्हा १२ िाजले होते…
मला काहीही समजत नव्हतं… पण तो राम मला पुढेही अधून मधून आठिण करून
दे त होता स्वतःची..मात्र प्रत्येक िेळी एक िेगळा सन्यासी माझ्यापुढे येत आवण रामाची
आठिण करून दे त.. तीन िेगिेगळे सन्यासी, तीन िेगिेगळ्या प्रदे शात मला भेटलेत, मात्र ते
जे िाक्य बोललेत ते शब्दश: सारखं होतं..खलघाट चा हा तेजस्वी सन्यासी म्हणाला, रामाला
सोडू नका, आवण नंतर भेटलेले सन्यासी म्हणाले “बेटा राम को दू र मत करना कभी” आहे
न आियम? इतकं सारखं िाक्य कसं काय बोललेत हे वतघं ही?
मैया वकती करते आपल्यासाठी, आपल्याला जे काही आिश्यक आहे असे संदेशसुद्धा
ती दे ते.. मात्र आपण कमी पडतो वतचे संकेत समजायला… ती आई आहे . ती प्रेमळ आहे च.
पण बाळाला िळण लािायला आईला कधी कधी वतचा राग दाखिािाच पलागतो… असा
राग आईने मला पण दाखिला आहे … त्या वदिशी जे झालं त्यािरून समजलं, वतच्या योजना
खूप िेगळ्या असतात… त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न ही करू नये.. ती म्हणते तसं करत रहािं,
नाहीतर फ़टका वदल्यावशिाय राहयची ती..कसा फ़ट् का पडला त्या वदिशी… नेमकं काय
घडलं की ती रगािली? पुढच्या अनुभिात सां गते नक्की.
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नममदा माई ही आपली आई आहे आवण ती आपली काळजी घेते हे आतापयंत समजलं
होतं. पण ती आपली आई आहे म्हणून ती आपल्याला िळण लािू शकते आवण गरज पडल्यास
दट्ट्या पण दे ऊ शकते याची पण खात्री पटली सां गते..
खलघाट ते कठोरा जाताना मी आवण सुरेखा ताई पुढे आवण वचत्रा ताई जरा मागे होतो.
उसाच्या शेतातून जाणारी िाट होती. शेत जरी असलं तरी १०-१२ फ़ूट उं चीचा उस होता
त्यामुळे शेताच्या अलीकडचं आवण पलीकडचं वदसायचं नाही, आिाज मात्र यायचा. दोन
शेतां च्या मधे मात्र थोडी जागा वकंिा िाट असायची, पण नेमकं कुठे जायचं आहे हे बरे चदा
समजायचं नाही. मग िीजेचे टॉिर म्हं जेच आमचा “दीपिंभ” असायचा… टॉिर ज्या
वदशेला वदसेल वतकडे जायचं… म्हणजे कुठल्यातरी गािात आपण नक्कीच जाऊन पोहोचू
… तर असच एकदा आम्ही टॉिर च्या वदशेने जात होतो पण काही केल्या अंतर कापल्या
जाईना… बहुधा आम्ही रिा चुकलो होतो… वतथे विचारायला कुणीच नव्हतं. जेव्हा कुणी
नसतं तेव्हा मैया असतेच… . आम्ही नममदे हर च्या आरोळ्या द्यायला सुरिात केली आवण ४
ते ५ हाकानंतर अम्हाला प्रवतसाद आला… “मैया जी सीधे चलते रहो, जब मुडना होगा मै
बता दुं गा”. कुणी वदसेच ना.. मग बरोबर चार ते पाच िळणं त्या आिाजानेच आम्हाला लक्षात
अणून वदले..आम्ही पुढे गेलो, तरी तो आिाज मात्र व्यिस्तस्थत ऐकू यायचा… म्हणजे दु रून
आिाज येतोय असं काही िाटायचं नाही… तो आिाज आमच्या बरोबरीने चालत होता असं

िाटू लागलं मात्र शोधायला जािं तर कुठे माणुस नािाच्या प्राण्याचा नामोवनशान ही नाही…
मैयाला मनोमन धन्यिाद दे त आम्ही पुढे गेलो, आवण गािा जिळ च्या ििीत पोहोचलो दे स्तखल
…
आता इथे आम्हाला मैया फ़टका दे णार होती, पण हे आम्हाला मावहतच नव्हतं. झालं
असं की या गािा जिळच्या ििीत आम्हाला चहा साठी बोलािलं, पण आमची चहा घेण्याची
इच्छा नव्हती, म्हणून चहा नको असं आम्ही सां गीतलं . वतथल्या मैयाजींचा आग्रह फ़ार होता…
चहा नको म्हणालो तर जेऊनच जा असा आग्रह त्यां नी केलेला.. आमच्या पोटात वजथे चहाला
जागा नाही, वतथे जेिण काय जेिणार.. आम्ही पुन्हा नको असं सां गीतलं. खलघाटला छान
बालभोग झाला होता, त्यामुळे फ़ार भूक नव्हती, जेिणाची िेळ पण झाली नव्हती.. आता २२.३० िाजता जेऊ, अता काय १० िाजता जेिायचं असा विचार करून आम्ही जेिणालासुद्धा
सपशेल नकार वदला…

वबचाऱ्या मैयाजींचं हृदय दु खािल्या गेलं असणार, पण आम्हा

पामरां च्या ते लक्षातच आलं नाही…
तर गंमत अशी झाली, आम्ही पाणी वपऊन पुढे वनघालो.. आवण बरच अंतर चालत गेलो
… हळू थकिा येऊ लागला आवण आता काहीतरी हिं असं िाटू लागलं… म्हणजे चहा
असला तरी चालेल… पण या गािात आम्हाला काळं कुत्रं विचारे ना. लोक कुतूहलाने बघायचे,
पण एकानेही चहाला असं म्हं टलं नाही… आता वजथे चहाच नाही विचारत कुणी, तर जेिणाचं
काय?.. बसला की फ़टका! आम्ही त्या मैयाजींचं मन दु खािलं होतं, त्यां च्या श्रद्धे ला मान वदला
नव्हता, मैया च्या चहा आवण भोजन प्रसादीला चक्क नकार वदला होता..आवण आता आम्हाला
न चहा वमळत होता नं जेिण..
दु पारचे तीन साडे तीन िाजून गेले तरी काही वमळे ल याची शाश्वती वदसत नव्हती.
आम्हाला आमची चुक कळली होती. आम्ही वतची मनापासून माफ़ी मावगतली,वदलगीरी व्यक्त
केली आवण मायच ती, वतचं हृदय द्रिलं… आपल्या उपाशी लेकरां ना ती धडा दे त होती, पण

त्यां ना उपाशी बघणं तरी कसं जमेल एका आईला? एका वशिंमंवदरात विसाव्याला थां बलो,
वतथे चहा वमळाला.. मन भरून आलं.. वतची माफ़ी मागीतली ततक्षणी ती माऊली पािली
होती! पुढे ब्राम्हण गािला जेिण तर वमळालं नाही मात्र सुरेखा ताईचे नातेिाईक भेटायला
येणार होते. वतथे वह चमत्कारच घडला… गािात जेिण वमळालं नाही हे जरी खरं असलं तरी
ह्या नातेिाईकां नी आमच्या साठी घरून डब्बा आणला होता. त्यात पुरी, कोबी बटात्याची
भाजी, घरचं लोणचं, खूप सारी फ़ळं म्हणजे जिळ जिळ २ डझन सफ़रचंद, २ डझन केळी,
२ नग अननस, ३..ते ४ नग पपया, आवण भरपूर फ़राळ, ज्यात शेि, वचिडा, नमकीन,
उपासाचा वचिडा, हे सगळं तर होतच, वशिाय भरपूर और्षधंसुद्धा त्यां नी आणली होती. हे सिम
सामान आम्हाला ८ वदिस पुरेल याही पेक्षा जाि होतं. मैयानी वजतकं रागिलं होतं त्यापेक्षा
वकतीतरी जाि कौतुक केलं होतं, माया केली होती… … .कानाला खडा लािला आवण
त्यनंतर कधी ही कशाला ही नाही, वकंिा नको असं म्हं टलं नाही.
पररक्रमा म्हणजे खरोखरीच विलक्षण असं गारुड आहे . इथे कुठल्या क्षणी काय होईल
याचा काही नेम नाही. कठो-राचा मुक्काम छानच झाला, दु सयाम वदिशी विश्वनाथ खेडा
नािाच्या गािाला मुक्काम करायचा असं आम्ही ठरिलं.. इथे अजून एक धडा मैयानी वदला…
तेव्हा म्हणजे त्या िेळी आम्ही खूप घाबरलो होतो, कारण ह्या विश्वनाथ खेडा गािाच्या साधारण
४ वकमी आधी एक अवतशय वभती दायक घटना आमच्या सोबत घडली. केिळ चार वकमी
अंतर असतानाही आम्ही त्या गािात पोहचू शकत नव्हतो… आम्ही कुठल्यातरी िेगळ्याच
शक्तीच्या प्रभािाखाली असल्याचं जाणित होतं मात्र वतथून सुटायला आम्हाला तब्बल तीन
तास लागलेत… . ४ वकमी अंतर चालायला तीन तास इतकं साधं हे गणीत नव्हतं कारण जे
घडलं ते आकलनाच्या पवलकडचं होतं वभतीनी आमचं धाबं दणाणलं होतं असं म्हटलं तरी
चालेल.. अनुभि जरा मोठा आहे म्हणून पुढच्या भागात सां गते …नक्की काय भयानक प्रकार
घडला होता ते!
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मागच्या अनुभिात मी तुम्हाला सां गीतलं की भयानक घटना घडली.. ती काय ते आता
सां गते. आता तुमच्या पैकी वकती लोकां चा यािर विश्वास बसेल मावहत नाही पण काही चां गल्या
शक्ती असतात तशा काही िाईट शक्ती ही असतात असं िाटू लागलं, अथाम त नममदा मैया
सोबत असल्याने आमचं काही बरं िाईट नक्कीच होणार नाही याची खात्री होतीच. तरी जीिच
तो, घाबरतोच थोडाफ़ार.. आवण वभती म्हणजेसुद्धा आपल्याला काही होईल अशी वभती िाटत
नव्हती, मात्र हे जे काही सुरू आहे ते िेगळं आवण अनपेवक्षत आवण त्याही पेक्षा अनाकलनीय
आहे हे समजत होतं, बाकी काहीही समजतच नव्हतं अशीच ती घटना.
ब्राम्हणगािातून सुरेखा ताईच्या नातेिाईकां ना वनरोप दे ऊन आम्ही पुढे वनघालो. इथून
अगदी १० ते १२ वकमी िर विश्वनाथ खेडा गाि आहे , वतथे काशीविश्वनाथाचं मंदीर आहे , वतथे
रात्री चा मुक्काम करायचा असा विचार केला. एव्हाना रोजचं १० ते १२ वकमी अंतर चालत
असू, त्यापेक्षा जाि नाही, म्हणजे विश्वनाथ खेडा तसं आमच्या चालण्याच्या ट् प्प्प्यात होतं. पण
तरीही आम्ही वतथे पोहोचू शकलो नाही कारण मधे ही भयानक घटना आडिी आली.
तर झालं असं, आम्ही िाटे त होतो म्हणजे विश्वनाथ खेडा साधारण ४ वकमी काय ते
उरे लं असेल, रिा डोंगराळ होता आवण ििी नव्हती, मात्र अधुन मधून शेतं होती. रिा
विचारत विचारत पुढे जायचं. इथे काय झालय मध्यप्रदे शात, नममदा नदीचं पात्र िाढिण्याचं
काम सुरू आहे , म्हणजे धरणं जी बां धली आहे त ती ज्यािेळी मोकळी करणार त्यािेळी
पाण्याची पातळी िाढणार आवण वकनाऱ्यािरची गाि पाण्याखाली जाणार.. याला इथे “गाि
डूब मे है ” असं म्हणतात. आवण मग पुनिमवसत गािं तयार झाली आहे त. तर आम्हाला िाटे त
वतघं तरूण मुलं वदसलीत. ती दारू गाळत होती.. त्यां ना रिा विचारला, तर ती म्हणाली..”आप

तो पुनिमसन मे जा रहे हो, वकनारे िाला गाि तो उधर है ” असं म्हणत त्याने उजिीकडे
आम्हाला जायला सां वगतलं . त्यानी दाखिलेल्या वदशेला आम्ही साधारण ३ वकमी चालून गेलो,
तर वतथे एक म्हातारा माणूस बसला होता, त्याला पुढचा पत्ता विचारला, तो म्हणाला,“मंवदर
तो है म पर िो डूब मे है, इसवलये िहा कोई जाता नही, आपको न सोने को वमलेगा न खाने
को.. अब तो गाि मे ३ ही मकान बचे है … गुंडो का राज चलता है िहा… कुछ हो गया तो
क्या करोगे, आप तो पुनिमसन मे ही जाओ…
आता वतथे काहीच नाही म्हं टल्यािर काय करायचं? न लाईट आहे म्हणे, आवण न काही
सोय..मंवदर पण बंद, आवण स्मशान पण लागूनच आहे असं ही त्यानी संगीतलं ..वशिाय
“गुंडाराज चलता है ” असं ही तो म्हणाला.. आमच्यात एक मोठे गृहस्थ होते, ते म्हणाले,
इतक्या पोरी बाळी सोबत आहे त, आपण पुनिमसनला जाऊ… आम्ही पुन्हा पुनिमसीत गािाकडे
वनघालो… ती दारू गाळणारी मुलं आता वतथे नव्हती, त्यां चं सामान होतं, मात्र वतथे एक
आवणक म्हातारा बसला होता… त्याला विचारलं… .
तो म्हणाला “वकसने बताया आपको… मंवदर तो शुरू है .. मै तो अभी उधरसे ही आया
हू… आपको नाले के पास बताया होगा ये बात, है ना… अरे आपको वजसने बताया िो तो
आदमी नही है ..चकोडा है … ऐसे ही बताता है” चकोडा म्हणजे चकिा, वदशाभूल करणारा
… . बापरे , असं खरं च असतं? मग आम्ही त्याला त्या तीन मुलां बद्दल विचारलं..तर म्हणाला
“कौनसे लडके, यहा तो मै ही बैठता हू..आपको गलत फ़एमी हुई होगी..यहा कोई तीन लडके
नही थे”
आता हे ऐकून आम्ही अजूनच दां दरलो… आम्ही त्या तीन मुलां शी बोललो होतो! आम्ही
त्याला म्हं टलं “आप चलो हमारे साथ. हमे मंवदर तक छोड दो” तो हो म्हणाला… जरा हायसं
िाटलं. तो पुढे आवण आम्ही मागे असं पुन्हा एकदा डूब गािाकडे चालू लागलो… िाट् लं चला,
हा आहे , आता वनदान वनिारा तरी वमळे ल, फ़राळाचं सामान आहे आपल्याकडे , त्यामुळे जेिण

नसलं तर नसलं.. काही अंतर चालून तो म्हणाला,“अब यहा से सीधा वसधा जाना, मुझे घर
जाना है , मै जा रहा हू” त्याला थां बायचा खूप आग्रह केला पण तो वनघून गेला… मग आम्हाला
एक चुन्यानी आखलेली लाईन वदसली, लाईन काय िाटच वदसली, अगदी बाणानी मागम पण
दाखिला होता त्यािर.. िाटलं चला, पररक्रमा िासींसाठीच असािा, आम्ही त्या मागाम ने चालू
लागलो, पण गाि काही येईना..मी सगळ्यात पुढे होते.. मी समोर जाऊन जरा बघायचं ठरिलं
… पुढे एका वठकाणी ती चुन्याने आखलेली िाट वदसेनाशी झाली होती… ती कुठे च जात
नव्हती, मात्र वतथून पुढे बरच दू र एक छोट् सं मंवदर होतं… अगदी लहान, म्हणजे रस्त्यािर
वकंिा गािाबाहे र फ़क्त दे िाची मूती बसेल इतकं छोट् सं मंवदर नसतं का बां धलेलं… तसं..
आणी त्यामागे लाकडाचे ढीग रचले होते… ते पाहून मी मागेच िळले! आपली जबरदि
वदशाभूल होते आहे हे समजत होतं, वकंबहुना ती केली जातेय हे ही समजत होतं. आम्ही
रामरक्षा आवण नममदाष्टक या दोन्ही चा जप सुरू केला..आवण सगळ्यानी एकत्र येऊन ठरिलं
की आता पुनिमसीत गािातच जायचं.. काही नाही तर वनदान माणसं तरी वदसतील… .
िाटे त पुन्हा ती तीन मुलं वदसलीत.. न विचारताच म्हणालीत “डूब मे जाओ..इधर तो
पुनिमवसत गाि है ” आम्ही लक्षच वदलं नाही आवण, एकदाचं पुनिमसीत गािात येऊन पोचलो.
इथे आल्यािर छान व्यिस्तस्थत गाि वदसलं तेव्हा वजिात जीि आला. लोकां शी चचाम केल्यािर
समजलं, असा अनुभि या भागात प्रत्येक पररक्रमािासीयाला कमी जाि प्रमाणात येतो, मात्र
इजा वकंिा इतर त्रास होत नाही, वदशाभूल मात्र होतेच… ! मात्र माई सोबत असते, ती िाट
दाखिते. कुणी वतकडे डूब मधे जातं कुणी इकडे येतं..खरं वतथेच सोयी आहे त, हे ही समजलं
इथे आलो खरं , पण पुढे वनिारा वमळणं काही सोपं नव्हतं.. भरपूर त्रास झाला.. कसा ते
सां गते पुढच्या अनुभिात.. एक मात्र नक्की, आजचा वदिस खूप खूप विवचत्र होता. केिळ
आम्ही पररक्रमािासी आवण मैयाची लेकरं म्हणूनच आमचा वनभाि लागला असणार.. अथामत
पुढचा त्रास वभतीदायक नसला तरी विवचत्र मात्र होता, कसा ते सां गते… लिकरच
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नममदे हर
तर कसं बसं आम्ही त्या चकोड्याला पार करून विश्वनाथ खेडा पुनिमसन गािी येऊन
पोहोचलो. तोिर संध्याकाळचे ६-६.३० झाले असतील. आता गरज मुक्कामाची.. वतथे एखादं
दे ऊळ असेल ते पाहू, असं ठरिलं. दे ऊळ होतं, वतथे गेलो असता वतथल्या पुजाऱ्यानी सां गीतलं
आत जागा नाही. आम्ही ५ जण होतो. काका काकू. आवण आम्ही वतघी मुली, मी सुरेखा आवण
स्तस्मता कुलकणी. आता जागाच नाही म्हं टल्यािर काय करणार.. सगळं सामान घेतलं आणी
दु सऱ्या वनिाऱ्याच्या शोधात वनघालो. भोजन प्रसादी आज वमळे ल असं काही िाटत नव्हतं
आवण जणू वमळणार नाहीच याच विचारात आम्ही सोबत असलेली फ़ळं वकंिा फ़राळाचं
खाऊन घेऊ असं ही मनोमन ठरिून टाकलं होतं. आता वनिारा वमळणं आवण प्रात:विधी साठी
जागा वमळणं हे महत्वाचं, कारण आम्ही गािात होतो. एखाद्या आश्रमात, वकंिा गािाबाहे र
असताना िािरात प्रात:विधीला जाणं शक्य असतं.. इथे गािात कसं काय जमणार? तेव्हा जागा
अशीच हिी असणार होती वजथे वनदान ही सोय तरी असेल…
मग शोधता शोधता एक अजून मंदीर सापडलं. ते छान ऐस पैस होतं. संत राम महाराज
म्हणून होते, त्यां नी बां धलेलं राजाराम मंवदर हे . मंवदर म्हणजे एक मोठा िरां डा, आवण त्याला
कमरे पयंत जाळी चारी बाजूनी, बाकी वभंत िगैरे काही नाही. म्हणजे थंडीपासून बचाि होणार
नव्हताच, आवण अजून परिानगी वमळाली नव्हती. त्याच मंवदराच्या अगदी समोर एक वशिाचं
मंवदर होतं, पण ते अगदीच उघडं होतं… राजाराम मंवदरात कुणीही नव्हतं म्हणून वशि
मंवदरात गेलो, वतथे पुजारी होता, त्याला विचारलं… तो म्हणाला, मेरे यहा रह सकते हो पर

यहा नीचे डालने के वलये कुछ नही है , और मै तो सुबह तीन बजे भजन करता हू, आपको
उठना पडे गा… म्हणजे हा पण पयाम य गेला..आम्ही खूप थकलो होतो… शेिटी आता कुणी
नसलं तरी राजाराम मंदीरात डे रा टाकायचं ठरिलं आवण कुणाच्याही परिानगी वशिाय आम्ही
आत जाऊन आसनं लािले. अजून भोजन प्रसादी आवण प्रात:विधी चा प्रश् होताच! पण आता
वनदान रात्र कुठे काढायची हे नक्की करणं गरजेचं होतं.
तेिढ्यात वतथे एक माणूस आला, तो जरा विक्षीप्त िाटत होता. खरं सां गायचं
संध्याकाळ्च्या त्या चकोड्यापासून आम्हाला हे गािच विवचत्र िाटू लागलं होतं. कधी एकदा
रात्र सरते आवण आपण इथून वनघून जातो असं िाटू लागलेलं. तो माणूस आम्हा वतघींकडे टक
लािून बघत बसला… आवण काही केल्या तो वतथून जाईना.. जिळ जिळ तास भर त्यानी
वतथेच असं बघत बघत घालिला असेल. मग तो वनघून गेला आवण अध्याम च तासात परत आला.
त्याच्या हातात चहाची वकटली होती. त्यानी आमच्या साठी चहा आणला होता. खरं तर तो चहा
प्यािा की नाही असंच िाटत होतं पण तेिढ्यात त्या दे िळाचा पुजारी आला. त्यानी मात्र आमचं
स्वागत केलं. आमची चौकशी केली आवण आम्हाला खाली घालायला जाड सतरं जी आणी
पां घरुणं पण दे िळातल्या खोलीतून काढू न वदली. दे व्हारा उघडून वदला आवण “ तुम्हारे
मोबाईल चाजम करके ताला लगा दे ना” असं म्हणून वकल्लीसुद्धा आमच्याच जिळ वदली.
हे गाि न खरं च काहीतरी िेगळं होतं. आधी इथे पोहोचताना झालेला गोंधळ, मग
वनिाऱ्या-सावठचा त्रास आवण मात्र त्या नंतर झालेली मदत, सगळच विलक्षण… काय झालं,
हा पुजारी परत जात नाही तोच समोरच्या दे िळातला पुजारी आला, त्यानी एक वकल्ली आणून
वदली,“सामने टॉयलेट है , आप लोग जा सकते हो, बाथरुम भी है” असं सां गीतलं… बराच
िेळपासून तग धरून बसलेल्या आम्ही मुली आधी त्या वदशेला धािलो. अंधार दाट झाला, ये
जा पां गली की बाजूच्या ररकाम्या प्लॉटिर नेचसम कॉल आटोपायचं आवण तोिर तग धरायची
असंच ठरलं होतं, आवण दु सरा पयाम य ही नव्हता, पण हा ही प्रश् आपोआप सुटला होता.

यानंतर मात्र कहरच झाला… वतथे एक मैयाजी आल्या आणी आम्हाला सगळ्यां ना जेिणाचं
आमंत्रण दे ऊन गेल्या. आम्ही भोजन प्रसादीला गेलो तेव्हा समजलं, बाईचा स्वयपाक,
घरच्यां ची जेिणं सगळं झाल्यानंतर आम्ही आल्याची बातमी त्यां ना समजली. सगळं स्वयंपाक
घर आिरून बंद केल्यानंतर, पुन्हा आमच्यासाठी या मैयाजींनी स्वयंपक केला होता..“हमारे
घर आजाओ ना सामान लेके” असं ही त्या विनित होत्या, पण पुजाऱ्यानी केलेल्या मदतीचा
तो अपमान झाला असता म्हणून आम्ही मंवदरातच झोपायचं ठरिलं, मात्र दु सऱ्या वदिशी
सकाळी आं घोळ आवण बालभोगासाठी इथेच या असा मैयावजंनी हट्टच धरला आवण छान गरम
पाण्याची आं घोळ वमळाली. अगदी थोडािेळ आधीपयंत “इथून कधी जातो” असं िाटणारं
गाि मैयाजींच्या आवण इतर मंडळींच्या सहकायाम ने का होईना आता छानसं गाि िाटू लागलं
होतं. सकाळी छानसा बालभोग करून आम्ही पुढे वनघालो.
आता आम्हाला बऱ्यापैकी चालायची सिय लागली होती. जप होत रहािा म्हणून आम्ही
मागे पुढे होऊन चालत असु. मी आवण सुरेखाताई पुढे, काका मधे आवण काकू आवण स्तस्मता
मागे असे काहीसे आम्ही मागेपुढे झालो होतो. माझी आवण सुरेखा ताईची स्पीड बऱ्यापैकी
मॅच होत होती, आम्ही हाकेच्या अंतरािर असायचो.
पररक्रमेत असे काही अनुभि येतात की त्यांचं नक्की कारण ठरिणं वकंिा शोधून
काढणं काही शक्य नसतं. असं का झालं असािं हा फ़क्त अंदाज आपण बां धत राहत असतो,
आवण कालां तराने तो ही बंद होतो.. हे आपल्या बुद्धीच्या आकलना बाहे र आहे हे समजायला
वजतका िेळ लागेल वततकच काय ते… पण एक गोष्ट समजते.. आपलं नं काही तरी दे णं घेणं
वजथे कुठे वशल्लक असेल वतथे आपण न ठरिता कसे काय जाऊन पोचतो हे ती मैयाच जाणे,
पण पोहोचतो मात्र नक्की. म्हणूनच पररक्रमा जरी एक असली तरी प्रत्येकाचे अनुभि िेगिेगळे
असतात.

आमचा बालभोग छान झाला होता, आम्ही दोघी पुढे वनघालो होतो, आवण आमची
मागच्यां शी चुकामुक झाली. आमचे रिे बदलल्या गेले होते. फ़ोन िर जेव्हा आमचं बोलणं
झालं तेव्हा समजलं की ते वतघं पार िेगळ्या रस्त्याला लागलेले आहे त, आवण आम्ही िेगळ्या
रस्त्याने जात आहोत.अथाम त रिे जरी िेगळे होते तरी पुढे आम्ही कुठे तरी भेटणार होतो, पण
या िेगळ्या रस्त्यात त्यांच्या िाट्याचे अनुभि त्यां ना वमळणार होता आवण आमच्या िाटचे
आम्हाला… का झाल्या आमच्या िाटा िेगळ्य़ा? कशा झाल्या? काय िेगळे अनुभि आले त्यां ना
आवण आम्हाला..? ते पुढच्या भागात सां गतेच..
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तर मागच्या भागात आमचे मागम िेगळे झाल्याचे मी सां गीतले होते. ते कसे झाले ते
आधी सां गते. मी आवण सुरेखा ताई पुढे होतो, आवण शेतात रिा विचारत आम्ही जात होतो,
तर आम्हाला एका माणसाने सां गीतले, “उधर से मत जाओ, नाला है , नाले मे पानी बहोत
ज्यादा है , और नाि खराब है , तुमको इं तजार करना पडे गा, इधर से जाओ, थोडा लंबा पडे गा
पर सीधा सीधा रािा है , निलाय को पोहोच जाओगे, वचच्ली जाने की जरूरत नही”. आम्ही
न विचारता त्यानी आम्हाला हा रिा सां गीतला होता. खरं तर आम्ही लगेच फ़ोन करून
मागच्यां ना तसं सां वगतलं दे स्तखल, म्हणजे त्यां नासुद्धा हाच रिा घेता यािा.. पण मी मागच्या
अनुभिात सां वगतलं तसंच असतं.. िेगिेगळे अनुभि यायचे असतात, ते जसे नशीबात
असतील तसे मागम आपल्याला वमळतात.
ज्या वठकाणी दोन रिे जात होते वतथे एक वपंपळाचं झाड होतं, वतथून पुढे गेलं की
एक छोटासा नाला होता, अगदी उडी मारून पार करता येईल येिढा, आवण तो पार करून
मग डाव्या बाजूला रस्त्याला लागायचं होतं. आम्ही या दोन खुणा मागच्यां ना फ़ोन करून
सां वगतल्या आवण अडचण आल्यास पुन्हा फ़ोन करा असं ही सां वगतलं. आता गंम्मत कशी
झाली बघा, त्यां ना त्या खुणा वदसल्याच नाहीत… आवण त्या खुणा शोधत असताना त्यां ना
कुवणतरी माणूस रस्त्यात भेटला आवण त्याने या मंडळींना दु सरा रिा दाखिला. या मागच्या
मंडळीनी आम्हाला फ़ोन करण्याचा प्रयत्न केला पण आमच्या दोवघंचाही फ़ोन काही लागेना.
आम्ही नो नेटिकम झोन मधे असू, आवण आम्ही काही त्यां ना फ़ोन केला नाही कारण ते त्या
झाडापशी आले की करतीलच फ़ोन असं आम्हाला िाटत होतं. शेिटी चुकामुक झालीच.

आता आम्हाला आवण त्यां ना, िेगिेगळे अनुभि कसे आले ते सां गते. आम्ही
गािागािातून जात होतो. आमचा बालभोग झाला होता. सकाळ चे १० िाजले असतील. आम्ही
छोट्याश्या छान टु मदार घरां ची बां धणी बघत बघत जात होतो, वतथे कुठे तरी थोडं थां बून दहा
पंधरा वमवनटाची विश्रां ती घ्यािी म्हणून एका घराबाहे र असलेल्या छोट्या कट्ट्यािर बसू असं
आम्ही ठरिलं.. आम्ही त्या कट्ट्याकडे जात असताना त्या घरातून एक छोटीशी, ३-४ िर्षां ची
मैया धाित घराबाहे र आली आवण वतला पकडायला म्हणून वतची आजी पण आली. आम्ही
नममदे हर केलं आवण सामान खाली ठे िणार वततक्यात त्या आजी नी माझा हात धरला, आवण
म्हणाली,“माताजी इधर बाहर नही अंदर विश्राम करलो..”वतनी मला अक्षरश: ओढू न नेलं
म्हटलं तरी चालेल.
आम्ही आत गेलो, जोडे मोजे काढले, सामान ठे िलं, हात पाय धुतले, तेिढ्यात ही छोटी
मैया आपल्या इिल्या हातात पाणी घेऊन आली, आवण म्हणते कशी,“दीदी, चाय वपओगे के
छाछ, अम्मा पुछ रही है ”. आम्ही थकलो होतोच थोडं , ताक वपऊ असं सां गीतलं … . तेिढ्यात
घरची सून बाहे र आली, वतनी आम्हाला नमस्कार केला, आवण म्हणाली… ”आप तो इधर के
नही लगते? इधर का खाना बहोत टे स्टी होता है , छाछ बादमे पीना, तूअर है घर के, मक्के की
रोटी बना रही हू, खाना लगा वदया है , थाली भी सजा दी है , बस आप को खाना खाकर ही
जाना है , अम्मा ने आपको खीचके लाया तब ही उनके मन मे था की आपको खाना स्तखला के
ही भेजेंगे”.. आता यािेळी भूक फ़ार नसतानाही आम्ही नकार वदला नाही कारण मागचा
फ़टका आमच्या लक्षात होता… गरमा गरम मक्याच्या भाकरी, घरच्या तुरीची उसळ, सरसो
चं साग, िेळेिर तळलेले बटाट्याचे भजे, असं पोटभर आवण खरोखर चविष्ट जेिण आम्ही
जेिलो, िरून पुन्हा घरचं ताक ही प्यायला वदलच! ती छोटी मैया, वतची आई, आवण वतची
सासू, ह्या वतघीही जणू मैयाचीच रुपं होत्या… इतकी आपुलकी झाली त्या छोट्याश्या मैयाला
की आम्हाला जाऊ द्यायला तयारच होईना ती..”अम्मा वददी अपने घरमे ही सोयेंगे” असं

म्हणून रडू लागली… हे च ते.. काहीतरी दे णं घेणं वशल्लक असेल आमच्या मागच्या जन्मींच
… म्हणून हे असं घडलं!
आता त्या मागे रवहलेल्या मंडळी चा अनुभि सांगते. सां गीतल्या प्रमाणे त्यां ना तो नाला
लागला, त्यात भरपूर पाणी होतं, जिळच एक खराब झालेली नाि ही होती, आवण आता तो
पार करायला साधन ही नव्हते. मंडळीनी वतथे अधाम तास िाट पावहली आवण आता पुन्हा मागे
वफ़रून दु सरा कुठल्या रस्त्याने जाऊ असं त्यां नी ठरिलं. आवण परतून मागे िळणार
वततक्यात वतथे एक सन्यासी आला, आवण म्हणाला,“दु सरी नाि आ ही रही है .”त्याला कुणी
सां गीतलं की नाि येतेय ते मावहत नाही पण लागलीच पलीकडच्या काठािरून एक नािाडी
आपली नाि ढकलत घेऊन येताना वदसला, आवण इकडे अवलकडे नाि घेऊन आला. साधू
महाराज कोण होते मावहत नाही, पण आमच्या, म्हणजे माझ्या आवण सुरेखा ताईच्या भाग्यात
त्या महारां जाचं दशमन घेणं नव्हतं आवण त्या मंडळीच्या भाग्यात या वतघी मैया, आवण
अिपूणेच्या हातचं जेिण नव्हतं. पुढे आम्ही नलिायला भेटलो तेव्हा हे अनुभि एक मेकां ना
सां वगतले. त्यां नी िणमन केलेला तो सन्यासी नक्कीच कुणीतरी महान संत वकंिा शक्ती असणार,
कारण नाि येतेय हे त्यानी अचानक सां गीतलं… हे असच असतं..आमचे अनुभि आम्हाला
वमळाले आवण त्यां चे त्यांना.. मैया मत्र आपल्या सिमच लेकरां ची व्यिस्तस्थत काळजी घेते.
पुढे लोहाऱ्याला जाताना एक खूप मजेशीर अनुभि आला, एक खूपच आियमकारक
अनुभि आला आवण एक संकेत ही वमळाला. मैया आपल्याला िेळोिेळी संकेत दे त असते. ते
फ़क्त समजणं गरजेचं असतं.. ते समजलं की तुमची पुढची पररक्रमा सहज आवण सोपी होते.
लोहारऱ्या नंतर दत्तिाडा आवण मग पुढे राजघाट, या राजघाट च्या पुढे शूलपाणीची झाडी
सुरू होते, पण आमच्या साठी हा राजघाटचा प्रिास अंगािर काटे आणणारा होता..पुढच्या
अनुभिात सां गते.
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लोहाऱ्याला जाताना लां बच लां ब रिा लागतो, तो काही केल्या संपेच ना. िाटे त एक
छोटं माकेट लागलं. आम्ही बऱ्याच वदिसां नी जरा बरं माकेट पावहलं. पुढे शूलपाणीची झाडी
येणार होती, काही नाही तर वनदान और्षधं तरी घ्यािी म्हणून आम्ही एका और्षधाच्या दु कानात
वशरलो. मीच आधी गेले, कारण माझ्याकडे विर्षेश काही और्षधं नव्हते. वतथे और्षधं घेतले
आवण मागे िळू न पाहीलं, एक बरीच म्हातारी, भगव्या रं गाची साडी ने सलेली सन्यासीण वतथे
बसली होती. वतने माझी चौकशी केली, माझ्या डोक्यािरून हात वफ़रिला आवण लोहाऱ्याला
माझ्या कुटीतच थां बा असं वनमंत्रण वदलं. ती पायी पायीच पुढे वनघून गे ली… ती म्हातारी बाई
पायी चालतेय हे च आियम तेव्हा िाटत होतं. मात्र त्याही पुढे अजून एक आियम चवकत करणारा
प्रसंग झाला.
हा लोहाऱ्याचा आश्रम आम्हाला सां गीतला त्यापेक्षा खूपच दू र वनघाला. म्हणजे आम्हाला
सां वगतलं २ वकमी आवण हा ६ वकमी तरी असेल, आम्ही ही आपलं चलतोय, चालतोय तरी
आश्रम यायचं नाि नाही. शेिटी एकदाचा आश्रम आला. कवपल मुवनंनी बां धलेला आवण त्यां नी
साधना केलेला हा आश्रम. अवतशय प्रसि आवण रमणीय स्थान हे . आम्ही वतथे गेलो असता
वतथे एक सुंदर कुवटया होती त्यातून एक मैयाजी बाहे र अल्या आवण म्हणाल्या “सब माताराम
इधर आसन लगायेंगे”.. आम्ही सां गीतल्या प्रमाणे आत आसन लािलं आवण वतथल्या मुख्य
माताजींच्या दशमनाला आत गेलो. बघतो तर काय, मला मेडीकल च्या दु कानात भेटलेल्या याच

त्या माऊली! त्या माऊली आमच्या जरा आधी पायी वनघाल्या आवण आमच्या बरच आधी
येऊन पोहोचल्यासुद्धा.. आम्ही येण्या आधी त्या माऊलींचं संध्याकाळचं मैया स्नान आवण
साधना आटोपली होती. रिा ही एकच होता… आम्ही त्यां ना त्यां चं िय विचारलं “सौ को ४
कम” असं सां गीतलं त्यां नी! म्हणजे ९६ ियाची ही बाई, वतथे मेडीकल च्या दु कानात मला
भेटते, आवण आमच्या तास भर आधी पायी चालत आश्रमात येते म्हणजे काय? वतच्या पायािर
डोकं ठे िून नमस्कार केला आवण विचारां ना घुटमळू च वदलं नाही.
याच रस्त्यात एक मजेशीर अनुभि आला. काय होतं नं की आपण सतत नममदे हर चा
जप करत असतो. त्यामुळे आपल्या तोंडून बरे चदा उत्स्फूतमपणे नममदे हरच बाहे र पडतं. अगदी
कुणी समोर वदसलं की नममदे वशिाय दु सरं कावहही वनघत नाही. गंमत अशी झाली की रस्त्यात
माझ्या मागे एक काळं -करडं कुत्र सारखं येऊ लागलं. नुसतं आलं तर वठक आहे , ते भुंकायचं
अधुन मधून, त्याला हकलंलं की जायचं पण पुन्हा यायचं. आवण एकदा तर ते झेप घेऊन माझ्या
आं गािरच आलं… मी खरं तर “आई गं” वकंिा “ए अरे अरे ” असं कावहतरी ओरडायला
हिं होतं, पण माझ्या तोंडून “नममदे हर” वनघालं आवण हे कुत्रं “स्टॅ च्य़ू” म्हणािं नं त्याला तसं
एकदम भुंकायचं ही थांबल आवण आं गािर यायचं ही थां बलं… मी दोन तीनदा मग नममदे हर
म्हणून बघायचे… ते आलं की मोठ्याने नममदे हर म्हणणार आवण ते लगेच भेदरल्या डोळ्यां नी
माझ्याकडे बघत जागच्या जागी उभं राहणार… . हे असं चार पाच दा झालं! एक तर त्याला
मैया समजित होती वकंिा मैया त्याला रागित होती … अजून काय असेल?
अजून काय असेल याचं उत्तरही त्याच प्रिासात वमळालं. गाई आवण विर्षेशत: म्हशी
आम्हाला बघून वबथरत असत असं मी बरे च दा नोटीस केलं होतं. आम्ही समोर वदसलो की
त्या सैरािैरा धाित असत..मग आम्ही ही वबथरत (वभतीने, एखादीचा शींग लागलं की पररक्रमा
अधमिट सोडािी लागेल ही वभती, आता दु खायची , मरायची वभती फ़ारशी िाटायची नाही)
असू! एकदा मी एका गुराख्याला विचारलं,“हमारे हाथमे जो लकडी है उससे डरते है क्या

मिासी?” तर तो जे म्हणाला ते ऐकून आम्हाला खूप िेगळं आवण छान ही िाटलं. कारण
आम्हाला आजिर अनुभि येत होते पण त्यामागचं कारण इतकं स्पष्टपणे समजलं नव्हतं. तो
गुराखी म्हणाला,“डं डे तो इन्हे रोज ही पडते है , डं डे से ये नही डरते. आपके सफ़ेद कपडों से
भी ये नही डरते. ये तो आपसे डरते ही नही है . आपके साथ बहोत सारी शक्तीया चलती रहती
है जो आपकी रक्षा करती रहती है , ये उनसे डरते है . आप दे खना मैया, काले जानिर ज्यादा
डरते है , सफ़ेद कम डरते है , क्यो, मालूम है ? इन्होने वपछले जन्म मे काले काम ज्यादा वकये
है इसलीये इनको काला रं ग वमला.. और इनको इनके बुरे काम का दं ड भी वमला है , और िो
भी उन शक्तीयोंसे जो आपके साथ चल रही है . इसवलये ये ज्यादा डरते है , पर आपको डरने
की कोई जरूरत नही है . मा नममदा आपके साथ साथ चल रही है , िो आप पर कोई संकट
आने ही नही दे गी”… … खरं हे असं असतं वकंिा पररक्रमेबाबत असं म्हणतात हे माहीत
होतं.. पुढे मला ते अनुभिायला दे स्तखल वमळालं ..पण ती िेळ आली की मी ते वलवहनच…
आत मात्र लोहा-राच्या पुढचा प्रिास आवण अनुभि आधी वलवहते.
कवपल आश्रमात ज्या मैयाजी होत्या त्या कवपलदु लारी माताजींच्या वशष्या. कवपल
मुवनंची सेिा करणाऱ्या माताजी म्हणजे कवपलदु लारी माता. इथे अजून एक गम्मत ऐकली,
बघायची संधी आली नाही. असं म्हणतात की इथे सात गायी आहे त, त्यां ना सात नद्यां ची नािं
वदली आहे त. माताजी त्यां ना खोलीतूनच आिाज दे तात, तशी ती ती गाय उठून माताजींजिळ
येते आवण मग माताजी दू ध काढतात. मात्र आम्ही कवपल आश्रम सोडून पुढे वनघाल्यािर
कुणीतरी ही मावहती आम्हाला वदली आवण त्यामुळे त्या गोमतां चं दशमन काही होऊ शकलं
नाही.
पुढे शेताततलाच रिा होता. मझ्याजिळचं पाणी संपलं होतं. वतथे एक नाग मंवदर
वदसलं म्हणून मी वतथे जरा विसािले, आवण आजूबाजूला बघू लागले. २ ते तीन वमवनटातच
झाडीतून एक शेतकरी बाहे र आला आवण म्हणाला “लो, तुम्हारे वलये जल लाया हू” त्याला

कसं कळलं मला पाणी हिय? बाकी कुणी कुणी आजूबाजूला नसताना हाच कसा काय होता
वतथे? झाडीतून कसा आला हा, आवण पाणी भरलेली पेप्सीची बाटली कशी आली याच्या
जिळ? हे असले प्रश् पडत राहतात, त्या प्रत्येक प्रश्ाला नममदे हर असं उत्तर द्यायचं.. थोडा
िेळ आियम िाटतं , मग सिय होते… .मात्र हे ने मकं का होतं हे आत त्या गुराख्याने सां गीतलं
होतं.
पुढे कठोरा मोवहपुरा मागे आम्ही दत्तिाडयाला जाऊन पोचलो. वतथे फ़ार रमणीय
आश्रम आहे . वतथे इतकं छान िाटलं की दोन रात्री आम्ही वतथेच मुक्कम केला. इथे अंगणात
एक मोठं वशिवलंग आहे . बाजूला बसून पूजा करायला जागा आहे . त्या वठकाणी िेगळे च
व्हायब्रेशि जाणितात. खूप प्रसि आहे . मुख्य म्हण्जे इथे आसन लािण्याची व्यिस्था पवहल्या
माळ्यािर आहे आवण आजुबाजूला झाडी नसून मोकळं माळरान आहे . त्यामुळे पवहल्या
माळ्यािरून नजर जाईल वततक्या दू र फ़क्त नममदा माईच वदसते. वतथे बसून राहािं असंच
िाटू लागतं.
इथे एक गम्मत झाली बरं का… मी िरच्या माळ्यािर बसून मैयाकडे बघत होते, आवण
मला माईच्या आरतीचे सूर ऐकू येऊ लागले.. आता दु पारचे चारच जेमतेम िाजत आले होते,
या िेळी आरती कोण करतय म्हनून माझी नजर शोध घेऊ लागली मात्र कुणी वदसेच ना. माझी
पािले आरतीच्या वदशेने, आिाजाच्या वदशेने िळू लागली, मी खाली उतरले, आश्रमाच्या
मागच्या दाराने बाहे र गेले तसा आरतीचा आिाज अवधकावधक स्पष्ट होऊ लागला मात्र वदसत
कुणीच नव्हतं… मी अगदी मैयाच्या पाण्यापयंत गेले, आजूबाजूला सगळीकडे पाहीलं, पण
आता आिाज कुठून येतोय हे ही समजत नव्हतं. माझ्या चारही बाजुंनी आिाज आल्यासारख
िाटत होतं. वतथेच एका दगडािर मी बसून राहीले.. आधी आरती झाली, मग अष्टक झालं,
टाळ िाजिल्याचा अिाज पण येत होता… हळू हळू तो आिाज क्षीण होऊ लागला आवण
नममदे हर चा जप ऐकू येऊ लागला… बॅग्राऊंडला मैयाची आरती..अडीच तास कसे वनघून

गेले समजलं नाही… माझ्याकडून चक्क जप करिून घेण्यात आला होता!! माझं भान हरपलं
होतं की काय, ते माहीत नाही… पण आरतीसाठी आश्रमात माझी शोधाशोध सुरु झाली, मी
बाहे र गेल्याचं कुणीतरी माझ्या सोबतच्या मंडळीला सां गीतलं आवण मला बोलािायला सुरेखा
ताई आली तेव्हा समजलं की अडीच तास वनघून गेले आहे त… . नममदे हर चा जप आवण
आरती अजूनही हळू आिाजात ऐकूच येत होती… .मग मला मोठ्या महारां जाच्या आरती
मधले शब्द आठिले..“मन हे स्थीर करूनी पहा, रे िा तीरी सद् गुरू ला”… .हा अनुभि खूप
िेगळा होता, आवण हिाहिासा पण! मात्र पुढच्या अनुभिात म्हणजे राजघाटच्या प्रिासात “जे
यावच दे ही याची डोळा” बघता आलं ते काही औरच होतं… प्रिास आवण तो अनुभि, पुढच्या
लेखात सां गते.
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नममदे हर
आम्ही दत्तिाड्याहून पुढे वनघालो तेव्हा थोडा उशीरच झाला होता. मयूरेश दादा
सकाळी लिकर उठून पुढे वनघून गेले होते. आम्ही बाकी मंडळी नंतर वनघालो. त्यात गंमत
अशी तेव्हा आमच्या सोबत अलकाताई कुलकणी पण होत्या. त्यां चा दं ड आश्रमातच रावहल्याचं
सधारण ४ वकमी अंतर पार करून झाल्यािर लक्षात आलं. आता काय करायचं? उलटं परत
जाणं शक्य नाही! एकटी बाई जाईल तरी कशी आवण थां बेल तरी कशी? मग थोडं थां बलो,
वतथे रस्त्यािरून एक गािकरी माणूस सायकल िर जात होता, त्यानी ओळखलं की काहीतरी
अडचण या पररक्रमािासींना आलेली आहे . त्यानी विचारलं आवण लागलीच म्हणाला ‘आप
चलते रहो, आपका दं ड मै सायकल सेला दे ता हू… !’वबचारा आमच्यासाठी चार वकमी गेला
आवण दं ड घेऊन आला.
खरं तर गािागािातून मागम वदला होता तसं आम्ही दही बेडा, वपप्लोद, दे दला, कसरािद
मागे राजघाटला जायचं ठरिलं आवण कसरािदपयंत आलो दे स्तखल. इथून पुढे एकलदा आवण
राजघाट. आवण राजघाट हून पुढे सुरु होणार पररक्रमामागाम तला सगळ्यात कठीण रिा,
शूलपाणीची झाडी. पण गंमत मावहतीये का, हा राजघाटपयंतच रिा काही साधा सुधा नक्कीच
नव्हता. आम्हाला तरी तो शूलपाणी झाडी सारखाच कठीण िाटला.
कसरािद नंतर एक िाट शेतातून जाते. वतथे पुढे एक आश्रम लागतो. त्या आश्रमापयंत
आम्ही नीट पोहचलो, वतथे आश्रमातले स्वावमजी नव्हते म्हणून वतथे जाि थां बलो नाही आवण
राजघाटला लिकर पोहोचता यािं हा वह एक हे तू होताच.. पण असं होत नसतं… इथून पुढचा
रिा एकट होता, दोन्ही बाजूला बाभळीची जाळी होती आवण त्याहून गंमत म्हणजे दर पाचव्या

वमवनटाला दोन फ़ाटे .. कुठे जायचय काही काळायला मागम नाही. मग आम्ही लोकां च्या
पाऊलखूणा बघायला सुरिात केली, वजकडे जाि चपला जाताहे त वतकडे जाऊ, असं ठरिलं
आवण एक दोन दा तरी गोल चक्कर मारून परत होतो त्याच जागी आलो. तसं पाऊलखूणा
बघण ही काही चां गली कल्पना नव्हती कारण या कल्पनेमुळेच पुढे आम्हाला िेगळ्य़ाच
भयाला बळी पडािं लागलं. झालं असं की चपलां च्या खुणा बघता बघता मला, स्तस्मताला आवण
पसारकर काकां ना वबबट्याच्या पाऊलखुणाही वदसल्या. माणसापेक्षा त्या जाि होत्या…
आवण आम्हाला िाट सापडत नव्हती, पण तो वतथला चां गलाच जाणकार असला पावहजे असं
आमचं मत होतं. मग आता सोबत राहायचं, फ़ारसं मागेपुढे व्हायचं नाही िगैरे वनणमय घेतले.
लहानपणी आपण काही गोष्टी फ़ार मन लािून करतो. माझी िाचनाची आिड माझ्या
बाबां नी अगदी जीि तोडून पुरिली होती. बाकी आय़ुष्यात त्याचा फ़ायदा ही झाला पण नेमकं
नको अशा वठकाणी मला मी लहानपणी िाचलेले “रुद्रप्रयागचा नरभक्षक वचत्ता” आवण वजम
कॉबेट च्या िगैरे कथा आठिून गेल्या. मग आम्ही सगळे नममदे हरचा जप करत वनघालो.
सुदैिाने फ़ोनला रें ज आली आवण मयुरेश दादाला फ़ोन केला… तो एकटा गेला असािा इथून
या विचारां नीसुद्धा थरकाप झाला. पण त्याला दे स्तखल सोबत वमळाली होती. त्याला जसं जसं
आठिेल तसं तसं तो सां गत होता आवण तसं तसं पुढे सरकत होतो. मात्र रें ज गेली… .
आता आम्ही वकती दू र आहोत, कुठल्या वदशेला जायचय काहीही मावहत नाही. अशा
िेळी विजेचे दू रिर वदसणारे टॉिर फ़ार मदवतला धािून येत असते. आम्ही टॉिर च्या वदशेने
चालू लागलो पण ते खूप दू र होते. आम्ही संध्याकळपयंत वतथे पोहोचू शकणार नाही असं
िाटत होतं आवण रात्र इथे काढण्याबद्दल विचार करणं ही भयंकर होतं. आम्ही नममदे हर
इतक्या मोठ्याने म्हणत होतो की जेणे करून ते त्या प्राण्याला ऐकू जािं आवण हो त्या मैयाला
पण! तो येऊ नये आवण वतनी धािून यािं ह्या दोन इच्छा प्रबळ होत्या अगदी. झाली, त्यातली
एक इच्छा पूणम झाली… तसं पाहता त्या दोन्ही इच्छा पूणम झाल्या..

झालं असं की दू रून एक पां ढऱ्या रं गाचं पण मळकट धोतर घातलेला, अवतशय काळा
सािळा… अगदी दगडासारखा काळ्या रं गाचा, डोक्यािर टोपी घातलेला आवण धुळीने
माखलेला एक माणूस समोरून येताना वदसला.त्याला पाहून इतकं शां त िाटलं म्हणून सां गू!
तो जसजसा जिळ येत होता तसं तसं त्याच्या चेहऱ्यािरच स्तस्मतहास्य खूप ओळखीचं िाटत
होतं.. त्याच्या डोक्यािरची टोपी ही क्षणभर मला मुकुटासारखी िाटू न गे ली… काही समजलं
नाही मात्र मन प्रसि झालं. आता हा आपल्याला मदत करणार असं िाटायला लागलं.
त्याच्याशी बोलािं इतका जिळ तो अजून आला नव्हता.. मात्र तो जिळ आला तो क्षण
माझ्यासाठी खूप िेगळा आवण खूप अनपेक्षीत होता..
तो जिळ आला तसं आम्ही सगळे च त्याच्यािर तुटून पडतो की काय या आिेशात
राजघाटचा चा रिा विचारू लागलो.. आम्ही ३-४ जण एकदम बोलल्यामुळे त्याला कळलच
नसणार काही आवण म्हणून तो काही बोललाच नाही मात्र कमरे िर हात दे ऊन उभा रावहला
….
तो काळा सािळासा माणूस, हात कमरे िर, डोक्यािर टोपी, जी मला काही क्षणापूिी
मुकुटासारखी िाटली होती, तो शां त मुद्रेने हसत होता… मी अिाक होते, काकां नी त्याला
पत्ता विचारला… तो म्हणाला “अगले गाि तक मै आपके साथ चलता हू”… मी पसारकर
काकुंकडे पावहलं आवण आम्ही दोघीही एकमेवकंकडे पाहून काय म्हणालो मावहतीये ? अगदी
कावहही न ठरिता, न चचाम करता आमच्या दोघींच्या तोंडून काय वनघालं मावहवतये ?.. मी
म्हणाले “पंढरीचा विठोबा असािा तसाच आहे गं हा… .विठोबा आला धािून!”आवण पसारकर
काकू काय म्हणाली मावहवतये ?“पां डूरं गा… आलास बाबा”! त्या माऊलीकडे पाहून आम्हा
दोघींना एकाच िेळी तो आठिािा आवण एकाच िेळी हे असे शब्द आमच्या मुखातून बाहे र
पडािे! आम्ही दोघींनी फ़क्त हात जोडले, आवण त्या माऊलीच्या मागे मागे जाऊ लागलो.
ठरल्या प्रमाणे त्या विठू ने आम्हाला पुढच्या पाड्यापयंत सोडले. पाच सहा घरं जेमतेम

असतील नसतील..पुढे जंगल कायम..पण आता जंगल विरळ होतं आवण पावठमागे माणसां ची
ििी आहे हे मावहत होतं त्यामुळे घाबरायला झालं नाही. टॉिर मात्र अजूनही थोडं दू र होतं..
त्या टॉिर चा शोध घेत घेत आम्ही कसं तरी राजघाट च्या रे िाश्रय गोशाला आश्रमात एकदाचे
येऊन पोचलो.
इथे छानसं मंवदर होतं वतथेच आसन लािलं. इथून पुढे शूलपाणीची झाडी लागणार
होती. आम्ही टर ायल आताच पावहली होती. त्यामु ळे सगळ्यां नी सोबत राहयचं, गरम कपडे असू
द्यायचे, और्षधं असू द्यायची असं काही बाही सगळे च जण आपसात बोलत होते. माझ्याकडे
स्तिवपंग बॅग तर होती मात्र सतत कोंबून ठे िल्याने ती विरळ झाली होती आवण जवमनीिर
अंथरली असताना खालून पाठीला फ़ार थंड लागायचं.. अथामत राजघाटपयंत मला त्याचं फ़ार
िाट् लं नव्हतं मात्र झाडीत फ़ार थंडी असते, वशिाय झाडी मुळे काही वमळत नाही असाही
एक विर्षय होता, त्यामुळे काही घ्यायचं असेल सामान तर ते इथेच वकंिा बडिानी लाच घ्यािं
लागणार होतं. सोबत फ़ारसा पैसा नव्हता. वशिाय झाडीत लूटमार होते, इथले आवदिासी
लोक लुटून घेतात… अगदी बरे चदा अंगािर कपडा पण ठे ित नाहीत असं ही आधी िाचलं
ऐकलं होतं. झाडीतून जायचं की नाही, हा ही एक विर्षय होताच मात्र कावहही झालं तरी
झाडीतूनच जाईन असा माझा विचार पक्का होता. कोणते रिे उघडे आहे त आवण कोणचे
बंद, हे ही अजून नक्की मावहत नव्हते. धरणामुळे पाण्याची जी पातळी िाढते त्यामुळे बरे च
रिे पाण्याखाली गेले होते असं समजलं होतं.
तसा राजघाट चा काही भाग पण डूब मधे होता, म्हणजे पुढे कधी इथे आल्यास तो
वदसणार नाही हे मावहत होतं. मी ज्यािेळी पररक्रमेचे इतरां चे अनुभि फ़ेसबुक वकंिा इं टरनेट
िर िाचायचे नं तेव्हाचे काही फ़ोटॊ माझ्या डोळ्यासमोर होते. एक दत्ताचं मंवदर मी पावहलं
होतं… ते पाण्याखाली जातानाचे फ़ोटो कुवणतरी अपलोड केले होते पण मला काही केल्या
त्या गािाचं नाि आठिेना. मात्र ते मंवदर आपल्याला बघायला वमळणार नाही कारण ते

पाण्याखाली गेलं आहे हे मला मावहत होतं. सुंदरशा पायऱ्या, समोर खां ब, आतमधे संगमरिरी
फ़रशी, गाभाऱ्याला पण पायऱ्या आवण आत एकमुखी दत्ताची रे खीि मुती असं ते पाण्याखाली
गेलेलं मंवदर!..पण मला ते बघायला वमळनार नव्हतं आवण ते कुठे होतं ते मला अवजबात
आठित नव्हतं… जेव्हा जेव्हा डूब हा शब्द मी ऐकत असे तेव्हा तेव्हा मला ते मंवदर
आठिायचं… .राजघाट च्या या सगळ्या गोष्टी सुरू असतानाही डूब चा विर्षय वनघत होता
आवण ते मंवदर मला सारखं आठित होतं… . आवण अचानक ते मंवदर आठिून मला खूप
हळहळ िाटू लागली… अगदी आधी िाटली असेल नसेल त्याहीपेक्षा जाि. मझ्या हातात
हळहळण्या पवलकडे काहीही नव्हतं.
संध्याकाळी मैयापूजा करायला आम्ही मैयािर जायचं ठरिलं. अंधाराच्या बरच आधी
मैयािर जायचं होतं. साधारण दोन अडीच वकमी अंतर असेल, फ़ार नाही. आम्ही मैयािर
जायला गेलो तेव्हा कुणीतरी म्हणालं, नागपूरची एक बस पण पररक्रमािावसंना घेऊन आली
आहे आवण मैया वकनारीच्या आश्रमात त्यां चा मुक्काम आहे . मनात एकदम आपुलकीची
भािना वनमाम ण झाली आवण त्यां ना भेटायचं ठरिलं… . त्यां च्या आश्रमात जाऊन दोन चार
शब्द बोलािे, छान िाटे ल.. असं िाटलं आवण मनात विचार आला “ आज काहीतरी छान
होणारे , आपल्या नागपूरची मंडळी भेटतात आहे हे तर आहे च पण अजूनही काही तरी नक्की
होणारे छान”… कदावचत त्यात कुणी ओळ्खीचं भेटणार असेल, काय मावहत नाही पण असे
विचार मनात येत होते… आवण असच झालं दे खील… मला वतथे गेल्यािर नागपुरची मंडळी
भेटली पण अजून एक मोट्ठी भेट झाली… अगदी अशी की मी नकळत रडू लागले… . कोण
भेटलं असेल वतथे मला? माझे आई िडील?.. नाही… पण तसंच कुणी… खूप खूप जिळचं
… सां गते पुढच्या म्हणजेच १८ व्या भागात. अजूनही अनुभि आलेत राजघाटला… सां गते
सां गते… . थोडा िेळ द्या मला.. तोिर ..नममदे हर!
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नममदे हर.
राजाघाटला मैया वकनारी जाऊन संध्याकाळची आरती करायची होती. नागपूर हून
काही मंडळी बस ने आली आहे ते समजलं , त्यां नाही भेट द्यायची होती. मी मैयावकनारी
जायला वनघाली. कुणीतरी सां गीतलं होतं हा भाग पण डूब मधे जाणार आहे , इथलं मंवदर खूप
छान आहे , त्याचं दशमन घ्या, कदावचत पुढ्च्या िेळी ते वदसणार नाही. आवण असं सां वगतल्यािर
फेसबुक िर पावहलेलं मंवदर मला आठिलं, जे मला आता बघायला वमळणार नव्हतं. मी
मंवदरात जायचं पक्क केलं, आवण त्यावदशेने चालू लागले. ज्या क्षणी ते मंवदर माझ्या नजरे च्या
ट् प्प्प्यात आलं त्याक्षणी माझे डोळे पाणािले. हे तेच मंवदर होतं जे पाण्याखाली गेलं असल्याचे
फ़ोटॊ मी फ़ेसबुक िर पावहले होते. राजघाट च्या पवलकडच्या तीरािर वचखलदा म्हणून गाि
आहे , वतथून राजघाटला जोडणारा एक पूल आहे , तो बराच उं च होता, तरीही त्या पुलािर
पाण्याची पातळी मागच्या िर्षीपयंत गेली असल्याने तो पूलही, आवण ते मंवदर पाण्याखाली गेलं
होतं मात्र पाणी ओसरून यािर्षी ते बघण्याची संधी आम्हाला वमळालेली होती. तोच प्रकार
वचखल्दाच्या मंवदरा बाबतीतही घडला, वजथे िासुदेिानंद सरस्वती महाराजां नी चातुमाम स केला
होता. तेही मंवदर डूब मधे होतं आवण अनपेक्षीत पणे दशमन झालं.
खरं तर हा डूब प्रकार मला अवजबात आिडलेला नाहीये. आपली संस्कृती, आपली
दे िळं , अनेक लोकां ची घरं , अनेकां च भािविश्व वजथे रमलं त्या जागा, आठिणी, आयुष्य सगळं
सगळं विस्कटत जाते असे मला िाटते… असो, हा िेगळा भाग झाला. आवण हो वचखल्ह्द्याचे
अनुभि पण आपण वचखल्ह्द्यात पोचलो ना, झाडी आवण समुद्र पार करून की मग सां गेन.

तर आता आधी राजघाट चं हे मंवदर! इथली दत्तमूती बघून रडूच आलं..िाटलं
आपल्याला दशमन दे ण्यासाठीच महाराजां नी आवण मैयानी सोय केली आवण पाण्याखाली गेलेलं
मंवदर आपल्याला बघता आलं. शूलपाणेश्वराचं मंवदर मात्र बघता आलं नाही.. त्या वठकाणी पूणम
पाणी आहे आवण निीन मंवदर बां धलेलं आहे दु सरीकडे … . पण ह्या राजघाट् च्या मंवदराचं
आवण दत्ताचं दशमन मात्र
झालं… .”भेटीलागी माझे मन उतािीळ, कधी मी पाऊले पाहीन डोळा” असं काहीसं
मन या मंवदरासाठी विव्हळत होतं, ते फेसबुक िरचे फोटो पवहल्यापासूनच अगदी… . झालं
पूणम!
आता त्या नागपूरच्या मंड्ळींबद्दल सां गते. कधी नागपुरात असताना त्या माऊलींचं
दशमन नाही, ओळख नाही. मी नागपूरची म्हटल्यािर सगळी मंडळी माझ्याभोिती जमा झाली,
अथाम त नागपुरात कोण कुठे राहतात याची चौकशी झाली. आवण मग,“तुम्ही आता झाडीत
जाणार, काही सामान नागपूरला पाठिायचं असेल तर आमच्या जिळ द्या, तुमचा पत्ता द्या,
आम्ही घरपोच करून दे ऊ” असं आश्वासन वदलं. आमच्या नागपूरची लेक म्हणून मंडळींनी
थोडे थोडे एकत्र करून ५०० रुपये वदले. आवण हे मैयासाठी आहे , यातून तुम्हाला लागेल ते
खचम करा असे सां गीतले. वनरोप घेताना त्यातल्या एक मध्यमिगीय बाईना रडू आलं.“मला
पण पायी करायची होती पण तब्ब्ब्येतीमुळे होऊ शकत नाही तेव्हा आता तुम्ही नक्की करा
असं त्या म्हणाल्या”… तेव्हा िाटलं, जाणिलं ही संधी वमळणं वकती भाग्याचं आहे ते..
राजघाटला आम्ही दोन रात्री होतो. रिा कोणता घ्याययचा यािर चचाम सुरू होती. पाणी
कुठिर आहे , येिढ्यात पातळी िाढणार आहे का? कुणाकुणाची तब्ब्ब्येत साथ दे णार नाही
असे िाटते, िगैरे अनेक गोष्टींिर चचाम सुरू होत्या. मला लेप्याच्या मां गीलाल चा फोन आला.
तो म्हणाला “वददी, मेरे जमाई पुलीस मै है और िो पेटरोवलंग का काम करते है . उन्हे रािे की
जानकारी है . िो आपसे वमलने आयेंगे, पर थोडा लेट होयेगा” आता संध्याकाळ्चे ८ िाजून

गेले होते, आता कधी येणार हा माणूस? म्हं टलं ९पयंत आला तर येईल, नाहीतर उद्याच येईल
वकंिा रस्त्यात भेटेल कुठे तरी, कारण ९ नंतर, रात्री जंगल रस्त्यातून इतक्या दू र कसं शक्य
होणारे त्याला… . तसंच झालं, मां गीलाल चा जािई काही ९पयंत आला नाही. भोजन प्रसादी
घेऊन आम्ही गाढ झोपी गेलो. आवण रात्री अकरा िाजता मला फोन आला,“वददी मै मां गीलाल
का जमाई, िो आपसे वमलना था” मी म्हं टलं, कोई बात नही आप कल कहीं वमल लेना, या
फोन पे ही बात करना, आपको बहोत दू र से आना पडता होगा, इसवलये नही आये तो भी
चलेगा”..तो काय म्हणतो मावहवतये? “वददी मै आश्रम आगया हू, आप बाहर आजाते तो
वमलना हो जाता”… बाई ग, रात्री अकरा िाजता हा माणूस मला भेटायला आवण रिा
समजिऊन द्यायला आला होता.“वकधरसे आये” असं विचरल्यािर समजलं, तो २५ वकमी
गाडी चालिून मला भेटायला आला आवण आता पुन्हा २५ वकमी गाडी चालिून परत जाणार
… .”त्याला म्हं टलं मी “आज यही रुक जाओ, आसन की व्यिस्था हो जायेगी” तर नाही
म्हणाला, मला रिा समजिून सां वगतला, वलहून वदला आवण जाताना साधारण वकलोभर
फरसाण सगळ्यां साठी दे ऊन गेला… . वकती जीि लाितात ही लोक? कसे उपकार फ़ेडायचे
यां चे?
अरे हो, एक अनुभि सां गायचा रवहलाच. मागच्या अनुभिात आमचे रिे िेगळे
झाल्याचं सां वगतलं होतं ना, तेव्हाचा अनुभि बरं का! मी आवण सुरेखा ताई िेगळ्या रस्त्याने
गेलो आवण बाकी मंडळी िेगळ्या रस्त्याने, आठितय न? तर त्या िेगळ्या रस्त्यािर बाकी
मंडळीना कुणीतरी भोजन प्रसादीला बोलािलं होतं. आमच्या पसारकर काकू म्हणजे अगदी
सालस आवण प्रेमळ बाई. तर त्यां ना ज्या घरी जेिायला बोलािलं वतथे त्यां च्या स्वभािामुळे की
काय मावहत नाही पण ते कुटुं बीय काकुंना आजी म्हणूनच संबोधू लागले..खूप जीि लािला
त्यां नी..इतका की १५ वकमी अंतर असेल त्यां च्या गािाहून राजघाट, इथे आम्हा सगळ्यां साठी
ते डबा घेऊन आले. िीस-एक लोकां चा डबा, त्यात उपासाचं िेगळं आवण जेिायचं िेगळं ,
आवण हे सगळं ताजं गरम करून गाडीिर आणलं, जेिण होईिोिर ते दोघं बापलेक, म्हणजे

मोवनका आवण वतचे बाबा हे थां बले, आवण मग घरी गेले. अहो इतकच नाही , पुढचे ३ वदिस
आवण त्यां च्या घरापासून ४० वकमीपयंत ते आमच्यासाठी डबा आणत रावहले.. कोण हे लोक?
काय संबध आमचे त्यां चे? पण नाही… काय संबध असं म्हणून चालायचे नाहीच, कारण
त्यावशिाय का कुणी इतकं करतं? आवण ते आमचा आधार! ती आमची अिपूणाम , आवण ती
आमची नममदा माई… संबध कसा नाही म्हणायचा!
आता शूलपाणीच्या झाडीची तयारी करायची होती. थंडी फ़ार असणार होती.
माझ्याजिळ स्तिवपंग बॅग होती खरी पण ती थोडी आतल्या आत गोळा झाली होती, झाडीच्या
थंडीत तग धरणार नाही आवण जमीन थंड लागेल हे समजलं होतं, म्हणून एक स्तिवपंग शीट
घेणं गरजेचं होतं. इतरां नाही तसं थोडं फ़ार सामान लागणार होतं. पण इथल्या माकेट मधे
सामान वमळालं नाही. आवण आता पुढे कुठ सामान वमळे ल हे आम्हाला मावहत नव्हतं. मग
फोनाफोनी सुरू झाली आवण कुठून तरी हे सामान इथेच राजघाटला मागिून घेता आलं तर?
असा विचार आला. स्तस्मताच्या वमस्टरां च्या ओळखीतून पुढे ओळख काढत काढत कुणीतरी
एकजण सापडला, आवण तो सामान राजघाटपयंत आणून द्यायला तयारही झाला.. चला म्हणजे
सामान वमळणार, पण गंमत मावहवतये का, माझ्याकडे जाि पैसेच नव्हते! आता याला त्याला
मगून मला पैसे द्यािे लागणार होते, पण कुणाकडे वकती असतील दे िजाणे… मी मैयािर
सोडून वदलं!..
सामान आलं, गरजेपेक्षा खूप चां गल्या प्रतीचं आवण ररजनेबल रे ट मधे सामान आलं
होतं. माझ्याकडे पुरेसे पैसे नव्ह्तेच, मी त्याला विचारलं?“आपके अकाउं ट मे जमा करिा दू ,
मेरे पास पैसे नही है , मेरे हस्बंड आपके अकाउं ट मे जमा करा दें गे” तो ही हो म्हणाला…
चला काम जमलं खरं , पण असं होत नसतं.माझ्या वमस्टरां चा काही केल्या फोन लागेना.. तो
दु कानदार म्हणाला “आरामसे दे ना वददी कोई जल्दी नही है ”.. त्याचं वठक आहे हो पण
आपलं काम आहे न दे णं? हा माणूस आपल्याला ओळ्खत नाही तरीही आपाल्याला “वददी

आरामसे दे ना” असं म्हणतो, म्हणजे वददी त्याचे पैसे बुड्िणार नाही हा केिढा विश्वास! पुढे
तर झाडी म्हणजे वकती वदिस फोन बंद असणारे मावहत नाही! काय करािं सुचेना, आवण
अशातच माझ्या एका सरां चा मला फोन आला. मी त्याना माझ्या वमस्टरां ना वनरोप द्यायला
सां वगतलं आवण ह्या दु कानदाराचा अंकाउं ट नंबर पण वदला. आता त्याचा पैसा त्याला वमळे ल
म्हणून मी वनविंत झाले. नंतर ज्यािेळी फ़ोन लागला त्यािेळी मी “पैसे वदले का?”असं विचारलं
तर सवचन (माझे वमस्टर) म्हणाले मला वनरोप वमळालाच नाही… िाटलं सर विसरले असतील,
म्हं टलं या दु कानदाराला सां गते असं असं झालय, मी दे ते तुझे पैसे, असं म्हणून फोन केला तर
त्याचे पैसे त्याला त्याच वदिशी वमळाले होते… माझ्या सरां नी ते वदले होते… त्यां ना फोन
केला तर “माझ्याकडून कावहतरी फ़ुल ना फ़ुलाची पाकळी, म्हणून मीच वदले ते पैसे” असं
सरां नी सां वगतलं! मला हिं असलेलं सामान असं मैयानी मला कसं वदलं बघा!
शेिटी एकदाच सगळं सामान िगैरे झालं.. आता उद्या वनघायचं, बडिानी गणेशपुरा
भिती असा मागम होता, बडिानीला न जाण्यापेक्षा आतून पायिाटे ने जाऊ िगैरे गोष्टी झाल्या
… पण आपण ठरितो तसं होत नसतं. आता हा प्रिास झाडीतून होणार होता. आम्ही काय
होतं आवण काय अनुभि गाठीशी येतात यासाठी आतूर झालो होतो, कारण शूलपाणीची झाडी
हे मैयाच हृदयस्थान आहे … वतथे ज्या ज्या अनुभूती येतात त्या खूप प्रभािी आवण अदभूत
असतात.. या झाडीत असे खूप अनुभि आले… पररक्रमेत पवहल्यां दा २२ वकमी चालून आम्ही
भितीपयंत पोचलो, पण हा प्रिास आवण हा मु क्काम ..इथून पुढे पण झाडीचा सगळाच प्रिास
आवण मुक्काम कधी अंगािर शहारे आणणारा तर कधी कृतकृत्य करून सोडणारा, आवण
कधी आकलना पवलकडचे असेच आहे त.. एक एक अनुभि सां गते, पुढ्च्या भागात.
नममदे हर
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नममदे हर
राजघाट ते भिती या प्रिासात मला खूप कमी बोलािंसं िाटू लागलं. अचानक काय
झालं मावहत नाही पण बोलूच नये वकंिा रीअॅक्ट होऊ नये कशािर, नुसतं आतल्या आत बघत
राहािं असं िाटू लागलं.. कदावचत माझ्यातील आिेर्ष, माझ्यातील नकारात्मकता, माझा
माझ्यािरच्या ताबा या सगळ्या गोष्टी पुन्हा एकदा पडताळू न बघाव्या असं काही मैया मला
सुचित होती का मावहत नाही. मीच वलवहलेल्या एका अभंगाच्या ओळी मला राहून राहून
आठिू लागल्या.
अरे वकती उधळण। वकती आतुरले मन
जरा घालािे कुंपण। आतल्या आत॥
आता पुरे िणिण। तृप्ती पावहलेसे का।
माझे मज समाधा। आतल्या आत॥
बऱ्याच चढ उतारां चा हा रिा होता. तसं मनाचे ही चढ उतार जाणित होते पण समजत
मात्र नक्की नव्हते. ही उदासीनता नव्हती हे मात्र नक्की. माझं मन उदास नव्हतं पण अंतमुमख
होतं हे वनवित!एखाद्या िाटे िर अनाहूत पणे पािलं पडत राहतात तसं कावहसं होत होतं. हे
िेगळं होतं कावहतरी… . जेव्हा आपल्याला काही समजत नाही तेव्हा ते मैयािर सोडून द्यायचं
… मी ही तेच केलं..
“खरं च अहं कार हा फ़ार इतित: पसरलेला रोग आहे , आवण मी यातून सुटले
नाहीये..या रोगाची लागण आपल्याला सातत्याने होत असते आवण वजथे मनाला हा रोग जडला

वतथे त्याची अिस्था कमकुित होत जाते, आवण तोकड्या फ़सव्या अहं काराच्या आधाराची
िाट बघत आवण शोधत आपण कसल्याश्या खोल दलदलीत सापडत जातो” हे असे विचार
माझ्या मनात रें गाळत होते. मला अहं कार होता का? वकंिा अजाणतेपणी तो गळू न पडत होता
का? मावहत नाही, पण मैया िर सोपिलं की ती करते कावहतरी… वदिसभर हे िेगळं वफ़लींग
मनाला वचकटू न रावहलं खरं पण मुक्कामाला आल्यािर मात्र हे अनाकलनीय िेगळं िाटण
काय आहे याचा अंदाज आला.“शूलपाणीची झाडी हे मैयाचं हृदय आहे आवण वतच्या हृदयातून
जेव्हा आपण जाऊ तेव्हा आपल्या हृदयात हालचाल झाल्याशीिाय राहील का?”असा विचार
माझ्या मनात आला आवण अचानक अनाकलनीय अनुभिाचं आकलन झालं. आवण हो, हा
विचार मी केलाय असं मला िाटत नव्हतं, म्हणजे कुणीतरी हा विचार माझ्या मनात टाकलेला
आहे मला समजत होतं.
भितीला येण्या आधी आम्ही गणेशपु-राला भोजन प्रसादी घेतली.आधी वतथेच थां बायचा
विचार केला होता पण सगळ्यां च्या मातानुसार पुढे आलो. इथे भितीला एक वकराणा दु कान
आहे . त्याचा पत्ता आम्हाला कुणीतरी सां वगतला. ह्या दु कानदाराचं दु कान आवण घर मोठं होतं.
पण त्यानी आम्हाला घरात घेतलं नाही. दु कानासमोरच्या पायऱ्या आवण ओटा होता वतथे थां बा
असं त्यानी सां गीतलं. आियम िाटलं. इतकं मोठं घर होतं की आम्ही सगळे त्यात सहज मािणार
होतो, पण नाही. त्या वदिशी आम्ही पवहल्यां दाच अशाप्रकारे उघड्यािर झोपलो होतो. ही
सुरिात होती. पुढे शूलपाणीची झाडी असो की पुढची पररक्रमा, आता असं झोपािं लागू शकतं,
ह्याची ही पूिमतयारी. जेिणाचं ही तसंच! तो दु कानदार म्हणाला “भोजन व्यिस्था नही है ”
आवण आज आम्ही तब्बल २२ वकमी चाललो होतो. दु पारी गणेशपुऱ्याला मोवनका आवण वतचे
बाबा डबा घेऊन आले होते त्यातलं थोडं अि वशल्लक होतं, आवण गम्मत म्हणजे “मैया जी
अब मै घर नही लेकर जाउं गा खाना, आप साथ रखो” असा आग्रह आज मोवनका च्या बाबां नी
केला होता. गेले तीन वदिस ही दोघं जण आमच्या साठी डब्बा आणत होती (राजघाटला पण
आली होती, मागच्या अनुभिात सां वगतलय, आठितय न?), आज ती दोघेजण ४० वकमी गाडी

चालिून डब्बा घेऊन आली होती… आता उद्या यायचं नाही हे िचन घेउन त्या दोघां ना आम्ही
परत पाठिलं होतं. तर त्यानी वदलेलें थोडं सं अि म्हणजे काही पोळ्या आवण भाजी आम्ही
कागदात गुंडाळू न घेतली होती, आमच्या बरोबर एक तािसे दां पत्य पण होतं, त्यां नाही
कुणीतरी भाजीपोळी बां धून वदली होती, आवण आम्ही अिाची जमिाजमि करतोय हे पाहून
त्या दु कानादाराच्या बायकोनी त्यां च्या घरच्या सकाळ्च्या पोळ्या आवण बेसन असं अि
आम्हाला वदलं. आजची भोजन प्रसादी अशी पार पडली… आवण अशा भोजनप्रसादीची ही
पवहलीच िेळ!..आज पवहल्यां दाच आम्ही जिळ अि ठे िलं होतं आवण ते ही आग्रहाखातर!
आम्हाला आज जेिायला वमळनार नाही हे कदावचत नममदा माईला मावहत असािं, म्हणून वतने
तसा आग्रह करिला त्या मोवनका च्या िडीलां करिी!
आम्ही उघड्यािर झोपलो पण फ़ारशी थंडी िाजली नाही. शूलपाणी च्या झाडीतला
पवहला वदिस पार पडला. खरं तर वदिस येतो आवण आल्यापािली काही अनुभि दे ऊन वनघून
जात असतो, त्या वदिसाने वदलेले अनुभि चां गले वकंिा िाईटही असू शकतात, आपल्या
प्रारब्धाप्रमाणे, आवण प्रारब्ध आधीच वलवहल्या गेलेलं असतं. त्यामुळे जे समोर येइल स्वीकारणे
हाच एक मागम असतो. मग ते आनंदानी करा का दु :खाने, स्वीकार करािच लागणार!..असो
आता पुढचा टप्पा म्हणजे बोरखेडी. हीरालाल राित चं घर. हा आवण इथून पुढचा भाग
हा आवदिासी लोकां चा. पण अनुभि सां गण्या आधी त्या आवदिासींबद्दल लोक जे ऐकून आहेत
ते सां गते, आता झालेला बदल सां गते आवण आधीच्या घटनां चं कारण ही सां गते. तर हे इथेले
आवदिासी म्हणजे “मामा” पररक्रमा िासींना लुटून नेतात हे आम्ही ऐकून होतो. अथामत आधी
तसं व्हायचं दे स्तखल! अगदी अंगािरच्या कपड्यासह लोकां ना लुटून नेण्याचे अनुभि ऐकलेले
आहे त. मात्र पुढे या लोकां ना मदतही वमळत असे. असं का व्हायचं तर हा अवतशय गरीब
आवण दु गमम भाग. इथे सगळीच कमतरता, तेव्हा येणाऱ्या जाणाऱ्याला लुटून पैसा वमळतो हे
एक कारण आहे च! पण यामागचं आध्यास्तत्मक कारण िेगळं आहे असं सां वगतल्या जातं.

ह्या आवदिावसंना “मामा” असं म्हणतात. मामा म्हणजे आईचा भाऊ. हे मैयाचे भाऊ,
पण मग हे लूटतात कशासाठी? तर तुम्ही पररक्रमा करता म्हणजे तुम्ही तुमच्या आईकडे
आलेले असता. लहान मूल आईकडे येतं तेव्हा ते आपला लिाजमा घेऊन येत नाही कारण
आपल्या सिम गरजा आई पूणम करणार आहे याची त्याला खात्री असते. वकंबहूना आपल्या गरजा
काय आहे त हे आपल्यापेक्षा आईलाच मावहत आहे हे ही त्या बाळाला मवहत असतं. मग तुम्ही
आईकडे आला आहात, तर वतच्यािर विश्वास ठे िा, असं म्हणून हे मामा लोक तुम्हाला लुटून
घेतात आवण त्यानंतर तुम्हाला जी मदत वमळते त्यामुळे तुमचा तुमच्या आईिरचा विश्वास
िाढतो.. तर असं हे कारण!
तर जेव्हा आम्ही हीरालालकडे आलो तेव्हा वतथे आधी ही बरे च पररक्रमािासी होते.
म्हणजे एकूण ३० तरी लोक असतील. तसा हा हीरालाल म्हणजे मामां पैकीच एक असंही
समजलं पण त्याच्याकडे पाहून असं अवजबात िाटलं नाही. त्याच्या अंगणात त्यानी मां डि
घातला होता आणी सगळ्या पररक्रमा िावसयां ची आसन लािण्याची व्यिस्था वतथे केली होती.
वहरालाल चं एक दु कानही होतं, वतथे छोट्या मोठ्या ििू वमळतात. ३० एक पररक्रमािासी
एकत्र आल्यानंतर भजन, भस्तक्तगीतं , हरीपाठ असं म्हणत म्हणत भोजन प्रसादीची िेळ आली.
आज भोजन प्रसादीला चक्क दाल बाटी आवण हलिा होता! शूलपाणीच्या झाडीत, वजथे मामा
लोक लुटून घेतात िगैरे कथा ऐकल्या होत्या वतथे आम्हाला पंचपिािांचं जेिण वमळत होतं.
आमचे मोबाईल चाजम करायाला भरपूर जागा होती, वशिाय कुणाला काही हिं आहे याची
चौकशी पण हीरालाल भाई अगत्याने करत होते! शूलपाणीतही असा अनुभि येईल असं
अवजबात िाटलं नव्हतं, विशेर्षत: कालच्या भिती च्या अनुभिानंतर तरी!.. पण असं होत नसतं
… आपण जे ठरिू, वकंिा जसा विचार करू त्यापेक्षा नक्कीच िेगळं च असं आपल्या समोर
येतं… या झाडीमधे आलेले अनुभि आियम चवकत करणारे होते. असं म्हणतात की इथे नममदा
मैया दशमन दे ते. असं म्हणतात की इथे सप्त वचरं जीि दशमन दे तात… . खरं च असं होतं का…
आठ वदिस हा झाडीचा प्रिास होता.. वकती आवण कसे अनुभि आले यात?… एकदा तर एक

अवतशय दै िी अनुभि आला, आवण चमत्कारच झाला… माझ्या सोबतच्या शक्तींच सोबत
असणं हे मलाच नाही तर माझ्या सोबत असलेल्या स्मीताला पण जाणिलं… त्या शक्ती नसत्या
तर हे अनुभि सां गायला मी आज कदावचत वशल्लक रावहले नसते… .कशीकाय? सां गते
पुढच्या भागात.

नममदा पररक्रमा- एक विलक्षण अनुभूती- भाग २०

नममदे हर
तर मागच्या भागात मी माझ्या वशल्लक न राहण्याबद्दल बोलत होते. तो अनुभि सां गतेच
मात्र त्या आधीही काही झालं, ते आधी सां गते. तर हीरालाल भाईंकडून पुढचा प्रिास अवतशय
खडतर असा प्रिास आहे . त्यामुळे वतथे आजकाल लोक पोटम र करतात. उद्दे श असा की ही
गािातली मंडळी आजकाल लूटमार करत नाहीत. ती पोटम रची कामं करतात. तर एका
दगडात दोन पक्षी मारण्याचं हे काम, म्हणजे पररक्रमािासींना िजन उचलून जड खडतर
िाटे िर चालािं लागत नाही आवण या मंडळींना पण मदत होते.
हा आमुलाग्र बदल झाला एका संताच्या कायाम ने. इथे लखनवगरी बाबा म्हणून एक संत
होऊन गेले. मामा लोक लूटमार करू नये यासाठी त्यां नी फ़ार कष्ट घेतलेत. असं म्हणतात की
ते एक पररक्रमािासी होते आवण त्यां ना दे खील या मामा लोकां नी लुटून घेतलं. त्यानंतर त्यानी
पुढे पररक्रमा केलीच नाही, इथेच राहून ते गािक-यां ना समजिू वशकिू लागले ि
पररक्रमािासींची सेिा ही करू लागले. घोंगसा इथे त्यां चा आश्रम आहे . आता लखनवगरी बाबा
नाहीत मात्र लूट्पाट आता बंद झाली आहे .
तर इथे आमच्या सोबतच्या पररक्रमािासींनी पोटम र केले, मला दे खील इच्छा झाली, मात्र
त्या क्षणी माझ्या कानात कुणीतरी बोललं “हे काय करतेयेस तू? हे िजन म्हणजे फ़क्त
सामानाचं िजन नाहीये, हे तुझ्या कमाम चं ओझं आहे आवण तू असं दु सऱ्या कुणाला दे ऊ शकत
नाहीस”. मी दचकून आजुबाजूला पावहलं. वतथे कुणीही नव्हतं पण मी हा आिाज ऐकला
होता! आता मी पोटम र करणं अशक्य होतं आवण म्हणून मी काही पोटम र केला नाही. ती कठीण
िाट मी बॅग घेऊनच पूणम केली.

घोंगस्याला लखनवगरी महारां जाच्या आश्रमात आलो तेव्हा समजलं, लूट्मार होणारा
भाग आता संपला आहे . त्या अश्रमात आसन अशा वठकाणी लािलं की डोळे उघडले की मैया
वदसेल. इथेच याच आश्रमात आम्हाला एकदं त महाराज भेटलेत. एकदं त हे आम्ही ठे िलेलं
नाि, ते कोण काय काही मावहत नाही. पण अवतशय अिवलया माणूस.. स्वत: मध्ये मग्न
असणारा..इतका मग्न की त्याला कुणाच्या अस्तित्वाची कधी काळजी ही िाटली नाही आणी
कधी गरजही नाही. उं चपुरा, डोक्याला पागोटं , तोंडात फ़क्त एकच दात (म्हणून आमच्या पैकी
एकानं त्यां चं नाि एकदं त ठे िलं), पां ढरं धोतर आवण एक झोळी इतकच सामान. कुणी काही
वदलं तर खायचं नाही तर कुठून तरी आपली व्यिस्था करून घ्यायची..काळजी नाही… एकदा
त्यां ना रस्त्यात एक बकरी वदसली, त्यां ना भूक लागली असािी. त्यां नी त्या बकरीला पकडलं,
दू ध काढलं आवण सोडून वदलं.. दु ध वपऊन घेतलं आवण झोपून गेले.. असा हा माणूस!
तर हे एकदं त महाराज त्या वदिशी आमच्या बरोबर होते. हे गां जा पीत असत. त्या
वदिशी त्यां नी स्वत:च भोजन प्रसादीच वशजिून घेतलं आवण ते लिकर झोपले . आम्हाला
झोपायला साधारण ९ तरी िाजले असतील. आमची जेम तेम पवहली झोप झाली असेल नसेल
तो आम्हाला िेगळ्या भजनां चा आिाज ऐकू येऊ लागला. आमची पूणम झोपमोड झाली.. आम्ही
बाहे र जाऊन बघतो तर या एकदं त महाराजांनी बऱ्याच काट् क्या गोळा करून आणल्या
होत्या, त्यां ची शेकोटी पे टिली होती आवण हात शेकत हा माणूस भजन गाण्यात मग्न होता. ते
भजन गायचं थां बिणार नाहीत हे त्यां च्या हािभािािरून आवण एकदं रीत मग्नतेिरून स्पष्ट
जाणित होतं. आत जाऊन पुन्हा झोप लागणं अशा आिाजात शक्य नव्हतं.. मग काय आम्ही
ही त्या भजनां ना साथ दे ऊ लागलो.. करता करता ५ -६ लोक जमलीत आवण रात्री, मैया
वकनारी, थंडीत, शेकोटीची मजा घेत घेत भजन संध्या पार पडली.. सकाळी ४ िाजता एकदं त
महाराज आं घोळीला गेले, आवण आपलं पूजा अचाम वनपटू न पुढच्या प्रिासाला गेलेसुद्धा…
कसलीही भीती नाही, काळजी नाही की काही काही नाही.. खऱ्या अथाम ने विरक्तीला पोहचून

भक्तीत मग्न असलेली ही मंडळी, साधू संतच नाही का? तर अश्या प्रकारे एकदं त महारां जाचं
दशमन झालं… पुढेही अधून मधून होत रावहलं.
आता सां गते तो वशल्लक न राहण्याचा अनुभि. रिा खडतर होताच. माझे पाय फ़ार
घसरत होते. कारणही तसंच आहे , इथे या सगळ्या भागात मुरूम आहे , छोटे छोटे गोल गोल
दगड ज्याला वहं दीत कंकड असं म्हणतात ते सगळीकडे च पसरलेले, त्यामुळे पाय घसरून
वकतीदा तरी पडायला होत असे. अशात मी तीनदा पडले आवण दोनदा िाचले. जेव्हा जेव्हा
मी पडले तेव्हा तेव्हा मला खरं चटलंसुद्धा नाही, आवण त्यात काही विर्षेश असेल असा विचारही
माझ्या मनात आला नाही मात्र ते नंतर जाणिलं की आपण पडून आपल्याला नं लागणं हा
काही सिम साधारण अनुभि नव्हताच. झालं असं की मी जेव्हा जेव्हा पडले तेव्हा तेव्हा माझ्या
अंगाला जेिढी धूळ लागली असेल तेिढच काय ते लागणं… लक्षात येतेय का? धूळ लागली
माझ्या अंगाला, दगड नाही.. मी ज्या ज्या िेळेला पडले ते वजथे धूळ असेल आवण दगड
नसतील अश्याच वठकाणी पडले होते!
पण नंतर जे झालं ते विलक्षण होतं. एका वठकाणी थोडासा उतार होता आवण माझा
पाय घसरला… खाली चां गली मोठाली दगडं च होती, आवण आता मी पडणार होते, माझं
डोकं खाली सुळकेदार दगडािर लागून फ़ुटे ल असं माझ्या मागून चालणाऱ्या स्मीताला लक्षात
आलं आवण ती कानािर हात दे ऊन बघत राहीली… हा क्षण होता फ़क्त… समोरचा माणूस
आता पडे ल हे वदसत असतं पण आपण काही करू शकत नसतो तो क्षण … मी कमरे पासून
पूणम आडिी झाले आवण आता बस… आदळणार… इतक्यात माझ्या कमरे खाली कुणीतरी
आधार वदला आवण स्तरंगची बाहुली कशी झपाट्याने िर येते तशी मी आडव्याची उभी झाले!
मला तर तो स्पशम ही आठितो, अगदी अजूनही, पण कदावचत माझा भ्रम असं म्हं टलं तरी
स्मीताने जे पावहलं त्याचं काय? ती म्हणाली,“अग? अशी पडता पडता कशी काय तु अचानक
िर झाली?”आम्हा दोवघंनाही त्या क्षणी बािचळल्या सारखं झालं मात्र लगेच अंगािर काटा

आला… त्या क्षणी माझं डोकं फ़ुटे ल इतका टोकदार दगड माझी िाट बघत होता… काळ
आला होता, पण िेळ आली नव्हती कदावचत! माझी पररक्रमा अजून वशल्लक होती, म्हणून
असेल! अन्यथा हा अनुभि वलहायला मी वशल्लक नसते हे नक्की!
खरं तर इथे अजून एक गोष्ट झाली होती.हे डोंगर चढण्याच्या आधी माझ्या मनात
अहं कार आला होता. मी आधी वहमालयन टर े क केले आहे त, तोच विचार माझ्या मनात आला.”
आपण तर टर े क केलेयेत, ते ही उं च उं च, वहमालयन, हे पिमत काही इतके उं च नसतील, जमेल
आपल्याला” असा विचार माझ्या मनात आला होता. तसं पाहता आत्मविश्वास असणं िेगळं
आवण अहं कार असणं िेगळं . मला अहं कारच झाला होता… आवण मैया पररक्रमा करताना
आपण आपल्या स्वत:बद्दल विचार न करता मैयािर सोपिून द्यायचं असतं.. मी ते न करता.
“आपल्याला कठीण जाणार नाही” असा विचार केला..
अवभमानी का मान हटाती, दे ती जीिन दान,
मैया अमरकंट िाली, तू है भोली भाली ….
ह्या मैया भजनाची आठिण आली आवण समजलं ती कनिाळू असली अहं कारा सारखा
रोग ती आपल्याला लागू द्यायची नाही आवण लागलाच तर त्याची वशक्षा म्हणजे त्याचं हरण
केल्यावशिाय ती तुम्हाला पुढे जाऊ दे णार नाही.
पुढचा रिा याहूनही फ़ार फ़ार कठीण होता. पण मागम वजतका कठीण तेिढा दे ि
जाि आठितो ना… तसं असेल, प्रत्येक पािलािर जप करणं कसं असतं ते ह्या पुढच्या
प्रिासात समजत होतं. खारा भादल, भादल खापरमाळ आवण भमाना हे तर अवतशय कठीण.
आवण अशा कठीन प्रसंगी जे अनुभि येतात त्यां ची तीव्रता आवण त्यां चा गोडिा दोन्ही खूप खूप
अद् भूत असतात हे नक्की.

या शूलपाणीच्या झाडीत मैयाचं आणी सप्त वचरं जीिां चं दशमन होतं असं म्हणतात असं
मी मागच्या अनुभिात म्हं टलं आहे . मी आता तो अनुभि सां गेन मात्र खरोखरीच ते मैया दशमन
होतं का ते तुम्ही मला सां गायचय! हो म्हणजे मी फ़क्त अनुभि सां गणार आहे .. अंगािर काटा
आणणारा… माझ्या पररक्रमेतला सगळ्यात मोठा, सगळ्यात महत्त्वाचा असा अनुभि म्हं टला
तरी चालेल. उभ्या आयुष्यात हे असे काही अनुभि मी विसरूच शकत नाही असे आहे त.
अनुभि जरा मोठाच आहे . याच भागात सां गता यायचा नाही.. तेव्हा पुढच्या भागात सां गते…
पण एक नक्की… . हा अनुभि ऐकल्या िाचल्यािर तुमच्या डोळ्यात पाणी आलं नाही आवण
तुम्हाला नममदा माईच्या दशमनाची इच्छा झाली नाही तर निल, असं मी म्हणेन!.. सां गतेच,
पुढच्या भागात!
नममदे हर.
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नममदे हर.
मागच्या भागानंतर या िेळी िाचकां ची उत्कंठा वशगेला लािणार नाही, पट् कन अनुभि
सां गेन. तर हा रिा अवतशय कठीण, मात्र खारा भादल आवण भादल आवण खापरमाळ ही
चढाई तर भमाना हा उतार. बाकीच्यां नी पोटम र घेतल्यानंतर ती मंड्ळी सोबत सोबत चालू
लागली आवण मी नकळत थोडी पुढे गेली. मयूरेश जी माझ्याहून पुढे वनघून गेले होते. हे अंतर
कसं िाढलं काही समजलं नाही. एका वठकाणी अशी िेळ आली की समोर गेलेले मयूरेश जी
पण वदसेनासे झाले आवण मागे असलेले बाकीचे लोक आवण पोटम सम पण दू र दू र िर वदसेना.
पण मी चालत रावहले.
हा रिा कसा आहे ते आता सां गते. मी जे काही सां गते आहे यात यस्तत्कंचीतही िाढ् िून
सां गत नाही, जसे आहे तसे सां गण्याचा प्रयत्न करते आहे . मात्र रस्त्याचा अंदाज िाचकां ना
येण्यासाठी सवििर िणमन करते. तर ही चढाई, आवण रिा जेम तेम दीड फ़ुटाचा. एका
बाजूला पिमत तर दु सऱ्या बाजूला खोल खाली नममदा माई. या रस्त्यािर सगळीकडे मुरुमाची
खडी पसरलेली, आधार म्हणून धरायला काहीही नाही. नाही म्हणायला बाभळीची झाडी आहे
पण काटे असल्याने ती फ़ार पकडता येत नाही, आवण आता झाडीही “झाडी” म्हणािी अशी
रवहलेली नाहीये, बरीच विरळ झाली आहे .
तुमचा पाय घसरला तर तुम्ही खाली नममदा माईत पडाल असाच कावहसा हा मागम आवण
पाय घसरण्याचा चाि भरपूर. म्हणजे एक पाऊल पक्क रोिायचं आवण मग दु सरं
उचलायचं..तेही पवहले रोिलेलं पाऊल पक्क असेल तर, आवण तसं झालं नाही तर घसरू

शकतो आपण… असा हा रिा, आवण चढाईचा एन्गल ही भरपूर असािा, अगदी खडी चढाई
होती…
तर मागची मंडळी मागे, पुढची मंडळी पुढे… मी मधे. प्रत्येक पाऊल टाकलं की नाना
महाराज आवण मैया यां चा धािा सुरू. आवण असं असताना एका ठीकाणी ही दीड फ़ुटाची
िाटसुद्धा खचलेली, साधारण पुढचे अवडच तीन फ़ूट रिाच नाही. टां ग टाकून जाणे तेच काय
करािं लागणार होतं, आवण अशा वठकाणी पाय घसरला तर? तर मी खाली पडणार होते,
इतक्या खाली की वतथे पडल्यािर माझा मृतदे ह ही सापड् णार नाही, कुणी शोधूच शकणार
नाही. मी जरा िेळ िाट बवघतली, मागचे लोक येतील, त्या पोटम सम चा आधार घेऊ आवण जाऊ.
जिळ जिळ पाऊण तास झाला तरी कुणी येईना… मी िाट तर चुकली नाही न असा संशय
पण आला.. फ़ोन करािा कुणाला म्हणून फ़ोन काढला तर नेटिकम नाही…
आता मात्र मी खूप घाबरले होते..नाही नाही, मृत्यूला नाही, तो एक ना एक वदिस
येणारच आहे . माणूस घाबरतो ते आपल्या माणसां च्या भािनां ना. मला माझा मुलगा
डोळ्यासमोर वदसू लागला. मी मेले तर त्याला वनदान ते समजण तरी आिश्यक आहे न? आई
पररक्रमेला गेली आवण परत आलीच नाही तर तो आयुष्यभर माझी िाट बघत बसेल… त्याची
इश्वरािरची श्रद्धा ..त्याचं काय होईल? हे सगळे विचार त्या िेळी मनात आले. अथाम त मैया असं
होऊ दे णार नाही हा विश्वासही होताच, पण तरीही समोर मृत्यू असताना इतकं शां त आवण
विचारी राहता यािं येिढी मी पररपि नाही हे मला मावहत होतं. मी इथे जंगलात थां बू ही शकत
नव्हते आवण पुढे जाऊ ही शकत नव्हते. मी रिा चुकलेले असेन तर िाट बघण्यात अथमच
नाही आवण पुढे जायचे तर आता उडी मारून जाण्याशीिाय पयाम य नाही. मी माझे जोडे काढले
आवण त्या रिा खचल्या च्या पुढच्या रस्त्यािर फ़ेकले, म्हणजे अवडच फ़ुट पुढे… ते वतथे
पोचले, िाटलं चला, आता मी पडले तरी मागून येणा-यां ना समजेल. मग मी बॅग ही फ़ेकली…
ती ही गेली… . मग मला जरा हायसं िाटलं, की आता तर नक्कीच माझा शोध घेतल्या जाईल.

आवण मग सगळ्यां चे चेहेरे आठिून, मैयाचा धािा करून, मुठी बंद करून, डोळे वमटू न मी
उडी मारलीच… दु सऱ्या क्षणाला मी त्या गॅप च्या पवलकडे आवण सुखरुप पोहचले होते. मी
जीिंत होते. माझ्या अंगाला काही लागलय का हे मी चाचपडून बघू लागले, आवण ज्या िेळेला
मी माझ्या दं डाला हात लािून चाचपडत होते त्या िेळेला मला वतथे काय जाणिलं मावहवतये?
लहान मुलाला बखोटीला पकडून आई कशी ओअढते न? तसं माझ्या दोन्ही दं डां ना कुणीतरी
धरलं होतं… तो स्पशम मला जाणित होता.. एवककडे माझी गुरुमाऊली आवण दु सरीकडे
माझी मैया असं मला धरून ती उडी पार करिून घेतली होती.. अजूनही रिा कठीणच होता
पण मला आता धीर आला होता.. मी झपाझप पुढे पाऊलं टाकत होती आवण मन मात्र व्यक्त
व्हायला धडपडत होतं.थोडा िेळ चालून झाल्यािर एक मोकळं आवण सुरक्षीत असं छोटं सं
चौकोनी आकाराचं मैदाना सारखं लागलं. मी वतथे बसले आणी ढसढसा रडले.. फ़ोन बाहे र
काढला..फ़ुल नेटिकम होतं फ़ोन ला..बाबासाहे बां ना (माझ्या गुरुंचे नातू, पण गुरुंसारखेच) फ़ोन
लािला.. मी एकही अक्षर बोलू शकले नाही.. मी फ़क्त “मी सुरुवच” इतकं बोलून रडू लागले.
त्यािर बाबासाहे ब म्हणतात “तू रडू नकोस, आजच सकाळी नाना महारां जाना पुन्हा एकदा
सां गीतलय. लेकरू पररक्रमेला जातय, लक्ष असू द्या, हे बघ तू सुरक्षीत आहे स.. काळजी करू
नकोस, शां त झालीस की फ़ोन कर”… हे असं होणार हे त्यां ना मवहत होतं!
हा अनुभि इथेच संपत नाही.. हे तर गुरुंनी वदलेलं सां त्वन! मैया चं येणं अजून बाकी
आहे ! याच भागात सां गते.. तर तो फ़ोन झाल्यािर मी अजून पुढे गेले. आता रिा जरा मोठा
ही होता आवण सुरक्षीत ही होता. घसरून पडण्याची वभती नव्हती.मी या चौकोनी मैदानािर
तासभर तरी बसले असेन. मी पुढे वनघाले आवण जरा िर चढू न अजून एक मैदाना सारखे
लागले वतथे बसले. हे अंतर चालून यायला मला अधाम तास तरी लागला असािा. वतथे मी बसते
न बसते तोच एक पिीशीची बाई भला मोठा हं डा घेऊन आली… मला म्हणाली “हो गया
रोना ढोना? अब जल वपयेगी? एक घंटेसे तेरे वलये यहा बैठी हूं , वकतने धीरे चलती हो मैया…
” ती बाई वतथे एक तासापासून मला पाणी पाजायला थां बलेली. मी पाणी प्यायली.. बोलता

बोलता मी वतला विचारलं “ मैया कहासे पानी लाती हो?” ती ही शां तपणे आवण सहजतेने
म्हणाली “ये नरबदा जी से”… मग मी वतला रिा विचारला, वतनी सां गीतला..आवण मी पुढे
चालू लागले… मी पुढे गेल्यािर माझ्या डोक्यात लख्खं प्रकाश पडला तो असा.. मी रडतेय हे
वतला कसं मावहत? ती नरबदा जी हून पानी आणते म्हणाली, थोड्या िेळापूिी मी नममदा माई
इतकी खोल पावहली होती की तीत पडून केिळ मोक्षच शक्य होता! मग ही कसं पाणी आणते
इतक्या खालून? मला मैयानी दशमन वदलं होतं… साक्षात… मला वतच्या हातां नी त्या माईनी
पानी पाजलं आवण मला समजलं पण नाही… माझे गुरू आणी माझी माय माझ्यासोबत आहे
याची खात्री पटली, पण मी मूखम, वतच्या पायािर डोकं ठे िून नमस्कारसुद्धा केला नाही मी…
पुन्हा एकदा रडू आलं… पण इलाज नव्हता… हे असं होतं… त्या शक्तीचा प्रभाि इतका
जाि असतो आपली मंद बुद्धी दीपून जात असली पावहजे.. आपल्याला कावहही समजत
नाही.. असाच प्रकारचा अनुभि पुढेही आला मला, धारे श्वर च्या पुढे… तेव्हाही ही माईला
ओळ्खू शकले नाही, पण तो अनुभि धारे श्वर च्या भागात सां गते. आता इथून पुढे शां तीलाल
पािराचं घर आवण वतथला अनुभि ही सां गते.. पण पुढच्या भागात. हे अनुभि वलवहतानासुद्धा
माझ्या अंगािर काटा येतो आहे … मला माझ्या आईची आठिण येते आहे , मला माझ्या
चुकां ची लाज िाटते आहे , आवण हे सिम सोडून माझ्या आईच्या कुशीत शां तपणे जगािंसं
िाटतय… आवण प्रत्येक िेळा हा अनुभि आला की ही ओढ प्रकर्षामने जाणिते. हा अनुभि
तुम्ही िाचत असताना कदावचत मी माझ्या माईच्या कुशीत असेनही.. मैया जाणे… पुढचं पुढे
बघून… तोिर थां बते…
पण शां तीलाल पािराच्या छोट्याश्या घरी त्याच्या घरचे ८ आवण आम्ही ११ लोक कसे
रावहलो? अठरा विश्व दाररद्र्य कसं पावहलं आवण त्या दाररद्र्यात राहणारा श्रीमंत माणूस आम्हाला
कसा काय भेटला, वशिाय या िेळी मैयाने काय चमत्कार दाखिला, हे पुढच्या भागात सां गते.
नममदे हर.

नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग २२

नममदे हर
नममदा माईनी दशमन वदल्याचं मागच्या अनुभिात सां वगतलं होतंच.. वतथून पुढे आधीच
वनघालेले मयुरेशजी बसलेले मला वदसले. मग आम्ही सोबत पुढे वनघालो. जरा अजून पुढे जात
नाही तर एक म्हातारे आवण आं धळे बाबा पाणी घेऊन बसलेले वदसले. पररक्रमािासी थकून
येतात आवण त्यां ना पाणी वमळािं म्हणून हे आं धळे बाबा कुठु नसे पाणी भरून आणतात. बंदच
काय तर उघड्या डोळ्यां नी ही वजथे चालणं कठीण वतथे हा आं धळा मटका भर पाणी आणून
फ़क्त पररक्रमािासींसाठी बसलेला असतो हे बघून आपल्याला डोळे आवण हातपाय असूनही
आपण काहीच करत नाही याची लाज िाटते. बाबां चा प्रसाद म्हणून आम्ही घोट घोट पाणी
प्यायलो..त्या बाबां नी अंगात एक जावकटासारखं कावहतरी आवण खाली पंचा असं घातलं होतं.
आम्ही पुढे वनघालो आवण मयुरेश जी अचानक मागे िळले.. आपल्या अंगािरचं उपरणं काढू न
त्यां नी त्या अंध बाबाच्या खां द्यािर घातलं, डोळे पुसले आवण कावहही न बोलता पुढे चालू लागले
… .तो क्षण अंतमुमख करणाराच होता. त्या िेळी मला फ़ारसं समजलं नव्हतं पण नंतर जाणिलं
… तो मयुरेश जींना त्यािेळी कसलातरी झालेला साक्षात्कारच असला पावहजे..
पुढे आम्ही शां तीलाल पािरा यां च्या घरी पोहचलो. एक साधारण २० फ़ुट बाय १५
फ़ूटची जागा, म्हणजे त्या शां तीलाल चं पूणम घर.. कदावचत अजूनही लहान.. या घरात २-३
गायी, ८-१० बकऱ्या, कोंबड्या, मां जरी, असंख्य उं दीर, आवण कुत्रे यांच्याशीिाय शां तीलाल,
त्याची बायको, आवण ८ मुले राहात होती. शां तीलालचं सगळ्यात लहान मूल म्हण्जे २१
वदिसां ची मुलगी. वतच्या अंगािर कपडा नाही. एका वसंथेटीक फ़ाटक्या साडीमधे वतला
गुंडाळू न ठे िली होती.बाकी मुलां च्या अंगािरचे कपडे ही फ़ाटलेले होते.२१ वदिसां ची बाळं त

बाई कामाला लागलेली होती. ते सगळं पाहून खरं तर दाररद्र काय असतं ते समजत होतं.. पण
आता आम्हाला श्रीमंती काय असते हे बघायला वमळणार होतं.
आम्ही आजची रात्र वतथे राहणार म्हणजे आमची भोजन प्रसादी वतथेच होणार.
शां तीलालकडे घरी फ़क्त ३ वकलो तां दुळ आवण थोडीफ़ार चिळीची डाळ होती. एिढ्याश्या
अिात आम्ही ११ अवण ते ७ अश्या १८ जणांच पोटभर जेिण होणं अशक्य होतं. वशिाय
पररक्रमािासी थकून आले होते, भुका लागल्या होत्या. शां तीलालच्या बायकोनी तां दुळाचा डबा
आमच्यासमोर आणून ठे िला आवण म्हणाली- “मैयाजी इतनाही चािल है घर मे. आज आप
भोजन पा लो, हम आज नही पायेंगे, कल पा लेंगे” – हो, आमच्यासाठी ती आणी वतची मुलं
उपाशी झोपायलाही तयार होती. घासातला घास दे णं िेगळं पण आपल्याकडे कावहही
नसताना आपल्या समोरचं ताट समोरच्यां ना आदरानी खाऊ घालून स्वत: उपाशी राहणं हे
जमण्यासाठी मनाची श्रीमंती असािी लागते. ज्यां च्याकडे धन आहे त्यां च्याकडे ही श्रीमंती
असेल की नाही मावहत नाही पण हा शां तीलाल मी पावहलेला सगळ्यात श्रीमंत माणूस होता.
अंगािर घालायला कपडा नाही पण मन सोन्याहून चकचकीत आवण मोलाचंसुद्धा… मन खूप
भरून आलं..
आमच्या जिळ एक कोरी ओढणी होती. त्या ओढणीचे सुरेखाताईनी झबले आवण टोपरे
कापून वदले. मी सुरेखाताई आणी मयुरेश दादा आम्ही ते वशिले, अगदी हातानी, सु ईदोरा
घेऊन, मोबाईल च्या आवण मेणबत्तीच्या प्रकाशात. दु सयाम वदिशी सकाळी आम्ही शांतीलाल
च्या बायकोला बसिलं, वतला आवण त्या छोट्या बाळाला औक्षिाण केलं. आमच्या जिळ जे
काही थोडफ़ार होतं त्यातून काही पैसे जमा केले आवण हे झबलं टोपरं आवण पैसे त्या बाळाच्या
अंगािर घातले.. वतचं नाि ठे िलं रे िा.. आमची रे िा…
ह्या आमच्या रे िाला आम्ही आता यापुढे केव्हा बघू आम्हाला मावहत नाही. पण ह्या
रे िाला आम्ही विसरणं शक्य तरी आहे का? जीचे चे आईिडील. स्वत: उपाशी राहून, घासातला

घास काढू न आम्हाला भरितात त्यां च्यापोटी रे िाच जन्म घेऊ शकते ना? काही तासां चा
आमचा हा सहिास पण इथून पाय वनघत नव्हता.. त्या घराशी, रात्रभर अंगाखां द्यािर नाचत
असलेल्या उं दरा मांजरां शी, गुरां शी, अगदी वभंतीशीसुद्धा जन्म जन्मां तरीचं नातं आहे असं िाटू
लागलं होतं. पण पररक्रमा पुढे न्यायला हिी होती आवण आम्हाला अजून मोठ्या वबकट
रस्त्यािर िाटचाल करणं भाग होतं.
सकाळी लिकर वनघालो, हा भला मोठा डोंगर जो चढू न आलो होतो तो आता
उतरायचा होता.आधी िाटलं होतं चढण्यापेक्षा उतरणं सोपं जाईल. पण तसं नव्हतं. एका िेळी
अधेच पाऊल मािेल अशी िाट होती. मुरुमाची खडी होतीच. उतरताना सगळा तोल समोरच्या
बाजूला जात होता. अशा िेळी पाय घसरला तर मोक्षच! मी बूट काढू न घेतले होते, दु सरा
पयाम य नव्हता. हा जिळ जिळ १२ वकमी चा शेिट् चा टप्पा होता. तो कुणाचाही “शेिटचा टप्पा
” ठरे ल असाच होता. त्याचं नाि होतं “भमाना” आवण मी त्याला “भयाणा” म्हणू लागले
होते, भयानक असाच होता तो! पडण, सािरण अधुन मधुन होत होतं पण कुणाला फ़ारसं
लागलं नव्हतं. मात्र त्या पडण्यातलं एक पडणं माझ्या आवण स्मीता साठी शेिटचं ठरलं असतं.
आम्ही एक एक पाऊल उतरत होतो, इथे दोन्ही बाजूला दरी होती मात्र डािीकडे
काहीच आधार नव्हता आवण उजिीकडे वकंचीत उं चिटा, म्हणजे लहान मुल पलंगािर झोपलं
असेल तर ते पडू नये म्हणून आपण कशी उशी लाितो न अडकण म्हणून, साधारण तसा
उं चिटा होता, मग पुढे खोल. आम्ही रां गेत उतरत होतो पण एकमेकांमधे अंतर ठे िून होतो,
जेणेकरून एकाचा धक्का दु सऱ्याला लागून तोल जाऊ नये. स्मीता पुढे होती आवण मी मागे.
सुरेखा ताई बरीच मागे होती आवण मयुरेश पुढे.. उतरता उतरता माझा पाय जोरात घसरला..
माझ्या पाठीला बॅग असल्याने माझी पाठ अन मान िाचली, मी जवमनीिर आडिी पडले आवण
घसरू लागले, अगदी लहान मूल घसरगुंडी िर घसरतात तशी… वकती प्रयत्न केले तरी मला
थां बताच येईना… नशीब की मी उजव्या बाजूच्या त्या उं चिट्याचा आधारानेच घसरू लागले

आवण डािीकडे माझे पाय फ़ेकल्या गेले नाही ..नाहीतर मी घसरत घसरत खाली दरीत गेले
असते. मी पडलेली पाहून सगळे जण जागीच स्थीर झाले …दु सरं काहीच करता येणं शक्य
नव्हतं. अगदी एक पाऊलही उचलून माझ्या वदशेला टाकणंसुद्धा कठीण.. माझा अंत सगळे
बघणार पण कुणी काहीही करू शकणार नाही हे मला मावहत होतं… मी पडले होतेच आवण
आता मी स्मीताला जाऊन आदळणार होते. मी जिळ जिळ १०-१२ फ़ुट घसरून स्मीताला
जाऊन आदळले… स्मीता मात्र सािध होती म्हणून बर झालं.. ती चटकन गुढघ्यािर बसली
आवण मला धरलं.. वतनी धरल्यामुळे मी थां बली, नाहीतर तशीच अजून वकती खोल गेली असती
मैयाच जाणे! मला थां बलेलं पाहून सगळ्यां च्या वजिात जीि आला आवण मग सगळे अगदी
सािध आवण बहुतां श िेळा बसून बसूनच उतरत होते. मी इतकी घसरून खाली गेले पण मला
फ़ारसं लागलं नाही, थोडं खरं चटलं. पाणीिरच्या बॅग चा खूप फ़ायदा झाला, माझ्या पाठीच्या
कण्याचं रक्षण आवण स्पीडला थोडा अडसर हे दोन्ही फ़क्त बॅग मुळे शक्य झालं.
मी मनातून घाबरले होते. माझे हात पाय आता लटलटत होते. इथून पुढचा उतार
अजूनच कठीण होता. एक पाऊलही पुढे टाकायची माझी वहम्मत होत नव्हती. इथेच बसून
राहािं असं िाटू लागलं. खाली बवघतलं तरी माझे डोळे वफ़रायला लगले होते, अजूनही इतकं
उतरणं बाकी होतच. पण मैया कनिाळू आहे च. मागे येत असणाऱ्या पोटम र प्रेम नी मला
बघीतलं आवण तो धाित पुढे आला. त्या मंडळीना बऱ्यापैकी सिय असते. त्याने मला बॅग
मावगतली, आवण मी नाही म्हणाले… . मग त्याने माझा हात धरून मला उठिलं आवण हात
धरुन धरून १५- २० पािलां पुढे असलेल्या एका दगडािर नेऊन बसिलं… मग तो पुन्हा मागे
गेला आवण मागच्यां ना घेऊन आला… असं करत करत त्याने तो उरलेला भमाना मला हात
धरून धरून पार करून वदला… माझी पररक्रमा पूणम होणार होती, कारण आज मला कावहही
झालेलं नव्हतं.

भमानाला उतरल्यािर आता चालायची इच्छा होत नव्हती. जिळच आश्रम असेल असं
िाटत होतं पण तसं नव्हतं. आता मुक्कामाला पोहोचायला अजूनही आठ दहा वकमी चालून
जाणं बाकी होतं. संध्याकाळ्च्या आत मुक्कामाला पोचणं आिश्यक होतं कारण हा सगळा
कच्चा आवण जंगलातला रिा होता. तसं भमाना गाि होतं, पण वतथे सोय नव्हती. तािसे काका
काकूंना मात्र भमाना मध्ये जागा वमळाली, आम्ही बाकीचे तसेच मजल दरमजल करत पुढे
जाऊ लागलो.
प्रत्येक स्थानाला काही महत्व असतं, काही वठकाणचे कंपनं सुखािह असतात तर
काही वठकाणचे भयाण असतात. मुख्य म्हणजे असे टप्पे जर िारं िार, अगदी एका पाठोपाठ
एक आले की विवचत्र आवण कन्फ़्युस्ड िाटू लागतं. तसाच हा दहा वकमी चा रिा होता. कधी
छान िाटायचं तर कधी भयाण… पण फ़ायनली आम्ही सािरीयाला नममदा जीिन शाळे त
जाऊन पोहोचलो..वमत्रां नो, इथे पोहचलो पण हा ही आवदिासी भागच बरं का! म्हणजे अजून
शूलपाणीची झाडी संपलेली नाही, मात्र आता उं च चढ आवण तार संपले होते. मैयाचं हृदय
अजूनही पूणम पार व्हायचं होतं. नममदा जीिन शाळे तला मुक्काम आनंदमयी होता पण पुढे
बोरी गािात आलेला अनुभि अजूनच िेगळा होता. मैया तुमच्या सगळ्या इच्छा पूणम करतेच
… कसं ते सां गते बोरी गािाच्या अनुभिात, मात्र पुढच्या भागात.
नममदे हर
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‘ नममदा जीिन’ शाळे त खूपच प्रसि िातािरण होतं. ती आश्रम शाळा होती आवण
आजूबाजूच्या अवदिासी गािातली मुलं वतथे वनिास आवण वशक्षणासाठी एकत्र आली होती.
माझं आयुष्यच लहान मुलां च्यात गेलं आहे म्हणून असेल, मला इथे खूप खूप छान िाटलं.
माझ्यात निीन उत्साह भरल्या गेला. आता धडगाि साठी वनघायचं होतं. तसं अंतर फ़ार नव्हतं
पण ऊन फ़ार जाणित होतं. खरतर नोव्हें बर मवहना होता हा तरीही ऊन फ़ार होतं.. वदिसभर
पायी चालताना त्रास होत होता.
बरं च अंतर चालून झाल्यािर भूकही लागली आवण आराम करायलाही वनिारा हिा
असं िाटू लागलं, पण काय आियम, इथे सगळी घरं उघडी, आवण घरात कुणीच नाही.
कुणाच्याही घराच्या आत कसं काय जायचं आपण.. भोजन प्रसादी तर दू रच पण सािलीची
जागाही सापडत नव्हती. आज भोजन प्रसादीचं कठीणच झालं होतं. आता माधुकरी वशिाय
पयाम य नाही पण मागणार कुणाकडे ?
आम्ही प्रत्येक घरा घरां त डोकािून पाहात होतो.. बऱ्याच घरी फ़क्त लहान मुलंच होती..
आवण अनेक वठकाणी घरं ररकामी पडलेली… शेिटी मयुरेशला एक घर सापडलं.. वतथे एक
बाई होत्यात घरी. वनिाऱ्याची जागा वमळाली आवण मयुरेश नी माधुकरी मावगतली. तसं त्या
बाईनी मक्याचं पीठ समोर आणून ठे िलं. आमच्याकडे न अि वशजिायला सामान न भां डी..
वशिाय मक्याच्या भाकरी येतात कुणाला? ते जाऊदे , नाही भाकरी तर जे होइल ते खाऊ
एकिेळ, पण तिा, चूल, भां डी हे सामान? आम्ही आमचा प्रश् मैयाजींना सां वगतला… वतनी ते
मक्याचं पीठ उचलं आवण आत घेऊन गेली.. आता जे पीठ होतं ते ही नव्हतं आमच्याजिळ,
पण थोड्याच िेळात वतनी आिाज वदला..“अब इतना सामान आपको दू ं गी उससे अच्छा मैही
आपको खाना बनाके स्तखला दे ती हू”… आयती भोजन प्रसादी वमळािी, आवण आराम

वमळािा अशीच इच्छा होती… ती मैयानी पूणम केली. त्या मैयाजींनी मक्याच्या गरमागरम
भाकरी आवण तुरीच्या दाण्यां ची आमटी असं जेिण करून खाऊ घातलं. अिदानाचं महत्त्व
काय असतं ते तेव्हा खरं समजलं… . ज्या िेळी माणूस शीजिून, कष्ट करून खायच्या
पररस्तस्थतीत नसतो, अंग लाही लाही झालं असतं, घसा कोरडा पडला असतो, तेव्हा वमळालेली
गुळ भाकरीसुद्धा अमृतासारखी असते… . वकती वकती म्हणून भरभरून सवदच्छा त्या
मैयासाठी आमच्या मनातून वनघाल्या असतील म्हणून सां गू! अथाम त हे सगळं नमाम दा माईनीच
वतच्याकडून करिून घेतलं पण त्या वदिशी तृप्त मनानी आमच्या सगळ्यां कडूनच शब्द वनघाले
“ अिदाता सुखी भि”..आपल्या जगात आपण खरं च वकती “माजलेलो” असतो हे इथे
आल्यािर समजतं आवण प्रत्यक्षात हा “माज” वकंिा हा अहं कार कसा वनरथमक असतो हे
समजू लागतं. पररक्रमािासींच्या सेिेची संधी मैयाने द्यािी हीच वतला विनंती आहे .
इथून पुढे राजबडीच्या आश्रमात थां बलो. अंगभर धूळ धूळ झालेली. हापशीच्या पाण्याने
आं घोळ करून मग भोजनप्रसादी झाली. आज पवहल्यां दाच मी सं ध्याकाळी, थंड िेळेला,
थंडगार हापशीच्या पाण्याने आं घोळ केली होती. बाधणार तर नाही अशी वभती होती, पण तसं
काही झालं नाही. आज फ़ार थकलो होतो, वनिां त झोपी गेलो. इथून पुढे सेल्कुिा, धडगाि,
हरणखुरी, खुंटामोडी असा मागम होता. पुढचा मुक्काम कुठे करायचा असं काही ठरलेलं नव्हतं
कारण आपल्याला ठरिता येत नाही असा अनुभि आधीच आला होता.
खरं तर असे अनेकदा अनुभि आलेत पण असं कुठे कुठे झालं ते नक्की आठित नाही,
पण काय झालं ते सां गते. आम्हाला असं िाटायचं बरे चदा की आम्ही फ़ारच हळू पररक्रमा
करत आहोत. असं केल्याने आम्हाला चातुमाम स करािा लागेल.. चातुमाम सात चार मवहने एका
वठकाणी राहायचं असतं, पररक्रमा करायची नसते. आवण तसं करणं मला तरी शक्य नव्हतं.
त्यामुळे आम्ही पुिकं समोर ठे ऊन उद्या वकती वकमी चालायला हिं, वकंिा रोज वकती वकमी
चाललो तर पररक्रमा कधी पूणम होईल असा विचार बरे चदा करायचो. पण असं काही होत

नाही, आम्ही ज्या वदिशी २० वकमी चालायचं असं ठरित असू त्या वदिशी काहीतरी होऊन
आम्ही िीस वकमी च्या आधीच मुक्काम करत असू. आवण ज्या वदिशी ठरिणार नाही त्या
वदिशी जाि चालून होत असे.. त्यामुळे आजकाल आम्ही ठरिणं सोडून वदलं होतं.. तो
अवधकार फ़क्त मैयाचा होता.
वतनी ठरिल्याप्रमाणे पुढे आम्ही धडगािला थांबलो. इथे शूलपाणीची झाडी तशी संपली
होती. म्हणजे एक भाग संपला होता असं म्हणू फ़ारतर, कारण माथासर झरिानी हा भाग
अजून बाकी होताच. धडगािला आम्ही एका साधुकुटी मधे थां बलो होतो. वतथे एक वदिस
थां बून विश्रां ती घेऊन मग पुढे वनघायचं ठरलं. आधी ते महाराज जरा कडक िाटत होते पण
नंतर त्यां नी आमची छानच काळजी घेतली, आवण दु सऱ्या वदिशी आम्ही पुढे वनघालो.
तर कुठे थां बायचं हा प्रश्च नव्हता..रस्त्याने जाता जाता एक जीप आम्हाला बघून
थां बली. त्यातून धुळे वजल्ह्ह्याचे विकास जी जोशी उतरले, सोबत श्रीपाद म्हणून एक मुलगा
होता, तो पुढे िडफ़ळी नामक गािात आम्हाला सेिा दे णार होता. त्यां नी सां गीतलं की कुंडलला
एका गुरुंजीकडे थां बा.ठरल्याप्रमाणे आम्ही वतथे गेलो. आम्हाला समोरच्या अंगणात आसन
लािण्यास सां वगतले, तसे आम्ही केले, मात्र त्या घरच्या लोकां शी गप्पा झाल्या असता त्यां नी
आम्हाला स्वत:हून रात्री आपल्या घरात जागा वदली, दु सऱ्या वदिशी ही इथेच आराम करा असे
सां वगतले, इतकेच नाही तर त्यां च्या दोन्ही नोकरीच्या सुनां नी पूणम घर आमच्यािर सोपिलं
आवण वदिसभर आपल्या नोकरीिर गेल्या. नोकरीिर जाताना त्यां नी आम्हाला स्वयंपाक घरात
बोलािलं, काय सामान कुठे ठे िलय ते सां गीतलं, आवण काय लागेल ते करून घ्या असं ही
सां गीतलं… त्या जाताना पूणम स्वयंपाक करून गेल्या होत्याच, या ही उपर काही लागलं तर
घ्या असं बजािून त्या गेल्या होत्या. केिढा हा विश्वास! हे पररक्रमािासी आपल्या घरची काडी
ही इकडची वतकडे करणार नाहीत हा विश्वास त्यां ना मैया नी नाहीतर कुणी वदला?

रात्री त्या घरचा मोठा मुलगा घरी आला. आल्या आल्या त्याने आम्हाला नमस्कार केला
आवण तो रडू लागला. पसारकर काकूकडे पाहून ३ िर्षाम पूिी िारलेल्या आईची त्याला खूप
आठिण येत होती. तो खूप व्याकुळ झाला होता, त्याला स्वत:ला सांभाळता येत नव्हतं. तो
आमच्याकडे बघून इतकच म्हणायचा “कैसे बताऊ, मुझे समझ नही आ रहा है … मा चली
गयी मेरी.. मा चली गयी”.. पंचेचाळीशीतल्या माणसाला असं रडताना पाहून िेगळं च िाटत
होतं.. आम्हा अनोळखी पररक्रमािासीं समोर रडून तो मोकळा होत होता हे महत्वाचं.
दु सऱ्या वदिशी आम्ही जरा उशीराच वनघालो, पुिकात खुंटामोडी हे गाि १० वकमी
असं कावहतरी वदलं होतं. वतथे मंवदरात सोय आहे असं समजलं होतं. रिा चढािाचा होता
आवण साधारण ३ वकमी चालून झाल्यािर रस्त्यात आम्ही विश्राम करायला जागा शोधली तर
एका माणसानी आम्हाला एक मंवदर दाखिलं. आम्ही वतथे गेलो, फ़्रेश झालो आवण पुढे
खुंटामोडी वकती दू र आहे विचारलं असता समजलं की हे च खुंटामोडी आहे ! आम्ही १० वकमी
चालून आलो होतो? नाही नाही… पुिकातलं अंतर चुक वदलं असािं.. नक्की काय होतं ते
मावहत नाही पण आज अवजबात थकिा आला नाही. इथे आम्हाला हरें द्र नाईक म्हणून
मोलगीचे राहणारे एकजण भेटले,, “ आप भी नाईक और हम भी नाईक, अब तो आपको
हमारे घर आना ही होगा” असं आग्रहाचं वनमंत्रण वदलं आवण आमचा पुढचा मुक्काम
मोलगीला करण्याचं ठरलं.
खुंटामोडी ते मोलगी च्या प्रिासात आधी एक आिाज ,मग एक दू धिाला, आवण मग
एक डॉक्टर भेटले. यापैकी हा आिाजाचा अनुभि जरा िेगळा आहे. मोलगीला नाईंकानी
केलेलं स्वागत छानच होतं पण, मोलगी ते पां ढरामाती च्या प्रिासाच्या अनुभिात असं काही
आहे ज्याची िाट आपण सगळे च बघत आहोत. सप्त वचरं जीिां पैकी एक अश्वत्थामा बद्दल मी
काहीतरी सां गणार आहे , हे नक्की.
नममदे हर
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नममदे हर.
खुंटामोडी ते मोलगी प्रिास मी एकटीने केला. म्हणजे मागे पुढे मंडळी होती पण अंतर
बरच होतं. रिा गािातून, डोंगरातून असाच होता. ऊन छान पडलं होतं आवण िातािरण पण
आल्हाददायक होतं. अंतर मात्र बरच होतं. काल खुंटामोडी जिळ िाटलं आवण पटकन आलं
होतं तसंच आज मोलगी खूप खूप दू र जाणित होतं.
या प्रिासात नं एक गंमतच झाली. रिा डोंगराळ होता त्यामुळे सरळ नव्हताच. खुप
पुढे गेलेला मयुरेश दादा काही वदसत नव्हता. त्यामुळे रिा विचारािा लागणार होता. काही
वठकाणी रिा विचारायला लोक वदसत होते, मात्र काही वठकाणी कुणीच नाही. एका वठकाणी
रिा जरा गोंधळात टाकणारा होता. मी थोडे थकले होते, म्हणून मी रस्त्याच्या कठड्याला
टे कून उभे रावहले. मोठा रिा होता छान, पण गदी फ़ार नव्हती. एखादी गाडी येईल तेव्हा
विचारू असं िाटू न मी उभी होते.“इतक्यात माझ्या मागून आिाज आला, चक्क मराठीतून,
तो समोर पूल वदसतोय वतथून खाली उतरून मग डािीकडे जा”… बाईचा आिाज होता…
खूप ओळखीचा आिाज होता… मला आधी िाट् लं की मला भास होतोय, पण पुन्हा तोच
आिाज आला… . वदसलं मात्र कुणीच नाही.
मागे शूलपाणीच्या झाडीत पोटम र घेऊ नको असा आिाज आला होता नं, तसाच
कावहसा, पण तो आिाज मला माझ्या आतून आल्यासारखा िाटत होता… मी पुढे चालू लागले
आवण समोर गेल्यािर पुलािरून खाली उतरले. वतथे एक दु कानदार होता, त्याने पण त्या
आिाजाने सां गीतलेल्याच वदशेला बोट दाखिलं… . त्या आिाजानी रिा बरोबर सां वगतला
होता… .

पुढे त्याच रस्त्यािर एक दु धिाल्या चं दु कान आवण छोटं सं होटे ल होतं. त्यानी मला
बोलिलं. हॉटे ल अजून सुरू व्हायचं होतं, म्हणून त्यानी दु धाचं पावकटच वदलं. आता याचं काय
करणार? ते पावकट तसंच दातानी फ़ोडून वपऊन टाकलं.. छोटं २५० एम एल चं पावकट होतं.
ते संपलं तर त्याने लगेच दु सरं वदलं, आवण “बस ये पी लो, वफ़र नही दुं गा” असा आग्रह ही
केला.. ते ही पावकट मी प्यायले… गंमतच आहे , इथे पररक्रमेत काळा चहा वमळतो, म्हणजे
इथे लोक तोच वपतात, म्हणून… आवण मला चक्क अधाम वलटर ताजं दु ध प्यायला वमळालं..
अगदी नाश्त्त्याच्या िेळेिर… राजेशाही पररक्रमाच म्हणायची ना ह्याला? पुढे िाटे त एक दोन
दा चहा झाला, आवण मोलगी गािात एका चौकात अचानक मला मयुरेश दादानी आिाज
वदला.. तो एका डॉक्टरकडे बसला होता. त्या िेळी माझी टाच जरा दु खत होती, पण डॉक्टरला
दाखिािं असं काही नव्हतं, मी सहन करू शकत होते आवण म्हणून मी काही तो विर्षय त्या
डॉक्टरशी बोलताना काढला नाही. आम्ही चहा प्यायलो, सदी खोकल्याच्या काही गोळ्या
जिळ असू द्या असं म्हणत त्या डॉक्टर ने आम्हाला वदल्या. आम्ही आता वनरोप घ्यायला उभं
रावहलो. माझ्या उभं राहण्याकडे पाहून त्या डॉक्टरां नी अजून दोन गोळ्या माझ्या हाती वदल्या..
म्हणाले “एडी मे ददम है ना आपके, इसे ले लेना, कम हो जायेगा”… न मागता मला टाचेसाठी
और्षध वमळालं.
आम्ही मोलगीला नाईंकाच्या घरी पोहचलो. छानसा टू मदार बंगला होता. त्यां नी आमची
व्यिस्था खूप छान केली. खूप अगत्य केलं. कुंडल नंतर इथे पुन्हा घरचं जेिण जेऊन आनंद
झाला. तो वदिस मुक्कम करून आम्ही दु सऱ्या वदिशी िडफ़ली साठी वनघालो.हा भाग येतो
नां दुरबार वजल्ह्ह्यात. महाराष्टरात आल्याचं समाधान िाटू लागलं पण मध्य प्रदे शाच्या तुलनेत या
भागात पररक्रमा िासींबद्दल बरीच उदासीनता आढळली. कारण काही कळलं नाही. मात्र
सुरगस च्या शाळे त विश्रामाला थां बलो असताना अचानक एक माणूस माझ्याकडे येऊन मला
नमस्कार करू लागला. पररक्रमा िासींना लोक नमस्कार करतात, त्यामुळे विर्षेश नाही.. पण
हा म्हणाला “तुम्ही नागपूरच्या न मॅडम?”अरे च्या, हे कसं समजलं याला?“मॅडम ओळखलं

नाही का?, मी तुमच्या शाळे त आलो होतो नं माझ्या विद्यार्थ्ाम ला घेऊन एस्तिबीशन साठी,
वदल्लीला पण होतो आपण सोबत, इन्स्पायर अिाडम साठी, तुम्ही त्याच आहात नं त्या
भारतभरातून पवहलं बवक्षस वमळालेल्या..सगळ्या स्टु डंटला तुम्ही ”उत्तरं कशी द्यायची” ते
सां वगतलं होतं नं मॅडम, मी आजपण तुमच्या वटप्स मुलां ना सां गत असतो.”अरे बापरे , तर हे
सर मला छानच ओळखत होते, आवण या पररक्रमािासींच्या पररधानात, २०१३ नंतर म्हणजे ४
िर्षां नी यां नी मला ओळखलं होतं, खरं च अशा प्रकारे आपण कुणाच्या लक्षात राहू असं िाटलं
नव्हतं. या शाळे त खरं तर पररक्रमािासीं साठी सेिा िगैरे प्रकार नाहीये, पण त्या वदिशी वमड
डे वमल मध्ये मुलां बरोबर आम्हा सिम पररक्रमा िासींना या वशक्षक मंडळींनी आग्रहानी
जेिायला िाढलं.
नां दुरबार मधे मात्र पररक्रमा आवण पररक्रमािासंबद्दल खूप उदासीनता आहे . सुरगस
च्या शाळे तून पुढे वनघालो, बऱ्याच िेळाने पाणी कुठे वमळतय म्हणून पाहू लागलो तर नळ
वकंिा हापशी वदसेना, म्हणून एका घरी पाणी मावगतलं… ”पानी खतम हो गया” असं उत्तर
ऐकू आलं. आियम आहे नं.. वनदान पाण्याला कुणीच नाही म्हणत नाही, म्हणजे पररक्रमा िासी
असो का नसो.. बरं हाच अनुभि अजून दोन वतन घरीही आला… . कारण काही कळे ना…
मात्र पुढे इथे कुठे रात्र काढायची िेळ आली तर सोय होणं कठीण आहे हे जाणिू लागलं.
तसंच झालं. आम्ही िडफ़ळीपयंत पोहचू शकणार नाही समजत होतं. दु पार उलटू न
गेली होती. छोटे छोटे आवदिासी पाडे आहे त इथे पण तसा हा जंगलाचाच भाग. जस जशी
संध्याकाळ होत आली तशी थंडी िाढू लागाली. इथे वनिारा शोधायला लागणं आिश्यक होतं.
वनिारा सापडत नव्हता, कुणीतरी म्हणालं समोर राम मंवदर आहे वतथे जा.. िाटलं, जमलं की..
पण तसं नसतं नं! अहो समोर दोन फ़ुटाचं रस्त्याच्याकडे ला बां धलेलं राम मंवदर होतं.. इथे कुठे
राहणार आम्ही? पुन्हा पुढे गेलो… पुन्हा एक छोटं मंवदर.. ते मोठं राम मंवदर काही सापडे ना.
जो कुणी रिा सां गत वतथे एक छोटं मंवदरच असे… आज कदावचत उघड्यािर झोपािं

लागणार होतं. मयूरेश दादा झपाझप पुढे गेला..मी आवण पसारकर काकू मागे पुढे होतो..
स्मीता आवण सुरेखा ताई मागे होत्या.
आम्ही आता पां ढरा माती या गािा जिळ होतो. साधारण ४.३० झाले असािेत. एका
झाडाखाली बरीच मुलं खेळत होती. आमच्या जिळ चॉकलेट होते, त्यातले काही मी त्या
मुलां ना वदले, आवण एक छोटासा मुलगा, ४-५ िर्षां चा असेल जेमतेम, तो माझ्याकडे पाठ
करून बसला होता. त्यानी चॉकलेट घ्यािं म्हणून मी त्याला आिाज वदला. त्याच्या अंगािर
कपडे आवण डोक्यािर केस नव्हते. ते रुपडं लोभस वदसत होतं.. मी त्याला आिाज वदला तसा
तो माझ्याकडे िळला. त्याच्या गळ्यात तुळशी च्या माळे सारख्या पण चकत्या चकत्या च्या
माळा होत्या. त्याच्या कपाळािर जखम होती आवण रक्ताचा ओघळ डोळ्यापयंत उतरला
होता. अध्याम रस्त्यात येऊन थां बला, आवण “मुझे नही चावहये टॉफ़ी, मै टॉफ़ी नही खाता असं
म्हणून” म्हणून धाित धाित वनघून गेला. त्या िेळी मला आियम िाटलं, इतका लहान मुलगा,
इतकं लागलं असताना रडत कसा नाहीये, हाच विचार मनात आला आवण मुलां ना चॉकलेट
आिडतं, मग हा नाही का म्हणाला? असं ही िाटलं.मला त्या िेळेला बाकी काही सुचलं नाही.
मात्र पुढे गेल्यािर त्या मुलाचे तेजस्वी डोळे , उं च कपाळ, चरचरीत नाक, आवण मुख्य म्हणजे
प्रचंड आत्मविश्वास, हे सगळं मला जाणिलं.. त्याच्या डोक्यािरची भली मोठी जखम आवण
त्याही अिस्थेत तो अवतशय शां त होता हे ही नंतर लक्षात आलं… नंतर जाणिलं, की कदावचत
हे सप्त वचरं जीिां पैकी अश्वत्थामा तर नसतील? मला नक्की मावहत नव्हतंच, पण असच िाटलं
की अश्वत्थामाच होते. पुढे मी अनेक साधू महात्मे आवण पाररक्रमािासींशी हा प्रसंग शेअर
केला असता मला अश्वत्थाम्याचे दशमन झाले असा वनष्कर्षम वनघाला. पुढे महे श्वरला स्वामी हृदय
वगरी महाराज, आवण पररक्रमेनंतर श्री सतीश चूरी (नममदा पररक्रमािासी, लेखक आवण
अभ्यासक) यां ना ही विचारले असता त्यां नी स्थळ आवण काळ यां चा संदभम दे ऊन त्या काळात
आवण साधारण त्या िेळेला ि त्या पट्ट्य़ामधे अश्वत्थामा दशमन दे तात असे अनेकां चे अनुभि

असल्याचे सां वगतले. नममदा पररक्रमेत, शूलपाणी च्या झाडीत झालेले हे दशमन म्हणजे
सौभाग्याची पररसीमाच नाही का?
आम्ही वनिारा शोधत असताना घडलेला हा प्रसंग, पण त्या िेळी मला मात्र काहीही
सुचलं नाही. हे अश्वत्थामा असतील असा विचारही डोक्यात आला नाही, आवण असंच नममदा
माईनी दशमन वदलं तेव्हाही झालं होतं.इतकच काय तर अगदी पवहल्या वदिशी शंकर
महारां जां नी दशमन वदलं त्या ही िेळेला असच. ह्या शक्तींच्या प्रभािामुळे असेल पण आपल्या
मनािर आवण बुद्धीिर पररणाम होतोच. कदावचत ह्यां च्या तेजामुळे त्या झाकोळू न आवण वदपून
जात असतील.
एव्हाना वनिारा शोधायला गेलेला मयुरेश दादा कुठे च वदसत नव्हता. मी आवण
पसारकर काकू बरच अंतर पुढे चालून आलो तरी त्याचा काही अतापता नव्हता, आता दोन
रिे होते, कुणीकडे जायचं? आम्ही ठरलेली वकल्ली िापरली आवण मोठ्या मोठ्याने नममदे हर
चा गजर सुरु केला, आवण खूप दु रून, खोलातून आल्यासारखं मयुरेश दादा चं नममदे हर ऐकू
आलं. आम्ही त्या वदशेनी गेलो तर रस्त्याच्याकडे ला पायऱ्या उतरून खोल िर एक घर होतं.
त्यां च्या शेतातून पुढे गेलं की एक मंवदर होतं, त्या मंवदरात तो थां बला होता. एक ि-हां डा,
आवण चार खां ब असच ते मंवदर, पण डोक्यािर छत वमळालं होतं आवण जेिणही वमळणार
होतं. आजची रात्र चां गली जाणार होती… उद्या आम्ही िडफ़ळी आवण वतथून पुढे जाणार
होतो. िडफ़वळच्या मुक्कामात मला खूप आनंददायक असं कावहतरी वमळालं आवण सोबत
पुन्हा काही संकेत. मनाचा काही आजारी भाग काढू न फ़ेकायची संधी ही वमळाली, आवण
काही अनुभि..आपल्या सोबत सतत मैया आहे हे माहीत असणं िेगळं , आवण वतची विनिणी
केल्यािर दर दहा वमनीटां नी “मी आहे सोबत” याची त्या माऊलीने प्रवचती दे णं िेगळं … ते
ही घनदाट जंगलात..मी अगदी एकटी असताना… . आवण अक्षरश: दर दहा वमनीटाने… २०
वकमी च्या अंतरात… पण ते आता पुढच्या भागात सां गते.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग २५*

*नममदे हर.*
सकाळी लिकर उठून आम्ही िडफ़ळीकडे वनघालो. अंतर फ़ार नव्हतं पण काल
संध्याकाळी नक्कीच पूणम झालं नसतं. िडफळीला पोचतो तोच वतथे श्रीपाद, जो मागे आम्हाला
विकास जी जोशी,राहणार धुळे, यां च्या सोबत भेटला होता त्याने आमचं स्वागत केलं.. वतथल्या
आश्रमाच्या दारशी आले आवण पुन्हा माझं मन हळिं झालं. दाराच्या पाटीिर ”जय गुरू नाना
” असं वलवहलं होतं. नाना माहाराज माझे गुरु, आवण श्रीपाद हा माझ्या नाना पररिारातलाच
एक बंधू. माझं हळिं होण्याचं कारण असं की ज्या ज्या िेळेला मला काही िेगळे अनुभि
आले त्या त्या िेळी माझे गुरू आजुबाजूला आहे त असा संकेत मला वमळत जात होता. मी
शूलपाणीत असताना, उडी मारून जाण्याचा तो प्रसंग, त्या िेळी माझ्या दोन्ही दं डां ना कुणीतरी
पकडल्याचं मला जाणिलं होतं आवण नंतर लगेच मला नममदा माईनी दशमन वदलं होतं. काल
मला अश्वत्थामां चं दशमन झालं आवण आज हा “जय गुरु नाना” चा वमळालेला संकेत. खरं
तसंच पुढे भालोद (गुजरात) मध्ये प्रतापे महारां जाच्याकडे ही अनु भि आला, पण आपण
भालोदला पोचलो की मी तो अनुभि सां गेन.
मी अगदी प्रत्येक वदिसाचे िणमन करत नाहीये, मात्र जे जे अनुभि मला येताहे त ते
आवण पररक्रमे मधे एकूण माझं बदलत गेलेलं आयुष्य आवण त्याची कल्पना येईल असे बदलत
गेलेले विचार मी मंडण्याचा प्रयत्न करतेय. रोजवनशी वलवहण्याची माझी इच्छा नाही. बरे चदा
िाचकां ची इच्छा ही अनुभि िाचण्याची असते, मात्र त्यां चा झालेला पररणामसुद्धा लक्षात घेणं
माझ्या मते गरजेचं आहे . वकंबहुना ते जाि महत्त्वाचं आहे कारण ज्यां ची पररक्रमा झाली आहे
त्यां च्या अयुष्यात दु :ख का वशल्लक राहात नाही, आवण पररक्रमा केलेली मंडळी कायम त्या
पररक्रमेतून बाहे र कशी येत नाही याची ही कारणं आहे त असं मला िाटतं. एखाद्या व्यक्तीची

पररक्रमा झाल्यानंतरही त्या व्यक्तीला मैया वकनाऱ्याची ओढ आयुष्यभर लागून राहते ते या
पररणामां मुळेच.
आपली मैया आवण आपले गुरू आपल्या सोबत आहेत असे संकेत कायम वमळत
रावहल्याने पररक्रमा पू णम होईल आवण विनाविघ्न होईल हे समजत होते, मात्र अजून
आत्मपररक्षण होणे गरजेचे होते. माझ्या पात्रते बाहे र, केिळ पूिमजां च्या पुण्याईने ही संधी मला
वमळाली होती आवण माझा प्रिास योग्य वदशेने िळािा यासाठीच हे घडते आहे असे मला िाटू
लागले होते.
िडफ़ळीला बालभोग आवण बाकी कामं आटोपून आम्ही माथासर साठी वनघालो.
माथासरपयंतचा प्रिास उत्तम झाला, गुजरात चं सौंदयम बघून मन प्रसि झालं मात्र लां बच्या
लां ब पसरलेली खेडी संपता संपेनात. पररकथेतलं गाि असािं असं हे माथासर, डोंगर
उतारािर िसलेलं आहे . मुक्कामाच्या वठकाणी व्यिस्तस्थत पोहचलो. आजपयंतच्या रात्री आम्ही
बरे च दा उं दीर मां जरासोबत एकत्रपणे, त्यां ना अंगाखां द्यािर घेऊन, आनंदाने घालिल्या होत्या.
आता भैरिनाथां च्या श्वानां ची िेळ होती. आम्हाला आसन लािायला सांगीतलं ते एक बां धकाम
सुरु असलेलं घर होतं. वभंती उभारल्या होत्या, बाकी काम अजून बाकी होतं. वतथे फ़ारसा
कुणाचा िािर नसािा आवण म्हणूनच ३-४ कुत्री वतथे येऊन बसत असािीत. आम्ही त्यां च्या
जागेिर अवतक्रमण केलं असणार, मात्र ती कुत्री त्यां चं घर सोडायला काही तयार नव्हती…
वकतीदाही हाकललं तरी ती आपली आतमधे येतच.. शेिटी पयाम य नाही असं समजलं आवण
आम्ही त्यां च्यासोबत रात्र घालिली. ती पण इमाने इतबारे आमच्या पायाशी लोळण घेत पडून
रावहली..
तेव्हा विचार आला..”वठक आहे , आजची एक रात्रच घालिायची आहे ”… मग लक्षात
आलं, गेले वकत्येक वदिस आम्ही हाच विचार करत रात्री घालित आहोत, आवण असं केल्याने
ती रात्रही सुखाची गेली आहे आवण कसला आकसही उरलेला नाही. खरं च आयुष्य असच

आहे . इथे कसलाही आकस ठे िणं योग्यच नावहये. वदिस आज चा असतो आवण तो संपतो ही
आजच. तो संपणारच असतो त्याच्या स्वत:च्या गतीने. गती िाढत असते ती आपली. त्या
वदिसात मािणारही नाही इतके अपेक्षां चे ओझे आपण त्या वदिसािर लादत असतो. ते ओझे
िाहता िाहता तो वदिस दमलेल्या थकलेल्या अिस्थेतच येतो तसा वनघून जातो, आपल्या
अपेक्षां चे, आपले ओझे आपल्याला व्याजासकट परत दे ऊन!आवण आपण उद्या येणाऱ्या
वदिसािर पुन्हा ते ओझे लादायला तयार झालेलो असतो. आपल्याला फ़क्त हे समजत नसतं
… . अरे च्या, हे असे विचार मी फ़रसे कधीच केले नाहीत, इतका िेळच कधी वमळाला नाही,
आवण हो असे अनुभिही नाहीत..म्हणजे हे विचार मी केले म्हणायचेत का करिून घेतले
म्हणायचेत?.. कावहही असो, मी कावहतरी वशकतेय हे महत्त्वाचं आहे . आवण हे कावहतरी
माझ्या ह्या आवण कदावचत पुढच्या जन्मां चे मागम सुकर करणारं आहे असं िाटतय!
तर माथासर हून पुढे वनघून आता झरिानीला जायचं होतं. हा प्रिास साधारण िीस ते
पंचिीस वकमी चा असेल, पुिकात १६ वदलं आहे मात्र १६ नक्की नावहये. आवण महत्त्वाचं
म्हणजे या पट्ट्यात एकही गाि नाही. जंगल िाट आहे , मात्र सायकल, वकंिा मोटरसायकल
जात असतात अधुन मधून, पण वनिाऱ्याचं वठकाण, पाण्यासाठी काही वठकाण असं या भागात
काहीही नाही, आवण ही िाट घनदाट जंगलातून जाते. झाडां ची दाटी इतकी आहे की बऱ्याच
वठकाणी आकाश वदसत नाही, िर पावहलं की फ़क्त झाडां च्या फ़ांद्यां चे लेयर वदसतात एकािर
एक. आवण आजूबाजूला पावहलं तर वकरम जंगल. हे जंगल आम्हाला एका वदिसात पूणम करायचं
होतं. कारण रस्त्यात काहीही वनिाऱ्याची जागा आम्हाला वमळणार नव्हती आवण जमेची बाजू
म्हणजे हे आम्हाला माहीत होतं. थोडी भीतीही होतीच कारण लेप्याला कळलेला प्रसंग थोडासा
मनामध्ये होता. तरीही आता पुढे एकटं जायचं असं मी नाही तर माझ्या मनाने ठरिलं.आपण
आपले आवण आपल्या मनाचे खूप लाड करतो आवण त्यामुळे ते फार लाडािलेलं आहे असा
विचारही त्या िेळी माझ्या मनात आला.खरं पाहता ज्या ििूंना आपण माझी ििू असं म्हणतो
त्या ििूंिर मालकी हक्क हा माझा असायला हिा. म्हणजे माझा मोबाईल वकंिा माझी गाडी

केव्हा माझी बॅग या सिम माझ्या गोष्टी आहे त आवण यां ची मालक मी आहे म्हणून त्या माझ्या
मतानुसार वकंिा माझ्या म्हणण्यानुसार त्यां नी िागायला हिं असा माझा समज आहे .आवण
असाच विचार करायचा झाला तर ज्यािेळी मी माझं मन असं म्हणते त्यािेळी माझ्या मनाने
माझ्या मजीनुसार िागायला हिं हे ही खरं आहे . पण असं खरं च होतं का? मी मनाची मालक
असून बहुतांशिेळी वकंिा नेहमीच म्हणा माझं मनच माझ्यािर मालकी हक्क गाजित
असतं.माझं मन माझ्या म्हणण्यानुसार िागत नसतं तर मला त्याच्या मजीनुसार िागायला भाग
पाडत असतं. अवतशय िेड मन असतं हे . लहान मुलासारखं फार हट्टी असतं. आवण आपणही
या मनाचे लाड पुरिून त्याला हट्टी बनित असतो. आईने जशी लहान बाळाला सिय लािािी
तशी लागते तसंच या मनाचं आहे . एकदा का आपण त्याचे हट्ट पुरित आलो की ते आपल्या
हाताबाहे र जाऊन हट्ट करू लागतं. त्याच्यािर ताबा वमळिणे कठीण मात्र त्याच्यािर ताबा
वमळाला तर सगळ सोपं. असे विचार माझ्या मनात येऊ लागलेत.
थोड्याशा घाबरलेल्या मनाला ताब्यात घेऊन त्याचा हट्ट न पुरिता या जंगल िाटे तून
एकटच पुढे जायचं असं मी ठरिलं. वकतीही रागािलं तरी मधून मधून आपलंच टु मणं लािलं
नाही तर ते हट्टी मन कसं म्हणायचं?माझं मन उगाचच माझं लक्ष आजूबाजूच्या वकरम झाडीकडे
ओढू न ओढू न नेत होतं आवण मी त्याचं लक्ष दु सरीकडे िळिण्याचा प्रयत्न करत होते. कधी ते
वजंकत तर कधी मी. मात्र ,शेिटी इतके िर्षां च लाडािलेलं मन जेव्हा जाि िेळा वजंकू लागलं
तेव्हा मी मैयाचा धािा सुरू केला. वतला म्हटलं आई माझं मन ऐकत नाहीये मात्र त्याच्याकडून
ऐकून घ्यायचं आहे हे नक्की, तेव्हा आता तूच काय करशील ते कर मात्र माझ्या सोबत तू
आहे स असे संकेत मला दे त राहा.मी पुढे वनघाली आवण चालू लागली माझ्या मनाकडे
अवजबात लक्ष न दे ता.
एका वठकाणी मात्र हे मन उडी मारून बाहे र आलंच. अवतशय घनदाट जंगल, वकरम
झाडी खूप थंड िातािरण, एक प्रकारचा विवचत्र िास वतथे येत होता. पुढचा रिा हा झाडां च्या
बोगद्यातून गेल्यासारखा िाटत होता. माझं मन म्हणत होतं बघ इथून पुढे जायचं का? का

मागून येणाऱ्या पररक्रमािासीची िाट बघायची? त्या बोगद्यात जायच्या आधी इथे थोडािेळ
बसायचं का? मन बऱ्यापैकी घाबरलं होतं आवण वतथे बसण्याचा वनणमय मी घेतला. वनदान थोडा
िेळ तरी का होईना या मनाने मला वजंकलं होतं. मी मैयाला विचारलं,“मैया काय करू थांबू
की पुढे जाऊ?”आवण वततक्यात माझ्या डोक्यािर प्रेमाने टपली मारािी तसा मला भास झाला
आवण ताबडतोब मनात विचार आलेत,”इथे थांबून तू सुरवक्षत आहे स असं तुला िाटतंय का?
तशीही जंगलात आहे स, तेव्हा जर काही होणे असेल तर ते इथेही होऊ शकतं,मग जे होणार
आहे त्याचा विचार करू नकोस, इथे बसून फक्त आवण फक्त िेळ जाईल बाकी काहीही
होणार नाही. त्यापेक्षा चटकन उठ आवण चालायला लाग, मैया तुझ्या सोबत आहे च”.
आता मात्र मी वजंकले आवण मन हरलं होतं. मी पुढे चालू लागले.त्या बोगद्या सारख्या
वदसणाऱ्या रस्त्यािरून थोडे पुढे गेल्यानंतर समोरून तीन लहान मुलं माझ्या वदशेने येताना
वदसली. त्यां ना पाहून धीर आला, िाटलं ही लहान मुलं जर येत आहे त या रस्त्याने तर
घाबरण्याचं काय कारण पुन्हा एकदा मी मनाला धीर वदला आवण मी वजंकले. मैया ने िचन
वदल्याप्रमाणे ती मला दर दहा वमवनटां नी सं केत दे त रावहली.पुढच्या प्रिासात मला अनेक
िेगिेगळे अनुभि आलेत आवण मी या घनदाट जंगलात एकटी नाही, मैया माझ्या सोबत आहे
याची खात्री पटली. आता माझं मन पूणमपणे हरलं होतं आवण मी वजंकले होते. मला पवहल्यां दा
ती तीन लहान मुलं वदसली आवण मी एकटी नाही हे समजलं. त्यानंतर आजूबाजूच्या जंगलातून
कुठून तरी लाकूड तोडण्याचा आिाज ऐकू येऊ लागला त्यामुळे माझ्या व्यवतररक्त इथे
कुणीतरी आहे असा आभास मला झाला.हा लाकूड तोडण्याचा आिाज बंद झाला आवण लगेच
थोड्याच िेळात इतक्या घनदाट जंगलातून मला रे वडओिर जुनी गाणी ऐकू येऊ लागली. अभी
ना जाओ छोडकर हे पूणम गाणं व्यिस्तस्थत ऐकू आलं, मात्र आिाज कोणत्या वदशेने येतो आहे
ते समजलं नाही.असं करत करत जिळ जिळ अधे अंतर मी येऊन पोहोचली असेल.म्हणजे
आता झरिानी साधारणपणे 12 13 वकलोमीटर वशल्लक असेल आवण माथासरसुद्धा साधारण
वततकच मागे पडलं असेल. अशा वठकाणी माथासर वकंिा झरिानी होऊन आपली बरीच गुरं

घेऊन या िेळी कुणी गुराखी बाई कशी काय थां बली असेल या घनदाट जंगलात? पण मी पुढे
गेली तेव्हा ती बाई आपल्या गुरां सकट एका झाडाखाली बसलेली होती. मी वतच्याजिळ गेली
तशी ती उठून उभी रावहली. वतने मला नममदे हर केलं आवण मी पण वतला नममदे हर केलं. ती
म्हणाली,”झरिानी तक जाओगी? चलो मै भी उधर ही जा रही हू”.. आता तर मला खूपच
छान िाटू लागलं. झरािानी च्या थोडं जिळ येईपयंत ही बाई माझ्या सोबतच चालत होती.
झरिानी साधारण चार वकलोमीटर बाकी असेल वतथपयंत ती माझ्यासोबत चालत होती, नंतर
जंगलातल्या एका आडिाटे ने ती वनघून गेली.
खरं मैया सोबत आहे हे मावहत असतनाही मला का भीती िाटली असा विचार मी केला
असता मला त्यामागचं कारण उमगलं. भीती ही मृत्यूची िाटत नसते, कारण तो अटळ आहे
हे आपल्या पैकी प्रत्येकाला जन्म झाला त्या क्षणापासून मावहत असते. भीती असते ती एकतर
एकटे पणाची वकंिा उगाच अंगािर ओढिून घेतेलेल्या जबाबदारींची. हे एकटे चालणं कठीण
असतं ते अडकणाऱ्या पायां मुळे. नाळ तुटता तुटत नाही. मग सैर भैर व्हायला लागतं. त्यासाठी
काहीतरी उपाय शोधायला हिा. कदावचत आज मला तो उपाय वमळाला होता. अथाम त तो
उपाय अमलात आणणं खूप कठीण आहे पण मनापासून मी प्रयत्न करणार आहे .
आता जो उपाय मी तुम्हाला सां गणार आहे तो उपाय काही फार मोठा असा नाही.
वकंिा मी काही जगािेगळं सां गणार आहे असंही नाही. वकंबहुना मी जे सां गणार आहे ते
आपल्या सिां ना माहीतच आहे . मलाही माहीतच होतं. फक्त या प्रिासात मला ते मनापासून
पटलं इतकच! अथामत ते अमलात आणणं जरी कठीण असलं तरी प्रयत्न करणं वततकं कठीण
नाही,हे जेव्हा समजतं तेव्हा वनदान प्रयत्न करून बघण्याची इच्छा होते..िेळ खूप लागणार
आहे हे मला माहीत आहे . हे पूणमपणे होईल की नाही हे ही सां गता येत नाही कारण हे होणं
फार फार कठीण आहे . म्हणून एक छोटासा मंत्र आहे , आवण हा मला वमळालेला मी तुम्हाला
पण सां गणार आहे … मला बराच फायदा होतोय यां चा… तुम्हालाही होिो… .होईलच… मात्र
पुढच्या भागामधे सां गते हं .
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*नममदे हर.*
तर मागच्या भागात मी एका मंत्रा बद्दल बोलत होते. तसा हा मंत्र मला कुणी वदला हे
आधी सां गते. झरिानी ते गोरागाि या प्रिासात मी आवण पसारकर काकू सोबत होतो. आम्ही
दोघी बऱ्यापैकी मागे होतो. हा रिा उताराचा आवण जंगलाचा रिा होता. इथे आमच्या
मागेपुढे एक साधू चालत होता. एका वठकाणी थोडं थकलं असताना आम्ही दोघी रस्त्याच्या
कठड्यािर बसलो असता हे साधू महाराजही वतथे आलेत. आम्ही दोघी बसलेल्या पाहून ते
आमच्या समोर असलेल्या बाकािर बसले. पसारकर काकां च्या मागच्या पररक्रमेत ते काकां ना
भेटले होते, त्यामुळे त्यांची थोडीफ़ार ओळख होती. त्यानुसार त्यां नी काकां ची चौकशी केली
आवण काकूला विचरलं,“काकाजी आगे चले गये क्या?, आवण मग ते म्हणाले, ऐसाही होता है
पररक्रमा में, कोई वकसीका नही होता… आवण शेिटी ते म्हणाले, *जीिन तो एक पररक्रमा ही
है *”
या सगळ्याचा मी नीट विचार केला असता या जीिनात प्रत्येक जण आपापल्या िाटे िर
जातो आहे आवण इथे कुणीही कुणाचं नाही, इथे प्रत्येकाला आपला मागम एकट्यानेच चालायचा
आहे , असा कावहसा वनष्कर्षम माझ्या मनाने काढला.त्याचबरोबर इथे आपलं काहीही नाही हे
ही समजलं पण ते अमलात कसं आणायचं हा प्रश् कायम होता. तेव्हा आपण आपल्या स्वत:ला
िारं िार समजािून सां गण्यावशिाय हे समजणार नाही हे लक्षात आलं आवण त्याप्रमाणे मी
स्वत:ला समजिू लागले.
पुढे, म्हणजे बरच पुढे, गुजरात मधे असताना कां दरोज नंतर मला एक साधू महाराज
भेटले. त्यािेळी ते माझ्या सोबत, म्हणजे थोडं फ़ार मागेपुढे होते. ते म्हणाले,“अकेले चल रही
हो?”..मी सां वगतलं, अभीतक कुछ लोक साथ थे, अब मै अकेले चल रही हू.”ते म्हणाले,“बहूत

अच्छा, अकेले ही चलो, िैसे भी यहा तुम्हारा कुछ नही है . एक मंत्र बताता हू, याद रखना तो
आसानी होगी” मला िाटलं हा मंत्र चालताना संकट येऊ नये म्हणून असेल वकंिा, तत्सम
काही असेल, पण तो मंत्र होता *“इदं न मम.*
ते म्हणाले “बेटा जी, ना ये वदन तुम्हारा है , ना रात, ना ये शरीर, ना ही कोई ररश्ता.. जो
तुम्हे वमल रहा है िो तो समय का दान है , जैसे वमला है िैसे ही चले जायेगा, रहे गा नही.. तो
इसवलये तुम्हे जब भी कोई भी चीज वमले, उसे जीने से पहले खुदको यकीन वदलाओ, कहो के
ये मेरी नही है , वजतने समय तक मेरे पास है िह मेरे वलए है , परं तु मेरा उसपर अवधकार नही
है . जब तुम्हारा अवधकार ही नही है तो उसके प्रती कैसा ममत्व? कैसी ममता? बस कहते
जाओ..इदं न मम..!
अगदी हाच विचार मी आधी केला होता आवण इथे या साधू महारां जानी माझ्या विचार
करण्याची वदशा योग्य आहे असा संदेश वदला. तर असा हा मंत्र, इदम न मम… अगदी हातिर
पडलेल्या प्रसादापासून तर अंगािरच्या दावगन्यासकट, पोटच्या गोळ्यापासून तर कपाळाच्या
कुंकिापयंत..इदं न मम..ज्यािेळी मी पुढे महे श्वरला गेले वतथे तेव्हा पोटच्या गोळ्या बद्दलच्या
वजव्हाळ्या विर्षयी बराच सत्संग झाला, पण तो महे श्वर च्या भागात वलहीन.
पुढे हरर धाम आश्रमात म्हणजे गोरा कॉलोनी नंतर, गुिार इथे आम्ही मुक्काम करायचं
ठरिलं. इदं न मम हे तोपयंत घर करून होतच. इथे विचारां नी अजून एक वदशा घेतली. ह्या
“मम” बद्दलचे विचार मनात येऊ लागले. हे माझं नाही… पण माझं काय आहे हे समजून
घेण्या आधी हा “मी” मावहत असायला हिा! अथाम त ह्या मी पेक्षाही ह्या “मी”कडे पुरिलं
जाणारं लक्ष जाि धोकादायक असािं असं िाटलं. काय झालं, गुिारला हरर धाम आश्रमात
असताना बरे च गां जा धारी पररक्रमािासी आजूबाजूला होते. वतथे तो गां जा चा िास पसरला
होता. मला अवजबात सोयीचे िाटत नव्हते. आवण तेव्हा विचार आला, ह्या मनाचे फ़ार जाि
लाड पुरिले जात आहेत. आपल्याला िाटलं तसं झालच पावहजे हा अट्टहास कशासाठी?आवण

जगाियाच्या प्रत्येक वदिशी आपण, म्हणजे आपलं मन कावहतरी ठरितं आवण त्या मागण्या
पूणम करण्यात आपला वदिस जातो..वदिस वदिस जाता जाता आयुष्य जातं. ह्याच्याकडे त्रयस्था
सारखं बघता येईल का? म्हणजे आपण अनोळखी माणसाशी कसं तेिढ्यापुरतच बोलतो, तसं
करायचं.. आता नेमकं उत्तर मला पुढे वमळालंय पण ते पुढेच सां गेन. विचारां ची वदशा बदलत
गेली हे मात्र सां गू शकेन.
इथून पुढे आम्ही आनंद आश्रमात गेलो. काही जागा खूपच सकारात्मक असतात. तसाच
हा अनंद आश्रम. वतथल्या मंवदरात माणुस हरिून जाईल अशी शां तता आवण असेच कंपंन
दे स्तखल. पंचतारां वकत आश्रमां सारखा हा आश्रम, वनटनेटका, पॉश, आवण भरपूर सुविधा दे स्तखल.
गुजरात मधे धनाची आवण मनाची दोन्ही श्रीमंती बघायला वमळते. मोठाले बगीचे, कारं जी आवण
काय काय. जेिणसुद्धा अगदी पंचपिािां नी भरपूर होतं. जेिण झाल्यािर गरमा गरम दू ध.
झोपायला मोठ्याला खोल्या, आं घोळीला ऐसपै स बाथरुम. पररक्रमेत आल्यानंतर असं िैभि
पवहल्यां दाच बवघतलं. खरं सां गू, अगदी पवहल्यां दाच फ़ोम च्या मऊ मऊ गादीिर बसलेल्या
एखाद्या गरीब लहान मुलाला जे कौतुक िाटत असेल नं तसं िाटलं तेव्हा… हे आपलं नाही हे
त्या मुलाला मवहत असतं, मात्र तो क्षण महत्त्वाचा आवण तेिढा जगायचा, हे ही त्याला मावहत
असतं. म्हणूनच तो कौतुकानी सगळं अनुभित असतो मात्र हे मला वमळालं पावहजे ही
आसक्ती वनदान त्या िे ळी तरी त्या मुलाच्या मनाला वशित नाही. अगवद तसं काहीसं झालं
होतं.. इदं न मम, म्हणजे नक्की काय ते समजलं होतं आवण म्हणूनच जे वमळतय ते बोनस
होतं सगळं . ते सुख वजतका िेळ आहे तो क्षण त्या सुखाचा, इतकं महत्त्वाचं.
इथे जेिण आवण नंतरची शेकोटी िगैरेची मजा घेऊन आम्ही आमच्या खोलीत गेलो.
आम्ही ६ जण होतो. इथे एक विवचत्र अनुभि आला. इतकी सकारात्मक जागा आवण असा
विवचत्र अनुभि? काही समजेना.. झालं असं की रात्री बारा साडे बाराच्या सुमारास, अचानक
मयुरेश दादा झोपेत मोठ्या मोठ्यां दा ओरडू लागले, खूप घाबरले होते ते, त्यां ना दरदरून घाम

फ़ुटला होता. आम्ही सगळे झोपेतून जागे झालो पण मयुरेश दादा मात्र अजूनही ओरडत होते.
त्यां ना जागं केलं तेव्हा कावहतरी भयंकर स्वप्न पडल्याचं त्यां नी सां वगतलं. काहीतरी अघवटत
घडािं तसं..नक्की काय ते मी विचारलं नाही पण अंदाज आला मला! खूप विवचत्र िाटलं
त्यािेळी. इतक्या सकारात्मक जागी हे असं स्वप्न? पण असं नसतं. अश्या स्वप्नां चा आवण
जागेचा संबंध नसतो. तो संबंध तुमचा आवण तुमच्या साधनेचा असतो. हे मी खात्रीपूिमक सां गते
कारण असाच अनुभि मला वचखल्दा इथे आला. अगदी िासुदेिानंद सरस्वती, म्हणजे मोठे
महाराज, माझ्या गुरुंचे गुरु, यां नी ज्या वठकाणी चातुमाम स केला वतथे मी थां बले होते, त्याच
मंवदरात.. अगदी त्याच खोलीत. तरीही आला तसा अनुभि, पण मी आता सां गणार नाहीये.
आपण वचखल्ह्द्याला जाऊ न तेव्हा सां गणार आहे .
आता दु सरा अनुभि सां गते. गुिार हून पुढे आम्ही सगळे च आगे मागे होऊ लागलो. मी
काका आवण काकू मागे आवण मयुरेश दादा, सुरेखा ताई आवण स्तस्मता पुढे. पण आम्ही इतके
वदिस बऱ्यापैकी सोबत जात असल्याने ताटातूट होईल असं काही िाटलं नाही. मात्र तपोिन
आश्रमाच्या मुक्कामा नंतर तशी ताटातूट होईल याचे संकेत वमळू लागले. तपोिन आश्रम मैया
वकनारी आहे . आम्ही दत्त जयंती वतथेच केली. आवण दत्त जयंतीलाच, दत्त जन्मानंतर लगेच,
मला मयुरेश दादा चा फ़ोन आला.. “ कुठे आहे स?, लिकर वकनाऱ्यािर ये, लग्गेच”. मी
वकनाऱ्यािर गेली तर समोर पाण्यािर लां ब लचक मगर मैया तरं गत होती. अगदी १० -१२
फ़ुटािरुन वतचं दशमन झालं. तो वकनारा रमणीयच आहे . वतथे जप केला असता अवतशय मन
लािून जप झाला. खूप समाधान कारक िाटू लागलं. मात्र ताटातुटीचा तो अनुभि इथेच आला.
इथे जप केल्यानंतर मला कुणाच सोबत जाऊ नसे असं मनातल्या मनात िाटू लागलं,
पण असं बोलून दाखिणं योग्य नव्हतं. आम्ही एका पररिारासारखे सोबत होतो, त्यामुळे असं
करणं मला प्रशि िाटत नव्हतं. पण पररिार म्हं टलं म्हणजे गुंतणं आलं. बंधनं आलीत.. आवण
तीच सोडायला आपण पररक्रमेला आलो आहोत. द्वीधा मनस्तस्थती होऊ लागली तशी मैयाने ही

काळजी घेतलीच. आता मी एकटी, काका काकू, आवण सुरेखा मयुरेश आवण स्तस्मता असे गृप
आपोआपच पडलेत. आता आमचे मुक्कामाचे वठकाण एक असे मात्र चालताना आम्ही
िेगिेगळे चालत असू. या आधी तािसे काका काकू आमच्यापासून असेच िेगळे झाले होते.
आवण असेच अनेक लोक एकत्र येतात आवण िेगळे ही होतात. याला कारण आहे . आपण
माणसं आहोत. आपल्या सोबत कुत्रा मां जर जरी असलं तरी कालां तराने आपल्याला त्याचा
लळा लागतो. मग हाडा मासाची माणसं सतत सोबत असतील तर लळा लागणं स्वाभाविक
आहे . पररक्रमेच्या मूळ हे तू लाच जर तडा जात असेल तर अथम तरी काय? आवण म्हणून ती
मैयाच असं काहीतरी घडिून आणत असते. जेणेकरून तुम्ही तुमच्या संकल्पासाठी योग्य
पद्धतीने तयार व्हाल.
मी माझा जप झाल्यािर आश्रमात परत आली तोिर ही मंडळी पाठीिर बॅगा लािून
तयार होती. मला माझं आिरून तयार व्हायला िेळ लागणार होता. मी मंडळी ना पुढे जायला
सां गीतलं आवण त्याप्रमाणे मंडळी पुढे गेली. आता पुढे कोण कुठे जातं, कोण कुठे थां बतं
मावहत नाही. पुढचा आश्रम तसा जिळ होता. मी एकटे च वनघाले. रस्त्यात मला एक म्हातारे
गृहस्थ भेटलेत आवण “रामानंद आश्रम मे स्वामीजी के दशमन करके जाना असं सां वगतलं”.
मी रामानंद आश्रमात पोचले. वतथे आसन लािायला म्हणून ऑवफ़स मधे गेले तर वतथे आधीच
सुरेखा ताई, स्मीता आवण मयुरेश पोचले होते. ते ही इथेच थां बणार होते. आम्ही पुन्हा एकदा
एकत्र आलो. हा असा खेळ भालोदपयंत सुरू होता, आवण वतथून पुढे मात्र आम्ही िेगिेगळे
झालो.
इथे रामानंद आश्रमात खूप छान अनुभि आला. वतथे गादीिर सध्या स्वामी अवभराम
दासजी त्यागी महाराज आहे . वदसायला अगदी रामदास स्वामींसारखे. अवतशय तेजस्वी. त्यां चा
सत्संग खूप िेगळा असतो. वतथे आलेला अनुभि आवण सत्संग या दोन्हीबद्दल पुढच्या भागात
सां गते.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग २७

*नममदे हर.*
रामानंद आश्रमात जाण्या आधी रस्त्यात मला एक म्हातारे गृहस्थ भेटलेत. त्यां नी
सां गीतलं रामानंद आश्रमात अिश्य जा, वतथे तुम्हाला तुमच्या अनेक प्रश्ां ची उत्तरं वमळतील.
वतथे सत्संगां ची एक पद्धत आहे . वतथे एक पाळणा आहे , त्या पाळण्यािर आपण आपले प्रश्
वलहायचे आवण नाि मात्र वलहायचं नाही. स्वामी अवभराम दास महाराज आपल्याला आपल्या
प्रश्ां ची उत्तरं दे तात.आवण त्या सत्संगाला बरीच मंडळी मुद्दाम म्हणून उपस्तस्थत राहतात
म्हं टल्यािर मला वतथे जािसं िाटलं. वशिाय संत महात्म्याचं दशमन होणार.
खरं तर काय प्रश् विचारािा असाच प्रश् पडला, कारण माझ्या प्रश्ां ची उत्तरं मला हळू
हळू आवण आपोआप वमळत होती. म्हं टलं, बघू, िेळेिर जर िाटलं काही विचारािसं तर
विचारू नाहीतर रावहलं. आमच्यापैकी अनेकां नी पररक्रमा पूणम होईल का असं विचारलं होतं.
मला ते अवजबात विचारिासं िाटलं नाही. आमच्यातील एकाने *“गुरू कसा करािा”* असा
प्रश् केला. त्याचं उत्तर दे ताना ते म्हणाले,*“आपको खुद गुरू करनेकी जरूरत नही है . जब
आपके नसीब मे गुरू का आना वलखा होगा, तब आपका गुरू आपको खुद ढुं ढ लेगा. आप
गुरु ना ढुं ढ सकते है , ना आप उनकी योग्यता परख सकते है . वजस गुरू की योग्यता आप ने
परख ली हो िो आपका गुरू हो ही नही सकता”*. इथे मला माझा अनुभि आठिला.
पररक्रमेच्या आधी मला गुरुमंत्र वमळाला होता. हा अनुभि खरं तर मी आधी ही सां वगतला
आहे , आपल्या या लेखमावलकेच्या दु सऱ्या भागात, पण संदभम लागािा म्हणून पुन्हा सां गते.

मी पररक्रमेला जाण्याचा वनणमय घेतला आवण ठरल्याप्रमाणे मी इं दोरला आले. माझी
आत्या इं दोरला असते वतच्याकडे मी मुक्कामाला होते. माझ्याकडे सगळे च नाना महारां जाचे
अनुग्रहीत आहे त, पण अजून माझा अनुग्रह झाला नव्हता. अनेक िर्षां पूिी मी अनुग्रह घेणार
होते, नाना महाराज ज्या भक्ताना अनुग्रह दे णार होते त्या िहीत माझं नाि आवण अनुग्रह
घेण्याची तारीख ही नमूद झाली होती, पण पुन्हा तेच… .आपण काहीच ठरित नसतो… नाना
महारां जाची तब्येत वबघडली, त्यां नी दे ह ठे िला, आवण माझा अनुग्रह घ्यायचा राहून गेला. मला
खूप िाईट िाटलं होतं… तेव्हा मी १५-१६ िर्षां ची असेन. मी ठरिलं, आता अनुग्रह घ्यायचाच
नाही. माझे गुरू नानाच… . मला दु सऱ्या कुणाच कडून अनुग्रह घ्यािासाच िाटला नाही…
आवण मी घेतला ही नाही. मनात मात्र मी नेहेमीच नानां नाच माझे गुरू समजत राहीले. तर
गंम्मत अशी झाली की आत्ता म्हणजे नममदा पररक्रमा सुरू करण्याच्या दोन वदिस आधी मला
आत्यानी विचारल,“काग?, तुझा मंत्र झालाय नं घेऊन?”आवण मला अचानक मंत्र घ्यािासा
िाटू लागला. रात्री साडे अकराला मला खूप बेचैनी िाटू लागली आवण गुरुमंत्र हिाच हे प्रकर्षाम ने
जाणिू लागलं. मी माझ्या आत्येभािाला सां वगतलं… त्याने सकाळी बाबासाहे ब तराणेकर
(नानां चे नातू) यां ना फ़ोन केला. माझी आधी भेट झाली होती, मी पररक्रमेला जाणार हे सां गून
नानां चा आवण बाबा साहे बां चा आवशिाम द घेऊन आले होतेच पण आता मला गुरुमंत्र हिा होता.
बाबासहे बां ना परगािी जायचे असतानाही, लेकरू पररक्रमेला जातय म्हणून िेळात िेळ
काढू न, त्याच वदिशी मला गुरुमंत्र वदला. माझ्या पररक्रमेला वनघण्याच्या आधीच माझ्या गुरुंनी
मला पंखाखाली घेतलं..स्वामी अवभरामदास महारजां नी अगदी चपखल सां गीतलं होतं.
माझ्या मनात अचानक माझ्या आयुष्याबद्दल विचार येऊ लागले. आयुष्यात मी जे काही
केलं ते अगदी मनापासून केलं. लग्न झालं तेव्हा जेमतेम बीएससी होते, वतसऱ्या िर्षीची
पररक्षासुद्धा लग्ना नंतर वदलेली. त्या नंतर एम एस सी करायला घेतलं, वदिस रावहले, आवण
मला एम एस सी बंद करािं लागलं. मग कंप्युटर कोसम, शाळे ची नोकरी, दोन विर्षयात
एवडशनल बीए, बीएड, पुन्हा एकदा एमएससी आवण मग पी.एच.डी. हे सगळ अगदी जीि

लािून केलं मी. मात्र यातली प्रत्येकच गोष्ट पूणम केल्यानंतर मला जाणिायचं हे आपल्या
अयुष्याचं ध्येयं नव्हतच मुळी! मग आपल्या आयुष्याचं ध्येय काय आवण ते नक्की कसं
सापडे ल?.. हाच प्रश् विचारायचा, बघूयात काही उत्तर वमळतय का? ठरलं! मी हाच प्रश्
अवभराम दास जी त्यागी महाराजां ना एका कागदािर वलहून वदला, खाली नाि वलवहलं नाही,
“एक पररक्रमािासी” इतकच वलवहलं.
अवभरामदास महाराज जेव्हा मंडपात आले तेव्हा त्यां नी सगळ्या भाविकां कडे मोठ्या
प्रेमाचा कटाक्ष टाकला. मी मान खाली करून बसल्या जागेिरूनच त्यां ना नमस्कार केला तसा
त्यां नी आश्वासक नजरा माझ्याकडे टाकल्या,“हा बच्चा, मै समझ रहा हू” असं काहीसं त्यां च्या
नजरे तून मला जाणिलं. माझ्या प्रश्ाचं उत्तर दे ताना त्यां नी भगिद गीतेच्या १२व्या अध्यायातले
अनेक दाखले वदले.
“तुम जो कुछ कर रहे हो िो वदलसे कर रहे हो, उसे ईश्वर के वलये करो, ये समझ के
करो की ये तुम्हे तुम्हारे इश्वर ने वदया हुआ कायम है वजसे तुम्हे कोई अपेक्षा ना करते हुये करना
है . इस कायम करने मे ही तुम्हारा भला है . तुम अपने सही रािे पर चल रहे हो. तुम पररक्रमा
मे आये हो, ये भी तो एक वदशा है ! पररक्रमा मे आना अपने आप मे ही आपको मागमदशमन कर
रहा है . आध्यास्तत्मक अभ्यास पर ध्यान बनाये रखे, आपका मागम आपको वमल रहा है , आपके
उसके काफ़ी करीब है .”
जो सहज प्रश् माझ्या मनात होता त्याचं सहज उत्तर मला वमळालं होतं. असाच एक
प्रसंग भालोद गुजरात मधे पण आला. पण ते त्यािेळी सां गेन. रामानंदस्वामी आश्रम खूप छान
दे खरे ख ठे िून अद्ययाित आहे . इथे कुणीही साधकानी यािं, आपली साधना करािी, अगदी
विनामुल्य. साधकां साठी इथे िाचनालयाची सोय आहे . सन्यास्यां साठी िेगळी सोय आहे .
साधनेला अवतशय पोर्षक आवण शां त िातािरण आहे . वशिाय इथे राम मंवदर खूप प्रसि आहे
आवण स्फ़वटक वलंगां चं वशिमंवदर आहे . एकंदरीतच आश्रम खूप रमणीय आहे .स्वामी

अवभरामदासजी महाराज स्वत: जातीनी लक्ष दे ऊन सगळ्या सोयी बघतात. त्यां च्या वदनचयेत
सकाळची पूजा अचाम , व्यायाम अवण सत्संग असतो तर संध्याकाळी ते आश्रमापासून २ -३
वकलोवमटर असलेल्या गोशाळे त पायी जाऊन गो पूजन करतात आवण वतथेच जिळ
असलेल्या वशि मंवदरातसुद्धा आरती आवण अवभर्षेक करतात. प्रेमळ, आवण सास्तत्वक संत
आहे त स्वामी अवभरामदास महाराज. याच महाराजां चा अजून एक अनुभि म्हणजे मी ज्यािेळी
त्यां च्याशी बोलत होते, म्हणजे मला माझ्या प्रश्ाचे उत्तर वमळाल्या नंतर, सत्संग झाल्यानंतर,
मी नमस्कार करायला गेले त्यािेळी ते जे िाक्य मला बोलले तेच िाक्य पूणम पररक्रमेत अजून
तीन सन्यास्यां कडून मला ऐकिायला वमळा्लं. ते िाक्य होतं “सब वठक है बेटा, बस राम को
मत छोडना”.. अगदी हे च शब्द, खलघाटला जात असताना एका तेजस्वी सन्यास्यानी मला
बोललेलं मी मागच्या अनुभिात सां वगतलेलं आहे . आज ते िाक्य जेव्हा दु स-यां दा आवण जसं
च्या तसं ऐकलं तेव्हा त्यात काहीतरी संकेत आहे असं िाटलं मात्र उत्तर नीट सं वमळालं नाही,
कारण ते पुढे वमळणार होतं.
आज इथून पुढे खरं तर कुंभेश्वरला जायचं होतं पण आज अवजबात ऊन नव्हतं,
िातािरण थंड आवण रोगट िाटत होतं. चालायचा कंटाळा आवण आळस येत होता. याचं
कारण ही होतं. ओखी नािाचं सायक्लोन येऊ घातलं होतं. आम्ही मैया वकनारी चालत होतो.
कधीही पाऊस पडे ल असं िातािरण झालेलं. रस्त्यात छोटे छोटे पाडे वदसत पण सगळे च
गरीब, तरीही मध्य प्रदे शातल्या गरीबी पेक्षा ही गरीबी जरा कमी होती. आता आज जाि
चालणं योग्य नव्हतं कारण रस्त्यात कुठे पािसाने धरलं तर आश्रय ही वमळणार नव्हता.
इथे कुणीतरी आम्हाला सां वगतलं की िां दरीया नािाच्या गािाला पण रामानंद आश्रम
आहे . आम्ही तो शोधत शोधत वनघालो. एक छोटासा आश्रम सापडला. छानसा बगीचा एक
वकचन दोन खोल्या आवण ि-हां डा. आम्ही िऱ्हां ड्यात आसनं लाितो न लाितो तोच धो धो
पािसाला सुरिात झाली. जसा काही हा पाऊस आम्ही पोहोचण्याचीच िाट बघत असािा.

आम्ही सुखरूप पोहोचािं म्हणूनच की काय आम्हाला कुंभेश्वरपयंत न जाण्याची बुद्धी झाली
असािी.
पाऊस थां बल्यािर आम्ही मैया वकनारी गेलो तेव्हा समजलं, जे झालं ते योग्यच झालं.
इथे वकनाऱ्यावच िाट दगडां चीच होती आवण पािसात त्यां च्या खालची िाळू िाहून जाते,
त्यामुळे चालणं कठीण. बरच झालं आम्ही िां दरीयाला थां बलो. असं काहीतरी संकेत ती मैया
आपल्याला दे तच असते. अगदी व्यिस्तस्थत लक्ष ठे ऊन असते आपल्यािर.
इथे िां दरीयाच्या आश्रमात आधी आम्हाला आसनं ि-हां ड्यात लािायला सां वगतली
होती. आत एक खोली ररकामी होती. बाहे र खूप थंडी ही होती पण वतथला गडी माणूस काही
आम्हाला आत डोकािून पण बघू दे ईना. आम्हाला आज इथे उघड्यािर थंडीतच झोपायला
लागणार होतं. आम्ही सहा सात जण होतो आवण हा गडी माणूस एकटाच होता. आम्ही
स्वयंपाकाला त्याची मदत केली. कढी स्तखचडी आवण उपासाची बटाट्याची भाजी असं भोजन
प्रसादी चं जेिण तयार झालं. त्या गडी माणसाला काय िाटलं मावहत नाही, पण जेिण
झाल्यािर त्याने खोलीचं दार आम्हाला उघडून वदलं, म्हणाला,“बाहर थंडा है , अंदर आसन
लगा लो.”आत एक खूप मोठं मारुती रायां चं फ़्लेक्स लािलं होतं.खूप बोलकं वचत्र होतं ते. असं
िाटलं ते म्हणताहे त, “मला केव्हाही आिाज द्या, मी आहे च पाठीशी!” आवण असच एक
मारुतीरायां चा फ़्लेक्स मला जोगी वटकरीया ते अमरकंटक रस्त्यािर असलेल्या दे िरा नािाच्या
गािी, वजथे आम्ही मुक्काम केला होता त्या धमम शाळे त पण होते. तेव्हा ही हे मारुती राया “मी
आहे च पाठीशी, हिं तेव्हा आिाज दे ” असं म्हणताहे त असं िाटलं होतं. आवण याहूनही पुढे,
म्हणजे साधारण बरगी कॉलनी च्या पुढे मला एक िेगळाच अनुभि आला. कदावचत मला
मारुती रायां चं दशमन झालं, पण नक्की मावहत नाही. तो अनुभि मात्र आता इथेच सां गते.
िाचकां ची लागलेली वलंक सारखी तोडािी लागतेय, ते मनाला पटत नाहीये.

तर तेव्हा माझ्यासोबत सुरेखा ताई िगैरे मंडळी नव्हती. नारे श्वरला माझ्या नममदा माईनी
मला माझे “नममदा िडील” वदले. तो अनुभि मग सां गते आधी हा मारुती रायां चा अनुभि
सां गते हं . हे नममदा िडील, त्यां ना मी “बाबा” म्हणते, ते माझ्या सोबत असतानाची गोष्ट.त्यां चा
पाय फ़ार दु खत होता. अगवद २ वकमी चाललो ना की ते बसून जात, इतका त्रास होत होता.
मग मी त्यां ना म्हं टलं “तुम्ही एखादा ररदम धरून चाललात तर कदावचत पाय कमी दु खेल”
त्यां नाही ते पटलं, आवण दोघां नी हनुमान चावलसा चा ररदम ठरिला. हनुमान चावलसा एकदा
म्हणायला साधारण ४ वमवनट लागतात. आम्ही ठरिलं, ११ िेळा अहुमान चालीसा होईिोिर
थां बायचं नाही. म्हणजे साधारण ४५ वमवनटे सलग चालायचं. असं केलंलं हे तंत्र बरच उपयोगी
पडलं. मग आम्ही तेच िारं िार करू लागलो. या िेळी अधुन मधून आम्हाला एक पररक्रमािासी
वदसत असे. त्यां च्या जटा होत्या, काळी सािळी पण सुदृढ शरीर, ६ फ़ूट उं ची, कमरे ला पां ढरा
पंचा, हाती कमंडलू, असे बाबा वदसत होते. ते आम्हाला अधुन मधूनच वदसत. शक्यतो आम्ही
जेव्हा ४५ वमवनटाचा टप्पा पार करून आराम करत असू तेव्हा ते आमच्या पुढे जात असत.
मात्र आम्ही त्यां च्या पुढे गेलेलं मला आठित नाही. तर एका वठकाणी आम्ही आराम करत
असताना ते पण वतथे आले आवण आमच्या समोरच्या खडकािर बसले. नममदे हर झालं. मी
त्यां ना विचारलं “महारज जी, पररक्रमा मे हो?, कहासे उठायी आपने पररक्रमा?”ते म्हणाले
“हा. िैसे तो मै पररक्रमा मे ही हू, कई सालों से पररक्रमा कर रहा हू”. माझे प्रश् पुन्हा सुरु
झाले, मी विचारलं “कोई और भी रािा है क्या? आगे वपछे तो आप वदखते नही हो, बस बीच
बीच मे वदखते हो?”आम्ही रिा मागाम ने जात होतो. मला िाटलं हे महाराज वकनाऱ्यािरून
जात असतील आवण अधून मधून रस्त्यािर येत असतील, म्हणून मी त्यां ना हा प्रश् विचारला
होता. ते म्हणाले “रािे तो बहोत होते है , तुम बुलाते हो तो मै आ जाता हू यहा,अब इतनी बार
बुलाया तो आना तो पडे गा ना! नही बुलाओगे तो नही आउं गा”, मला काही कळे ना, मी कधी
या बाबां ना बोलािलं? म्हं टलं जाऊ दे , हा कुणी ब्रम्हचारी बैरागी बाबा वदसतोय, बोलला असेल
असच काहीबाही. ते साधू महाराज वनघून गेले. मी आवण बाबा पण थोड्या िेळाने वनघालो,

मात्र मनात विचार येतच रावहला.. मी या बाबां शी तर बोलले पण नाही आधी, मग मी बोलािलं
आवण खूप दा बोलिलं,असं ते बाबा का म्हणाले? उत्तर सापडे ना.. म्हं टलं जाऊ दे , आपण
आपला हनुमान चावलसा सुरू करू… . अहो काय सां गू, असा विचार मनात येतो न येतो तोच
समजलं, आतापयंत वकमान ५५ िेळा तरी हनुमान चावलसा म्हणून झाला असेल! इतका धािा
तर आपण त्या मारुती रायां चाच करतोय… अगदी वनरपेक्ष भािनेनी!““हा. िैसे तो मै पररक्रमा
मे ही हू, कई सालों से पररक्रमा कर रहा हू”. रािे तो बहोत होते है , तुम बुलाते हो तो मै आ
जाता हू यहा,अब इतनी बार बुलाया तो आना तो पडे गा ना! नही बुलाओगे तो नही आउं गा”
.. बाबां चे शब्द माझ्या कानात घुमू लागले आवण समजलं… हे तर खुद्द मारुती राया! काय
नशीबिान आहे हो मी? नममदा पररक्रमा घडते काय, अश्वत्थामा, नममदा माई आवण आता
मारुती राया दशमन दे तात काय… अजून काय हिय सां गा? असो..
तर आता पुन्हा परत येऊ रामानंद आश्रमातल्या त्या मारुती रायां च्या फ़्लेक्स पाशी.
वतथे खूप शांत झोप लागली. आवण दु सऱ्या वदिशी आम्ही कुंभेश्वरला वनघालो. कुंभेश्वर हून
आम्हाला पुढे जाताच येईना. आम्हाला वतथेच ३ वदिस थां बून रहािं लागलं..का?पण वतथे राहून
आम्हाला ३०००० िर्षम नममदा वकनारी राहण्याचं पुण्य वमळालंय… ..कसं ते पुढच्या भागात
सां गते.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग २८*

*नममदे हर.*
आज आम्ही कुंभेश्वरला पोहचणार होतो. इथे आमची राहण्याची व्यिस्था सौ जागृती
सोमण यां च्या घरी केली होती. जागृती अवतशय लाघिी मुलगी, माझ्याच ियाची साधारण,
वकंचीत लहानच. आवण वतचे यजमान म्हणजे रिी भाऊ, ते ही अवतशय जीि लािणारे होते.
आम्ही इथे पोचलो आवण पािसाला सुरिात झाली. पुन्हा एकदा जाणिलं, पाऊस आम्ही
पोहोचण्याची िाट बघत होता. आम्ही मैया वकनाऱ्यानी आलो होतो, त्यामुळे घाट चढू न िर
आलो आवण समोर आनंदी चेहऱ्याच्या जागृती मैया नी आमचं स्वागत केलं. इथे ३ वदिस
राहण्याचं महत्त्व आहे . इथे एकदा नममदा स्नान झालं की १०००० िर्षम काशीला राहण्याचं पुण्य
वमळतं. आमचं २ दा स्नान झालं. पण बाकी वदिस मात्र थंड िातािरण असल्याने घरातच स्नान
केलं, मैयािर स्नान केलं नाही. २०००० िर्षम रवहल्याचं पुण्य वमळाल, अजून वकती हिं आता?
असो. इथे शनी दे िाचं मंवदर तर आहे च मात्र त्यां च्या दोन्ही बायकां ची पण मंवदरं आहे त. त्यां ची
नाि आहे त छोटी पनोती, आवण मोठी पनोती. तुमचे होत नसलेले कायम यां च्या दशमनाने पूणम
होतात. आपण बरे चदा “पनोती लागली” असं म्हणतो बहुधा त्याचं कारण हे च असािं. या
पनोती दे िींची कृपा कुठे तरी कमी पडत असािी नक्की.
कुंभेश्वरला असताना ओखी िादळाचे िारे जोरात िहात होते. असं समजलं होतं की
विमलेश्वरला २०० पररक्रमािासी अडकून पडले आहे त कारण िादळामुळे नािा समुद्रात
सोडल्या जात नावहयेत आवण अजून पुढचे १०- १२ वदिस नािा सोडल्या जाणार नाहीयेत.
बाकी जे पररक्रमािासी आमच्या पुढे चालताहे त ते पण काही वदिसात विमलेश्वरला पोहचणार
आहे त, तेव्हा वतथे अजून जाि पररक्रमािसी होतील आवण गदी खूप होईल. त्यामुळे आम्ही
असू वतथेच ३ वदिस, मग पुढे पुन्हा ३ वदिस असं थां बत थां बत पुढे जायचा विचार केला. जे

लोक अडकले आहे त ते आधी मोकळे झाल्यावशिाय आम्हाला नािेत बसायचा नंबर वमळणार
नाही. त्यामुळे घाई करण्यात काही अथम नव्हता. कुंभेश्वर च्या पुढे वजथे वजथे ३ वदिस राहण्याचं
महत्त्व आहे वतथे वतथे आम्ही रावहलो. ओखी िादळामुळे होणाऱ्या नुकसानाची चचाम सुरू
होती, आम्हाला मात्र अगदी पुण्याची कमाई या िादळाच्या येण्यामुळे घडून आली. अन्यथा,
चातुमाम स करायचा नाही म्हणून आम्ही ३-३ वदिस न थां बता चातुमाम साच्या आधी पररक्रमा पूणम
करण्याचा प्रयत्न करत होतो.
इथून पुढे शुकदे िला जायचं होतं. शुकदे ि मंवदर खूप छान आहे . इथे येऊन प्रसि ही
िाटत आवण नकळत त्या िैराग्याची मागणी मागािी असं होऊन जातं.
*शुकासाररखे पूण िैराग्य ज्याचे*…..पूणम िैराग्याचे धनीच ते… लहान पणी वशकलेला
श्लोक आठिून गेला. इथे ज्या मैयाजींनी आम्हाला भोजन प्रसादी खाऊ घातली वतच्या दोन
लहान लहान कन्यका वतला सोडीनात, काम करू दे ई ना, आम्ही तीला म्हं टलं तू लेकींना बघ,
आम्ही करतो प्रसादीचं, तर ते वतला पटे ना, दोन लहान लहान मुली सां भाळत, चुली जिळ
त्यां ना बसिून मैयाजींनी स्वयंपाक केला. खरं च इतकं करतात हे लोक आपल्यासाठी नं!
दु सऱ्या वदिशी काय झालं कळे ना, पण आतापयंत मागे पुढे, एकत्र राहणारे आम्ही ६
लोक िेगिेगळे झालो. मयूरेश, स्मीता आवण सुरेखा पुढे वनघाले, मी काका आवण काकू मागून
वनघालो. इथे आम्हाला शेतातून रिा होता. मात्र इथे गम्मतच झाली. आम्ही दोन्ही गृप्स रिा
चुकलो. चुकलो म्हणजे काय, एखादी िाट धरली की बरच लां बपयंत जायचं आवण ती िाट
अचानक कुठल्या तरी केळीच्या बागेपाशी येऊन बंद व्हायची, म्हणजे पुढे िाटच नाही, मग
पुन्हा मागे यायचं, दु सरी िाट धरायची, मग ती पण अशीच बंद!, अशा ३ ते ४ िाटा करून
झाल्या, चां गल १२-१३ वकमी अंतर चालूनसुद्धा आम्ही पुन्हा वजथून सुरू केलं वतथेच! आज
मुक्कमािर पोहचू की नही असं िाटू लागलं. आता काय करािं समजेना. इथे या बागां मधे
वचटपाखरू नाही, विचारायचं तरी कुणाला? एक अजून िाट होती जरा दू रून, म्हं टलं ती पण

करून पाहू, आता दु सरा उपाय तर नाहीये. त्या िाटे िर पुढे गेलो, वतथे एक घर होतं. ते घर
बघून इतका आनंद झाला म्हणून सां गू, िाटलं चला, म्हणजे काही नाही वमळाली िाट पुढे तर
वनदान इथे मुक्कम तरी करता येईल. ते घर पाहून आम्हा वतघां नाही आधार वमळाल्यासारखं
िाटलं आवण त्या वदशेने आम्ही चालू लागलो. घराजिळ पोहचलो तर घर बंद, गेल वकत्येक
वदिस य घरात कुणीच आलं गेलं नसािं. समोरच्या स्तखडक्या बंद, बाहेरून त्यािर कोळीष्टकं
जमलेली, अंगणात गित उं चंच उं च िाढलेलं,आवण सगळ्यात कमाल म्हणजे कमालीची
भयाणता आवण गूढता वतथे आम्हाला वतघां नाही जाणिली. अचानक नकारात्मक लहरी यायला
लागल्या असे िाटू लागले. आता इथून कसंही करून बाहे र पडायचं, बस! आम्ही पुन्हा एकदा
मागे िळलो.
वजथून आम्ही त्या शेतात आलो होतो वतथपयंत पुन्हा मागे गेलो, आवण नममदे हर चा
धािा सुरू केला. वतसऱ्या वमवनटाला एक माणूस मागून आला आवण म्हणाला, जो रिा बंद
वकया वदखेगा िहा से जाओ. आता गम्मत अशी झाली होती की ५ िाटा होत्या, त्यातल्या ४
आम्ही धुंडाळू न झाल्या होत्या आवण एका िाटे िर झाडं , ओंडकी टाकून ती िाट बंद केली
होती, मात्र वतथे पुढे िाट आहे अशी शंका ही आम्हाला आली नाही इतकी िाट लहान होती,
िाटलं पुढे एखादी बाग असेल. पण तीच िाट बरोबर होती. त्या िाटे िर पुढे केळीची बाग होती,
पण ती बाग ओलां डून मग पुढे रिा होता. केळींचे घड च्या घड लागलेल्या बागां तून,
कमरे पयंत िाकून, त्या झाडां खालून गेल्या नंतर, म्हणजे साधारण अधाम वकमी असं चालल्या
नंतर आम्हाला एक ओढा लागला, तो पार करून समोर चा छोटासा टे कडी सारखा उं चिटा
पार करायचा होता, मग आम्ही कोटे श्वराच्या रस्त्याला लागणार होतो.
हा ओढा जरी तसा लहान असला तरी वतथे खूप वचखल होता. गुडघ्यापयंत अगदी. बुट
काढू न मी चप्पल घातली. ती फ़सली आवण तुटली, शेिटी अनिाणी चालण्याशीिाय पयाम य
नव्हता. कसा बसा तो ओढा, तो डोंगर अनिाणी पार करत करत आम्ही पुढे गेलो खरं , पण

तेव्हा पायात जे काटे बोचले, अगदी बाभळी चे काटे बोचले तेव्हा अनिाणी पररक्रमा करणायां चा धैयाम चं आवण साधनेचं सामर्थ्म काय असे ल याची कल्पना आली. या काट्यां नी मल २-३
वदिस त्रास वदला. पुढची पररक्रमा अनिाणीच करायची अशी कल्पना यािेळी वतथे पवहल्यां दा
सुचली. गम्मत आहे नं, मला काट्यां चा त्रास होत होता मात्र पररक्रमा करािीशीच िाटत होती.
वकंबहुना काटे बोचून पाय दु खत होता तरी पुढच्या िेळी अनिाणी चालण्याची तयारी मनानी
कशी काय दाखिली कोण जाणे?मात्र इथेच पुढे एक गम्मत झाली. माझी चप्पल तुटली होती.
आश्रमात गेल्यािर बरे च दा वजथे शौचालयाची सोय नसते वतथे बाहे र जंगलात जाि लागायचं
अशा िेळी िीपर चं काम पडायचं. आता माझ्याजिळ िीपर नव्हत्या, आवण दर िेळी फ़्रेश
व्हायला जायचं म्हणजे रात्री बूट घालून जािं लागणार होतं. पण ईलाज नव्हता. ज्या चपला
असतील त्या घालून जायचं असं मी ठरिलं. आश्रमा बाहे र बऱ्याच चपला होत्या, आवण मी त्या
फ़क्तच थोड्या िेळा साठी िापरणार होते, त्यामु ळे खरं तर कुणी आक्षेप घ्यािा असही काही
नव्हतं, मात्र इथे एक गम्मत झाली आवण एक, नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल तीन ते चार वदिस ती
गम्मत होत रावहली, कारण तो वनव्वळ योगायोग नव्हता. सां गते. कुणाच्या चपला त्या व्यक्तीला
न विचारता घालून जाणं मला प्रशि िाटत नव्हतं.“घालून जाऊ न कुणाच्या तरी “असा विचार
मी केलाच होता खरं पण माझं मन धजलं नाही आवण त्या वदिशी अनिाणीच जंगलाच्या वदशेने
गेले. मात्र रस्त्यात मला एक बाई भेटली, ती कुणी गािातली असािी, नुकतीच ती झाडीतून
बाहे र आली होती,“मैयाची मेरी चप्पल पहन लो, काटे गड जायेंगे” असं म्हणत वतने वतच्या
चपला वदला. दु सऱ्या वदिशी पुजारी महारां जानी वदल्या, आवण वतसऱ्या वदिशी एका
पररक्रमािासीं नी वदल्या… मी एकदाही रात्री अनिाणी गेले नाही.
पुढे कोटे श्वरानंतर मात्र मी एकटीने चालण्याचा वनणमय घेतला. म्हणजे बाकी लोक आगे
मागे असत.. मात्र चालताना मी सिाम त पुढे असायची, अगदी साधारण ३-४ वकमी पुढे. असं
होतं पररक्रमेत. बरे चदा आपण आपल्या ध्येयापासून दू र जातोय, आवण अयोग्य (म्हणजे
आपल्या ध्येयपूती च्या दृष्टीने अयोग्य) असलेल्या लोकां मधे आपण आपले ध्येय विसरतोय असं

िाटू लागलं की मैया आपल्याला त्या समूहापासून दू र करते. तसंच झालं, मात्र वकंवचतही
एकटे पण वकंिा वभती िाटली नाही. याऊलट जेव्हा जेव्हा मी एकटी चालायचे तेव्हा तेव्हा मला
िेगळे आवण विलक्षण अनुभि वमळत जायचे.
पुढे, म्हणजे कोटे श्वराहून पुढे वससोदरा आवण त्याहीपुढे कां दरोज नािाचं गाि होतं,
आज वतथिर जाता यािं असं िाटत होतं. दु पारचे ३-३.३० िाजले असतील, कां दरोज अजून
८-१० वकमी दू र होतं. पवहला टप्पा वससोदरा, इथे आल्यािर मग पुढे जाता येईल का हा विचार
करायचा. मी वनघाले. थोडं अंतर चालून झाल्यािर रस्त्यात एका वठकाणी चार बायका बसल्या
होत्यात, त्यां ना वससोदरा कुठे य ते विचारलं..”हमारे साथ चलो, हम भी उधर ही जा रहे है ”
असं म्हणत त्या उठल्या आवण चालू लागल्या. जणूकाही मी आली की उठायचं असं ठरिलं
होतं त्यां नी, इतक्या पटकन उठल्या त्या. गप्पां मधे समजलं, त्यातल्या एकीचं माहे र नागपूर चं
होतं… ती माझ्याशी छान मराठीत, अगदी नागपूरी मराठीत बोलू लागली. मी एकटी नसून
माझ्या गािचं माणूस मला सोबतीला वमळालं होतं… वससोदरा कधी आलं समजलच नाही.
वतनी मला घरी बोलािलं पण वतचं घर बरच लां ब असल्याने मला ते शक्य झालं नाही..पुढे
कां दरोजची िाट दाखिून त्या चौघी आपापल्या घराकडे िळल्या.
आता रिा बराच एकट होता. घाट होता. इथे चौकात मला दोन माणसं वदसलीत, त्यां ना
विचारून मी रिा वनवित करून घेतला. ती दोघं म्हणाली “मैया जी आप १.३० घंटे मे पोहोच
जाओगे, लोग छोटा रािा बतायेंगे तो िो मत लेना” कुणी काही सां वगतलं की त्याला प्रवतप्रश्
न करता जे सां गीतलय ते ऐकायचं असं एव्हाना ठरलं होतं, कारण आपल्यापेक्षा स्थानीय
लोकां ना मावहती जाि आवण चां गली असते. त्यां नी सां वगतल्या प्रमाणे मी चालू लागले.
साधारण एखाद तासाने ही मंडळी माझ्या मागून पुन्हा आलीत आवण मला रस्त्यात थां बिलं.“
मैयाजी, बस अब थोडाही बचा है , अब थोडा विश्राम कर लो” तसा अजून अंधार पडायला
िेळ होता. मी थकले पण नव्हते, आवण विश्राम करण्यासारखं ते स्थानही नव्हतं. म्हणून मी

विश्राम करत नाही असं म्हणताच त्या मोटर सायकल िर मागे बसलेल्या माणसाने वपशिीतून
एक छोटासा स्टू ल बाहेर काढू न माझ्या पुढे ठे िला. “मैयाजी पाच वमवनट तो बैठो” असं
म्हणत लगेच एक थरमास आवण चहाचे तीन कप काढले, आवण आम्हा वतघां साठी चहा ओतला
… “आप को चाय वपलाना था” असं म्हणत चहा माझ्या हाती वदला. विचारलं तेव्हा समजलं,
मला मघाशी ही दोघं ज्या चौकात भेटली होती, वतथून ८-१० वकमी दू र आवण चौकापासून
माझ्यापयंत ३ ते ४ वकमी असे १४ वकमी दु रून या दोघां नी माझ्यासाठी चहा आवण वबस्तस्कटं
आणली होती! फ़क्त चहा दे ण्यासाठीचा हा आटावपटा… का तर मैयाजी एकट्या चालताहे त,
रस्त्यात काही नाही, त्यां ची सेिा करायला हिी, ही एक सदभािना! काय म्हणािं याला?
याच रस्त्यािर पुढे एक हनुमानाचं मंवदर लागलं, आवण वतथे पण एक छानसा अनुभि
आला… बरे चदा काही अनुभि फ़क्त अनुभिािे असे असतात… त्यातलाच एक… . म्हणाल
तर काही झालंच नाही, आवण म्हणाल तर सारं विश्व माझं झालं, असा हा अनुभि… आवण
हो,कां दरोज्ला पोहचल्याक्षणी मी आनंदाने रडूच लागले, हो, असच काहीतरी वदसलं मला वतथे
… . पण या भागात नाही हं सां गणार… पुढच्या म्हणजे २९व्या भागात सां गते.. तोिर नममदे
हर!

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग २९*

*नममदे हर.*
तर वससोदरा गािातल्या त्या दोन तरुणां नी वदलेला चहा वपऊन त्यां ना वनरोप दे ऊन मी
पुढे वनघाले. छान सोनेरी ऊन पडलं होतं. अजून सूयमदेि व्यिस्तस्थत वदसत होते, मात्र
संध्याकाळचा गारिा हळू हळू जाणिू लागला होता. िातािरण प्रसि होतं. रस्त्याच्या दोन्ही
बाजूला शेतं आवण खुरटी झुडपं होती. अगदी प्रत्येकच झाड िेगळं असािं असं िाटत होतं.
जिळ हनुमानाचं मंवदर आहे असं सां गीतलं होतं, म्हणून ते येईिोिर हनुमान चालीसा म्हणत
जािं असा विचार मनात आला, आवण मी हनुमान चालीसा सुरू केली. तेव्हा मला एक
आनंददायक अनुभि आला. आता हा अनुभि आहे की माझ्या मनातल्या प्रसितेचा आवण
एकरूपतेचा भाग आहे ते नाही सां गता येणार, पण आनंदाची पररसीमा काय असते आवण तो
आनंद इतका तेजोमय कसा असतो हे अनुभिण्याची संधी मला वमळाली हे नक्की.
मी हनुमान चालीसा म्हणायला सुरिात केली, मी आजूबाजूला झाडांकडे , रस्त्याकडे
बघत बघत, आपल्याच नादात हनुमान चालीसा म्हणायला सुरिात केली. एक ओळ झाली
आवण मी उजिीकडे बघत असताना, माझ्या डाव्या बाजूने कुणीतरी दु सरी ओळ म्हणतय
असा भास झाला, मी डािीकडे पाहीलं तर वतसरी ओळ ऐकू आल्याचा भास झाला, माझ्या
समोर, थोडं अंतर दू र कुणी तरी ती म्हणतय असं िाटू लागलं… .जसं कुणीतरी माझ्यासोबत
हनुमान चालीसा म्हणत म्हणत जातय… मग काय, ज्या झाडाकडे बघीन ते झाड, ज्या
दगडाकडे बघेन तो दगड, आभाळ, िाळलेली पानं… अगदी वजथे वजथे माझी नजर जाईल ते
सगळं च माझ्याबरोबर हनुमान चालीसा म्हणतय असं िाटायला लागलं, वकंिा असं जाणिायला

लागलं म्हटलं तरी चालेल. अश्या पररस्तस्थतीत मी एकटी चालतेय असं मला जाणिलं दे खील
नाही, वकंबहुना ही सगळी सृष्टी माझ्या सोबत आहे आवण माझ्यात समरस झाली आहे असच
िाटू लागलं. खरं सां गते त्या िेळेचा जो आनंद आवण उत्साह आहे तो मला शब्दात मां डताच
येत नाहीये. तुम्ही विचार करा न, करून तर बघा, सगळं जग, सगळी सृष्टी जेव्हा तुम्हाला
सोबत करत असते त्या िेळेला अजून दु सरं काय हिं असेल तुम्हाला?*“And, when you
wantsomething,alltheuniverseconspiresinhelpingyoutoachieveit.”*मला
पाओलो सेलो च्या अल्केवमस्ट मधलं िाक्य आठिलं पण खरं सां गू हे त्याहीपेक्षा मोठं होतं,
कारण इथे मला कुठलीही अपेक्षा नव्हती… मला काहीही नको असताना सगळी सृष्टी मला
वमळाली होती.ती ही अगदी अचानक. माझा हा आनंद कशािरच अिलंबून नव्हता, आवण
म्हणूनच तो अक्षय आहे असं मला िाटतं.
हा अनुभि घेत घेतच मी कां दरोज च्या आधी येणाऱ्या हनुमान मंवदरात आले, वतथे
मारुती रायाच्या दशमनाच्या िेळेस मला पुन्हा तेच जाणिलं जे मी मागच्या एका अनुभिात
वलवहलं आहे . *कधीही हाक घाल,मी तुझ्या सोबत असेन* असं मारुतीराया म्हणत होते जणू,
आवण याची प्रवचती होऊन मारुती रायां चं दशमन झाल्याचा अनुभि आपण िाचला आहे च, मात्र
प्रत्यक्ष भेट दे ण्यापूिी मला असे संकेत अनेकदा वमळत गेलेत हे महत्त्वाचं. ते त्या त्या िेळेला
आपल्याला समजत नाही मात्र म्हणून ते नसतात असं नाही. माझं हे आनंदाचं पिम मी एकटी
असताना जाि तीव्रपणे जाणित होतं… असेल, कारण तो आनंद आता शेअर होत नसािा
… . आवण म्हणूनच की काय कां दरोज चा अनुभि मला आला.
कां दरोज च्या अश्रमात पाऊल ठे ित नाही तोच समोर खुचीिर एक सत्तरी च्या
जिळपासचे गृहस्थ काहीतरी िाचन करत बसले होते. मी अजूनही माझ्या आनंद पिाम तच
रममाण होते. मी माझं आसन लािलं, हातपाय धुतले आवण बाहे र पायरीिर जाऊन शांतपणे
बसले. माझी पररक्रमा सुरु होण्या आधीपासून चे सगळे दॄश्य माझ्या नजरे समोर

वचत्रपटासारखे येत होते. कसं माझं पीएच. डी. चं सबवमशन झालं, कसे मी लोकां चे अनुभि
ऐकायला जायची, अरविंद मुळे काकां ना भेटायला गेले असतानाचा आमचा संिाद सां गते. मी
त्यां ना भेटायला गेले त्यािेळी मी पररक्रमेला कधीतरी जािं एिढी इच्छाच फ़क्त मनात होती,
मात्र ती अवतशय तीव्र होती. माझं कधी जायचं हे काहीही ठरलं नव्हतं.काकां नी विचारलं “
ताई कधी जाताय तुम्ही पररक्रमेला?”मी सां वगतलं,“कदावचत ओंकारचं म्हणजे माझ्या मुलाचं
बी ई झाल्यावशिाय काही जाता येणार नाही” मात्र मुळे काका बोलून गेले “ताई मला तर
िाटतय तुम्ही याच िर्षी जाणार”… . आवण असे काही चक्र वफ़रले की जुलै मधे झालेल्या ह्या
संिादानंतर नोव्हें बर मी पररक्रमेला गेले दे स्तखल!, तर असे सगळे विचार मी करत त्या
आश्रमासमोरच्या पायरीिर बसले होते, वततक्यात मागून आिाज आला,“सुरुवच ताई, या या,
इथे भेट होईल असं िाटलं नव्हतं हो, कशी सुरु आहे पररक्रमा?”
बापरे , माझं नाि घेऊन, चक्क मराठीतून, आवण इथे गुजरात मधे कोण मला आिाज
दे तय? मी मागे िळू न पाहीलं आवण मला अक्षरश: रडूच आलं. समोर खुचीिर एक सत्तरी च्या
जिळपासचे गृहस्थ काहीतरी िाचन करत बसले होते, तेच माझ्याशी बोलत होते… ते मुळे
काकाच होते. नागपूरहून आजच इथे आले होते… .मी त्यां ना बवघतले होतं पण अवजबात
ओळखलं नाही..का कोण जाणे! मी त्यां ना बघािं, बघूनही मला त्यां ना ओळखता येऊ नये,
नेमके त्यां चे विचार त्या िेळी माझ्या मनात यािेत, आवण मागून त्यां नी मला आिाज द्यािा…
हे सगळं कसं एखाद्या मुद्दाम आखलेल्या योजने सारखं नाही िाटत? मी व्यक्त होण्याच्याही
पवलकडे होते त्यािेळी…
*“जेव्हा आिडी भक्त जाहले।* *भक्तामाजी दे ि गिसले* *भजू कूणास, कुणी भजणे।*
*भजनची आकळले अंती हो॥*“
अशी काहीशी माझी अिस्था झाली होती त्यािेळी. पण त्यािेळी मला एक मात्र
जाणिलं. मी एकटी चालू लागले आवण त्या नममदा माईनी माझी जाि काळजी घेणं सुरु

केलं.मला एकटं िाटू नये याची जबाबदारी वतनी घेतली, त्यासाठी सगळी सृष्टी मला दे ऊ केली
सोबतीला, आवण इथे माझ्या पररक्रमेची सुरिात करून दे णारे मुळे काका पण भेटिलेत!..
माझ्या बरोबर पण मागून येणारी मंडळी ही रात्री इथे येऊन पोचली होती.दु सऱ्या
वदिशी सकाळी मला वकंवचत ताप होता. राजपराला जाऊन मी मुक्काम करािा असं मला
िाटत होतं. वतथे जगदीश भाई परमार म्हणून एकजण सेिा करतात, वतथे चहा पाणी आवण
प्रसादीची व्यिस्था आहे. हे अंतर फ़ार नाही, ७-८ वकमी असेल, त्यामुळे इथे रात्री मुक्कामी
थां बािं असा बाकी मंडळींचा विचार नव्हता, मात्र तब्येतीमुळे मी थां बून जाईन असं मला िाटत
होतं. म्हणजे थोडक्यात वनदान रात्री मुक्कामाला सोबत असणारी ही मंडळी उद्यापासून सोबत
नसणारच… पण मी असा विचार केला होता, मैयाने नाही. काय झालं कुणास ठािूक, माझ्या
मागोमाग, एक एक करून सगळे च इथेच थां बायचा विचार करू लागले, आवण थां बले
पण!..एक वदिस मुक्काम करून दु सऱ्या वदिशी िेणूग्रामकडे जायला वनघालो.
या रस्त्यात अनुभि म्हणून नाही पण राष्टरीय एकतेची भािना अजूनही सामान्य
जनमानासत वशल्लक आहे हे जाणिलं. काही अंतर चालत गेल्यािर आम्हाला एका मुलाने
वबस्तस्कटाचे पुढे वदले, प्रत्येकी २, मोठाले आवण अगदी आग्रहाने. यात काय राष्टरीय एकता?
आहे ना, हा मुलगा मुिीम धमाम चा, मात्र त्याचा पररिार गेल्या अनेक िर्षां पासून पररक्रमा
िासींना वबस्तस्कट दे तात, आवण नममदे हर चा गजर करून पररक्रमािावसंच्या पाया दे खील
पडतात. आवण तरीही या पररिाराला सेिा करण्याचं समाधान पूणमपणे वमळत नाही. त्या
मुलाशी बोलणं झालं तेव्हा तो म्हणाला,“हमे बहोत अच्छा लगता है पररक्रमािासीयों की सेिा
करना, हम चाहते है की पररक्रमािासी हमारे घर मे आये, पर हम मुिीम है इसवलये लोग
हमारे यहा नही आते. हम पहले मां स मच्छी खाते थे, पर अब नही खाते, वफ़र भी लोग घर पर
खाने के वलये मना करते है , इसवलये वबस्तस्कट दे ना ही वठक है ”. इथे नममदा सगळ्यां चीच आई
आहे , हे बघून छान िाटलं.

असाच नाही पण खूप िेगळा आवण खूप रोमांचक अनुभि दमगढ च्या आधी म्हणजे
दम्हे डी नंतर जे जंगल लागतं वतथे आला..पण तो आता सां गणार नाही, तो तेव्हाच सां गेन..आता
मात्र एक मजेदार वकस्सा सां गते.
पूणम पररक्रेमेत तुमच्या सोबत जर कोणी कायमररत्या चालत असतील तर त्यातली एक
म्हणजे आपली नममदा मैया, वजला इथे या भागात “मैया जी” असं म्हणतात, आवण दु सरे
म्हणजे “पारले जी”. गुजराती प्रेम हे फ़ारच गोड आहे आवण पारले जी सारखंच स्टर ॉंग आहे .
इथे इतके वबस्तस्कटाचे पुढे रोज वमळायचे की जीि नकोसा होऊ लागला..आवण इतक्या प्रेमानी
ते वदल्या जायचे की नाही म्हणायला काही िािच नाही.काही खाल्ली, जी खाल्ल्या गेली नाही
ती वपशिीत जमा केली. आता िजनही सहन होईना, शेिटी माझ्याजिळची ५ पावकटं मी
रस्त्यात वदसलेल्या लहान मुलां ना दे ऊन टाकली. पण असं करून मी वबस्तस्कटां पासून सुटले
असं मला िाटलं होतं तरी असं नव्हतं. दगडू महाराज आश्रमातून बाहेर पडत नाही तोच १०
वबस्तस्कटां च्या पुड्याचा वमळू न जो एक मोठा पुडा असतो तो मला दे ऊ करण्यात आला..”मी
वदलेली वबस्तस्कटं तू दे ऊन टाकलीस काय? घे तुला दु प्पट दे ते, घ्यािीच लागतील तुला” असं
ती मैया म्हणत असािी बहुधा… आवण खरं सांगू, यानंतर मात्र फ़ार वबस्तस्कटं वमळालीच नाहीत
… हे १० पुडे बरे च वदिस चाललेत मला…
या गुजराती लोकां च्या बोलण्यािर न अिीबात विश्वास ठे ऊ नये… फ़ार गां वभयाम ने
घेऊ नका हो, एक गम्मत आठिली म्हणून वलवहलं असं. सां गते, तुम्ही कुठल्याही गुजरात्याला
कुठलाही पत्ता विचारा “अवभ हयीच छे ” हे च उत्तर आपल्याला वमळतं. आता खरी गम्मत
या “हयी” शब्दाची आहे . हयी चा अथम १ वकमी ते ७ वकमी असा वकतीही असू शकतो. अवभ
हयी छे म्हं टल्यािर ७-८ वकमी तरी चालािं लागेल हा विचार मनात पक्का असू द्यािा लागतो.
अथाम त गुजरात संपता संपता त्याची सिय होतेच… असो, हा झाला गमतीचा भाग.

पुढे “हयी” च्या नादी न लागता एका इं द्रेश्वर महादे ि मंवदरात आसन लािलं. इथून
पुढे िेळूग्राम आवण भािपुराला जायचं होतं, मात्र भािपुऱ्याच्या ही पुढे सरसाडला आम्ही
मुक्काम केला. या मुक्कामात एका छान कुटुं बाशी ओळख झाली. पुढे िढिाणा ते मणीनागेश्वर
फ़ार सुंदर म्हणजे अगदी रमणीय रिा आहे , तो अनुभिला. मणीनागेश्वरला एका सन्याश्याशी
सत्संग झाला, आणी भालोदला माझ्या जीिनाला पुन्हा एक वदशा वमळाली. भालोद हे स्थान
माझ्यासाठी अवतशय महत्त्वाचं, प्रेमाचं आदराचं आवण वजव्हाळ्याचं स्थान आहे कारण इथे
आलेला अनुभि माझ्या पररक्रमेतला अत्यंत महत्वाचा अनुभि आहे . पण मी तो पुढच्या म्हणजे
३० व्या भागात सां गणार… . नममदे हर.

*नममदे हर.*
इं द्रेश्वर महादे िपासून आतापयंत अधून मधून सोबत असणारे पसारकर काका काकू
मागे पडलेत आवण मयूरेश सुरेखा ताई पुढे आवण स्मीता आवण त्या नंतर मी असे चालू लागलो.
एकट्याने चालण होत होतं तरी अजूनही या बाकी मंडळी एकतर मुक्कामािर वकंिा अधे मधे
सोबत भेटत असत. *मात्र अनुभि येतात ते एकट्याने जाि, हे च खरं *. आजचं हे अंतर बरच
लां बचं होतं. िाटे त चहा, ताक िगैरे काहीही आज वमळालेलं नव्हतं. लोक ििी गािा
गािापुरती वदसत होती मात्र गािामधे बरीच अवलप्तता जाणिली.खरं तर मला भािपुऱ्याला
थां बायचं होतं पण तो रिा जरा डिीकडे िळू न जात होता, आवण भािपुऱ्याचा रिा वतकडे
जातोय हे काही मला कुणी सां वगतलच नाही. म्हणजे पुढे चालणारे मयुरेश सुरेखा आवण स्तस्मता
हे नक्की कुठे गेलेत हे ही मला मावहत नव्हतं, आवण जसा रिा जातो तसं तशी मी चालत
होते, िाटे त एका वठकाणी दोन पररक्रमािासी मुक्काम करताना वदसलेत, त्यां नी सां वगतलं, की
भािपुरा मागे रावहलं आवण आता बरच अंतर पुढे राहण्याची सोय नाही. ते दोन पररक्रमािासी
मध्यप्रदे शी होते. त्यां ची चालण्याची क्षमता आवण गती माझ्यापेक्षा खूपच जाि होती, त्यामुळे
पुढे मला एकटीनेच जाणं भाग होतं.िाटे त एक नदी ओलां डून जायची आहे हे समजलं. नदीचं
पात्र बरच मोठं होतं. जोडे काढू न चालािं लागणार होतं. नदी कुठून उतरायची हे च समजत
नव्हतं. अचानक आभाळ भरून आलं होतं आवण पाऊस पडे ल की काय अशी वभती िाटत
होती. नदी मधे उतरून जायला एक बराच खोलगट रिा होता, पण नक्की हाच रिा आहे
की नाही हे ही समजत नव्हतं. नदीिरचा पूल तुटलेला असल्याने कदावचत याच रस्त्याने ये जा
होत असली पाहीजे. असा विचारच करत होते तो एक माणूस मोटर सायकल हातात घेऊन
समोरच्या बाजुने नदी उतरू लागला. त्याने खुणेनेच रिा बरोबर असल्याचे सां गीतले आवण
इतकेच नाही तर आपली गाडी एकीकडे उभी करून थोडं अंतर माझ्या सोबत चालून
िळणानंतर चा रिा मला समजिून सां गीतला.

पुढे एका घळीतून जािं लागतं. वतथे पुन्हा रिा चुकेल की काय अशी वभती होती. मात्र
ती ही आपोआप दू र झाली, वतथे डोक्यािर काहीतरी घेऊन दोन युिक माझ्या मागून नदी
ओलां डून आले. त्यां ना मी रिा विचारला पण त्यां ना ओ म्हणता ठो कळे ना. त्यां ची भार्षा मला
काही केल्या समजेना.. आता काय करािं, आली का पंचाईत.. पण ती वजकडे जातील वतकडे
जायचं, मी ठरिलं… जिीत जाि काय होईल, थोडी िाकडी िाट होईल पण रात्रीचा वनिारा
नक्कीच वमळे ल… मी त्यां च्या मागोमाग चालू लागले, अगदी काहीही मावहती नसताना. हा
रिा म्हणजे दोन्ही बाजूला टे कड्या, त्यां च्या िर घनदाट झाडी, आवण मधून रिा… त्या
टे कड्यां च्या पवलकडे काय आहे याचा अंदाजही येत नव्हता.कदावचत एखादी नदी, कदावचत
माझी नममदा माई, कदावचत शेतं वकंिा घनदाट जंगल.. अगदी कावहही असण्याची शक्यता
नाकारता येत नव्हती.थोडं दू र गाि वदसलं तेव्हा हायसं िाटलं. गािात मात्र एका दु कानात
एका बाईनी सां गीतलं,“तुम्हारे साथिाले उधर आखरी िाले घर मे गये है , िहा जाओ”…
अरे च्या म्हणजे नाही नाही म्हणता म्हणता आम्ही सगळे पुन्हा एकत्र येणार होतो… हा खेळ
काही समजेना.
हे गाि होतं सरसाड. ज्या घरचा पत्ता त्या बाईनी वदला होता ते होते रमणभाई
शंकरभाई. नममदा माईचे परम भक्त. बघा नं ती मैया आपल्याला अशा तशा कुठल्याही
वठकाणी नेतच नाही. वजथे वतच्या लेकरां ची व्यिस्तस्थत सोय होणार असेल, त्यां चा आदर होणार
असेल अशाच वठकाणी आपला दाणा पाणी वतने वलवहलेला असतो.
शंकर भाईंना भेटल्यािर, त्यां च्याशी बोलल्यािर त्यां ची आवण त्यां च्या संपूणम घराण्याची
पुण्याई लक्षात येते. समाधान सुख काय असतं ते शंकरभाईंच्या चेहऱ्यािर िाचािं. नममदा
माईनी या भक्ताला स्वतःच्या वकनाऱ्यािर कसं आवण का ठे िून घेतलं हे ऐकलं तेव्हा क्षणभर
त्यां चा हे िा िाटू न गेला, पण त्या हे व्यामागे कुठलाही िाईट विचार नव्हता, आवण एक गम्मत
सां गू का, काही काळानंतर मला ही नममदा माईनी तेच सुख वदलं ज्या बद्दल मला शंकर भाईंचा
हे िा िाटत होता. तो प्रसं ग होता महे श्वर चा, पण तो जर मी आताच सां वगतला तर शंकर भाईंच्या

बद्दल चं बोलणं अधमिट राहून जाईल, म्हणून तो अनुभि आपण महे श्वर च्या भागात िाचू. मात्र
एक नक्की, इथे पररक्रमेते तुमची एकही इच्छा अपुरी राहात नाही हे मी सां गू शकेन.
तर आता शंकर भाई रमण भाईंबद्दल सां गते. रमण भाइं ची नममदा पररक्रमा झाली होती.
त्यामुळे त्यां ना पररक्रमािावसंच्या गरजा आवण त्यां ना हिं असणारं प्रेम आपुलकी याबद्दल
मावहती होती. आम्हाला माईनी एका पररक्रमािासीयाच्या घरीच आणलं होतं, पण हे च काही
ते विशेर्ष नाही जे मी तुम्हाला सां गणार ते काहीतरी िेगळं च आहे . शंकर भाई रमण भाईंच्या
केिळ एक नाही तर दोन पररक्रमा झाल्यात. त्या नंतरही गोरा कॉलोनी इथे त्यां नी १२ िर्षम
पररक्रमा िासींची सेिा केली. इतकच नाही तर त्यां चे मोठे भाऊ आवण आता त्यां चे लहान
भाऊ दे स्तखल पररक्रमा करत आहे त. घरी असलेल्या लहानग्या म्हणजे ८ मवहन्याच्या बाळाला
बाकी काही बोलता येत नाही मात्र नममदे हर करता येतं. ज्या कुटुं बातच आई नममदे चं िािव्य
आहे वतथे आम्हाला रहाण्याचा योग आला हे भाग्यच नाही का?
सरसाड च्या कुटुं बानी आमची खूप मन लािून आवण खूप सेिा केली. अगदी वतथून
वनघताना पाय वनघेना अशी अिस्था होत होती, मात्र आपलं ध्येय हे पररक्रमा करण आहे ,
आवण ज्या अडकून पडण्यापासून दू र जाण्यासाठी िैराग्याची दे िी नममदेची आपण पररक्रमा
करत आहोत वतच्याच भक्तां च्यात जीि लािून अडकून पडायचं? नाही नाही, इथून पुढे वनघणं
भागच होतं. आम्ही मोठ्या जड पािलां नी शंकरभाईंचा वनरोप घेतला.
सरसाड ते भालोद चा प्रिास आज करायचा होता. मधे िढिणा आवण मवणनागेश्वर ही
स्थानं लागतात. हा रिा जंगलातून जातो आवण अत्यंत रमणीय रिा आहे . उं च सखल िाट,
आजूबाजूला जंगली फ़ुलां नी डिरलेली िाट, केशरी, जां भळी, गुलाबी फ़ुलं, िळणं घेत घेत
जाणारा ओहोळ… खूपच प्रसि असा हा रिा आम्ही अगदी एन्जाॅॅ य करत करत गेलो.
िढिाणा च्या हनुमान मंदीराबद्दल सां गते. मोठी मूती आवण अवतशय प्रसि असं हे स्थान आहे .
मंदीराचं बां धकाम असं आहे की भल्या मोठा हॉल असलेल्या या मंवदराला तीन चार दालनं

आहे त मात्र कुठल्याही दालनातून बवघतलं तरी ही मूती आपल्याकडे च बघतेय असा भास
होईल. मंवदरां च्या वभंतीिर िास्तल्मकी रामायण कोरलेलं आहे . मंवदराच्या आतील घंटे खाली
उभं रावहलं की भान हरपल्या सारखं होतं इतके कंपन वतथे जाणितात. आम्ही मंवदरात गेलो
त्यािेळी आमच्याव्यवतररक्त कुणीही वतथे नव्हतं. मंदीर थोडं उं चािर आवण गािापासून लां ब
असल्याने वतथे खूप शांताता ही होती, खरं तर इथेच राहािं असं िाटत होतं पण त्याबद्दल
विचारायलाही कुणीच नसल्याने पुढे जाण्याचा वनणमय घेतला. हनुमान चालीसा ११ िेळा म्हणून
मी पुढे वनघाले.
इथून पुढे मवणनागेश्वराचं स्थान आहे . अत्यंत प्राचीन आवण अत्यंत जागृत. पण त्या आधी
झालेली एक गम्मत सां गते. जसं जसं मवणनागेश्वर जिळ येत गेलं तस तसं लोक ििी तुरळक
होत गेली. मात्र मधेच कुठे तरी गािातून एक कुत्रा आमच्या मागे मागे चालू लागला. आधी काही
काळ तो कुत्रा अगदी शहाण्यासारखा फ़क्त मागे मागे येत होता, मधेच काय झाले कोण झाला,
तो कुत्रा माझ्याकडे पाहून भुंकू लागला. अगदी दात ओठ खाऊन अंगािर आल्यासारखा करू
लागला. मी घाबरले, आवण माझ्या तोंडून नममदे हर चा आिाज आपसुकच बाहे र पडला, आवण
काय गम्मत मावहवतये, हा कुत्रा बटन दाबािं तसा एक्दम खाली बसला आवण भुंकायचं
थां बलाच. मला हे पवहल्या िेळेला लक्षातच आलं नाही, मात्र असाच प्रसंग तीन चार दा
झाल्यािर समजलं, नममदे हर म्हटलं की हा थांबतो. कदावचत माझा नममदे हर चा जप कमी
होत असेल म्हणून की काय, मवणनागेश्वरपयंत हा कुत्रा माझ्या मागे मागे येत रावहला, आवण
माझा जप जणू माझ्याकडून या कुत्र्यानी करिूनच घेतला.
मवणनागेश्वरला पोचल्यािर छान दशमन झालं. इथे छोटी छोटी खूप मंवदरं आहे त. इथे
मुक्कामाची छान व्यिस्था आहे . माझा बालभोग झाला नव्हता, मला थोडी भूकही लागली
होती. खाली भंडाऱ्याची तयारी सुरू होती त्यात पुरी भाजी तयार होताना वदसत होती. चला
म्हणजे इथे बालभोग होईल असं िाटलं. पण गंमत मावहवतये का, आज नं मला वधरडे खािेसे
िाटले अचानक, आवण आपला महाराष्टरीयन वचिडा पण… पण इथे तर भाजी आवण पुरीची

तयारी होती, अथाम त जे मैया पानात िाढे ल ती प्रसादी… वधरडे आवण वचिडा जसा आला तसा
माझ्या मनातून वनघूनही गेला. मी वतथल्या स्थान धारी बाबां चं दशमन घ्यायला म्हणून त्यां च्या
वनिासाकडे गेले हे बाबा कनाम टकाचे होते. त्यां नी माझी चौकशी केली. मी मराठी आवण
नागपूरची आहे म्हटल्यािर त्यां नी आपुलकीनी आवण मराठीत “या या” असं म्हं टलं… ”
हमको थोडा थोडा मराठी आता है ”, असं ही ते म्हणाले. त्यां चा छान सत्संग झाला.. आवण
शेिटी जाता जाता त्यां नी मला बजािलं,“यू नीड टू गेट वडटॅ च विथ एिरी वथंग, यू हॅ ि टू …
..थोडा समय लगेगा, पर ध्यान से करोगी तो हो जायेगा”. मला भेटणारी प्रत्येकच मोठी व्यक्ती
मला गुंतू नको हे च सां गतेय, मात्र ते करायचं कसं हा मोठा प्रश् माझ्यापु ढे होता, कारण आपण
सिम सामान्य माणसं कधी न कधी या मोहां ना बळी पडतोच… मी त्यां ना माझा प्रश् विचारला
तर ते म्हणतात “मै तुम्हे जिाब नही दुं गा, क्युं की तुम्हे कोई और इसका जिाब दे ने िाला है
”.. मी नंतर त्यां ना आग्रह केला नाही. मात्र हे कोण सन्यासी आहे हे जाणून घेण्यासाठी मी
त्यां चा पररचय विचारला.. ते म्हणाले “वधस इज द फ़स्टम स्टे प टु िडम स अटॅ चमेंट..यूर क्यूरोवसटी
… क्या जरूरत है हमारे बारे मे जानने की? जो आपको जानना है िो आगे वमलेगा ये हमने
बता वदया है … अब और मत सोचो.. ये लो, ये खाओ, तुम्हारे महराष्टर का है ” असं म्हणत
त्यां नी एका द्रोणामधे मला महाराष्टरी पद्धतीचा वचिडा वदला… ..आता काहीच क्षणां पूिी मला
वचिडा हिा होता, तो वमळाला होता, पण तेव्हा िाटलेली तीव्र इच्छा आता वचिडा समोर
असूनही वततकी तीव्र िाटत नव्हती…

तसंच काहीसं वधरड्याबद्दलही झालं…

इथेच,

मवणनागेश्वरालाच… . आवण हो, आजिर ज्या मगर मैयां ला बघायची, वतचं दशमन घ्यायची इच्छा
होती ती पण पूणम झाली… पण नक्की काय झालं ते पुढच्या भागात सां गते.. हो माझ्या प्रश्ां ची
उत्तर पण मला पुढे वमळाली… कशी ते पुढच्या म्हणजे ३१ व्या भागात सां गते.
नममदे हर
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*नममदे हर*
मवणनागेश्वराच्या त्या संन्यास्यानी अगदी िेळीच माझी वशगेला पोहोचलेली उत्कंठा
थां बिली, आवण खरं च आहे , मला काय गरज त्या सन्यासाबद्दल जाणून घेण्याची न? आपण
उगाच धाित असतो बरे चदा, गरज नसताना… ती धािपळ करून झाली, थकलो की मग
समजतं, याची गरजच नव्हती… पण ते िेळेिर समजलं असतं तर तो िेळ, आवण ती धािपळ
कुठल्यातरी गरजेच्या गोष्टीसाठी उपयोगात आणता आलं असती असं िाटतं… सत्पात्री दान
कसं असतं तसं… पण हे च तर आयुष्य आहे न!.. असो
आता वधरड्याची गोष्ट. मी वचिडा खाल्ला. कुणीतरी मराठी व्यस्तक्तंनी तो त्यां ना वदला
होता, माझी इच्छा ओळखून त्यां नी तो मला वदला. आता तो खाऊन झाल्यािर माझ्या मनात
वधरड्याची आठिणसुद्धा वशल्लक नव्हती. खाली बालभोगासाठी मंडळी बसली होती. मला
बसायला जागा नव्हती म्हणून वतथल्या एका वशष्याने मला पाक घराच्या पायरीिर बसायला
सां गीतलं. मी पाक घरात डोकाित होते, सहज म्हणूनच. एका वशष्याने मला ४ पुरऱ्या आवण
भाजी िाढलेली ताटली वदली.“चार पुरी ज्यादा हो जायेगी, हमको बस २ ही चावहये” असं
म्हणून मी त्याला ताटली परत केली, त्यानी दोन पुऱ्या कमी करून पुन्हा मला ताटली वदली,
बघते तर त्यात २ पुऱ्या, एक वधरडं होतं, ते ही मुगाचं, आवण भाजी होती.“ये चीला तो खा लो
मैया, पुरी पसंद नही है तो चीला तो पसंद होगा, िैसे कल का है , पर अच्छा है ” तो म्हणाला
… . आता काय म्हणू मी… मी इच्छा व्यक्त पण केली नाही, फ़क्त विचार आला माझ्या
मनात, आवण पूणम झाली इच्छा.

बालभोग करून आम्ही पुढे भालोद च्या मगाम ने वनघालो. भालोद च्या प्रतापे
महाराजां बद्दल ऐकून मावहत होतं. ते आपल्या नागपूरचे, म्हणून भेट व्हािीच असंही िाटत
होतं. वशिाय त्यां नाही कुणीतरी माझ्याबद्दल बोललेलं आहे हे मावहत होतं. मी भालोदला
पोहचले. अगदी वजथे दत्ताचं मंवदर आहे त्याच्या ४-५ घरं दू रपयंत उदबत्तीचा सुगंध येत होता.
मंवदरात गेले आवण मला एका क्षणात रडू आलं. आनंदानी.मी मंवदरात गेले आवण आत बसते
तो समोर मोठ्या महाराजां ची इतकी जीिंत मूती आहे की क्षणभर प्रत्यक्ष महाराजच बसले
आहे त असं िाटू लागलं. त्या मूतीिरून काही केल्या नजर हटे च ना. मनात कसलेही विचार
नव्हते मात्र डोळ्यातून पाणी घळघळा िाहात होतं. प्रतापे महाराज आतून बाहे र आले, त्यां नी
सगळ्या पररक्रमािासींचं स्वागत केलं आवण “ती नागपूरची सुरुची कोण आहे हो तुमच्यापैकी
” असं माझ्या नािासकट माझ्याबद्दल विचारलं.. इतकच नाही तर “माझ्या गािाची आहे ती
” असं आपुलकीचं बोलणं ऐकून गवहिरून आलं मला. माझी महाराजां ची भेट झाली.
अगदीच प्रेमळ आहे त महाराज… माझी माऊलीच ती. त्यां नी माझ्या डोक्यािरून हात
वफ़रिला तेव्हा इतकं शां त िाटलं की ते मला शब्दात सां गता यायचं नाही. आता इथेच
थां बायचं, वनदान ३ वदिस तरी, माझ्या मनानी ठरिून टाकलं. दु पारी पुण्याची काही मंडळी
आली होती, त्यां नीच भोजन प्रसादी केली होती, ती घेतली. ती घेण्या आधी प्रतापे महाराजां नी
मला आत, म्हणजे वजथे भोजन प्रसादीची व्यिस्था असते वतथे बोलािलं. म्हणाले “हे बघ मी
तुला काय दाखितोय” असं म्हणत त्यां नी मला जे दाखिलं ते पाहून मला अजूनच भािुक
व्हायला झालं. वतथे माझ्या गुरुमाऊलीचा, माझ्या नानां चा फ़ोटो होता. “तुला तुझ्या गुरुंनी
पाठिलय बरका इथे” ते म्हणाले. मग आता काय, वजथे माझी गुरुमाऊली ती जागा
माझ्यासाठी वकती आनंदमयी असणार! भोजन प्रसादी झाली आवण पुण्याची मंडळी गाडीनी
परत वनघाली.आता संध्याकाळ होत आलेली. प्रतापे महाराजां नी त्यां च्या पररक्रमेच्या गोष्टी
सां गीतल्यात. अगदी पत्रकारापासून तो आतापयं तचा प्रिास सां गीतला, आवण वतथे भालोदला

असणाऱ्या दत्त मूतीची ही गोष्ट सां गीतली. ती तर सां गतेच मात्र आधी या मूतीबद्दल सां गते
तुम्हाला.
काळ्याशार मूतीचं हे रूप खूप मोहक आहे . या मूतीची एक गम्मत आहे . या मूतीमधे
सगळे च्या सगळे चक्र अगदी व्यिस्थीत वदसतात. वशिाय गोमुख पण वदसतं. अत्यंत बोलकी
मूती आहे ही. तर आता थोडक्यात ह्या मूतीची गोष्ट सां गते. ही मूती ज्यां च्याकडे होती त्या बाई
अवििावहत होत्या आवण आता म्हाताऱ्या झाल्या होत्या. त्यां च्या िवडलां ना त्यां नी िचन वदलं होतं
की मी अवििावहत राहून या दे िाची सेिा करीन, पण ियपरत्वे ते आता त्यां च्याकडून होत
नव्हतं आवण म्हणून ती मूती कुणाकडे तरी सोपिणं भाग होतं. या मूतीबद्दल प्रतापे
महाराजां च्या कानािर आलं आवण दशमन घेण्यासाठी तरी आपण इथे भेट दे ऊ असं त्यां नी
ठरिलं. इकडे त्याच रात्री त्या बाईंना स्वप्न पडलं, त्यात ती मूती बाईंना म्हणाली,“उद्या जो
पवहला माणूस मला भेटायला येईल त्याला मला दे ”.. बाईंनी मूती महाराजां च्या स्वाधीन केली
आवण भालोदला मग पुढे वतची स्थापना झाली आवण तेव्हापासून प्रतापे महाराज ह्या मूतीची
सेिा करताहे त.
भालोदला मोठ्या महाराजां नी ज्या जागेिर बसून साधना केली वतथे आता एक खोली
बां धली आहे . मी इतकी भाग्यिान आहे की त्या खोलीत बसून ध्यान करण्याची संधी मला
वमळाली. तीथे खोली तयार केली आहे हे समजल्यािर “मला ती बघता येईल का?”असं मी
प्रतापे महाराजां ना विचारलं..“बघू नकोस गं नुसती, तुझी माळ घेऊन ये, बस वतथे, ध्यान कर,
जप कर, बघ तुला कसं िाटतं ते” महाराजां चं हे उत्तर ऐकून आनंदाला पारािारच रावहला
नाही माझ्या. खरं च वतथे ज्या िेळी मी बसले आवण जप केला त्या िेळी माझ्या अंगािर काटा
उभा रावहला होता. िेळ कसा गेला मला समजलच नाही. महाराजां नी आिाज वदला तेव्हा एकदीड तास वनघून गेला होता. मी शरीराने वतथे होते पण मनाने, आत्म्याने कुठे होते हे मला
सां गताच येणार नाही.

बाहे र येऊन चहा कॉफ़ी झाली आवण महाराज म्हणाले “ बस आता जरा िेळ, एक
गम्मत बघ” आता अजून काय दाखिणार होते महाराज? मी िाट बघत होती. त्यािेळीपयंत
बाकी पररक्रमािासी एकतर बाहे र गेले होते, वकंिा काही अजून आराम करत होते. थोड्या
िेळात एक मोर मंवदरात आला. अगदी न घाबरता त्यानी महाराजां च्या हातून दाणे खाल्ले.
मोठ्या महाराजां च्या मूती समोर बराच िेळ रें गाळत रावहला, आवण मग पुन्हा बाहे र वनघून
गेला. त्याचा हा वनत्यक्रम आहे . वदिसातून तो दोन दा येतो, मोठ्या महाराजां ना नमस्कार
करतो, प्रतापे महाराजां च्या हातून दाणे खातो आवण जातो! कुणाचं काय नशीब आवण कुणाचं
काय कमम काही सां गता येत नाही बाबा. हा कुठला जीि या योनीत आला असेल आवण का?
असा सहज प्रश् माझ्या मनात येऊन गेला.
रात्रीची भोजन प्रसादीची िेळ झाली. आज पुण्याची मंडळी नसल्याने कामाचं बोझा
एकट्या मािशींिर पडणार म्हणून “अगं जरा स्वयंपाकचं बघ, ये मी तुला सां गतो काय कुठे
ठे िलय ते” असं म्हणत महाराज मला स्वयंपाक घरात घेऊन गेले..”तो फ़्रीज उघड, बघ
वतथे एक िाटी आहे , ती उचल अन लाि तोंडाला, तुला सोलकढी आिडते नं, तुझ्यासाठी
काढू न ठे िली सकाळी” मला माझ्याबद्दलही कदावचत मावहत नसेल वततकं महाराजां ना कसं
मावहत? मला त्यां ना काहीच सां गािं लागलं नाही… आवण याचा कहर म्हणजे आमचा दु सऱ्या
वदिशीचा संिाद, पण तो नंतर सां गते.. आधी आज रात्रीचा विलक्षण अनुभि सां गते.
मी माझं आसन मोठ्या महाराजां च्या मूती समोर लािलं होतं. अगदी समोर.. म्हणजे
डोळे उघडले की पवहले मला जर काही वदसेल तर ती मोठ्या महाराजां ची मूती, अगदी अश्या
वठकाणी माझं आसन लािलं होतं मी, पण काय झालं मावहतीये… खरं तर मला पण मावहत
नाही काय झालं नक्की, जे समजलं ते असं… मी मोठ्या महाराजां च्या मूतीकडे बघत बघत
अंथरुणािर अंग टाकलं. त्या नंतर वकती तरी िेळ मी मूतीकडे बघतच होते. मला कधी झोप
लागली, झोप लागली की नाही ते ही मला आठित नाहीये, आवण समजत पण नाहीये, पण

सकाळी चार िाजता मला प्रतापे महाराजां च्या आिाजाने भान आले, ते म्हणाले “अरे िा, जागी
आहे स तू, चल मग नममदा स्नान आवण काकड आरती करू. कधी उठलीस?” त्यां नी मला
पावहलं तेव्हा माझे डोळे उघडे होते मात्र मी रात्री जशी अंतरुणािर पडले होते तशीच होते
आताही! वभंतीला टे कून उश्या ठे िल्या होत्या मी आवण मोठ्या महाराजांकडे बघत होते रात्री,
इतकच आठितय! माझे डोळे कधी बंद झाले, पुन्हा कधी उघडले, मी झोपले की झोपलेच
नाही… काही काही समजलं नाही. मात्र मी खूप फ़्रेश होते… हे असं कसं झालं असेल?
नक्की काय झालं असेल?…असो
मी प्रतापे महाराजां बरोबर नममदा मैयािर जाऊन आले, स्नान करून आले आवण मग
जे मी बवघतलं ते विलक्षणच होतं. गाभाऱ्यात मंद प्रकाश होता. गाभाऱ्यासमोर उं बराच्या
झाडाखाली मी बसले होते आवण महाराज आत पूजा करत होते. मूती स्नान झालं तेव्हा
महाराजां नी मला बोलािलं आवण मूलाधार चक्रापासून सहस्रहार चक्रापयंतची सगळी चक्र
त्यां च्या िलयासकट वफ़रत असल्याचं मला जाणिलं. दोन खां दे आवण छातीिरचं गोमुख
अगदी स्पष्ट जाणिलं. आवण ती मूती मंद स्मीत करतेय माझ्याकडे पाहून असा भास झाला.
गंमत म्हणजे यािेळी वतथे आम्ही वतघंच होतो. मी, प्रभू दत्तात्रेय आवण प्रतापे महाराज. असा
पार पडला हा काकड आरतीचा सोहळा.
आज दु पारी इथे अजून काही पररक्रमािासी ही आले होते. त्यां नी दाल बाटी चा बेत
बनिला होता. मात्र मला उपास असल्याने मी भगर खाल्ली. ती भगर घ्यायलासुद्धा मीच
दु कानात गेले होते तेव्हा एक गायत्री मंवदर मला वदसलं. खूप जाण्याची इच्छा झाली मात्र
भगरीसाठी उपास असलेली मंडळी िाट बघत असतील म्हणून मी मोह टाळला. मात्र त्याच
संध्याकाळी महाराज मला त्याच मंवदरात घेऊन गेलेत. मी न मागता, न विचारता. ही
संध्याकाळ माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे कारण इथे झालेला संिाद हा मोलाचा संिाद
आहे .“मी भाजी घ्यायला जातोय. कोण कोण येणार?”असं महाराजां नी विचारलं.. मी चटकन

“हो” म्हं टलं. मग महाराज पुढे आवण मी मागे, आम्ही भाजी बाजारात जाऊ लगलो. या िेळी
माझ्या मानात जे काही प्रश् आले त्याची उत्तरे प्रतापे महाराजां नी मी न विचारता मला वदलीत.
मला समजेचना असं कसं होतय.. पण ते समजण्याची कुित माझी नसािी, मी मात्र अनुभि
गाठीशी ठे िला आहे , आवण तुम्हालाही तो सां गणार आहे मात्र पुढच्या भागात..म्हणजे ३२ व्या
भागात. नममदे हर.
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*नममदे हर.*
तर भालोद च्या प्रतापे महारां जाकडे मी असतानाची गोष्ट तुम्हाला मागच्या भागात
सां गत होते. मी आवण महाराज भाजी घ्यायला वनघालो होतो. ते पुढे आवण मी मागे. आता
महाराज काय बोलतात आवण काय सां गातात याची मी िाट बघत होते. माझ्या मनात विचार
आला, वकती साधना असेल न महाराजां ची, पण *साधना म्हणजे नक्की काय?* म्हणजे करायचं
काय नेमकं? माझ्या मनात विचार आला आवण महाराज बोलू लागले, म्हणाले “तू मां जरीचं
वपलू पावहलयस का?”मी म्हं टलं हो, बवघतलय,“आवण माकडाचं?”प्रतापे महाराजां नी मला
विचारलं.. हो ते पण पावहलय मी, पण त्यां चं काय..”बरं मग आता मला सां ग कुणाचं वपलू जाि
सुरक्षीत असतं बरं , आवण का?”..मी थोडा विचार करू लागले तोच प्रतापे महाराजां नी उत्तर
वदलं, “मां जरीचं, कारण मां जरीच्या वपलाला आई तोंडात उचलून घेऊन जाते. या ऊलट
माकडीणीचं वपलू बघ. त्याने आपल्या आईला घट्ट धरून ठे िलं असतं. म्हणजे समजा एका
झाडािरून दु सरीकडे उडी मारताना ह्या वपलाने आईला धरलेला हात सुटला तर वपलू खाली
पडे ल नाही का, इतक्या उं चीिरून पडल्यामुळे त्याचा कदावचत कपाळमोक्ष ही होईल. पण
मां जरीच्या वपलाला आई तोंडात घेऊन जात असते. वपलाला कावहही करािं लागत नाही. ते
आपलं आरामात इकडे वतकडे बघत असतं. याऊलट माकडीणीचं वपलू भेदरलेलं असतं, ते
जीिाचे हात करून आईला धरत असतं… बेटा, आपण मां जरीचं वपलू बनायचं माकडीणीचं
नाही. म्हणजे काय करायचं मावहतीये? आपली माऊली, आपली गुरुमाऊली सां गेल वततकच
करायचं, काळजी करण्याची गरज नाही. आपण फ़क्त आपल्याला स्वत:ला त्या माऊलीच्या
स्वाधीन करायचय. आपण कुठे जातोय, का जातोय, हे बघण्याची आपल्याला गरज नाही.

आपल्याला म्हणून काहीही धरून ठे िण्याची गरज नाही. आपण आपल्याला त्या माऊलीच्या
स्वाधीन केलं म्हणजे पुढचं सगळं ती बघते, आवण हो, इथे हात सुटायची अवजबात वभती नसते,
कारण आपण हात धरलेलाच नसतो. तुझ्या गुरुंनी तुला काय संवगतलय ते कर, बाकी साधना
काय; कशी याचा विचार करू नकोस… ते सगळं तुझे गुरू तुझ्याकडून करिून घेतीलच”
साधना कशी करायची याचं सरळ साधं उत्तर मला प्रतापे महाराजां नी समजिून सां वगतलं…
मला आता छान समजलय, साधना कशी करायची तर मांजराच्या वपलासारखी!
आम्ही भाजी घेतली, सरस्वती मंवदरात जाऊन आलो.. सकाळी मला ज्या मंवदरात
जािसं िाटत होतं तेच हे मंवदर. प्रतापे महाराज म्हणाले, “ खूप छान मंवदर आहे हे .. ही
सरस्वती प्रसि झाली नं की ज्ञान आपोआप येतच..ते घ्यािं लागत नाही, फ़क्त ते वतनी प्रसि
होऊन वदलं पावहजे..”मला अचानक अिपूणाम िोत्र आठिलं. ते माझ्या रोजच्या म्हणण्यात
असतं म्हणून असेल, त्याची शेिटची ओळ फ़ारच खरी आवण अथमपूणम आहे . अि म्हणजे खाद्य,
पण कशाचं खाद्य याचा उलगडा या शेिटच्या ओळीत होतो. अिपूणाम म्हणा, पािमती म्हणा,
दे िी म्हणा.. सिम शक्तीचीच रूपं..आवण या िोत्रात दान मावगतलेलं आहे ..
*“वभक्षां दे ही कृपािलंबन करी, मतािपूणेश्वरी”* असं म्हणत या मातेला कृपेची वभक्षा
मागीतली ती नेमकी कशासाठी तर
*“अिपूणे सदापूणे,* *शंकर प्राणिल्लभे*
*ज्ञान िैराग्य वसद्ध्यथमम* *वभक्षां दे हीच पािमते”*….
तर ज्ञान आवण िैराग्याची वभक्षा या शक्तीरूपानी आपल्याला द्यािी अशीच प्राथमना त्या
सरस्वती रूपी शक्तीला आवण िैराग्याची वभक्षा मोक्षदाईनी, पापनाशीनी, िैराग्यदायीनी
नममदेला करून आम्ही पुन्हा आश्रमात जाण्यासाठी वनघालो.

चालता चालता प्रतापे महाराज पुन्हा बोलू लागले. म्हणाले *“तू लहान मूल आवण आई
यां चं नीट वनररक्षण केलेय का?* आईला खूप कामं असतात त्यािेळी आई आपल्या तान्ह्या
बाळाला खाली ठे िते आवण बाळ रडू लागतं. पण आईला कामं असतात, मग त्याचं मन रमािं
म्हणून आई त्या बाळाला खेळणी दे ते, बाळ रमतं थोडा िेळ, मग पुन्हा रडू लागतं. मग आई
बाळाला थोडे मुरमुरे वकंिा असच काहीसं दे तं, तेव्हा ही ते रमून जातं, मग रडलं की आई
कणकीचा गोळा दे ते त्या बाळाला खेळायला… मग बाळ पुन्हा रमतं… मात्र एक िेळ अशी
येते की जेव्हा आई त्या बाळाला कशातच रमिून ठे िू शकत नाही. तीला त्या बाळाला उचलून
घ्यािच लागतं.बेटा थोडी फ़ार साधना,जप केला की आपल्याला समाधान िाटू लागतं,आपण
आपल्या आईच्या जिळ आहे असं िाटू लागतं. हे थोड्यािेळेचं समाधान म्हणजे आई नी
आपलं मन रमण्यासाठी वदलेल्या खेळण्यां पैकी एक आहे . एकदा त्यातून बाहे र पडलं की मग
येते वसद्धी वकंिा तत्सम खेळण्यां ची िेळ. त्यािेळी आपण आईच्या जिळ आहोत म्हणून
आपल्याला अमुक तमुक वसद्धी प्राप्त झाल्या आहे त असं साधकाला िाटू लागतं… तेही एक
खेळणंच असतं… मूळात साधक आई हून दू र असतो. मग त्यानंतर येते कणकेच्या गोळ्याची
िेळ, ’आपण जणू या विश्वाचा रचैताच आहोत’ या भािनेनी ते लहान मूल कणकेच्या
गोळ्यातून िेगिेगळ्या ििूंना आकार दे त असतं, तसाच प्रकार साधकाचा होतो, मात्र ज्या
िेळी ह्या सगळ्यात मन रमत नाही आवण आता कुठलही खेळणं, इच्छा माणसाच्या मनाला
मोहिू शकत नाही त्या िेळी ती आई आपल्याला वतचा सहिास घडिून आणते. यात एक गोष्ट
लक्षात ठे िण्यासारखी आहे ती म्हणजे आईने बाळाला जरी दू र ठे िळ असतं तरी तीचं लक्ष
त्याच्याकडे असतच.. ती त्याला पडू झडू दे त नाही. तर आपल्याला काय करायचं आहे ?
कुठल्याही गोष्टीत मन रमू न दे ता तीचा धािा करायचा आहे , कशातही न रमणारं मूल कायम
जेव्हा “आई मलाकडे िर घे” ही एकच मागणी शां तपणे , आईला त्रास न होिू दे ता, पण
सातत्यानी आईकडे करे ल त्या बाळा बद्दल आईच्या मनात लिकर करुणा उत्पि होईल आवण
कशातही न रमणाऱ्या बाळाला आई चटक उचलून किेत घेईल.”*

प्रतापे महाराज बोलत होते आवण मी ऐकत होते. वकती साध्या शब्दात आवण मला
समजेल अशा भार्षेत महाराजां नी वकती मोठी गोष्ट सां गीतली होती! आपल्या सारख्या सिम
सामान्य माणसां ना अनेक आवमर्षं मोहित असतात. त्या आवमर्षां कडे धािताना आपण कधीच
आपल्या ह्या गुरुस्वरूप, ईश स्वरूप आईचा विचार करतच नाही. आपण रमािं म्हनून वतने
वदलेल्या खेळण्यां मागे आपण धाित राहातो. मागच्या एका अनुभिामधे मी *“इदं न मम”*
चा मंत्र सां गीतला होता, आवण त्याही आधी वसयाराम बाबां चं िाक्य सां वगतलं होतं..”मै तो वसफ़म
तमाशा दे खता हू” म्हणजे काय तर “नो इन्व्होलव्ह्मेंट”. अथामत प्रत्येकच आईच्या जिळ
असलेलं मूल आपल्याला हे च सां गत असतं, मागम िेगळे असतात… इतकच!
अजूनही मी आवण महाराज रस्त्यातच होतो, आश्रमात पोहोचायला अजूनही िेळ होता.
माझ्या मनातले प्रश् कमी झाले होते पण संपले नव्हते. माझ्या मनात पुन्हा एक निा प्रश् उभा
रावहला. मग समाधानाचं काय? ते का वमळत नाही? कसली तरी तळमळ कायमच माझ्या
मनाला का असते? *मला नक्की काय हिय?* जे हिं आहे असं िाटतं ते वमळाल्यािरही
तळमळ संपत का नाही?… . एका पाठोपाठ एक प्रश् माझे प्रश् येत रावहले मात्र ते प्रतापे
महाराजां ना कसे समजत याचंला आियमच िाटत! महाराज पुन्हा बोलू लागले “ अगं ज्या
वदिशी तुला समाधान वमळे ल त्या वदिशी तुझी तळमळ बंद होईल, मात्र तुला समाधान तेव्हाच
वमळे ल जेव्हा तुला हिी असलेली, हिी असलेली म्हणण्यापेक्षाही तुझ्यासाठी आिश्यक
असलेली गोष्ट तुला वमळे ल तेव्हा खरं समाधान वमळे ल की नाही तुला? *तळमळ ही फ़ार
आिश्यक आहे बाळा*, *कारण जोिर तळमळ आहे तोिर आपण धडपड करू*... तोिरच
आपण हालचाल करू. आता प्रश् आहे तुला काय हिय याचा.. तुझ्या पेक्षा तुझ्या आईला जाि
आवण चां गलं मावहत आहे की तुला कशाची गरज आहे .. म्हणजेच काय? तू एकदा का आई
जिळ गेलीस की तुझ्या समाधानाची प्राप्ती झाल्यावशिाय राहणार नाही. मग तुला
समाधानासकट सारं काही जर आईच्या जिळ गेल्यािर वमळत असेल तर तळमळ कशाची
व्हायला हिी? समाधानाची का आईची? आईची तळमळ धरलीस तर सारं काही तुझंच आहे ,

आवण तुला समाधान वमळत नाही कारण अजून तू आईच्याकडे िर नाहीस.. वतनी तुला थोडं
दू र ठे िलय! आवण तुला कशातही न गुंतता वतचा धािा करायचय, वतनी उचलून घेतलं की
तळमळही संपेल आवण समाधानही वमळे ल. तळमळ असणं आिश्यकच आहे . जोिर यात्रा
आहे तोिर तळमळ आहे . जोिर शोध आहे तोिर यात्रा ही आहे च!
आम्ही आश्रमात पोहचलो. संध्याकाळची प्रसादी आवद आटोपून आता उद्याची तयारी
करायची. उद्या इथून वनघायचं होतं. मी माझी बॅग भरत होते. महाराज माझ्याजिळ आले
आवण एक वपशिी माझ्या हाती वदली. त्यात एक वनळ्या रं गाचं मफ़्लर होतं. आवण एक मऊसूत
धोतराचं पान. म्हणाले हे घे, माझ्याकडून तुझ्यासाठी कावहतरी. ते मऊसूत धोतर अंगािर
पां घरलं की आजही मला माझ्या तळमळीची आठिण येते आवण ती योग्य वदशेनी िळािी
यासाठी प्रयत्न होऊ लागतात.
भालोदच्या या प्रिासात मला एक माहे र वमळालं. एक माऊली वमळाली. भालोद हून
वनघताना आम्हाला वनरोप दे ताना महाराज काही अंतर चालत आले. आता त्यां ना नममदे हर
करून पुढे वनघायचं, पण पाऊल वनघेना.. एखादं लहान मूल कसं आईला वबल्गून रडू लागतं
तशी मी व्याकुळ झाले. प्रतापे महारां नी माझ्या डोक्यािर हात ठे िला “म्हणाले, बाळ असं
नाहीनं करायचय आपल्याला? माझे आवशिाम द तुझ्या पाठीशी आहे तच.. बरं ऐक, तू समुद्रपार
करून गरुडे श्वरला आलीस नं की मला फ़ोन कर. मी तुला भेटायला येईल.”आवण खरोखर
ज्या िेळी मी प्रतापे महाराजां ना फ़ोन करून गरुडे श्वरला आल्याचे सां वगतले त्यािेळी सगळी
कामं सोडून फ़क्त माझ्यासाठी ही माऊली नममदा पार करून गरुडे श्वरला मला भेटायला
आली. त्या ही िेळेची गोष्ट इथेच सां गते.
प्रतापे महाराजां ना त्यां च्या कायाम साठी समाज गौरि पुरस्कार दे ण्यात आला होता. तेव्हा
तो मोठ्या महारां जाच्या पायािर घालायला म्हणून गरुडे श्वरला येताना ते तो सोबत घेऊन आले
होते. मोठ्या महारां जाच्या पायाला लािून तो पुरस्कार परत घेतेिेळी महाराज वतथल्या

पुजाऱ्याला म्हणाले..“हा पुरस्कार मोठ्या महारां जाच्या पायाला लािला आहे , आता तो माझ्या
लेकीच्या हाती द्या” असं म्हणत तो पुरस्कार माझ्याकडे वदला आवण “तुझ्या जबाबदाऱ्या
संपल्यात की तुला मालसामोट च्या आवदिासी क्षेत्रात काम करायचं आहे , वतथल्या बां धिासां ठी
तू कावहतरी करािंस, केलं पावहजेस” असं सुचिलं. मला एक अजून मागम आवण एक अजून
वदशा वमळत आहे असच िाटू लागलं.
भालोद हून पुढे अविधापयंत मी आवण पसारकर काका काकू सोबत होतो, मात्र पुढे
माझा जगदीशमढी चा रिा चुकले आवण मी एकटीच गुमान दे िकडे वनघाले. आता माझी
आवण काका काकुंची ही ताटातूट झाली. इथून पुढे नारे श्वरपयंत मी एकटीच होते, अगदी मागे
पुढेही आतापयंत सोबत असलेली मंडळी नव्हती. इथल मंदीर फ़ारच सुरेख मात्र आश्रम
वततकाच अव्यिस्तस्थत होता. मवहला आवण पुरुर्षां साठी िेगळी व्यिस्था नव्हती, त्यातून मी
एकटी… पण आपल्या पेक्षा आपल्या त्या आईला आपली काळजी कशी असते ते मला पुन्हा
एकदा जाणिलं… .
इतकच नाही तर आपल्या भेटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे आवण आपले ही त्या व्यक्तीला
भेटण्यामागचे कावहतरी कारण असतेच. कुणीच कुणाला उगाच भेटत नाही. प्रत्येकाचं
काहीतरी दे णं घेणं वशल्लक असतं आवण ते पूणम करत करत हा प्रिास तुम्हाला करायचा
असतो. हे जेव्हा अनुभिातून जाणितं तेव्हा खात्री पटते… सोपान दादा, एक पररक्रमािासी
मला असेच भेटलेत..२ -३ दा, िेगिेगळ्या वठकाणी… आवण ते का भेटले ते कारण मी तुम्हाला
पुढच्या अनुभिात सां गते. वशिाय अंकलेश्वरला आलेला मजेशीर अनुभि, आवण गुमान दे ि ते
वबमलेश्वर चा प्रिास हे ही सां गते पुढच्या म्हणजे ३३ व्या भागात.
नममदे हर.
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*नममदे हर.*
गुमानदे ि हनुमान मंवदराबद्दल मी बोलत होते. इथे मी पोहचले त्या आधी हायिे िरून
चालत होते. एका पेटरोल पंपािर पाणी भरायला थां बले तेव्हा एक गंमतच झाली.माझे कपडे
मळले होते. चेहरा एव्हाना बराच काळिंडला होता. डोक्याला तेल, पाणी,शाम्पू काहीही नव्हतं.
इतकच काय तर केस विस्कटलेसुद्धा असािेत. मी पाणी प्यायला िॉटर कुलर पाशी गेले तसं
मला चौकीदारानी हटकलं..”क्यू हात लगा रही हो, पानी चावहये तो मां ग लो ना” तो जरा
ओरडूनच म्हणाला..मी अगदी विनम्रतेने पाणी मावगतलं तसं त्यानी एका बाटलीत पाणी भरून
मला वदलं आवण “अपनी बोटल मे भर दो”असं म्हणाला. ज्या बाटलीत त्यानी मला पाणी वदलं
ती बाटली स्वच्छ नव्हती… जरा जािच अस्वच्छ होती..”पानी पीने के वलये चावहये, साफ़
बोटल मे दो, नही तो मेरी बोटल मे दो” मी म्हणाले. आमचा हा संिाद ऐकून वतथेच असलेली
दोन माणसं आपसात इं ग्रजी मधून बोलत होती, माझ्याकडे च पाहून एक माणूस दु सऱ्याला
म्हणत होता- “her bag is branded but clothes are too dirty, either she is from
betterfamilybackgroundormusthavestolentheaccessesories”त्यां ना िाटलं
मला समजलं नसेल, आवण मी ही तसंच दाखिलं. त्या चौकीदाराला माझी बॉटल दे ऊन पाणी
मावगतलं. मग ती दोघं मला विचारू लागली.“कहा से आई हो? कहा जाना है ? त्यातल्या एकाने
तर चक्क “इतना महं गा सामान कहा से आया” असं विचारलं.“मेरा है ” मी सां वगतलं… हे
सगळं पाहून मला गम्मत िाटत होती. मी माझा पररचय न दे ण्याचं ठरिलं, आवण पुढे काय
होतं ते बघािं असं ठरिलं, मात्र तेिढ्यात अजून एक माणूस आला, ज्याला पररक्रमेबद्दल
मावहत असािं, त्यानेच इतरां ना मी पररक्रमािासी असल्याचं सां वगतल्यािर ती दोघं वनघून

गेलीत.आपला पररचय खरं च कशा कशािर अिलंबून असतो नाही? *म्हणजे कपडे , रूप,
अितार ह्या बाह्य रुपात आपण वकती गुरफ़टलेले असतो!* मी इं ग्रजी मधे बोलून त्यां ना थां बिू
शकले असते पण असं करािं असं िाटलच नाही. आवण तशाने मी नाही तर माझ्यातला
अहं कार बोलला असता. नाही का? मात्र ज्यािेळी अंकलेश्वरला पोचले त्यािेळी मला बोलािच
लागलं. गुमानदे ि नंतर अंकलेश्वर चा तो अनुभि पण सां गते.
तर

मी

गुमानदे ि

मंवदरात

पोहचले.

वतथलं

मंवदर

छानच

आहे

मात्र

पररक्रमािासींसाठीची जागा बरीच अस्वच्छ होती. बहुधा साफ़ सफ़ाई करणारे लोक नसािेत
इतकी अस्वच्छ. मवहला पुरुर्षां साठी िेगळ्या जागा नाही, बाथरूमला आतून कडी नाही, आवण
मी एकटे च.कुठे आसन लािू असा विचार करत करत मी जागा बघत होते.“अकेली है क्या,
आजा, मेरे पास लगाले आसन, वचंता मत कर, मै तो हू ना तेरे साथ, सभी है ” एक पिास
पंचािनी च्या माताजी मला म्हणाल्या. त्यां नी आपलं आसन बाजूला सरकिून वभंतीकडची
जागा मला वदली. माझ्या बाजूला स्वत: आसन लािून कुणी पुरुर्ष मंडळी च्या बाजूला मला
आसन लािािं लागू नये ह्याची काळजी घेतली. म्हं टल्या प्रमाणे त्यां नी मला सोबत केली. अगदी
मी स्नान करत असताना त्या दाराबाहे र उभ्या होत्या, माझ्या सामानाची त्यां नी काळजी घेत
होत्या. मी पयाला तेल लाित असताना “मी तेल लािून दे ऊ का” असं विचारलं, आवण ज्या
प्रेमाने आवण हक्काने त्या माझी काळजी घेत होत्या त्याच प्रेमानी “मेरे घुटने पे तेल मल के दे
” असं अवधकारानी सां वगतलं . माझी काळजी घेणारी आवण माझ्याकडून सेिा करणारी, मला
अचानक पणे भेटलेली ही माताजी मैयाच नाही का? सकाळी मात्र हा गृप पहाटे च वनघून गेला.
मी थकले असल्याने थोडी उशीराच उठले. जाताना त्या मला सां गून गेल्यात “आजाना अपने
पैर से, मैया सोचेगी तो वमलेंगे आगे”..मात्र गुमािे ि ते अंकलेश्वर त्या मला भेटल्या नाहीत.
मात्र अंकलेश्वर ते बलबला कुंड त्या मला पुन्हा भेटल्यात.

गुमानदे ि ते अंकलेश्वर प्रिास हा अगदी हाय िे नी होता. अनेक लोक गाडी थां बिून “
अंकलेश्वर तक छोड दू क्या ?”असं विचारायचे. मात्र अंकलेश्वरला मजेशीर अनुभि आला,
मागे पेटरोल पंप िर आला होता तश्या सारखाच! अंकलेश्वरची गोष्ट आहे. माझ्या जिळची पसम
तुटली होती, वतच्या बेल्टला गाठ मारून ती मी गळ्यात अडकित असे. ती गाठ मानेला टोचून
सोलल्या सारखं झालं होतं. मला िीपर ही घ्यायच्या होत्या, म्हणून मी एका दु कानात गेले
आवण “नममदे हर” म्हणाले.“जाओ आगे, कुछ नही वमलेगा” असं उत्तर आलं. मला खरोखर
ििू विकत घेणे गरजेचं होतं. मी म्हणाले,“मुझे मां गना नही है , खरीदना है ”.“पैसे है ?”त्यानी
पुन्हा कन्फ़मम केलं.“क्या चावहये?”मला हव्या असलेल्या पसमकडे बोट दाखिताच तो हसला
… “तुम्हारे बस की नही है . महं गी है ” मी म्हं टलं “वदखाओ”, त्याने दाखिली, मी बाजूला
ठे िून वदली. मग त्याच्याच दु कानात मी िीपर पावहल्या.. मग मी मोजे पण पावहले, असं करत
करत मी ५००-६०० रुपयापयंत पोचले. पसम चाचपडली. माझ्याकडे कॅश होती, पण िाटलं ती
राहू द्यािी, वजथे काडम चालणार नाही अशा वठकाणी िापरािी म्हणजे पुन्हा ए.टी.एम शोधून
पैसे काढण्याची गरज नाही. मी काही बोलणार इतक्यात तो म्हणाला “क्या हुआ, पैसे नही है
क्या, फ़ालतू मे टाईमपास करते है , चलो वनकलो यहासे”. *आजपयंत आयुष्यात असं कधीच
झालं नव्हतं. इतकं घालून पाडून कुणी कधीही बोललं नव्हतं. खरं तर मला खूप राग यायला
हिा होता, खूप िाईट िाटायला हिं होतं,पण यातलं काहीही झालं नाही. माझ्या मनानी त्याच्या
या िागण्याची दखलच घेतली नाही बहुधा.“इदं न मम” चा मंत्र काम करून गेला.* मात्र
मला ििू खरोखरीच हव्या होत्या… मी म्हं टलं… “काडम या नेट बॅंवकग चलेगा? तो आियाम
ने पाहू लागाला. मग मी पररक्रमािासी असल्याचं सां वगतल्यािर मात्र त्यानी मला खूप आग्रहानी
चहा पाजला!
अंकलेश्वरला मला भेटायला माझा मानलेला भाऊ, भैरि पारे ख येणार होता. २००९ मधे
केलेल्या वहमालयन टर े क सारपासपासूनची आमची ओळख आवण अगदी घरगुती संबंध. हा
भैरि ३ तास प्रिास करून फ़क्त मला भेटायला आला होता. येताना त्याने माझ्यासाठी पां ढरे

कुते, लोणचं, चटणी आवण बराच खाऊ आणला होता. या खाउं मधे इडली सां बार आवण वपज्झा
पण होता. वकती तरी वदिसां नी मी हे खाल्लं असेल! अगदी सगळं सगळं लक्षात ठे िून आणलं
होतं त्यानी..हो एक कॅडबरी पण… कॅडबरी म्हणजे माझा िीक पॉइं ट अगदी. ती कॅडबरी
मला ३-४ वदिस पुरली. खूप वदिसां नी घरचं कुणी तरी भेटलं. खूप आनंद झाला होता. मी
एकटी चालत असताना मैया माझी जाि काळजी घेते हे पुन्हा जाणिलं. भैरि काही काळ
माझ्या सोबत चालला आवण पुन्हा आपल्या घरी परतला.
मी आता बलबला कुंडाच्या रस्त्यािर होते. भैरिला नममदे हर करून ५च वमवनट झाले
असतील, ह्या गुमानदे िला भेटलेल्या माताजी पुन्हा भेटल्या..म्हणाल्या ”आ गई मातारानी, मैया
ने वमला वदया वफ़रसे, अब जब तक साथ है साथ रहें गे, जब साथ छूट जायेगा तब नममदे हर”
त्या माताजींनी कुठलीही ग्वाही वदली नाही. सोबत राहू असं आश्वासन वदलं नाही. *जब तक
साथ है तब तक साथ रहें गे* या साध्या शब्दात वकती प्रिाही विचार जाणितो… आयुष्य असं
प्रिाही असािं नं, नममदे सारखं… .जे आहे ते स्वीकारून, आत्मसात करून पुढे चालत राहायचं
… ..कुणाच्या कुठल्या बोलण्यातून, िागण्यातून काय वशकायला वमळे ल काही सां गता येत
नाही. ती रात्र आम्ही सोबत होतो. माझा आवण त्या माताजींचा साथ बलबला कुंडपयंतचा…
पण मावहवतये का, दु सऱ्या वदिशी चालता चालता माझ्या मनात विचार आला तेव्हा एक लक्षात
आलं… ”जब तक साथ है , साथ रहें गे”… म्हणजे कदावचत जोिर मी नममदा मैया च्या सोबत
आहे , म्हणजे माझी श्रद्धा, माझा विश्वास, माझं प्रेम, माझी भक्ती ही सगळी जोिर आहे तोिर
ती माझ्या सोबत असणार आहे ! कुठलीच कवमटमेंट न दे ता ती जन्म जन्मां ची कवमटमेंट दे ऊन
गेली, हे मला समजलच नाही… ! मला माझ्याच किीतेचा काही ओळी आठिल्या,
*हाय वकती रे मी अज्ञानी.*.
*हात जोडले, धूप लािले*

*नतमिक मी फ़ुले िाहूनी*
*अन हृदयीच्या तम गाभारी*
*दीप लािणे गेले विसरुनी… * *हाय वकती रे मी अज्ञानी!*
आता बलबला कुंडा बद्दल सां गते. वतथे एक कुंड आहे , ज्यातून बुड्बुडे वनघतात म्हणून
त्याला बलबला कुंड असं म्हणतात. पण हे बुडबुडे असेच वनघत नाही,“नममदे हर” म्हं टलं
की वनघतात… मी वकतीतरी िेळ हा खेळ खेळत होते. त्या िेळी मी कुंडािर एकटीच होते.
नाही म्हणायले काही बगळे आवण काही कािळे पण आजूबाजूला होते. ते कुंडाच्या
आजूबाजूला गितात बसत. मी मोठ्याने नममदे हर म्हं टलं की उडून जात, अन पुन्हा येऊन
बसत. बुडेबुडे आवण हे पक्षी बघणं अगवद एं जाॅॅ य केलं मी.इथे बलबला कुंडला एक
ज्योवतममयी मैया म्हणून संन्यावसनी आहे त. त्यांच्याशी भेट झाली. त्या पुण्याच्या आवण मराठी
भावर्षक. त्यां ना भेटून छान िाटलं. त्यां नी मला एक छान भेट वदली. माझे गुरू नानामहाराज
तराणेकरां चा एक खूप जुना फ़ोटो आहे . नाना महाराजां ची तूला करत असतानाचा. तेव्हा नाना
महाराजां ना मोठ्या महाराजां नी मां डीिर घेतल्याचं फ़ोटोमधे स्पष्ट वदसतय. आवण फ़ोटो
एवडटींग च्या जमान्याच्या आधीच आलेला आहे . बलबलाकुंड चा मुक्काम छान झाला. बलबला
कुंडला अनेक मध्यप्रदे शी मवहलां नी येऊन माझी चौकशी केली. त्या म्हणाल्या “अरे छोरी को
अकेले चलता दे खा था.. पहुच गयी की नही वठकसे पुछ वलया”… कुणी आपलं कसं चौकशी
करे ल तसं त्या ४ -५ अनोळखी मैया, ज्यां नी मला एकटं चालताना पावहलं होतं त्यां नी येऊन
येऊन माझी चौकशी केली.
पुढे हनुमान टे कडी, हां सोट च्या प्रिासात माझी काठी तुटली. मी टर े वकंग स्तस्टक घेतली
होती, पण त्याची काही गरज नसते. आपला साधा बां बू चा दं ड घ्यािा, तो उत्तम. आता ही
तुटलेली काठी जोडणे नाहीतर दु सरी घेणे ..काहीतरी करािं लागणार होतं. हनुमान टे कडीला
आधी भेटलेले पाठक काका भेटलेत. त्यां नी तारे नी माझी काठी बां धून वदली. तो वदिस रात्री

भजन कीतमनात गेला..आता पुढचा टप्पा महत्त्वाचा. विमलेश्वरचा इथून पवलकडे च्या तीरािर
नािेतून जािं लागतं. नािेतून जायचं; पण गेलो आवण बसलो असं होत नाही. आधीच ओखी
मूळे भरपूर नंबर लागलेले. इथे वकती िेळ िाट बघािी लागणार नेम नाही. लोकां ना ५
वदिससुद्धा िाट बघािी लागली होती आवण आश्रय म्हणाल तर एक मांडि घातलेला, बस…
वतथे आधीच २०० ते २५० लोक होते.. आवण नुसतं िाट बघण्या पवलकडे कावहही करता
येण्यासारखं नव्हतं.
कसा झाला माझा नािेतला प्रिास. छोटीशी लाकडी नाि ती.. रात्रीच्या प्रिासात काय
काय झालं? वकती िेळ, वकती वदिस मला िाट बघािी लागली विमलेश्वर ला? कसा होता
नािेतला अनुभि? वभती िाटली, की अवजबात िाटली नाही? लाईफ़ जॅकेट् स नसताना
डोक्यािर उभं आभाळ घेऊन, ओलं होत होत गेले तेव्हा नक्की काय अिस्था होती? असे प्रश्
तुम्हाला पडणं स्वाभाविक आहे . उत्तर सां गते न.. पण पुढच्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ३४

*नममदे हर.*
मी विमलेश्वरला पोहचले त्यािेळी दु पार झाली होती. जेिणं नुकतीच आटोपली होती.
खूप गदी होती वतथे. लोक सारखे नािेच्या ठे केदाराच्या ऑवफ़सकडे डोळा लािून बसलेले.
वतथे पद्धत अशी की कुणीतरी एका पररक्रमािासीनी ४० पररक्रमािासी जमिायचे, त्याची यादी
द्यायची, मगच तो ठे केदार नंबर काढे ल. अनेक जण ४० चा गट तयार करायच्या मागे लागलेले.
काही जण ज्यां च्याकडे जाि नािे त्या गटां चा शोध घेताहे त… नुसता गोंधळ… मला काही
समजत नव्हतं. मी आपली आसन लािायला जागा शोधतेय.
एक जागा वमळाली..टाळू च्या फ़ोडा सारखी मध्य भागी. ती ही जरा सरकिा सरकिी
करतच. माझ्या एका बाजूला एक मराठी संन्यासी आवण दु सऱ्या बाजूला एक सत्तरीच्या आजी
होत्या. हे दोघे ही गाडीनी पररक्रमा करत होते. मी आसन लािलं त्यािेळी त्या संन्याश्याने माझी
मदतच केली, पण खरं सां गू का… कधी कधी उगाचच मदत घेतली आपण असं िाटू लागतं
नं तसंच झालं. अगदी दोन्ही बाजूनी तसं झालं. झालं असं की हे संन्यासी बुिा उठता बसता
मला काय काय सां गू लागले. सत्संग असता तर कदावचत बरं िाटलं असतं पण हे संन्यासी
बुिा फ़राळाच्या पदाथांच्या रे सीपी सां गू लागले, आवण दु सरीकडे असलेल्या आजी या संन्यासी
बुिां चे गा-हाणे करू लागल्या.मला आता या दोघां पासून सुटका करिून
घ्यािीशी िाटत होती आवण ती वमळाली… ते मागे मवणनागेश्वरला आवण भालोदला
मला सोपान दादा म्हणून एक मराठी पररक्रमािासी भेटले होतेत, ते ही विमलेश्वरला होते.

घडत असलेला हा प्रकार त्यां नी बवघतला आवण “ताई इकडे या, इकडे आसन लािा, थोडी
अडचण होईल, पण या इकडे च”. असं म्हणाले. मी पडत्या फ़ळाची आज्ञा घेतली.
अरे हो, मागे मी मगर मैया च्या दशमनाबद्दल बोलले होते पण वलवहण्याच्या ओघात तो
अनुभि नमूद करायला विसरलेच बहुधा! आता सां गते.तर मवणनागेश्वरला मी वधरडे आवण
वचिडा वमळ्यालाचा अनुभि सां वगतला होता न, तेव्हाच वतथल्या मंवदरात दशमन घेऊन
झाल्यािर मी मैया वकनारी जाऊ असं ठरिलं. जरा पायऱ्या उतरत नाही तर िरच्या पाययां िरून सोपान दादाचा आिाज आला,“ताई मगर बघायची का, िर या, खाली नका जाऊ,
एक नाही तर दोन मोठ्या मोठ्या मगरी आहे त.”मी धाित िर आले, िरून बघते तर एका
वचंचोळ्या जवमनीच्या भागािर एक भूरी आवण वतच्या अगदी खलोखाल एक काळी मगर होती.
आम्ही बरच िर होतो, पण तरी त्या मगरी स्पष्ट वदसत होत्या.. तरी शेपटीपासून तर डोक्यापयंत
पूणम लां बीचा विचार केला तर पाच साडे पाच फ़ूट नक्की असतील… .
*भूरे मगर पे करे सिारी*
*हाथ कमल का फ़ूल*
*सबको दे ती ररद्धी वसद्धी*
*हमे गयी क्यु भूल..*.
*मैया अमरकंठ िाली*
*तुम हो भोली भाली… *
असं एक भजन आम्ही रोजच म्हणत असू. आज या भुऱ्या आवण काळ्या अश्या दोन्ही
मगरींच दशमन झालं. मैया च्या िाहनाचं दशमन झालं म्हणजे तीचं ही झालच .. ती मगर म्हणजे
मैया चेच रूप… . अनपेक्षीत पणे पवहल्यां दा हे दशमन झालं मात्र मग मैया वकनारी चालताना

नजर सारखी मैयाच्या पाण्यािर झालेल्या हालचालींकडे असायची. पुन्हा केव्हा मगर मैया
वदसेल या आशेनी का होईना मैया सतत डोळ्यां समोर राहू लागली, आवण हो, अनेक दा पु ढे
मगर मैया वदसलीच हे काही िेगळं सां गायला नको, कारण नममदा माई कधी ही कुठलीही
इच्छा अपूणम ठे ितच नाही. पुढे वजथे वजथे दशमन झालं ते आठिणीनी सांगेन बरं का… .आवण
मी विसरली तर तुम्ही आठिण करून द्या नक्की.
असो तर आता पुन्हा विमलेश्वरला येऊयात. तर ह्या सोपान दादां नी मला त्यां च्या बाजूला
आसन लािू वदलं आवण मी संन्यासी आणी आजींच्या तािडीतून सुटले. सोपान दादा इथे येऊन
दोन वदिस झाले होते, आजचा वतसरा वदिस होता. ओखी िादळा मुळे गेली काही वदिस बोटी
समुद्रात सोडता आल्या नसल्याने पररक्रमािासींना इथेच मुक्काम करािा लागत होता. खरं
तर सोपान दादा नंतर ३ वदिसाने मी आले होते पण सोपान दादां नी असं काय केलं मावहत
नाही, पण त्यां च्याच नािेत आवण त्याच वदिशी, म्हणजे रात्री च्या फ़ेरीत माझा नंबर लागला.
मला इथे २४ तास दे स्तखल िाट बघािी लागली नाही. मी जेव्हा सोपान दादां ना विचारलं तर
म्हणाले “माताजी हमारे गाि की है , और अकेली है , हमारे साथ रहे गी तो सहायता होगीइतकचं बोललो मी”, कमालच झाली.. लोक ५- ५ वदिस िाट बघताहे त आवण मला एकही
वदिस पूणम िाट बघािी लागली नाही.
आमची रात्र फ़ेरी होती. १.५ िाजता तयार असािं लागणार होतं, त्यामुळे बॅग पॅक
असायला हिी, वशिाय प्लास्तस्टकची बॅग घेऊन त्यात ती बां धून ठे िायची, म्हणजे मग नंतर
काही घालयचं नाही, काही काढायचं नाही… . िीवपंग बॅग सकट मी सगळं पॅक केलं खरं ,
पण आता बसायलासुद्धा काही नव्हं तं, आवण पां घरायलासुद्धा… कुड् कुडण्या वशिाय पयामय
नाही… . तरीही, सोपान दादा ने कुठूनशे दोन पोते आणले आवण रात्री १० ते १.५ त्या पोत्यां िर
बसून आम्ही झोपायचा प्रयत्न केला… पण झोप लागली नाही. सगळ्यां ची हीच अिस्था. शेिटी
भजन, मैयाची गाणी असं हळू हळू सगळे च पररक्रमािासी गाऊ लागले, काही हौशी माताजी

एकत्र येऊन भजनां िर नाच करू लागल्या, दे िळातली भजन मंडली पण ढोलक आवण इतर
िाद्य घेऊन साथ दे ऊ लागली..खूप उत्साहात आवण आनंदात िेळ कसा गेला समजलं नाही..
१ िाजला..१ िाजता नािाड्याने आिाज द्यायला सुरिात केली. ४ नािा सुटतात. प्रत्येकी मधे
४० पररक्रमािासी. नाि म्हणजे काही मोठी नाही मं… लाकडी, मधे पाट्या ठोकलेली, अगदी
लहानशी..आम्ही सगळे एकत्र झालो आवण आता नािेकडे जायची िाट बघू लागलो… खरी
कसोटी तर इथून पुढची आहे . इथे समुद्र दे िात जोडे चप्पल घालून जाता येत नाही, ते
वकनाऱ्यािरच सोडािे लागतात. मी नुकत्याच अंकलेश्वरला घेतलेल्या िीपसम सोडून वदल्या
आवण पायी चालू लागले. वकरम अंधार, त्यात पायाखाली आधी दगडं , मग कोरडी िाळू . मला
अनिाणी चालण्याची सिय नाही.. तीन चारदा तरी पडले असेल मी… शेिटी एका वठकाणी
वशट्टी िाजली आणी थांबा, असा नािाड्याचा आिाज आला… अजून भरती हिी तशी आली
नाही. नािा सोडता येणार नाही, िाट बघािी लागेल… सोसाट्याचा आवण गारे गार िारा,
माझ्याकडे एकेमेि पोतं… बाकी सगळं बॅगेत… .मला वशंका यायला लागल्या.. काही केल्या
थां बेनात, डोकं धरलं, ताप येईल असं िाटू लागलं, पण करणार काय? पण मैयाची पण कमाल
असते. ह्या सोपान दादानी चक्क नािाड्यालाच मागून माझ्यासाठी एक ब्ॅंकेट आणलं आवण
“ताई, इथेच गार पडल्या तुम्ही, घ्या पां घरा” असं म्हणून चक्क पां घरून पण वदलं… .गारिा
इतका होता की थंडी पूणम गेली नाही, मात्र खूप, अगदी खूपच आधार झाला मला त्या ब्ॅंकेट
चा. वतथे आम्ही २.५ िाजेपयंत होतो, म्हणजे आम्हाला १.५ तास िाट बघािी लागली.. शेिटी
एकदा नािाड्याने आमच्या नािेचा नंबर घेतला.जस्सा नािाड्याने ४ नंबर उच्चारला तस्से
सगळे जण बोटीच्या वदशेने धािू लागले. सोपान दादा तर त्यां ची बॅग घेऊन सिाम त आधी धािले.
कदावचत जागा वमळण्यासाठीची ही घाई असािी. मी मात्र जरा आजारी, म्हं टलं वजथे वमळे ल
वतथे बसेन, पण आता धािित नाही माझ्यानी… .मी हळू हळू चालत नािेपाशी पोचले.
सगळ्यां ची नािेत चढायची धड् पड सुरू होती कारण नािेचा काठ हा खां द्या इतका उं च..
हातािर जोर दे िून चढायचं म्हणजे कसरत. त्यातून ती नाि काही स्थीर म्हणून नाही, पाण्यािर

तरं गती नाि स्थीर राहील कशी? आवण हो मां डीपयंत पाय पाण्यात असणार होते. नािेचा
धक्का लागून काही लोक पडत होते. मी चढू च कशी? काही समजेना.. मी शां त पणे उभी
राहून विचार करत होते… . तेिढ्यात सोपान दादा धाित माझ्याकडे आले आवण माझी बॅग
घेऊन गेले, ती नािेत ठे िून परत आले आवण मला नािेत चढायला मदत केली. मी कशीबशी
नािेत चढले, चढले काय, सोपान दादां नी मला अक्षरश: ओढलं. त्यां नी माझ्यासाठी जागा पण
धरून ठे िली होती, अगदी इं वजन च्या बाजूला, जेणेकरून मला इं वजनची ऊब वमळे ल! ते
माझ्या समोर बसले होते आवण नािाड्याचं ब्ॅंकेट मी पां घरलं होतच. मी नािेच्याकडे ला होती,
माझ्या डािीकडे पाणी, समोर सोपान दादा, मागे पररक्रमािासी आवण उजिीकडे इं वजन. तीन
बाजुंनी माझं प्रोटे क्शन छानच जमलं होतं आवण डािीकडे समुद्र भगिान दशमन, बसल्या
जागेिरून ओटी भरायची व्यिस्था, बाटलीत पाणी बदलून घेण्याची व्यिस्था आवण वशिाय
ब्ॅंकेट अशी सोय माझी करण्यात आली होती.
हा पूणम प्रिास खूपच िेगळा आवण “हटके” असाच होता. बोट चालू लागली तसं इं वजन
गरम होऊ लागलं.. ते जाि गरम होऊन मला पायाला चटके बसू लागले… .हलायला दे स्तखल
जागा नव्हती. नाि खचाखच भरली होती. एकीकडे चटका आवण दु सरीकडे गार पाण्याच्या
लाटा… अंगात ताप.. काय अिस्था झाली असेल? अजूनही भरीस भर म्हणून असे अनेक
प्रकार घडलेत, लाईफ़ जॅकेट िगरे सोपस्कार काहीही नव्हते आवण अचानक एक जोराचा
वहसका नािेला बसला… आम्ही सगळे च बऱ्यापैकी उसळलो… असं काय झालं होतं?. तो
जोरदर वहसका का बसला… काय िाटलं तेव्हा… हे सगळं सां गते पुढच्या भागात.
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नममदे हर.
आम्ही नािेत बस लो होतो. माझ्या पायाला चटके बसत होते, अंगात ताप होताच. समोर
सोपान दादा होते आवण त्यां चा मला खूप आधार िाटत होता. माझा नािेतला हा पवहलाच
प्रिास. नक्की काय असतं ते मी पवहल्यां दाच बघणार! बघणार असं म्हणंणं चुवकचं आहे कारण
लाटां वशिाय काहीच वदसत नव्हतं. आवण लाटा बवघतल्या की गरगरायला होत होतं, का ते
सां गते. समोरून येणारी लाट ही चां गली मोठी आवण उं च वदसायची. असं िाटायचं ही आता
आपल्या अंगािर आदळणार पण पाण्याच्या फ़ोसम मुळे की नाविकाची कमाल म्हणायची
मावहत नाही, ती लाट आमच्या नािे खाली जायची आवण आमची नाि चां गलीच उं च फ़ेकली
जायची. ती समोरून येणारी लाट जेव्हा मागे वनघून जायची त्यािेळी समोर दु सरी लाट तयार
असायची मात्र आधीची लाट वनघून जाता जाता आमची नाि जशी िर उचलल्या जायची नं
लाटे मुळे, तशीच चां गलीच खाली पण आदळल्या सारखी व्हायची. म्हणजे, अशी कल्पना करा
की ज्या िेळी समोर लाट आहे त्यािेळी नाि अशी खोलगट भागात आहे , म्हणजे आपण
एखादी ििू पाण्यात सोडली की कसं क्षणभर ती ििू तळाशी जाते आवण पाणी चारी बाजूला
उसळतं नं तसं कावहतरी… असं िाटू लागायचं की पाणी खाली गेलय, आवण लाट आली की
उसळी बसून नाि िर उचलल्या जातेय… ..आकाश पाळण्यात बसल्यािर कसा पोटात गोळा
येतो, तसं होत होतं… सगळी मंडळी फ़क्त आवण फ़क्त दे िाचा धािा करत होती. माझा
हनुमान चलीसा, नममदाष्टक आवण जे येत असेल नसेल ते सगळं म्हणून झालं होतं..आवण पुन्हा
सुरुच होतं… आवण अशा िेळी, अचानक आमची नाि खूप जोरात हलली..वहसका बसला,
आता ही नाि उलटू न, भर समुद्रात जलसमाधी वमळते की काय असं िाट् लं…

झालं असं होतं की आमच्या पुढे तीन नािा होत्या. या नािाड्यां ची एक पद्धत आहे नाि
हाकायची. समोरचा नािाडी मागच्या नािाड्याला टाॅॅ चम नी िाट दाखितो. खरं तर या िेळी
पररक्रमािावसंनी आपले टाॅॅ चम बंद ठे िािे अशी सक्त ताकीद वदली असते. पण तरीही या
सूचनेचं गां भीयम मावहत नसल्या मुळे काही पररक्रमािासी टाॅॅ चम लािून समुद्र बघण्याचा प्रयत्न
करतातच. तसंच झालं. हे नािाडी अगदी वसररयली टाॅॅ चम दाखितात मागच्या नािाड्याला.
म्हणजे पवहल्यानी दु सऱ्याला दाखिल्यािर मग दु सरा वतसऱ्याला दाखिेल… असं काहीतरी
आहे . वजथे कुठे थोडं िळण घ्यायचं असतं तेव्हा हा टोचम चा वसग्नल जाि उपयोगी पडतो. तर
झालं असं की पवहल्या आवण दु सऱ्या नािे नंतर वतसरी नाि ही िळली. आता आमची नाि
िळायची होती. टाॅॅ चम प्रमाणे आमच्या नािाड्याने नाि िळिली दे स्तखल. मात्र हा टाॅॅ चम
नािाड्यानी दाखिलेला नसून तो नािेतल्या कुण्या तरी पररक्रमािासी नी सुरू केला होता.
त्यामुळे आमची नाि योग्य िळणापेक्षा थोडी आधी िळली आवण त्या वठकाणी बेटासारखं
कावहतरी होतं त्याला जाऊन वकंवचत आदळली. नशीब म्हणा की हा भाग नािाड्याच्या
चटकन लक्षात आला आवण त्याने प्रसंगािधान राखून ती नाि जोरात आदळू न दे ता दु सरीकडे
िळिली मात्र तरीही वहसका बसलाच! हा लहानसा वहसका दे खील खरं तर इतका जोरात
होता की जोरात नाि आदळली असती तर काय झालं असतं ही कल्पना करण्याचं धाडस
माझ्याकडून आजही होत नाहीये. त्यािेळी मनात कुणी म्हणजे कुणीच नव्हतं. दे िाची आठिणं
काय असते ते तेव्हा अनुभिलं. दे ि आठिले की कुवणच कसं आठित नाही हे ही तेव्हाच
समजलं, आवण हो.. भालोदला प्रतापे महाराज म्हणाले होते ती ईशिराला आळ्िण्याची
तळमळ वकती तीव्र असू शकते ते ही तेव्हा चां गलच समजलं.
तो वहसका सािरल्या नं तर नाि बयाम पैकी शां तपणे हाकल्या जात होती. एव्हाना मला
चटके बसणं कमी झालं होतं कारण या वहसक्यामुळे आवण लाटां मुळे संपूणम नािेत पायाशी
पाणी जमा झालं होतं. तापलेला भाग थोडा थंड झाला होता, वकंिा वहसका, लाटा या प्रकारात
मी बसणारा चटका विसरत होते.. नक्की काय होतं ते आता आठित नाही. पण नाि थोडी

शां त झाल्यािरची गंमत सां गते. माझ्या समोरचे सोपान दादा अचानक “ ताई सोडा, सोडा
प्लीज” असं ओरडून मला म्हणाले.. मला कळलच नाही की ते असं काय म्हणताहे त? मात्र
मग लक्षात आलं. मी माझ्या अंगािरचं ब्ॅंकेट घट्ट धरून, ओढू न घेतलं होतं आवण मी सोपान
दादां च्या मागे बसले होते.. अहो, त्या ब्ॅंकेट सोबत मी सोपान दादां च्या शटाम ची कॉलर
अनािधाने इतकी गच्च आिळली होती की ते ओरडून म्हणत होते “ताई आता गळफ़ास
लागेल,सोडा”… मी सोडल्यािर ते म्हणाले “म्हणजे आज आमचा शेिट होताच.. नममदा
मैयात बुडून मेलो असतो एकतर नाही तर सुरुची मैयाने दु सरा मागम ठे िलाच होता”…
िाचलो बाबा.. असो…
मग हळू हळू उजाडू लागलं तेव्हाचं दृश्य खूपच रमणीय आवण अिणमनीय होतं.
एकीकडे चंद्र होताच आवण आता सूयम ही उगिणार.. या दोन्हीची जणू साक्ष द्यायला आमची
नाि भर समुद्रात हळू िार िाहातेय..त्या िेळेला कुणीतरी मोबाईल काढू न गूगल मॅप का अजून
कुठलंस ऐप आहे मवहत नाही पण त्याच्या िर आपण कुठे आहोत ते पावहलं.. आवण ते जेव्हा
समजलं तेव्हा त्या नािाड्यां बद्दल मनात खूप आदर वनमाम ण झाला. हे नािाडी आपल्या कामात
इतके पारं गत असतात की रात्री अंधारात नाि चालितानासुद्धा त्यां ना वदशां चं जबरदि भान
असतं की ते आकाशातल्या ता-यां च्या पोझीशन िरून नािेची वदशा कायम करतात. त्या ऐप
िर असं वदसत होतं म्हणे की आपली नाि ना समुद्रात आहे ना मैया मधे. अगदी मैया आवण
समुद्र भगिानां चं पाणी वजथे एक होतय त्या पट्ट्यािर आपली नाि प्रिास करतेय. एकीकडे
४० पररक्रमािासीयां चे जीि त्या नािाड् य़ां च्या जीिािर प्रिास करत असतात. त्या चावळसां ची
जबाबदारी त्यां च्यािर असतेच आवण ह्या चाळीस पररक्रमािावसंयां च्या श्रद्धे चीसुद्धा जबाबदारी
ते चोख वनभाित असतात. इतका पायी प्रिास केल्यािर या पररक्रमािावसंची पररक्रमा खंडीत
होऊ द्यायची नसते. मैयातून नाि नेल्या जात नाही आवण समुद्राच्या अक्राळ विक्राळ लाटां च्या
िाटे ला ते नाि जाऊ दे त नाही. ही नाि अगदी बरोबर मैया आवण समुद्र वजथे वमळतात वतथून
जाते.

५ तासाचा हा प्रिास आता संपत आला होता. थंडी अजूनही तशीच होती. आता सगळे च
थकले होते आवण त्यामुळे सगळे च शां त होते. रात्रीच्या लाटां मुळे सगळे पूणम ओले झाले होते.
आता ते खारं पाणी अंगाला टोचल्यासारखं िाटत होतं. अंगािर रे ती रे ती झाली होती. कधी
एकदा वमठी तलाईला जाऊन आं घोळ करते असं झालं होतं. ताप होता की नव्हता काही
माहीत नाही पण खूप थकिा आला होता. झोप झाली नव्हती, भूक लागली होती पण तोंडाला
चि नव्हती. आम्ही पोचलो एकदाचं. आता उतरायचं खाली.. पण इथे पु न्हा तेच.. खाली दलदल.
अगदी गुडघ्यापयंत पाय गचकन खाली जाईल इतकी दलद् ल होती. सोपान दादां नी मला पुन्हा
मदत केली. आधी पेक्षा मी आता जाि थकले होते. नािेतून खाली उतरणं कठीणच होतं, पण
उतरले कशीबशी सोपान दादां च्या मदतीनी. काठीचा आधार घेत घेत दलदल पार केली आवण
वमठी तलाईला येऊन पोचले.
इथे प्रचंड गदी. सगळे च पररक्रमािासी एकच घाई करत होते. अवजबात जागा नाही.
स्त्रीयां साठी आं घोळीची िेगळी व्यिस्था नव्हती. अगदी प्रात:विधी आटोपायला पण सोय
नव्हती. जी होती फ़ार अस्वच्छ होती. शेिटी आं घोळ न करता फ़क्त कपडे बदलायचं ठरिलं
आवण पुढे कुठे नीट स्वच्छ आं घोळ करू असं ठरलं. कपडे बदलायला म्हणून बॅग उघडली.
ती प्लास्टीक च्या पोत्यात बां धली होती म्हणून आतले कपडे कोरडे राहतील असं िाटलं होतं
मात्र तसं झालं नाही. एकूण एक कपडा ओला गच्च होता. चादर, लुंगी, कपडे , अगदी स्तिवपंग
बॅग पण पाण्यात वभजिून ठे िािी इतकी ओली झाली होती. आता कपडे सुद्धा बदलता येणार
नव्हते. उपाय काही नाही. शेिटी सगळे कपडे धुतले. स्तिवपंग बॅग, सामान ठे िण्याची बॅग
सगळं सगळं च धुतलं. अंगािरसुद्धा रे ती रे ती झालेली, त्यामुळे दोन तीन बादल्या पाणी तसंच
अंगािर घेतलं… आता सगळे कपडे ओले.. अंगािरचे दे स्तखल… ते िाळे पयंत िाट बघून
पुढचा प्रिास करायचा होता.. ईलाज नाही.

सोपान दादा आवण मंडळींची सोबत येिढीच होती. इथून पुढे जे वमळे ल ते वमळे ल. पण
माझं नेहमीचं िाक्य मी पुन्हा एकदा म्हणेन. माई फ़ार कनिाळु आहे . ती तुम्हाला िाऱ्यािर
सोडत नाहीच. थोडी पररक्षा घेते मात्र तुम्ही वतला शरण असलात तर ती तुम्हाला कुरिाळू न
घेतल्यावशिाय राहात नाही.
या िेळी माझी तब्ब्ब्येत बरीच वबघडली होती. आवण हे सां गायलासुद्धा माझ्याजिळ
कुणी नव्हतं. पण माझी इतकी काळजी घेतल्या गेली की मला घरच्या मंडळींची कमतरता
पण भासली नाही. सां गते कसं ते.
मला दोन ते तीन वदिस बराच ताप होता.मी तापातच नारे श्वरला पोचले. वतथे गेल्यािर
मला जेिायची दे स्तखल ताकत नव्हती. कशीबशी बॅग ठे िली, आसन लािलं आवण झोपले. मी
थंडी नी कुडकुडत होते. आश्रमाच्या हॉल मधे माझ्या खेरीज एक दोन पररक्रमािासी अजून
असतील, बाकी आश्रम ररकामाच. मी बहुधा कण्हत असािे, कारण माझ्या बाजूचे एक काका
मला अधून मधून “बरं िाटत नाहीये का?”असं विचारत होते. त्यां नी त्यां चं पां घरूण माझ्या
अंगािर घातलं आवण म्हणाले “तुम्हाला ताप आहे बहुतेक ताई, और्षध घेतलं आहे का… ”
मी और्षध घेतलं नव्हतं.. पण घेणं गरजेचं होतं. त्या काकां नी माझ्यासाठी खालून ताट िाढू न
आणलं, मला और्षध वदलं. माझ्यासाठी रूमसु द्धा शोधून वदली. माझं सगळं सामान रूम मधे
नेऊन वदलं. मी फ़क्तच आराम केला, पण रात्री पुन्हा मला फ़णफ़ण ताप चढला. आता डॉक्टर
बोलािणं भाग होतं. डॉक्टर शोधणं त्यां ना बोलिणं सगळच काकां नी केलं. रात्री माझ्या
कपाळािर थंड पाण्याच्या पट्ट्या पण ठे िल्यात. कोण कुठले हे काका, पण काय संबध असतो
नाही? दु सऱ्या वदिशी जेव्हा मला बरं िाटलं तेव्हा मी त्यां ना नमस्कार केला तर रडलेच ते.
म्हणाले मला दे िानी मुलगी वदली नाही. ती आज नममदा माईनी वदली. आता इथून पुढे तुझी
पररक्रमा होईिोिर मी तुझ्या सोबत असेन. आवण इथून पुढे तू माझी लेक आहे स..तेव्हापासून
मी त्यां ना “बाबा” असंच म्हणते. आवण हो, त्यां नी मला सक्त तावकद वदलीये, की त्यां ना “अहो

बाबा” न म्हणता “ए बाबा” म्हणायचं. तर तेव्हापासून हा माझा नममदा बाबा शेिटपयंत
माझ्या सोबत होता.
इथून पुढे मंदार िावळं बे आवण िंदना ताई परां जपे हे दोघं सोबत होते.
मालसर, वशनोर गुजरात चा प्रिास करत वतलकिाड्यापयंत आम्ही सोबत होतो.
मालसरला जाताना िाटे त आम्हाला चुडैल माता मंवदर लागलं. मी या आधी चुडैल मातेचं मंदीर
बवघतलं नव्हतं. गुजरात चा हा भाग तसा बऱ्यापैकी वनसगम रम्य आहे आवण गुजरात मधले
आश्रमसुद्धा बरे च पॉश आहे त. तसाच एक आश्रम मालसर चा. कणकेश्वरी आश्रम. खरं तर
िंदना ताई आम्हाला दु सऱ्या एका आश्रमात घेऊन जाणार होत्या, पण वतथे आम्ही गेलोच नाही.
जागा बघता बघता िाटे त आम्हाला एक खूप आकर्षमक, मीतभार्षी आवण खरोखर प्रसि आवण
सुंदर अशी कणकेश्वरी आश्रमाची सेिीका दीवपका भेटली. खूप आदरानी ती आम्हाला
कणकेश्वरी आश्रमात घेऊन गेली. वतथे पाऊल ठे िलं आवण आम्ही चौघही अिाक होऊन बघत
रावहलो… मालसर मधे आम्ही खरं तर राहणार नव्हतो, पुढे जाणार होतो, पण आम्ही चौघही
एकमताने वतथे थां बून गेलो.. सकाळी साडे नऊ िाजताच मुक्काम केला … अगदी ६ ते ७
वकमी चालून चक्क थां बलो! असं काय होतं वतथे? सां गते पुढच्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ३६*

*नममदे हर.*
एकतर दीवपका च्या मनमोहक व्यक्तीमत्वाने आम्ही भारािून गेलो होतो. त्यात वतची
अवतशय विनम्र विनंती आवण अतुलनीय तेज आम्हाला वतच्या आश्रमात जायला भाग पाडत
होतो “भोजन प्रसादी तो कर लीजीये, वफ़र चले जाना अगर आपको रहना नही है तो” असं
म्हणत ती आम्हाला घेऊन गेली. भोजन प्रसादी करून वनघूयात असं म्हणत आम्ही वतथे गेलो
खरे पण आत पाऊल ठे िताच चौघां नीही एकमताने आज मुक्काम करायचं ठरिलं. अवतशय
प्रसि िातािरण. कमालीची शां तता आवण विलक्षण कंपन वतथे जाणित होते. वशिाय सुबत्ता
ही होतीच. आम्ही एका हॉल मधे आसन लािलं. भला मोठा हॉल आवण आम्ही चौघंच. गंमंत
म्हणजे इतके जाि चावजंग पॉईंट्स होते की सगळ्यां चे सगळे मोबाईल आवण पोिर बॅंक
एकाच िेळी चावजंगला लािता आले. पररक्रमेत अनेक वठकाणी मोबाईल नेटिकम नसतं आवण
चाजम करण्याची पण सुविधा बऱ्याच वठकाणी वमळत नाही. आम्हा चौघां नाही जाम आनंद झाला
होता. खरं तर तुम्ही म्हणाल यात काय आहे असा खूप आनंद होण्या सारखं? पण हीच मजा
आहे मावहवतये का. एखादी छोटी जरी गोष्ट झाली नं तरी त्याचा इतका मोठा आनंद होतो की
काय सां गािं! कदावचत छोट्या छोट्या गोष्टींमधे मोठा मोठा आनंद मानायला वशकतं मन,
आवण मग आपण सतत आनंदीच राहतो. इथे अशा अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी आम्हाला मोठे
मोठे आनंद दे त होत्या. त्यातली एक म्हणजे टे बल खूचीिर बसून जेिण. जेिण चारही ठाि,
अगदी लोणचं पापड कोशींबीर आवण गूळसुद्धा. त्यात तव्यािरच्या गरमा गरम पोळ्या, आवण
स्वयंपाक करणा-यां च्या आवण तो िाढणाऱ्या कममचारी मंडळीच्या चेहेऱ्यािरचं समाधान ह्या
सगळ्यां नी मन खूप तृप्त झालं होतं. आम्ही जेिून विश्रां ती घेतली आवण संध्याकाळी मी बाबा

आवण मंदार बाहे र जाऊन आलो.माझी टाच थोडी दु खत होती, हे समजल्यािर एक म्हातारऱ्या
श्या बाई, आश्रमाच्या से िीका तेल घेिून आल्यात. अगदी नको नको म्हणताना दे स्तखल स्वत:च्या
हाताने माझी टाच चोळू न वदली. येिढी मोठी बाई आपली सेिा करतेय असं काय केलं होत्
हो मी? *ही सेिा माझी नाहीये हे मला समजत होतं कारण ही सेिा होती मैयाची*, आवण मैयाच
ती करत होती. मी माध्यम होते, आवण हा विचार मनात येईिोिरच काय तो दु :खाचा खेळ
चालतो. मग काय होतं समजत नाही. आजी मला एक्यूप्रेशर दे त होत्या. मी बेंबीच्या दे ठापासून
ओरडत होते, मात्र मला बरच आराम पडला होता. इतका की संध्याकाळी मी बाहे र जाऊन
मंवदरं बघून आले होते.डोंगरे महारजां ची समाधी, ६०० िर्षम जुनं गणेश मंवदर, अंगारे श्वर मंवदर
असं सगळं बघून आलो.
ह्या अंगारे श्वर मंवदराची एक अख्यावयका आहे . हे मंवदर अवतअप्राचीन आहे . याची
वनवममती नक्की केव्हा झाली हे काही मावहत नाही मात्र हे मंवदर मुिीम राज्यकत्यां नी ते सत्ते
मधे असताना जमीन दोि करण्याचे अनेक प्रयत्न केले होते. इं ग्रज राजिटी मधे ही असे प्रयत्न
झाले आवण त्या आधीही जेव्हा जेव्हा ह्या मंवदराकडे कुणी िक्रदृष्टी केली त्या त्यािेळी या
मंवदरािर वनखारे पडत आवण ह्या मंवदराला कुणी हात लािू शकलं नाही असं इथल्या पुजायां नी सां वगतलं.. वनखाऱ्याला वहं दी मधे अंगारे म्हणतात आवण या मंवदराचं नाि अंगारे श्वर पडलं.
अशी ही कथा.
अरे हो मालसर च्या आधी राणापूर चा एक अनुभि सां गायचाच रावहला. मी मंदार बाबा
आवण िंदना ताई असे आम्ही सोबत होतो. बाबाचा पाय दु खत होता. शेतातली सगळी िाट
होती. वजथे पोहोचणे होते वतथिर आम्ही पोहोचू शकलो नाही. आता कुठे थां बायचं ? बरच
अंतर काही वदसलं नाही. मग मंदार जरा पुढे झाला आवण जागा बघू लागला तो त्याला एक
मंवदर वदसलं पण मंवदरात झोपायला परिानगी नव्हती. समोर पोचम होता आवण उजव्या

बाजूला एक खोली पण होती. वतथे राहता येईल असं िाटलं. आम्ही आत गेलो. पोचम मधे
झोपण्याची परिानगी वमळाली. आता भोजन व्यिस्थेचं काय ते बघायचं.
मंवदराच्या िर वतथेल्या व्यिस्थापक बाई राहात होत्या, त्यां च्याशी जेव्हा चचाम झाली
तेव्हा त्यां चं माहे र प्रकाशा चं असल्याचं समजलं. त्या बाई मराठी होत्या मूळच्या, त्यामुळे त्यां ना
ही आमच्या बद्दल आपुलकी िाटली आवण कढी स्तखचडीच्या भोजन प्रसादीची व्यिस्था बाईंनी
करून वदली. आता आम्ही वनिां त झालो आवण काही मदत हिी असेल तर म्हणून त्या बाजूच्या
खोलीत गेलो. गप्पा करता करता वतथेच आसन लािािं का असा विचार आला आवण लगेच
गेला ही.. त्या खोलीत एक भला मोठा नाग बरे चदा येतो असं समजलं. अि धान्य साठिून
ठे िलेली ती खोली असल्यामुळे उं वदर असतात वतथे, त्यां ना खायला येतो ..असं सहज म्हणून
वतथला पुजारी बोलला पण आमचा विचार मात्र बदलाच. आम्ही पोचम मधेच आसन लािलं.
संध्याकाळपयंत सगळं वठक होतं पण संध्याकाळी त्याआश्रमातल्या झाडािर माकडां नी गदी
केली. इथिर वठक आहे हो, पण ह्या माकडांची वपल्लं फ़ारच वधटु कली आवण वचवकत्सक.
“आज ही चार कोण आलीयेत राहायला इथे? यां च्याजिळ बरच सामान वदसतय?, त्यातलं
काही आपल्या कामाचं आहे का?”असे अनेक प्रश् त्यां ना पडले असािेत. जरा आम्ही इकडे
वतकडे गेलो की एखादं वपलू यायचंच आमच्या सामानाची झडती घ्यायला. ही वपलं हुशार हं
अगदी, मंवदरातल्या आिारातला नळ उघडून पाणी प्यायचीत ती. त्यां ची मकमट लीला थोडा
िेळ बरी िाटली पण ही मंडळी रात्रभर जागणार झाडािर, आवण येणार अधून मधून, आम्ही
झोपलो की हे नक्की मावहत होतं. आम्ही सगळं सामान बां धून झोपलो खरं , पण धाकधुक
होतीच… अवण एक वपलू बराच िेळ येत रावहलं.. मी सगळ्यातकडे ला झोपली होती, ते वपलू
येत गेलं िारं िार आवण हळू हळू मात्र त्याची माझी मैत्री झाली… मग मात्र त्याने त्रास वदला
नाही. वतथेल्या बेंच िर ते बसायचं आवण वतथूनच खाणाखुणा करायचं. त्याला बहुतेक समजलं
असािं, हे लोक आवण आपण, सगळे च कसल्यातरी शोधात आहोत आवण एकमेकां ना इजा
पोहचिून काही होणार नाहीये. त्याला समजलं की नाही मावहत नाही, पण मला खरं च जाणीि

झाली, ती अशी की खरोखर माणूस, वकंिा कोणताही प्राणी वकंिा या सृष्टी मधील काहीही असू
दे त, प्रत्येकामधे एक नैसवगमक समजूतदार पणा असतो, वकंिा एक असं काहीतरी टॅ लेंन्ट असतं
ज्या माफ़मत समोरच्या प्राण्यामधील आवण स्वत:मधील एक कॉमन तत्त्व समजून घेता येतं.
समोरचा धोकादायक नाही ही खात्री पटली की दोघां च्याही मनातील वभती जाते. तसंच
काहीतरी या वपलाच्या आवण माझ्या बाबतीत झालं आवण हळू हळू आम्ही दोघां नी
एकमेकां कडे दू लमक्ष केलं. मग मात्र मला शां त झोप लागली. खरं तर हा अनुभि नाहीये, पण
या तत्वाचा फ़ायदा मला पुढे बरे चदा झाला.
मालसर हून पुढे वशनोरला वमवलंदजींच्या आश्रमात बालभोग केला आवण पुढे वनघालो.
वमवलंद वहं गणे आवण सौ वहं गणे यां नी निीनच आश्रम प्रस्थावपत केला होता. इथून पुढे आम्ही
वकनारा मागम धरला. िाट खरोखर कठीण होती, पण खूप मजा येत होती. आमच्यात अवलस्तखत
िाटणी झाली होती कामाची. मंदार आमच्यातला सगळ्यात लहान आवण सगळ्यात वफ़ट
मुलगा. मग तो पुढे जाऊन िाट आहे की नाही ते सां गायचा, आवण मग आम्ही त्याच्या मागे
जायचो. करत करत आम्ही बरच अंतर चालून गेलो आवण अचानक आमच्या सगळ्यां चं लक्ष
मैयािर िेधल्या गेलं. मी आवण बाबा आराम करत बसलो होतो. मंदार पुढे होता आवण िंदना
ताई मागे. मंदार मागे चालत आला आवण आम्ही दोघां नी एकाच वठकाणी इशारा केला..
मैयाच्या पाण्यािर संथ पणे हालचाल होत होती. काही तरी पुढे सरकत होतं, पाण्याखाली जात
होतं आवण िर येत होतं… नीट बवघतलं तेव्हा समजलं..ती मगर मैया होती. या अचानक
दशमनाने आम्ही सगळे च आनंदलो होतो. आवण आता समोर येणारी कठीण िाट अचानक
सहज सोपी िाटू लागली होती.दु पारच्या भोजन प्रसावदची िेळ होत आली होती. आम्हाला
भुका लागल्या होत्या. जिळ एक आश्रम आहे असं समजलं. ब्राम्हणगाि बहुधा या गािाचं
नाि.. नक्की आठित नाही पण इथे पूिी ब्राम्हण लोकच राहात असत आवण पूर आल्यानंतर
हे गाि ओसाड झालं असं समजलं. इथे एक खूप सुंदर आश्रम वदसला. सुंदर बां धकाम, बगीचा,
पाण्याच्या टाक्या अगदी सगळी व्यिस्था असेल असं िाटलं. अगदी मैयाच्या काठािर. िाटलं

इथे भोजन प्रसादी होईल, पण हा आश्रम बंदच होता. खूप हळहळ िाटली. या मागाम िर
पररक्रमािासी फ़ार कमी येतात त्यामुळे आश्रम बंदच असतो असं समजलं. आम्ही पुढे
वनघालो. पुढे एका छोट्याश्या डोंगर िजा जागेिर ज्याला टीला असं म्हणता येईल, एक बंगाली
बाबाची झोपडी होती, वतथे चहा घेतला, फ़रसाण खाल्लं. हे च झालं आजचं जेिण.
लोक मला अनेकदा विचारतात की काही िाईट वकंिा अनैसवगमक अनुभि येत नाहीत
का? तर येत नाहीत असं नाही पण त्यां चं प्रमाण चां गल्या अनुभिां पेक्षा खूप कमी असतं आवण
त्यां चा प्रभाि पण नगण्य असतो त्यामुळे अशा अनुभिां कडे आपसूकच दू लमक्ष केल्या जातं. ते
लक्षात पण राहात नाही, पण एक लक्षात आहे , तो सां गते. अथाम त याला मी िाईट नक्कीच
म्हणणार नाही मात्र वकंवचत िेगळा वकंिा अनपेक्षीत म्हणेन. यातूनही काही तरी धडा घेणे
असेलच. पण त्या आधी एका अवतशय प्रसि जागेबद्दल सां गते वजथले कंपनं खूपच प्रभािी
आवण सकारात्मक होते.
इथला आश्रम धारी बैरागी खूप प्रेमळ होता आवण कधी पररक्रमेची संधी वमळाली तर
ही जागा सोडूच नये अशी ही जागा होती. चातुमाम स करण्याची इच्छा असेल तर मी तरी पवहलं
प्राधान्य या जागेला दे ईल अशी ही जागा.
बरकाल असं या जागेचं नाि. आम्ही मैया वकनारी चालत होतो. ऊन झालं होतं. इथे
िाळू चा वकनारा आहे. िाळू तून चालण तसं कठीण असतं कारण प्रत्येक िेळेला पाय
उचालायला लागाणारी ताकत ही साध्या रस्त्यापेक्षा जाि लागते िाळू मधे. त्यामूळे कमी
िेळातही थकिा जाि येत होता. या वकनाऱ्याला मोठाली झाडं वकंिा सािलीची वठकाणं
नाहीत. त्यामुळे चालत राहाणं हा मागम. मधे मधे इथे बरे च दगड पण आहे त. पात्रातले मऊ
झालेले दगड बघण्यात, त्यातले काही िेचण्यात पण इथे माझा बराच िेळ गेला मात्र नंतर िजन
झाल्यामुळे ते फ़ेकून वदले.. संचय नको.. परत एकदा समजलं.. असो, तर रस्त्याने जात
असताना डािीकडे िर एक मंवदर वदसलं. खालून हे मंवदर अगदी सामान्य आवण लहानसं

असं िाटलं. वतथे जाऊ, थोडा आराम करू आवण पुढे वनघू असा विचार करून आम्ही
मंवदराच्या पायर्थ्ाशी पोचलो.मंवदराच्या पायऱ्या मोठ्या आवण दगडी होत्या. उं च पाय-यां च्या
दोन्ही बाजूला झाडं होती. साधारण २० -२५ पायऱ्या नंतर एक लाकडी बंद दरिाजा होता.
इथिर सगळं च सामान्य होतं. मात्र त्या पायरीिर पाय ठे िला आवण मला जोडे काढण्याची तीव्र
इच्छा झाली. कदावचत मंवदराच्या पायऱ्या आहे त म्हणून असेल. मी जोडे काढले आवण
पायरीिर पाय दे ते तो त्या पायरीचा थंड स्पर्षम माझ्यात अचानक चेतना भरून गेला. दारापयंत
पोहचेिोिर माझा थकिा जिळ जिळ नाहीसा झाला होता. मंदार माझ्या पुढे होता, तो दार
उघडून आत गेला होता आवण मी आवण िंदना ताई आता दारात येत होतो. मी दारातून आत
पावहलं आवण त्या जागेकडे , त्या मंवदराकडे , वतथल्या प्रसितेकडे मी इतकी आकवर्षमत झाले,
वकंिा त्याचा प्रभाि इतका पडला की दारातून पाऊल आतमधे घालता घालता माझ्या तोंडून
उदगार वनघाले “आज आपण इथेच राहूयात का?”..आवण गंमत मावहवतये का, मी हे शब्द
एकटीने बोलले नव्हते. मी आवण िंदना ताई दोघी सोबतच दारात पोहचलो होतो आवण अगदी
हे च शब्द, एकाच िेळी आम्ही दोघीही बोललो होतो… . अगदी एकाच िेळी.. इतकच नाही
तर समोर असलेला मंदार पण त्याच क्षणी म्हणाला “मी ही हाच विचार करत होतो की आज
इथे राहािं का?”म्हणजे आम्ही वतघंही एकाच िेळी एकच विचार करत होतो आवण याला मी
तरी केिळ योगायोग म्हणू शकत नाही. वतथे असलेल्या प्रचंड सकारात्मक शक्तीचा आमच्या
सगळ्यां िरच प्रभाि पडला होता हे वनवित.इथे राहता येईल की नाही हे बघणं आिश्यक होतं.
जागा आहे की नाही, कुणाची परिानगी घ्यायची हे अजून काहीच मावहत नाही पण इथे
मंवदराच्या अंगणातसुद्धा झोपायची तयारी आम्हा सगळ्यां चीच होती. इथेच राहायचं हे मनानी
पक्कं केलं होतं. आम्ही आलेलं पाहून इथला आश्रमधारी बाहे र आला. सडसडीत बां ध्याचा,
पां ढरी िस्त्र म्हणजे न वशिता गाठी मारून घातलेली कफ़नी त्यानी धारण केली होती. तरूण,
तेजस्वी आवण खरोखरीच रूबाबदार म्हणतात नं तसा होता. मंदार नी लगेच सां गीतलं,“ताई
हे बुआ एका वहं दी नटा सारखे वदसतात, रणदीप हूडा सारखे” खरं सां गते, मंदार नी

सां वगतल्या नंतर मला रणदीप हूडा हे नाि समजलं. मंदार नी मला फ़ोटो पण दाखिला रणदीप
हूडा चा. म्हणजे बवघतलं असेल मी ह्या नटाला आधी, पण मला काही नाि िगैरे मावहत नाही..
असो तर ते बुआ कसे होते हे सां गण्यासाठी ह्या नटाचा उल्लेख.. बाकी त्याचा काही संबध
नाही.. आपण बरकाल मध्येच आहोत, या बैरागी बाबा पुढे बरं का! प्रसि मुद्रेनी त्यां नी आमचं
स्वागत केलं, पाणी वदलं आवण नंतर “बालभोग तो करलो” म्हणून तो आत गेला.. त्या नंतर
त्यानी बालभोगासाठी जे काही आणलं त्यािर आम्ही चौघं ही अक्षरश: तुटून पडलो. अगदी
लहान मुलं आिडत्या खाऊ िर कशी तुटून पडतात नं तसं झालं… वकती खाऊ अन वकती
नको असं व्हायला लागलं. ती अनुभूतीच िेगळी होती..
खरं तर जे वमळे ल ते जेिणं हा वनयमच आहे पररक्रमेत पण आज जे वमळालं होतं ते
खाताना “खाण्यात दे खील इतका आनंद असतो” हे समजलं होतं. इतकच नाही तर आमच्या
सगळ्यां च्या चेहऱ्यािर चा आनंद आम्ही सगळे च िाचत होतो, त्यामुळे अजूनच आनंद वमळत
होता. आमचा हा आनंद पाहून तो बैरागी बाबा पण सुखािला होता, आनंदला होता. त्याच्या
चेहऱ्यािरचा आनंद ही आमचा आनंद वद्वगुवणत करत होता आवण दु सरं म्हणजे त्यानी
आणलेली थाळी ही अक्षयपात्रच होतं… वकतीही खा, संपण्याचं नािच नाही! आमच पोट भरत
आलं होतं पण मन भरत नव्हतं… आम्ही खात असलेला पदाथम दे स्तखल नेहमीचाच… पण
आनंद मात्र िेगळा… तो वदिसच मंतरलेला… ते स्थानच अगळं िेगळं .. आवण तो बैरागी
पण अनोखा… बरच सां गायचय अजून.. पण मोठा होतोय हा लेख, तेव्हा बरकाल च्या या
वदिसाचं िणमन आता पुढ्च्या भागात सां गते. आम्ही काय खात होतो हे ऐकल्यािर तुम्हाला
गंमत िाटणारे , आवण आियम पण… पण भाग ३६ मधे.. नममदे हर.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ३७*

*नममदे हर*
बरकाल च्या त्या वदिसाचं िणमन मला आज सां गायचं आहे . तुम्ही िाट बघताय त्या
पदाथाम ची ज्यािर आम्ही लहान मुलासारखे तुटून पडलो होतो, अगदी चौघही. आम्ही असं
काहीच िेगळं खात नव्हतो. बरकाल च्या साधू महारां जानी आम्हाला पाणी वदलं आवण “बाल
भोग तो करलो “असं म्हणत एका ताटा मधे एक पपई वचरून आणली. पपई सारखी पपई,
त्यात काय िेगळं , असं तुम्हाला िाटणं स्वाभाविक आहे , अहो पण गंमत सां गते, इतकी रसाळ,
गोड आवण तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळणारी पपई मी पवहल्यां दाच खाल्ली. इतका
अलिार घास, की ओठाला लागला की घसा ओला होऊन जाई. ओठानीच खािी अशी पपई..
आता सां गा पपई िर का उगाच तुटून पडणारे आम्ही? जेव्हा त्या साधू महारां जां नी पपई
आणली तेव्हा िाटलं,“बालभोगासाठी पपई?”आम्ही कहीतरी वचिडा फ़रसाण याची अपेक्षा
करत होतो, त्यामुळे ही पपई पूणम संपेल असं ही आम्हाला िाटलं नाही, मात्र एक फ़ोड, अहो
एक घास खाताक्षणीच त्या पपईचा फ़डशा पडला, आवण मग त्या साधूची अक्षय थाली सुरू
झाली. ते ताट आमच्या पुढ्यात ठे िून तो आत गेला, त्यानी अजून एक ताट भरून पपई वचरून
आणली..आम्ही ते दु सरं ताट दे स्तखल संपिलं. खरं सां गते, हािरटासारखं केलं आम्ही… दु सऱ्या
नंतर वतसरं ही खाल्लं… पोट भरलं होतं खरं , पण मनच भरत नव्हतं.
त्या वठकाणी राहण्याबद्दल आम्ही अजून त्या साधू महाराजां शी बोललो नव्हतो, पण
आता तर इथेच राहायचं होतं. आम्ही ओळख करून घेण्यासाठी त्यां चा पररचय विचारला,
“माताजी साधू का आगा वपछा नही पूछा करते, आप बस सेिा बताईये” त्यां नी पररचय

वदलाच नाही. मग आम्ही पररसर वफ़रलो. अरे हो, इथे जे मंवदर आम्ही खालून बघत होतो ते
कुणाचं मावहतीये? सूयमप्रभेचं! मी सूयमप्रभेचं मंवदर पवहल्यां दाच पावहलं. सू यमप्रभा म्हणजे सूयाम ची
पत्नी. मंदीर प्राचीन होतं. मंवदराचं कोरीि काम खूपच रे खीि होतं. मंदीराच्या मागे फ़ुलां चा
फ़ळाचा सुंदर बगीचा होता. अंगणात बाक, आवण दगडी फ़रशी लािली होती आवण उजव्या
बाजूला एक छोटासा ओटा, आवण ओट्यालगत खोली. त्या पररसराच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून
समोर िाहणारी नममदा माई वदसते. कुठलाच अडसर नाही. असं पू णम च्या पूणम पात्र या
तीरापासून तर त्या तीरापयंत बघत बसािं. मग कधी त्यात “कोटी रतन ज्योती” चं दशमन होतं
तर कधी पोणीमेचं चां दणं उलटू न तरं गू लागतं. आम्ही गेलो तेव्हा वतथी काय होती ते आता
नक्की आठित नाही पण पोणीमेच्या जिळपासची असािी.कारण त्या रात्री अम्ही अंगणात
बसून जो नजारा पावहला तो अिणमनीय आहे . पण त्या आधी बाकी रावहलेल्या वदिसाचं िणमन
सां गते.
तर आता आम्ही साधू महाराजां ना राहण्याबद्दल विचारलं. ते म्हणाले “िैसे तो कोई
यहा ज्यादा रहता नही है पर एक रूम है , दे ख लीजीये , वठक लगा तो साफ़ करिा दे ता हू”
आम्हाला फ़क्त वतथे राहण्याची परिानगी हिी होती. आम्ही अंगणातसुद्धा राहयला तयार होतो
आवण महाराज रूम बद्दल बोलत होते.
इथे आल्यापासून आनंदाची उधळण काय ती आमच्यािर होत होती. आनंद जेव्हा
अनपेक्षीत पणे समोर येतो नं तेव्हा त्याचं रूपच िेगळं असतं बहुधा. बघा नं, एखाद्या गोष्टीची
आपण खूप िाट बघतो आवण मग ती गोष्ट पूणम होते, यातला अनंद मोठा असतोच, पण कुठे तरी
तो आनंद त्या अपेक्षेसाठी असतो, त्या फ़ळासाठी नाही. म्हणजे ती फ़लप्राप्ती तर झालेली
असते मात्र “इतके वदिसां ची इच्छा पूणम झाली” यातच माणूस जाि समाधानी असतो, नाही
का? आमचं मात्र उलटं च होत होतं. फ़राळासाठी सिमसाधरण पणे वचिडा वमळतो, वबस्कीट
वमळतात.. तशीच आमची अपेक्षा, आवण आम्हाला वमळाली रसाळ मधूर गोड पपई, अगदी

अनपेक्षीतपणे ती ही भरपूर, अगदी आम्ही नको नको म्हणेिोिर. मग आम्ही विचार केला
होता इथे राहाण्याचा, अंगणातसुद्धा चालणार होतं आम्हाला आवण आम्हाला वमळाली छान
ऐसपैस खोली. अंघोळीला बाथरूम…

खरं सां गते, या सगळ्या सुखसोई आहे त. यां ची

आपल्याला इतकी सिय लागलीये की याला आपण प्राथवमक गरजा म्हणतो. या पररक्रमेत
कवमतकमी गरजा ठे िून कसं जगता येतं वकंबहुना वकती आनंदानी जगता येतं हे वशकायला
वमळालं.
हो एक कबुल नक्की करे न. मी मोबाईल मात्र िापरला, पण खरं सां गते “त्या वशिाय
जमत नाही” हे कारण नाही हं मोबाईल िापरण्याचं. माझा मुलगा आवण इतर घरच्या
मंडळीना माझ्याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता होती आवण मला ही त्यां च्या संपकाम त राहायचं
होतं म्हणून तो मोबाईल. पवहल्यां दाच मुलाला इतके वदिसां साठी सोडून आले होते, तेिढ्या
पुरता मोबाईल… पररक्रमेत अनेक वठकाणी नेटिकम नसायचं त्यामुळे रोज फ़ोन झाला असं
फ़ारसं झालं नाही. पण जेव्हा नेटिकम असायचं तेव्हा बोलणं व्हायचं… अथामत ही लक्क्झरीच
आहे , आवण यावशिाय ही आपण जगू शकतो हे नक्की..
तर आमची राहण्याची व्ययस्था झाली. साधू महाराजां नी आम्हाला खोली साफ़ करून
वदली. दु पारचा आराम झाला आवण संध्याकाळ चा सोनेरी लाल प्रकाश पडू लागला. त्या
वदिशीचा सूयाम ि मी विसरूच शकत नाही. पविम िावहनी मैया त्या वबं बाला आपल्या कुशीत
घेत होती जणू, आवण त्याच्या तेजानी पाण्याच्या लहरीिर उतरलेलं ते सोनेरी लाल जां भळं
नक्षीकाम म्हणजे मैयात सोडलेल्या असंख्य वदव्यां सारखं िाटत होतं..“कोटी रतन ज्योती”
या मैयाच्या आरती मध्ये असलेल्या ओळींप्रमाणेच!
आमची संध्याकाळची आरती आवण श्लोक म्हणून झालेत. आता भोजनाची तयारी.
सकाळपासून हे साधू आमच्या सेिेत होते, म्हंटलं त्यां ना मदत करािी. आम्ही विचारलं
“महाराज जी भोजन बनाने मे आपकी मदत करे ?”ते म्हणाले,“माताजी आराम वकवजये,

सब हो जायेगा. ते स्वत: स्वयंपाक करू लागले. िरण, भात, भेंडीची भाजी असा बेत होता.
िरण भात आवण भाजी तयार झाली होती, ती घेऊन ते अंगणात आले. वतथेच उघड्या
आभाळाखाली आवण मैयाच्या समोर आजची अंगत पंगत होती. कणकेचा गोळा घेऊन ते
साधू महाराज अंगणात आलेत आवण सोबत वनखाऱ्याची शेगडी ही आणली. वतथे बसून त्यां नी
आम्हाला गरम गरम पोळ्या िाढल्यात. खरं सां गते, एखादी बाई काय स्वयंपाक करे ल इतका
सुंदर स्वयंपाक होता. कुरकुरीत उभे काप केलेली भेंडीची भाजी, अवतशय चविष्ट सां बार िजा
िरण, सुिावसक तां दळाचा भात आवण मऊसूत घडीच्या पातळ पोळ्या. त्या पोळ्या खाल्ल्या
तेव्हा खूप लाज िाटली, िाटलं “बरं झालं आपण स्वयंपाक केला नाही, इतका सुंदर स्वयंपाक,
इतक्या तलम पोळ्या मला करताच येत नाही” आग्रह करून करून महाराज आम्हाला
िाढत होते. इतका आग्रह की “माताजी ये सब खतम करना है ” असं म्हणत जायचे आवण
िाढत जायचे.
“महाराज जी आप भोजन नही करें गे” मी विचारलं, आवण ते उत्तर ऐकून डोळ्यात
पाणीच आलं..ते म्हणाले,“मै तो फ़ररयाली हू, ये सब नही खाता” हा साधू, जो इतका चविष्ट
स्वयंपाक करतो, इतक्या आग्रहानी आम्हाला खाऊ घालतो तो या सगळ्याची चि दे खील घेत
नाही? सेिा भाि वकती काठोकाठ भरला असे ल त्याच्या मनात? त्याच्या हातच्या स्वयंपाकाला
त्याच्या हातची चि नव्हतीच म्हणजे, चि होती ती त्याच्या आतल्या सद्भािनेची, त्याच्या विचार
प्रक्रीयेची, त्याच्या सेिा भािनेची, आवण म्हणूनच वतथलं िातािरण दे स्तखल वततकच शुवचममय
होतं, आल्हाददायक होतं. हा साधू खरं च कुणी पुण्यात्मा होता जो काही कारणािि या दे हात
राहात होता असच िाटू न गेलं.
रात्रीची पवहली झोप खूप छान लागली आवण सकाळी ३ िाजता जाग आली, खूप फ़्रेश
िाटत होतं. मी बाहे र गेली तसा बाबाही बाहे र आला. मग आम्ही दोघं बाप लेक पाण्यात
पडलेलं चां दणं मूक होऊन िेचत बसलो. मी मनातल्या मनात माझा जप करत होती आवण

गुरुमंत्राचा प्रत्येक शब्द जणू आसमंतातून उतरून येत होता. मला पुन्हा एकदा प्रत्यय आला,
“मन हे स्थीर करुवन पहा, रे िा तीरी सद् गुरूला” .. मोठ्या महाराजां च्या आरतीमधल्या या
ओळी खरं च वकती खऱ्या आहे त! तासाभरानी आम्ही पुन्हा आं ग टाकलं, पण झोप लागली
नाही.
सकाळी उठून पूजापाठ आटोपून बालभोगाची तयारी करायला गेलो तर कालच्या
पोळ्या वशल्लक असल्याचं समजलं. िंदना ताईनी त्याचे चुरम्याचे लाडू बनिून वदले आवण त्या
साधू महाराजां चा वनरोप घेऊन आम्ही पुढच्या प्रिासाला वनघालो. पण ही जागा काही मनातून
जात नाही.. अजूनही हे प्रसंग वततकेच ताजे आहे त! मंदार, बाबा आवण िंदना ताई, तुम्ही जेव्हा
हे िाचाल तेव्हा तुम्हीसुद्धा पुन्हा एकदा बरकाल च्या या मंवदराच्या आवण या मंतरलेल्या
वदिसाच्या दु वनयेत हरिून जाल हे नक्की, आवण िाचक हो, पुन्हा एकदा सां गते, एकदा संधी
वमळाली न तर इथे नक्की नक्की जाऊन या. तुम्ही जाल तेव्हा हे च महाराज इथे असतील की
नाही माहीत नाही, आम्ही मात्र भाग्यिान ठरलो आहोत त्या महाराजां ना भेटून!
आम्ही वकनारा िाटच धरली आवण पुढे जाऊ लागलो. गािं वकनाऱ्यापासून जरा दू र
असतात त्यामुळे आम्ही गािां मधे गेलो नाही. इथून पुढे आता बवद्रकाश्रमात थां बायचं असा
विचार केला.“तुम्हाला काही िाईट अनुभि आलेत का?”असं मला अनेक जण विचारतात,
त्याचं उत्तर दे ते. िाईट अनुभि अगदीच येत नाही असं नाही, पण ते खूप कमी असतात आवण
मुळात आपल्या अपेक्षा कमी असल्यामुळे आवण या िाईट अनुभिां चा प्रभाि पण कमी
असल्यामुळे ते फ़ारसे जाणित नाही. म्हणजे पररक्रमेत जर तुमच्या मनाला फ़क्त चां गलं तेच
धरायची सिय लागली तर हे िाईट दे खील िाईट आहे त हे जाणित नाहीत मात्र एरिी चा
विचार केला तर िेगळा अनुभि म्हणता येतील नक्कीच, असे अनुभि दे स्तखल येतात. त्यातलाच
एक सां गते. अथामत हा अनुभि िाईट नावहये, पण आनंददायक नाहीयेच मुळी, सां गते.. पण

बरे च दा काय असतं नं हे असे अनुभि येणं ही गरजेचं असतं. नाहीतर चां गल्या अनुभिां ची
चि समजेल कशी नाही का?
बरच अंतर चालून गेल्यािर आम्ही बवद्रका आश्रमात गेलो. बवद्रकाश्रमा बद्दल जरा
ऐकून होतो. जागा छान आहे , सोय़ी छान आहे त हे ही मावहत होतं. आवण आता आमचं मन
सोयींपेक्षा ही आनंदाच्या अनुभूतीच्या शोधात होतं. एकिेळ सोय कमी जि झाली तर चालेल,
पण प्रसिता हिी, अशी मनाची अपेक्षा झालेली.. हो अपेक्षाच.. आवण वजथे अपेक्षा येते वतथे ती
भंग ही होणारच नाही का? त्याचाच पररणाम म्हणजे हा पुढचा अनुभि, असं म्हं टलं तरी
चालेल.बरकाल च्या वमळालेल्या आनंदा नंतर पुढेही तसाच आनंद वमळािा ही झाली इच्छा
आवण बरकाल च्या आनंदा नंतर तसाच आनंद वमळाला पावहजे, ही झाली अपेक्षा. या पाहीजे
िर जेव्हा जोर येतो तेव्हा मग बाकी कुठल्या पररस्तस्थतीला सामोरं जायला हे मन तयार होत
नाही, आवण मग या “पाहीजे” या अपेक्षेचा भंग झाला की आपण त्याला अनैसवगमक वकंिा
दु :खद अनुभिाचं शीर्षमक दे ऊन मोकळं होतो. थोडक्यात काय तर तो अनुभि जसा आहे
तसाच असतो, तो िाईट का चां गला हे ठरिणं आपल्या मना िर असतं… असो, म्हणून
म्हणतेय, त्या िेळी अनैसवगमक, विवचत्र िाटलेल्या त्या अनुभिािार जेव्हा मी नंतर विचार केला
तेव्हा तो वततकासा विवचत्र नाही िाटला मला… तरीही सां गते पण पुढच्या भागात.. म्हणजे ३८
व्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ३८*

*नममदे हर.*
मागच्या अनुभिात मी फारसा सुखकारक नसलेला अनुभि आला असं सां वगतलं होतं,
तो अनुभि काय ते आता सां गते. आम्ही वकनाऱ्याची िाट धरली होती. बरच उन होतं.आज
बवद्रकाश्रमपयंत जाऊन मुक्काम करािा असं आम्हाला िाटत होतं. तहान दे खील बरीच
लागली होती. रस्त्यां नी चालत चालत आम्ही बवद्रकाश्रमापयंत येऊन पोहचलो दे खील, पण इथे
आमचा भ्रम वनरास झाला. आमच्या अपेक्षे प्रमाणे इथे आम्हाला विश्रां तीला जागा, आसन
लािायला जागा आवण भोजन प्रसादी वमळायला हिी होती. ते काही होऊ शकलं नाही.
अपेक्षा केली ते चुकलच होतं आमचं खरं , पण माणूसच ना शेिटी.. केली अपेक्षा..तसंही
एका परीक्रमािावसयाला काय अजून हिं असणार? वनिां त झोप शरीरासाठी आिश्यक म्हणून
ती हिी, आवण भोजन, ते ही जे असेल, जसं असेल तसं. अहो दे हाचे चोचले जरी नाही तरी
अजून आम्ही इतके का पक्के झालोत की यावशिाय राहता येईल आम्हाला? बाकी काही
आम्हाला नको ही होतं. हो, एक स्त्री म्हणून स्वसुरक्षेची आवणक एक अपेक्षा. बस बाकी नाही.
बरं अपेक्षा पूणम नाही झाली एकिेळ तरी चालेल पण प्रसि सकारात्मक िातािरण असलं की
ते ही पुरेसं असतं. इथेच खरा अपेक्षा भंग झाला.
बरकालला आम्ही उघड्यािर दे खील झोपायला तयार होतो कारण वतथल्या
साकारात्माकतेनी आम्हाला मोवहत केलंच होतं, आवण बहुधा तीच सकारात्मकता आम्ही इथे
शोधली. झालं असं की आधी मंदार आश्रमाच्या कायाम लयात जाऊन आला. बाहे र येऊन “इथे
काही शक्य िाटत नाही , कारण इथला कायामकताम नीट मावहती दे त नाही, उलट वचडून

बोलतोय” असं त्यां नी सां वगतलं . कुठला तरी एक अस्वच्छ खोलीचा कोपरा आहे असं तो
म्हणाला म्हणे पण वतथे न वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था न आम्हा बायकां साठी इतर व्यिस्था..
तरी हरकत नाही, आम्ही वकल्ली मावगतली तर म्हणे वकल्ली नाहीये, ज्याच्याजिळ आहे तो
कधी येईल ते मावहत नाही… म्हं टल ते ही मान्य, तोिर कुठे आसन लािू ते तरी सां गा. वतथे
आसन लािायला जागा विचारली असता आश्रमात जागाच नाही असं समजलं. मग आम्ही
भोजन प्रसादीचं विचारलं असता जेव्हा ते ही नाही हे समजलं तेव्हा मन जरा खट् टू झालं,
कारण भूक लागली होती. इथपयंत काही हा अनुभि िाईट नव्हताच. मात्र वतथल्या
कममचाऱ्याची िागणूक ही अवतशय रूक्ष आवण उद्धट होती. सिमसाधारण व्यक्तींचं असं िागणं
स्वीकारता येत होतं आम्हाला पण आश्रमधारी व्यक्ती चं असं िागणं जरा िेगळं च िाटलं. वतथे
थां बण्याची इच्छाच झाली नाही. थकल्या भागल्या पररक्रमािासी ना वनदान पाणी तरी विचारािं..
बरं बाबा नको विचारूस तू, पण मावगतल्यािर वनदान नाही तरी म्हणू नये… त्या कममचा-यां नी
दू र िर असलेल्या नळाकडे बोट दाखिलं… “िाहा जा के पी लो” .. िाटलं आपण तर
आपल्या घरी असं कधीच कुणाशीच िागत नाही, आवण हे आश्रम धारी, पररक्रमािासी
लोकां साठी आश्रम उघडतात आवण साधं पाणी पण पाजत नाहीत? राग तर आलाच..
आश्रमाच्या नािाखाली नुसता पैसा जमा करून स्वत:ची घर भरताहेत असही िाटलं. िाटलं
मला की म्हणािं त्याला जाऊन “नही कुछ कर सकते तो कम से कम ठीक से बात तो करो
”.. पण दु सऱ्या क्षणी िाटलं राहू दे .. त्याचं त्याच्यापाशी… तर असा अनुभि.
नंतर. ज्या िेळी शां ततेनी या अनुभिािर विचार केला तेव्हा िाटलं, ठीक आहे नं. नसेल
त्याला आपल्याला मदत करायची. आपण आश्रम आहे म्हणून गेलो वतथे, वतथे आपलं दाणा
पाणी वलवहलेलं नसेल, म्हणून नाही वमळालं. मग लक्षात आलं वक्रया- प्रवतवक्रया चे सूत्र. वतथे
जाताना आपली अपेक्षा इतकी तीव्र होती की त्याच्या मागे येणारी प्रवतवक्रया ही दे खील तीव्रच
असणार नं. बरकाल अगदीच उलट होतं अपेक्षाच नव्हती, त्यामुळे जे समोर येईल त्याचा
स्वीकार करायचा होता आवण इथे मी माझ्या अपेक्षा कुणािर तरी लादणार होते, ज्याची कंपन

कदावचत आधीच त्या व्यक्तीिर जाऊन आदळली आवण त्या व्यक्तीची मुळातली
नकारात्मकता म्हणा वकंिा त्याची वचडवचड म्हणा वकंिा जी काही त्याची मानवसकता असेल,
त्या िेळची पररस्तस्थती असेल त्यात या माझ्या अपेक्षां च्या ओझ्याची भर पडून ती नकारात्मकता
अजूनच तीव्र झाली. आम्ही सगळे च तहानलेले दे खील होतो, पण तरीसुद्धा त्या आश्रमातल्या
त्या नळािर जाऊन पाणी प्यायची पण इच्छा झाली नाही. आम्ही तसे च भुकेले तहानलेले पुढे
वनघालो.
बवद्रकाश्रमातून आम्ही नाराज होऊनच वनघालो. मात्र पुढे नंदेरीयाला नंवदकेश्वाराचं
दशमन घेतलं. वतथे राहण्याची व्यिस्था नव्हती मात्र वतथे काही लोक कसली तरी पूजा करत
होते. वतथे मंवदरातले मुख्य पुजारी बाहे र गेले होते मात्र एक व्यिस्थापक वतथे होते. आता
आम्हाला खूपच भूक लागली होती. इथे आम्ही “ चहा वमळे ल का असं विचारलं” आवण
इथल्या माणसाने आम्हाला भरपूर आवण चिदार चहा करून वदला. आमचं पोटाच भरलं.इथे
नं ,मला अजून एक गोष्ट सां गािीशी िाटते..
एका खूप म्हाताऱ्या आजी बाईंची. इथे आम्हाला चहाबरोबर काहीतरी वदलं होतं
खायला, काय ते आठित नाहीये पण िाटीत होतं काहीसं, कारण चाहाचे पेले आवण िाटी
घासायला जेव्हा मी मंवदरा मागच्या टाकी जिळ गेले तेव्हा वतथे एक आजीबाई भजन म्हणत
आवण भां डी घासत बसल्या होत्या. खूप भां डी होती त्यां च्या पुढ्यात आवण त्या शां तपणे घासत
होत्या.“दे दे बेटा, मी साफ कर दे ती हु” असं म्हणत त्यां नी मला िाटी पेला मावगतला. खरं
तर मी इतकी थकले होते न की एरिी मी वदला ही नसते माझे भां डे घासायला पण या
आजींकडे आवण त्यां च्या पुढ्यात असलेल्या भां ड्यां कडे पाहून मला माझी लाज िाटली…
आवण त्या क्षणी िाटलं बसािं इथे वहच्या जिळ आवण भां डी घासायला मदत करािी वहला.
िंदाना ताई ही आली वतथे, त्या आजीकडे पाहून वतलाही िाईट िाटलं, आवण न राहिून मी त्या
आजीला विचारलं” आपकी मदद कर दु मैया जी”? वतनी जे उत्तर वदलं नं ते ऐकून आम्ही

फक्त वतला नमस्कार केला आवण आम्ही आमच्या मागाम ला पुढे वनघालो. ती म्हणाली “बेटा
अब यही मेरा काम है .. और यही मेरा भाग भी है .. भगिान की झुटन साफ करना तेरे भाग में
नही और पररक्रमा करना मेरे भाग में नही” तू जा बेटा, जा के आराम कर.”वकती सहज
साधे पणाने वतने वतच्या भाग्याला न्याय वदला होता, आवण माझ्याही भाग्याची ओंजळ त्याच
न्यायानी वतनी भरून काढली होती. इतक्या म्हाताऱ्या ियात मदत घेणं वतला काही गैर नव्हतं
खरं तर पण मदत नको हे म्हणण्याची वतची पद्धत वकती िेगळी होती नाही? आवण वकती
सहज आवण वततकीच सत्य!.. सत्य हे असं असत असेल.. अगदी स्फवटका सारखं
पारदशमक..अरे हो, स्फवटकािरून आठिलं पुढचं चंद्रीकेश्वराचं मंवदर..
पुढे जाऊन चंद्रीकेश्वराचं मंवदर होतं वतथे गेलो. हे मंवदर थोडं आडिाटे ला आहे , खुपसे
पररक्रमािासी इथे जातच नाही. आम्हाला कुणीतरी सां वगतलं आवण आम्ही गेलो. इथे
स्फ़वटकाचं वशिवलंग आहे आवण यातून सतत थेंब थेंब पाणी गळत असतं. या वशिवलंगामधे
एका विवशष्ट कोनातून पाहीलं तर चंद्राकार चमकदार आकृती वदसते म्हणून याला चंद्रकांत
म्हणतात आवण या जागेला चंवद्रकेश्वर असं म्हणतात. वतथे दे खील छानसा चहा प्यायला
वमळाला. आता मघाचा तो बद्रीका आश्रमातला राग िगैरे काही वशल्लक रावहलं नव्हतं. आम्ही
आता इथून पुढे चां दोद च्या वदशेने पुढे जाऊ लागलो. िाटे त ऋणमुक्तेश्वाराच मंवदर होतं. ते
बरच उं च होतं, भरपूर पायाऱ्या होत्या. बाबा थकला होता. िंदना ताईचं आधी ही दशमन झालेलं
होतं. मग मी आवण मंदार आम्ही जाऊन दशमन घेऊन आलो. पररक्रमा पवहल्यां दाच करत
होतो आम्ही दोघं ही आवण इथे वमळत असलेल्या सेिा भािी लोकांच्या सेिेचं ऋण आमच्या
िर होतच.. वशिाय अजूनही काही ऋण असतील तर ते लिकर वफतू दे बाबा अशी प्राथना
केली आवण पुढे संगमाच्या वदशेने वनघालो. कारानाली च्या आधी आवण चां दोद च्या नंतर
आम्ही मुक्काम केला. पण ते नंतर सां गते..आधी सां गते एक गम्मत.

इथे ओर नदीचा आवण नममदा मैयाचा संगम लागतो. संगम स्नान पवित्रच असतं आवण
ते करायाचं असं आम्ही ठरिलं. इथे उतरण्यासाठी एक वजना तयार केला होता. त्याच्या अरुंद
पायाऱ्या होत्या. काही वठकाणी पोती लािून पायाऱ्या केल्या होत्या. खोल आवण अगवदच अरुंद
पायाऱ्या पाहून बाबाला जरा भीती िाटली. मंदार उतरून खाली गेला मग मी आवण िंदना ताई
दे खील खाली येऊ लागलो. बाबा मात्र येईना.“मी बसतो थोडा िेळ इथेच”, असं म्हणून बसून
रावहला. आधी िाटलं बरं िाटत असेल कारण िरून संगमाचा नजारा खूपच सुरेख वदसत
होता, म्हणून म्हणत असेल पण तसं नव्हतं. आम्ही सगळ्यां नी त्याला मदत करून, हात धरून
खाली आणण्या चा प्रयत्न केला पण बाबा काही यायला तयार नाही. शेिटी मी पुन्हा िर गेले,
आवण मी आवण बाबा वफरून येतो असं सां वगतलं. पण मंदारला राहिलं नाही. पूणम खाली
उतरलेला मंदार पण िर आला. िंदना ताई अधम अंतर उतरली होती, ती पण िर आली आम्ही
सगळे च वफरून म्हणजे ३ वकमी चक्कर मारून संगमािर गेलो. आहे की नाही मजा, इतकं
थकलेलो असताना दे खील आमच्या पैकी एकानेही ३ वकमी वफरून जायला मागे पुढे पावहलं
नाही… कुठून येते ही शक्ती? कुठून येतात हे विचार?
संगमािर पाउल ठे िणंच खूप आनंद दायक होतं. पायाखाली मऊ सुत िाळू
तळपायाला गुदगुल्या करत होती. पाणी तसं फार नव्हतं ओर नदीलापण नममदा मैला भरपूर
पाणी होतं. एकीकडे अगदीच पाणी नाही आवण थोडं दू र नममदा मैयाकडे बघािं तर नािा
चालताहे त! कमाल आहे की नाही? पण आहे च.. संगमाचं स्थान असच असतंय, विलक्षण.
आम्ही आं घोळ करणार होतो पण उशीर होत होता. अंधाराच्या आत मुक्कामाला जायचं होतं
आवण अजून कनाम ली तसं दू र होतं. आम्ही पुन्हा एकदा चहा घेतला आवण पुढे वनघालो.
आम्ही कुबेर भंडारी बद्दल ऐकून होतो. कुबेराला इथेच धन प्राप्ती झाली होती असं
म्हणतात. इथलं मंवदर खूप छान आवण श्रीमंत आहे असं समजलं होतं. संपत्तीची दे िता ती,
वतचा थाट काय साधासुधा असणारे ? आम्हाला आता ते ऐश्वयम बघायचं होतं. पण त्या आधी

आमचा मुक्काम कनाम लीला कुठे सा असणार होता. आम्ही रस्त्याने जात असता गुजरात च्या
कनाम ली चे जुने दगडी िाडे बघत बघत जात होतो. आम्ही २०१७ मध्ये नसून १६०० च्या
आसपास असू असं िाटािं इतके जुने िाडे आवण मंवदर वतथे होते, आवण मग एक मंवदर
पाहीलं.. बाहे र छोटं सं… काय िाटलं दे ि जाणे, दशमन घ्यािस िाटलं आवण पूजाऱ्याला बोलािून
दार उघडून दशमन घ्यािं म्हणून त्या पूजा-यां ना बोलिायला त्यां च्या घरी गेलो, वतथेच अगदी,
मागेच मंवदराच्या… नंतर काय झालं ते म्हणजे चमत्कारा पेक्षा कमी नाहीच. आम्ही नंतर
अक्षरश: हरिून गेलो… खूप आनंद ही झाला… थोडी भीती ही िाटली.. खूप गप्पा ही केल्या..
आवण खूप काही अनुभिलं दे खील.. पण काय? ते सां गते पुढच्या म्हणजे ३९ व्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ३९*

*नममदे हर.*
तर भाग ३८ मध्ये मी उल्लेख केला होता कनामली च्या एका मंवदरा चा. एक छोटं मंवदर
होतं. ते बघण्याची इच्छा होती म्हणून वतथेच मागे राहणाऱ्या वतथल्या पूजा-यां ना विचारलं. त्यां चं
नाि शौचे गुरुजी. ते नावशकचे राहणारे . आता योगायोग बघा. आम्ही अनेक मंवदर बघत बघत
जात होतो. नेमकं हे च मंवदर बघािसं िाटलं. आवण इथले पुजारी ही महाराष्टरीय वनघाले. त्यां नी
चहाला आत बोलािलं आवण वतथून जे काय सुरु झालं ते विलक्षण आहे. लाकडी जुन्या िाड्याचं
दार उघडून आम्ही आत गेलो. आत समोर बघतो तो मुरालीधराचं मंवदर. काळीशार आवण
दे खणी मूती. असं िाटलं आता बोलेल की काय इतकी रे खीि. ते सगळं िातािरणच असं
जादु ई िगैरे म्हणतात नं तसं होतं. थां बा, नीट िणमन करते म्हणजे जस च्या तसं सां गता येईल
मला.
तर दारातून आम्ही आत गेलो, ती एक पडिी होती. चौकोनाकार. त्या पडिी चं छत हे
जुन्या बां धणी चं होतं. उं च अगदी. िर माळया सारखं काहीतरी लाकडी पाटी लािून तयार
केलेलं होतं आवण त्यािर कौलं घातलेली. खाली दगडी फरशी. साधारण ८ फुट रुंद आवण
बरीच मोठी ती पडिी. अंगणाच्या चारही बाजूला, आतून चौकोन करािा तशी. मध्ये हे
मुरलीधर मंवदर. मंवदराला मोठा गाभारा. आवण बराच मोठा सभामं डपाचा भाग. त्या सभा
मंडपात आवण पडिी मध्ये भले मोठे जाड जुद खां ब, त्यािर सुरेख नक्षी कोरलेली. मंवदरा
समोर तुळशी िृंदािन आवण गाभाऱ्याच्या पुढे उभं रावहलं की येणारा मंद सुगंध. अरे हो,
प्रकाश व्यिस्थेकडे विर्षेश लक्ष या बां धकामात वदलेलं आढळलं. सभा मंडपाच्या िरच्या

बाजूला एक चौकोन आकाशाकडे मोकळा सोडलेला आवण सभा मंडपाच्या िरच्या माळ्यािर
आपल्याकडे बालकनी असते ना तशा बालकनी वदसत होत्या चारही बाजूनी. या आकाशाकडे
उघड्या असलेल्या चौकोनातून प्रकाश आत येणार आवण एरिी पडिीला असलेली दारं
उघडली तर. पडिी आवण मंवदरा च्या मध्ये एक चार फुट जागा सोडलेली होती, तीसुद्धा
आकाशाला उघडी असणारी. म्हणजे खूप भक भक असा प्रकाश नाही की मरगळ िाटे ल
असं कोंदट िातािरण ही नाही. प्रसि आवण कमालीचं शांत. ही शां तता फक्त आिाज
नसल्याची शां तता नव्हती,यात एक स्थीरता आवण एक गां भीयम होतं. इथल्या वभंतीिर अनेक
फोटो लागले होते. त्यात रामदास स्वामी, श्रीधर स्वामी, वशिाजी महाराज आवण वकती तरी
अनेक फोटो होते. या मंवदराच्या आत आम्ही आलो तेव्हा फक्त टीव्ही िर वदसणारे जुने िाडे
काय ते बवघतलेल्या आम्हाला आपण घड्याळ उलट वफरिून इथे आलो की काय असं िाटािं
इतकं विलक्षण वचत्र डोळ्यासमोर होतं.
मंवदराच्या मागून िर जाणारा लाकडी पाय-यां चा आवण उं च वजना चढू न आम्ही िर
गेलो. वतथे शौचे परीिाराचं िािव्य. अगदी साधी राहणी. गुरुजी कुणाला तरी िेद पठण
वशकिीत होते. काकुंनी चहा केला. गप्पा झाल्यात आवण कुठे राहणार असं विचारल्यािर
आम्ही चौघां नी ही इथेच राहू का म्हणून विचारलं. दोघां नी आनंदानी होकार वदला आवण आम्ही
खाली पडिी मध्ये आसन लािलं. या िाड्याचा नक्की इवतहास मावहत नाही मात्र शौचे
यां च्याकडे तो २५० िर्षांपासून आहे . त्या आधी बडोद्याचे धायबर ( वतथल्या राज्यातील सरदार
) हे इथे राहत. यां नी हाच िाडा शौचे यां ना इनाम स्वरूपात वदला असं समजलं. रात्री काकुंनी
बटाट्याची भाजी कढी आवण पोळ्या / भात असा स्वयंपाक केला आवण आम्ही जेिून
आसनािर आलो. रात्री मंदारला नारायण धारपां च्या अनेक गोष्टी आठिल्यात.. िाडा तसाच
होता मात्र इथे अवतशय शुद्ध कंपन असल्याने तशी भीती दे खील िाटली नाही.

इथला एक अनुभि नक्की सां गेन. इथे श्रीधर स्वामी यां चा एक खूप प्रेमळ फोटो आहे .
या फोटोकडे बघता बघता मला अचानक माझं लहान पण आठिलं. मी हा फोटो माझ्या
लहानपणी बवघतलेला. अगदी जुना, कृष्णधिल. आमच्या बेडरूम मध्ये कपाटाच्या बाजूला
लािलेला होता. मी असेन ५-६ िर्षां ची. मी त्या फोटोकडे रोजच बघायचे. अथाम त हे सगळं मला
अचानक फोटो पाहून आठिलं होतं. मला आठित होतं की मी खालून िर त्या फोटोकडे बघत
असे. त्या फोटो मध्ये मला माझ प्रवतवबंब पण वदसायचं आवण महाराजां चा फोटो पण. मग
माझा हा खेळ बराच िेळ चालायचा. मला त्या िेळी श्रीधर स्वामी हे नाि मावहत नव्हतं. पण
मला त्यां च्या तेजस्वी आवण प्रेमळ स्तस्मत हास्याची नेहमीच ओढ असायची. मी मनातल्या मनात
त्यां ना हसणारे आजोबा म्हणायचे हे ही मला आठित होतं. लहानपणी हे आजोबा मला खूप
आिडायाचेत हे ही मला आठित होतं. आवण या िाड्यात हे सगळे जुने फोटो बघून मला ह्या
सगळ्या गोष्टी इतक्या चटकन आठिल्या की जश्या काही काल घडलेल्या गोष्टी आहे त आवण
न राहािून मी आईला फोन केला. आईला हे सगळं सां वगतलं . सगळं आठिल्याचं ही सां वगतलं,
आवण आई जे म्हणाली ते ऐकून मी चार फुट िर उडालेच. आई म्हणाली “आपल्याकडे कधीच
श्रीधर स्वामींचा फोटो नव्हता… अगदी कधीच नाही… ”
मग मला जे इतकं स्पष्ट आठित होतं ते काय होतं? असं होणं अशक्य आहे ! माझ्या
डोळ्या समोर येणारे ते प्रसंग अगदी काल घडलेल्या गोष्टी सारखे समोर आले आवण एखादी
खूप जुनी आवण आपली असलेली आवण आिडती गोष्ट खूप िर्षां नी आपल्याला परत वमळाली
की कसा आनंद होतो नं तसा आनंद झाला मला. काही कळत नाही कारण मी कधीच श्रीधर
स्वामींच्या उपासनेला आधी गेली नव्हते की कधी कुठे हा फोटो पावहल्याचं आठित नव्हतं.
कारण दु सरीकडे कुठे ही मी तो फोटो इतका िेळ आवण इतका वनरखून आवण इतका रोज
रोज कसा बघेन?… . हा नक्कीच मला काहीतरी आठिण करून दे णारा संकेत होता…
काहीतरी होतं या मागे… आवण िाचकहो, पररक्रमा संपिून मी नागपूरला आले तेव्हा त्याचं
उत्तर वमळालं. माझा एक खूप जुना वमत्र मला अचानक व्हॅ टस एप िर सापडला. मधली बरीच

िर्षम अगदी काहीही संबंध उरला नव्हता त्याच्याशी.आमच्या गप्पा झाल्या आवण त्यां नी सहज
मला घरी बोलािलं. त्याच्या घरात पाउल ठे िलं तसे माझे डोळे भरून आले. त्याच्या घरी श्रीधर
स्वामींचा हाच फोटो लािलेला आहे . त्याच्याकडे त्या िेळी स्वामींच्या पादु का यायच्या होत्यात,
मी त्याला माझा अनुभि सां वगतला आवण नंतर त्याच्या सोबत श्रीधर स्वामींच्या उपासनेला पण
जाऊ लागले. त्याच्या घरी मला स्वामींच्या पादु कां च दशमन पण झालं. माझ्या नकळत पणे
स्वामींचे आशीिाम द मला वमळत रावहले होते, आवण अजूनही वमळताहे त… आवण हाच तो
संकेत असेल कदावचत..“बाळ काळजी करू नकोस, मी तुझ्या सोबत आधी ही होतो, आताही
आहे , आवण पुढेही असणार आहे ” एिढी जाणीि फक्त मला त्यां नी करिून वदली.. तीही कुठे
तर गुजरात मधल्या कनाम लीला शौचे यां च्या िाड्यात!माझ्या मागच्या जन्मीचं काहीतरी इथे
येऊन पूणम झालं असं मला िाटू न गेलं. खरं च मी वकती म्हणून भाग्यिान? मला नाना
महाराजां सारखे गुरु वमळालेत, मला शंकर महाराजां चं दशमन झालं, मला श्रीधर स्वामींचा
आशीिाम द वमळतोय… ही पररक्रमा म्हणजे माझा भाग्योदय आहे असं म्हटलं तर चूक ठरणार
नाही..
दु सऱ्या वदिशी मुरालीधराच दशमन घेऊन आम्ही कुबेर भंडारीला आलो. इथे ही एक
गंम्मत झाली.. मला कुणीतरी माझ्या नािाने आिाज वदला..“ओ सुरुवच ताई.. ओ ताई”.. इथे
गुजरात मध्ये आम्हा चौघां खेरीज मला ओळखणार आहे कोण? ते एक साठीचे पररक्रमािासी
होते.“ताई आपण तुमच्या पररक्रमेच्या दु सऱ्या वदिशी मोरटक्का च्या पुढे भेटलो होतो, तुम्ही
मला तुमची कविता िाचून दाखिली होती… त्यात तुम्ही नममदा माई बद्दल वलवहलंय! अभंग
वलवहले आहे त नं तुम्ही? छानच वलवहलेयेत! वलहा वलहा.. भरपूर वलहा, आवण पाठिा बरं का
मला” त्यां नी मला ओळख दे ण्याचा प्रयत्न केला खरा पण मला काही केल्या आठिेना, आवण
गंम्मत अशी की त्या िेळी माझ्यासोबत असलेली एकही मंडळी आता सोबत नव्हती त्यामुळे
काही शहा वनशा ही करता येत नव्हती. पण एक नक्की सां गते, मी माझ्या पररक्रमेच्या दु सऱ्या
वदिशीपयंत नममदा माई िर एकही कविता केलेली नव्हती… अभंग तर मुळीच नाही… आवण

मला हे खात्रीपूिमक मावहतीये कारण माझ्या प्रत्येक कवितेच्या खाली मी तारीख वलवहलेली
असते. मग हे कोण होते मला आिाज दे णारे ? मी ते मैयािर सोडलं मात्र यातून एक संकेत
वमळाला, अथाम त ते ही मला नंतर समजलं… ते काका मला नममदे हर करून वनघून गेले. न
त्यां नी फोन नंबर वदला नं घेतला, न पत्ता वदला न घेतला.. मग अभंग पाठिायाचे कुठे ? आवण
अभंग तर मी एकही वलवहला नाहीये?…आवण हे च काहीतरी माझ्या मनात कुठे तरी वफरत
असेल म्हणून की काय, पण त्याच वदिशी रात्री मला चक्क अभंग सुचला..मी तो वलहून ठे िला,
आवण कदावचत हाच तो संकेत… माई िर काहीतरी वलवहत राहणे, कदावचत हीच माझी
माझ्या नममदा माउलीला शब्द पुष्पां ची भेट… पण हा अभंग मी तुम्हाला आताच दे णार नाहीये..
नाही नाही पुढच्या भागात पण दे णार नाही, पण दे ईल नक्की एक वदिस.
तर आम्ही कुबेर भंडारी चं ऐश्वयम बघून चवकत झालो होतो. लख्ख चमकणाऱ्या त्या मूती
डोळयासमोरून हलत नव्हत्या मात्र आम्हाला पुढे जाणं भाग होतं. आता आमच्या चालण्याचा
िेगही िाढला ओता आवण अंतरही. चुडेश्वर, मोरीया िगैरे गािं करत करत आम्ही
वतलकिाड्याला पोहोचलो. माझ्यासाठी वतलकिाड्याला जाणं हे हे काही खूप िेगळं नव्हतं
कारण मी फारसं त्याबद्दल ऐकलं नव्हतं. आम्ही हा प्रिास बऱ्यापैकी वकनाऱ्याने केला होता,
त्यामुळे असेल, पण चालून झालं होतं तरी वततकासा थकिा जाणित नव्हता, हं थोडं फार
थकायला होणं स्वाभाविक होतं. पण जस जसं तीलकिाडा जिळ जिळ येत होतं तसं तसं
मन प्रसि होऊ लागलं होतं. िाटलं संध्याकाळ होतेय म्हणून असेल, मैया वकनारी छानच
िाटतं संध्याकाळी… . पण ते कारण नव्हतं, कारण िेगळं होतं. बरं ते कारण सां गण्या आधी
एक अजून सां गते. इथे नममदा मैया उत्तरिावहनी झाली आहे . आवण असे असल्याने इथे या
स्थानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे . ज्यां ना पूणम पररक्रमा पायी करता येत नाही त्यां नी जर उत्तर
िावहनी पररक्रमा केली तर पूणम पायी परीक्रमेचे फळ वमळतं. ही उत्तर िावहनी पररक्रमा चैत्रात
असते आवण असंख्य भाविक ही पररक्रमा करत असतात.

तर आता वतलकिाड्या बद्दल सां गते. इथे विष्णू वगरी महाराज असतात, पण या िेळी
माझी त्यां च्याशी भेट होऊ शकली नाही, मात्र तरीही इथे मी जे २ वदिस रावहले ते दोन वदिस
फारच आनंदाचे होते. इथे संपूणम मोकळीक होती. आपलाच आश्रम असल्यासारखे मी इथे
िािरत होते. या िेळी इथे बरे च पररक्रमािासी तर होतेच वशिाय सेिा द्यायला येणारे अनेक
लोक होते आवण जिळ जिळ सगळे मराठी होते. मोठा काळ अमराठी राज्यामध्ये घालिल्या
नंतर खूप सारे मराठी लोकं भेटलेत तेव्हा जाणिलं की वकती वदिसात आपण मनमोकळं
मराठी बोलेलोच नाहीये… इथे मला दे िेंद्र (दीवक्षत) दादा सारखा भाऊ वमळाला.खूप खूप छान
िाटलं, पण यासाठी मला आधीपासून प्रसिता जाणित होती असं नाही… मला जे काही इथे
आल्यािर वमळालं तो पुन्हा एकदा एक संकेत होता. अत्यंत महत्त्वाचा. माझी पररक्रमा, माझं
अस्तित्व, माझी श्रद्धा, माझा विश्वास माझं भाग्य.. सारं सारं उजळू न वनघालय हे सां गणारा
संकेत. भालोदपासून खरं तर मला वमळत होता मात्र मला समजायला िेळ लागला होता.
कारण भालोदपासून पुढे असं काही होत होतं की हा केिळ योगायोग नाही. पुढे चीखलदाला
तर कहरच झाला, पण तो नंतर सां गेन. आधी वतलकिाड्याला मी का ओढल्या जात होते ते
सां गते, पण पुढच्या भागात… नममदे हर.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४०*
*नममदे हर.*
मी मागच्या भागात वतलकिाडा या गािाबद्दल बोलत होते. इथे मी जस जशी जात होते
तसं मला फारच प्रसि िाटू लागलं होतं. सूयम मािळतीला आलेला होता. सगळीकडे सोनेरी
प्रकाश पसरला होता. मोठा पण कच्चा रिा होता आवण दू र िर हे गाि वदसत होतं. वकनाऱ्या
िरून आल्यामुळे आम्ही जरा ििी च्या दू र होतो. िंदना ताईनी आधीच फोन केला होता
आवण आम्हाला घ्यायला शमाम जी स्कुटी िरून आले होते. अध्याम रस्त्यात येऊन त्यां नी आमचं
सामान आग्रहाने स्कुटी िर घेतलं आवण रिा दाखिून ते पुढे वनघाले. अंधार पडायला आला
होता. िाटे त चहा घेऊन आम्ही आश्रमात गेलो. इथे आमच्या आगोदर बरीच मंडळी येऊन
पोहोचलेली होती. त्यातली काही पररक्रमािासी होती तर काही फक्त इथे भेट दे ण्यासाठी
आली होती. आज अंधार पडून गेल्यामुळे हॉल बंद होता, आमचं दशमन झालं नाही. रात्री जेिून
आम्ही झोपलो मात्र दु सऱ्या वदिशी सकाळीच आधी मंवदरात जाऊ असं िाटलं. आज कोण
का जाणे भालोद च्या प्रतापे महाराजां ची आठिण येत होती. ते म्हणाले होते मला, तू
गरुडे श्वरला आलीस की मला फोन कर, मी येईन तुला भेटायला. वतथली मोठ्या महाराजां ची
मूती आठित होती. मी आं घोळ आटोपून दशमनाला गेले आवण बघते तर इथे ही मोठ्या
महाराजां ची मूती.. ती पाहून मला गवहिरूनच आलं. काल उशीर झाल्यामुळे मी इथे येउ
शकले नाही, आज मी इथे यायच्या आधी मला प्रतापे महाराजां ची आठिण झाली.. काय पण
नं वकमया आहे सद् गुरु ची.. मी बाबाला म्हणाले होते कालच,“बघ, काहीतरी मला ओढतय
” हो अगदी असं म्हणाले होते मी.. आज आठिण ही आली मला मोठ्या महाराजां ची आवण
आता इथे ही मूती वदसली, “मला नं आता माझ्या गुरुंची आठिण येतेय, माझ्या नानां ची
आठिण येतेय”.मी बाबाला म्हणाले. बाबा काही न बोलता फक्त हसला, म्हणाला “आता तू
रडणार आहे स”, आवण असं म्हणत त्यां नी माझ्या पाठीमागे बोट दाखिलं, मी िळू न पावहलं

आवण खरं च माझ्या डोळ्यात पाणी आलं, कारण वतथे माझ्या नानां चा फोटो होता. मी इथे आली
तेव्हा इथे काही लोक बसले होते, त्यामुळे मला तो फोटो आधी वदसला नाही, मी मात्र बराचिेळ
बसून होते, अगदी आम्ही दोघं फक्त उरलो होतो आत, जिळ जिळ तासभर बसलो असू
आम्ही, आवण आता इतक्या उवशरा माझ्या अगदी बरोबर पाठीमागे नानां चा फोटो होता…
मी खरं च रडत होते, बघा न समोर माझ्या गुरुंचे गुरु, आवण पाठीशी सद् गुरू आवण नेमकं मी
मध्ये बसलेली, आवण याच िेळी मला मोठ्या महाराजां ची ही आठिण आली आवण माझ्या
नानां ची ही… हा संकेत होता मला… माझ्या िरच्या कृपेचा, माझ्याकडे माझ्या गुरुचं आवण
मोठ्या महाराजां चं वकती लक्ष असतं बघा.. . इथे मोठ्या महाराजां नी चातुमाम स केलाय, वकती
पािन असेल ही जागा, आवण इथे मला माझ्या नकळत असा संकेत वमळािा… पाठीशी गुरु
माउली आवण समोर, म्हणजे मागम दशमन करायला मोठे महाराज… अजूनही आठिलं की
अंगािर काटा येतो.. आवण म्हणून मी ओढल्या जात होते… मी अजूनही इथेच बसले होते…
बाबा मात्र उठून बाहे र गेला होता… आवण आता बाबाच्या रडण्याची िेळ आली होती…
सां गते..
बाबा बाहे र गेला तेव्हा बाजूला एक हनुमानाचं मस्तिर आहे वतथे जाऊन आला.“खूप
छान आहे हनुमानाचं मंवदर, लिकर चल, बंद होइल ते थोड्या िेळात” बाबां नी मला आग्रह
केला आवण मी गेले पण. वतथेही खूप प्रसि िाटत होतं. आम्ही वतथे बसून िडिानल िोत्र,
हनुमान चालीसा, रामरक्षा म्हं टली, थोडा िेळ बसलो आवण बाहे र आलो. बाबा म्हणाला,“आज
दासबोध िाचूयात का?”पण हे मंवदर दु पारला बंद होणार होतं, आम्ही अजून एक वदिस इथेच
थां बणार होतो, म्हणून ठरलं उद्या िाचूयात, याच मंवदरात. असं ठरिून आम्ही बाहे र आलो,
तोच ते मंवदर बंद करणारा पुजारी आला. आम्ही त्यां ना विचारलं,“उद्या दासबोध िाचायचा
विचार आहे थोडा उशीर झाला तर चालेल का?“ते पुजारी जे बोलले ते ऐकून आता बाबा रडू
लागला.. बाबा चा दासबोधाचा बराच अभ्यास आहे आवण रामदास स्वामी हे च त्याचं आद्य
दै ित. दासबोध प्रचार कायाम त बाबा कायमच असतो. आवण इथे बाबाला दासबोध िाचािासा

िाटला .. हम्म, तर ते गुरुजी काय म्हणाले मावहतीये का? ते म्हणाले, “ अहो नक्की िाचा
दासबोध, वकतीही िेळ लागला तरी चालेल, तुम्हाला सां गतो, ह्या मारुतीची स्थापना स्वत:
रामदास स्वामींनी केली आहे ”.. आता सां गा का नाही रडू येणार बाबा ला? दु सऱ्या वदिशी
आम्ही दोघां नी वतथे बसून संपूणम दासबोध िाचला.
या वतलकिाड्याला कमालच झाली नाही? आम्हा दोघां नाही आमच्या गुरुंनी अश्या
प्रकारे शुभ संकेत वदलेत आवण आमच्या कडून योग्य ते कायम करिून घेतलं. आता दोघां नाही
अश्या म्हणजे एकाच प्रकारचा अनुभि एकाच वदिशी आवण एकाच वठकाणी येणं याला तुम्ही
तरी योगायोग म्हणाल का? मी तर नक्कीच नाही म्हणू शकणार. भालोद नंतर थोड्या थोड्या
वदिसां नी असे अनुभि येत रावहले, म्हणजेच गुरु आपल्याकडे लक्ष ठे िून आहे त तेव्हा त्यां चे
संकेत समजून घ्यािे, बाकी काय करायचे ते ते बघतील, आपण आपलं समोर येईल तशी
पररक्रमा करत राहािी हे च आम्ही ठरिलं.
आता इथून पुढे गरुडे श्वर, म्हणजे पुन्हा मोठ्या महाराजां च स्थान!.. इथे काय निीन
पदरात िाढू न ठे िलंय ते बघायला आता मन आसुसलं होतं. पुन्हा एक योगायोग झाला. माझी
एक मैत्रीण गरुडे श्वरला येतेय असा वतचा फोन आला आवण त्याच संध्याकाळी मी आवण बाबा
गरुडे श्वरला वनघालो. िंदना ताईला आवण मंदारला पण विष्णू वगरी महाराजां ची भेट घ्यायची
होती म्हणून ते इथेच थांबले. मंदारला जुने सोबती पण इथे वमळाले होते एक विष्णू राउत आवण
दु सऱ्याचं नाि आता आठित नाहीये. त्याला सोबत होती आवण िंदना ताईचे यजमान येणार
होते त्यामुळे वतला ही सोबत होतीच. इथे हा आम्हा चौघां चा गट तुटला, आम्ही पुढे वनघालो.
गरुडे श्वरला पोचलो आवण वतथल्या ऑफीस मध्ये गेलो. रूम वमळे ल का विचारलं तेव्हा
१५० रुपये लागतील असं सां वगतलं. आम्ही तयार झालो, आता डायरीत नािं वलवहणे बाकी
होतं, तोिर जरा गप्पा झाल्यात. बाबानी नाि पत्ता िगैरे वलवहला आवण मी पैसे द्यायला पसम
बाहे र काढली तर वतथले कममचारी म्हणाले “पैसे नकोत”… अरे आताच तर १५० रुपये

म्हणाला होतात तुम्ही” मी विचारलं. ते म्हणाले “तुम्ही नाना महाराजां च्या वशष्या आहात,
पुरेसं आहे ”. त्यां नी आमच्या कडून एकही रुपया घेतला नाही. ती रात्र वनिां त गेली.
मी प्रतापे महाराजां ना फोन लािला. ते मला भेटायला येणार होते. ते येईपयंत मी इथून
पुढे वनघणारच नव्हते, कारण याच्या पुढे मला त्या माउलीची भेट पुन्हा कधी कुठे घडे ल हे
मावहत नव्हतं आवण मी आतुरतेने िाट बघत होते. तो वदिस ही गेला. म्हणजे आता वतसरा
वदिस होता आमचा गरुडे श्वर चा. मला सकाळी सकाळी प्रतापे महाराजां चा फोन आला,“
बेटा, मी येतोय आज”.. माझ्या आनंदाला पारािार रावहला नाही.. अगदी लागलीच सगळी
तयारी, आरती पूजा सगळं आटोपून मी मैया वकनारी जाऊन महाराजां ची िाट बघू लागले.
आता मला त्यां च्या भेटी वशिाय काही नको होतं. पण मी वनदान चहा तरी प्यािा म्हणून बाबा
मला हट्टाने वतथून घेऊन गेला… माझा चहा संपत नाही तो दु रून मला नाि येताना वदसली..
कुणी तरी म्हणालं, प्रतापे महाराज येताहे त… हातातला चहाचा कप मी तसाच ठे िून अक्षरश:
धाित सुटले… मी त्यािेळी कशी आवण वकती जोरात धािले याचं भान मला नव्हतं मात्र मी
जी धाित गेले ते महाराजां च्या पायािर डोकं ठे िूनच शांत झाले… : अगं हळू बेटा, हळू … ”
असं म्हणत महाराजां नी प्रेमानी मला जिळ घेतलं आवण लहान मुल आईला भेटून कसं
वबलगतं वतला, आवण आनंदानी त्या बाळाला कसं रडू येतं तसं झालं होतं मला. मला कश्या
कश्याच भान नव्हतं. माझी माउली फक्त माझ्यासाठी धाित आली होती. खरं तर आज
महाराजां कडे भालोदला ३० लोक जेिायला यायचे होते. असं असताना दे खील ते फक्त
माझ्यासाठी नममदा माई ओलां डून मला भेटायला आले होते.
मोठ्या महाराजां च्या पायािर घालायला म्हणून त्यां ना नुकताच वमळालेला “जीिन गौरि
” पुरस्कार ही त्यां नी आणला होता. आम्ही मं वदरात गेलो. दशमन घेतलं आवण तो पुरस्कार
प्रतापे महाराजां नी पूजा-यां कडे वदला, मोठ्या महाराजां च्या पायाला लािून तो आता परत
घ्यायचा होता. तेव्हा प्रतापे महाराज पूजा-यां ना म्हणाले “हा महाराजां च्या पायािर घातलेला

पुरस्कार माझ्या हाती न दे ता माझ्या ह्या लेकीच्या हाती द्या, वतलाही असाच पुरस्कार वमळायचा
आहे असा आशीिाम दच आहे वतला” हे ऐकून तर मी खरं च भाग्यिान आहे याची मला खात्रीच
पटली. महाराज पुढे म्हणाले “बेटा, तुझ्या सगळ्या जिाबदाऱ्या पूणम झाल्या की तुला
मालासामोट ह्या आवदिासी क्षेत्रात काम करायचय, आवण तोिर तुला वजतकं शक्य असेल
वततकं समाजा साठी काहीतरी करािस तू.. करशील, खात्री आहे माझी” मला जाणिलं की
महाराजां चा माझ्यािरचा विश्वास आवण प्रेम खरं च वकती गाढ आहे , एका माउली वशिाय ते
तसं असूच शकत नाही. पण मला बरे चादा खंत िाटते की अजून तरी मी काही करू शकत
नाहीये, पण करे न नक्की.. नममदा माई, माझे गुरु, आवण ही माउली हे च मला योग्य िेळी योग्य
वदशा दाखितील हे च खरं . असो.
आता गरुडे श्वरला काल मंदार,आवण पराडकर काका पुतण्या येऊन पोचले होते.
गरुडे श्वरपासून ते पुन्हा आमच्या सोबत असणार होते. आता मंदार, सुवदन,पराडकर काका,
मी आवण बाबा असे बऱ्यापैकी सोबत होतो. थोडं फार मागे पुढे व्हायचो पण तसे सोबतच होतो.
त्या संध्याकाळी मैया वकनारी आरती पूजा आटोपून आम्ही झोपी गेलो आवण सकाळी लिकर
पुढच्या प्रिासाला वनघालो. आता इथून पुढे गुजरात मधून पुन्हा एकदा मध्य प्रदे शात प्रिेश
करायचा होता. गुजरातची श्रीमंती सोडून आता पुन्हा एकदा या गरीब पण मनाने मोठ्या
असलेल्या लोकां च्या दे शात काय काय अनुभि येतात हे बघण्यासाठी आम्ही तयार होतो. या
िेळीपयंत मैया आपल्याला आता काय दाखिते? हा एकाच प्रश् असायचा, बाकी काहीही
नाही. जे येईल ते समोर ताट मां डल्या सारखं जेिून घ्यायचं आवण त्यातून नकळत पणे
वमळणाऱ्या आनंदाच धनी व्हायचं इतकच आम्हाला मावहत.
इथून पुढे िगाचला जायचं होतं. इथे लोकां ना विचारून विचारून पुढे जायचं, तर आम्ही
७ वकमी िाट चुकलो आहोत हे लक्षात आलं. आता ७ वकमी मागे जाणं शक्य नव्हतं म्हणून
पुढे गेलो आवण एका पोलीस स्टे शनला रिा विचारला. पोवलसां नी रिा ही सां वगतला आवण

चहा ही पाजला वशिाय “ माताजी आपको फ्रेश होना है तो यही हो लो, आगे जगह नही
वमलेगा” असं ही सां वगतलं . वतथे एक गेस्ट रूम होती वतथे मी फ्रेश झाले आवण आम्ही पुढे
वनघालो. पररक्रमािासी म्हटलं की लोक आपणहून पुढे येतात मदतीला हे काही आता निीन
नाही.
आम्ही पुढे वनघालो. आजचा वदिस तसा प्रसि होता आवण आम्ही सकाळी लिकर
वनघालो होतो. अजून आमचं बालाभोग करून झालं नव्हतं. आम्ही पोलीस स्टे शन मध्ये थां बलो
असताना मंदार, सुवदन आवण काका पुढे गेले होते पण फोन िर आम्ही बोलत होतो त्यामुळे
ते कुठे थां बलेत याचा अंदाज वमळत होता.“या तुम्ही लिकर, बालाभोग करून पुढे जाऊ”
सुवदन चा फोन झाला होता. रस्त्यात आम्हाला एकाने क्रीम चे वबस्कीट वदले आवण वतथे एक
छोटीशी मैया माझ्या हातातल्या वबस्कीटाकडे बघून रडू लागली. मी ते वबस्कीट वतला वदले
आवण वतच्या आईने लगेच आम्हाला १० वबस्तस्कटाच्या पुड्याचा एक मोठा पुडा वदला.. अगदी
नाही नाही म्हणता ना दे खील! मैयाचं हे असच आहे .. *तुम्ही तुमच्यातल अगदी वतळभर द्या
कुणाला काढू न, ती तुम्हाला मणभर परत करे ल*, वकतीदा तरी अनुभिलंय हे .. अगदी वतथेच
पुढे पुन्हा असाच अनुभि आला. एक कुणी पररक्रमािासी ररक्षाने जाणार होता. त्याच्याजिळ
सुटे पैसे नव्हते म्हणून त्याने आमच्याकडे सुटे आहे त का विचारलं. माझ्याकडे २० रुपयाची
नोट होती, ती मी वदली,“तो म्हणाला मला ५ रुपयेच हिे आहे त, सुटे हिेत फक्त” मी ही
त्याला म्हणाले “चाय पी लेना बाबाजी”, आवण आम्ही पुढे वनघालो. एका दु कानात आम्हाला
चहाला बोलािलं. आता आम्हाला खरं च चहा नको होता,“बोहोत चाय होगया बाबूजी, आप
पानी वपला दो” असं म्हणत आम्ही चहाला नकार वदला तर या माणसाने अधाम वलटर दु धाचं
पावकटच आमच्या हाता ठे िलं! आम्ही त्या बाबाला चहाला पैसे वदले होते, मैयां नी आम्हाला ते
असे परत केले. अश्याच प्रकारचा एक विलक्षण आवण अविश्वसनीय अनुभि बाकानेर च्या
नंतर कल्याण पुरा लागतं वतथल्या लाल पुरी महाराजां चा, पण तो आता सां गणार नाही. आपण
काल्याणपुराला पोहचू तेव्हा सां गेन. मी विसरले तर आठिण करून द्या मला मंडळी. खरं

सां गू का, जेव्हा मी हे अनुभि वलवहते नं तेव्हा मला तुम्ही समोर बसून ऐकताय असच िाटतं,
आवण म्हणून हक्कानी तुम्हाला मी मला आठिण करून द्या असं ही सां गते.. असो.. तर
कल्याण पुरा चा अनुभि नंतर..
आता आपण सुवदन आवण मंडळी थां बली वतथे बालभोगा साठी पोहोचलो. खूप भूक
लागली होती. जलेबी पोहाची ऑडम र दे ऊन झाली होती. आमच्या कडचं दु धाचं पाकीट आम्ही
त्या दु कानदाराला वदलं, कारण आम्ही दु ध वपणार नव्हतो आवण तसं ठे िून ते नासून गेलं असतं,
आम्हाला तर आता भरपूर बालभोग करायचा होता. आधी पोहे झाले २ २ प्लेट, मग वजलेबी
पण खाल्ली आम्ही, आवण नंतर पैसे विचारले तर हा माणूस घेईना… अरे दे िा, इथल्या इथे
असा हा वतसरा अनुभि, पण त्याचे पैसे बरे च झाले असािेत, पराडकर काकां नी त्याला पोह्याचे
पैसे घ्यायला लािलेत, वजलेबीचे मात्र त्याने घेतले नाहीत… आम्ही पुढे वनघालो आवण आता
पुढे “पैसे घेणार असशील तर ऑडम र दे तो” बाबा असं विनिून मगच ऑडम र द्यायची असं
ठरिलं आम्ही. कुणी स्वत:हून वदलं तर एकिेळ सेिा म्हणून ठीक आहे पण वबचाऱ्या गरीबाचा
धंदा असताना इतकं मोठं वबल न दे णं हे काही योग्य नाही हो िाटत!..
असो.. आम्ही िावडया, खापररया, उन्डिा करत करत पुढे गेलो.. उन्डिापासून नममदा
केनल लागतो, याच्या काठा काठां नी जा असं आम्हाला सां गण्यात आलं, पण भला मोठा रिा
हा, संपता संपेना.. प्रत्ये क पुला पाशी पोहोचलं की कुणीतरी सां गायचं,“ये नही अगले पूल के
पास गाि है , तो अगला पूल काही यायला तयार नाही. अहो संध्याकाळ होत आली तरी
राहण्यासारखं काही वठकाण सापडे च ना! इथे काहीच नव्हतं आवण, एखाद दु सरं सवकमट
हाउस … बस.. आज आमचं आधीच ३७ वकमी चालून झालं होतं तरीही अजून काही सोय
होत नव्हती.. मग राहण्याचं ही अजून मावहत नाही तर जेिणाच काय झालं असेल आमच्या?
झाली असेल का काही सोय? की रस्त्यािरच झोपायला लागलं आज आम्हाला? सां गते, मात्र
४१ व्या भागात.
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*नममदे हर.*
मागच्या भागात मी तुम्हाला नममदा कँनाल बद्दल सां वगतलं होतं. लां बच्या लां ब काढलेला
हा कँनाल काही केल्या संपेना.आमचं आधीच ३७ वकमी चालून झालं होतं. अगदी रस्त्यािर
झोपािं लागलं तरी चालेल पण आता अजून चालायला नको होतं आम्हाला. आम्ही सगळे च
थकलो होतो. शेिटी आम्ही खोडीयार नािाच्या एका गािात थां बलो, इथे जागा शोधू लागलो.
चालता चालता सुवदनला एक मंवदर वदसलं. आता वभक्षा मागू आवण इथेच राहू असं ठरलं. पण
ते मंवदर कुणाचं तरी खासगी मंवदर होतं. तेव्हा वतथे अनुमती घेणं गरजेचं होतं. सुवदन आवण
मंदार पुढे गेले, त्यां नी त्या घरी चौकशी केली. िर िर पाहता हे काही शक्य होणार नाही असं
िाटत होतं कारण ह्या घरासमोर बसलेले गृहस्थ आमच्याकडे बराच िेळपासून बघत तर होते
मात्र त्यां नी एकदाही आम्हाला बोलािलं नाही वकंिा स्वत:हून ते बोलले दे खील नाही. आम्ही
जागा शोधतोय हे त्यां ना मावहत होतं खरं , त्यामुळे ते काही परिानगी दे तील असं िाटत नव्हतं.
आम्ही भोजन प्रसादीची अपेक्षा तर सोडूनच वदली होती. वनदान रात्र काढायला डोक्यािर छत
वमळािं बस!
सुवदन आवण मंदार त्यांच्याशी काय बोलले मावहत नाही पण आम्हा सगळ्यां ना चहा
प्यायला त्यां नी आत बोलािलं.. ि चहा झाला, आता जेिण नसलं तरी चालेल, आता बस अंग
टाकलं की झालं… खूप थकिा आला होता आज, पवहल्यां दाच आज ३७ वकमी चालण झालं
होतं. वतथल्या मंवदरात मी कुणालाही न विचारता सामान ठे िून वदलं. तेव्हा कुणी काही म्हणालं
नाही. मग मात्र सरळ सरळ इथे मंवदरात राहू का असा प्रश्च विचारला आम्ही. “ आपके

भोजन का क्या?”त्या काकां नी विचारलं, त्यािर सुवदन म्हणाला “हमे जो वमलेगा िो खा लेते
है , स्तखचडी भी चलती है”, त्यािर ते काका म्हणाले हम वभल जाती से है … ते ऐकून समजलं
की हा माणूस आम्हाला आत का बोलाित नव्हता. आम्हाला जातीपातीचं काही नाही हे
समजल्यािर मात्र तो बोलका झाला. ते इथलं मोठं प्रस्थ. कां वतलाल वभल असं त्याचं नाि. पूिम
विधायक होता तो. त्याची मुलं बाळं वशकली सिरलेली होती. ऐसपैस मोठं घर होतं. मग त्यां नी
आम्हाला समोरच्या खोलीत बसायला सां वगतलं. माझे पाय दु खताहे त म्हटल्यािर एका
बादलीत वमठाचं गरम पाणी आणून वदलं मला. गरम पाण्यात पाय शेकून होईिोिर घरातल्या
माताजींचा स्वयंपाक पण तयार झाला. वमक्स भाजी, कढी, स्तखचडी, मक्याचे िडे आवण खीर
असं चिदार आवण पोटभर जेिण झालं. मंवदरात आसन लािायला एक मोठी सतरं जी दे खील
त्यां नी वदली आवण अशा प्रकारे काहीही अडचण न येता मैयां नी आमची व्यिस्तस्थत सोय केली.
दु सऱ्या वदिशी पोह्यां चा बालभोग करून इथून पुढे वनघालो.
आज तरी िगाचला पोहोचण गरजेचं होतं. अंतरही तसं फार नसलं तरी २५ वकमी
होतंच. काल आम्हाला वनिाऱ्या साठी जागा शोधािी लागली होती, ते तसं आज होऊ नये असं
आमच्या मैयाला िाटत असािं. आमची कालची िणिण वतला बघिली नसािी आवण आम्ही
त्या बद्दल वतला अिाक्षरानेही तक्रार केली नव्हती म्हणून असेल कदावचत, आज आम्हाला
वनिाऱ्याला छान जागा वमळाली होती. सकाळ च्या चालाण्या नंतर आम्ही एका वशि मंवदरात
आराम केला आवण छान चहा आवण फुटाणे खाल्ले. थोडे खारे दाणे ही होते, ते ही खाल्ले.
आमचं सकाळ चं जेिण हे च. लां बच लां ब रिा होता. िाटे त आम्हाला एका माणसानी गाडी
थां बिून नममदे हर केलं. तो म्हणाला “यहा आगे मंवदर है , िाहा आओ आप, मै भी पोहोचता
ही हु” त्याला शेतािरून माल पाठिायचा होता पुढच्या गािात, पे रू होते त्याच्या जिळ.
आम्हाला ही त्यां नी भरपूर पेरू वदलेत. त्याचं काम करून तो परतला तोिर आम्ही धोबीघाट
काढला होता. आज मी सगळ्यां ना कामाला लािलं होतं. मी सगळ्यां चे कपडे धुिून वदले होते
आवण वपळू न िाळत टाकायचं काम ज्याचं त्याचं ज्यां नी त्यां नी करायचं . एका नळािर आम्ही

सगळे टीम िकम नी कपडे धुित होतो. खरं च ते कपडे धुण्याच कामसुद्धा वकती एन्जाॅॅ य केलं
आम्ही.
असं करत करत आम्ही छापरीया , किाट करून हाफेश्वरला जायचं ठरिलं. आज
किाटला खूप वदिसांनी इथे खानािळीत जेिलो. दु सऱ्या वदिशी हाफेश्वरला गेलो. वतथे
मवहलां साठी कपडे बदलायची काहीही सोय नव्हती. पण स्नान तर करायचं होतं. हाफेश्वाराचा
कळसही आता वदसत नाही. हे मंवदर पूणम पणे पाण्याखाली गेलं आहे . आपले तीथम असे
पाण्याखाली जाताना पाहून फार हळहळल िाटते. चीखलद्याच मंवदर, शुलपाणेश्वराच मंवदर,
राजघाट चं मंवदर.. वकतीतरी क्षेत्र पाण्याखाली जाणार आहे हे खरं तर फार मोठं नुकसान
आहे आपल्या संस्कृतीचं. असो
तर हाफेश्वराला स्नान केलं खरं पण आता कपडे बदलायाचे कुठे ?, वतथे न झाडी न
खोल्या
न काही. मी तशीच ओल्या कपड्यां नी जागा शोधात असताना मला एक जागा
सापडली. एक कार उभी वदसली, त्या कारच्या मागे जाऊन कपडे बदलायचं मी ठरिलं. कार
मध्ये कुणीही नव्हतं, मात्र कार च्या मागे अवजबात जागा नव्हती. वतथे खाली मैयापयंत फक्त
खोल उतार होता. पुरुर्ष मंडळी चं आिरणं सुरु होतं आवण त्यां चं आटोपायाच्या आत मला
माझं आिरण गरजेचं होत… हा उतार बराच सरळ उतार होता, म्हणजे टे कडीच्या उतारािर
थोडी उभं राहायला जागा, बाकी काही नाही. वतथली माती ही भुसभुशीत, म्हणजे जरा पाय
घसरला की मैया मधेच जाणार मी… .. पण वतथे एक झाड होतं, त्याची एक फां दी जवमनीिर
आडिी आलेली होती. आवण एक दगड होता मोठा, त्यािर मी बसू शकत होते. ती फां दी माझे
कपडे ठे िायचा स्टे न्ड झाली आवण तो दगड म्हणजे माझ्या डर े वसंग टे बल चा स्टू ल. मला सािध
असणं गरजेचं होतं. मी माझी लुंगी झाडािर टाकून आडोसा तयार केला आवण अगदी
सािकाश तयार झाले. इतकं सािकाश मी या आधी कधी ही तयार झाले नसेन. इथे आरसा

नव्हता, सौंदयम प्रसाधनं नव्हती तरीही स्त्री सुलभ आनंद काही कमी झाला नाही. वकंबहुना
अगदी सािकाश तयार होण्यात पण मजा असते याची प्रचीती झाली… … . हा झाला
विनोदाचा भाग, पण खरं च सां गते, त्या दगडाचा काय तो आधार होता. माझ्या ओल्या
कपड्यां मुळे वतथे जरा पाणी पाणी झालंच होतं आवण अशात तोल जाणं, वकंिा पाय घसरणं
सहज शक्य होतं. मदतीला कुणीही नाही, मदतीलाच काय तर मी पडले तरीही कुणाला सां गू
शकणार नाही इतकी मी दू र होते… मन शां त ठे िून धीराने आवण संयमाने माझं आटोपून मी
जेव्हा िर आले तेव्हा एकदा खाली िाकून पावहलं तर माझं मलाच आियम िाटलं… अश्या
जागेिर ओल्या कपड्यां नी उतरण्याच धाडस माझ्यात आलच कस कोण जाणे! असो.. झालं
एकदाचं.
इथून पुढे आम्ही बखतगड मागे मध्य प्रदे शात वशरलो. हे क्षेत्र अत्यंत गरीब आहे . पण
मनाची श्रीमंती बघाल तर धनाच्या श्रीमंताना लाजिेल अशी. साकडी चा अनुभि असाच आला
आम्हाला पण त्या आधी काजळ माता मंवदरा बद्दल सां गते. अनुभि म्हणून नाही पण, िाटतंय
सां गािसं. इथे आश्रम तर छान होता. आजूबाजूला काही नाही. आश्रमात एक दे ऊळ होतं
दे िीचं. इथले बाबा जरा िेगळे च होते. त्यां चे वनयम खूप, आवण ते पाळले जाताहे त की नाही
याकडे त्यां चं पूणम लक्ष असायचं. वदसायला ही हे बाबा जरा विवचत्र वदसतात. त्यां चा एक डोळा
मधेच बारीक होऊन जातो बोलता बोलता. आवण मुळातच त्यां च्या चेहऱ्यािर अवत चाणाक्षतेचे
भाि होते. ते सतत काहीतरी प्लॅवनंग करताहे त असं िाटायचं. सुवदन नी तर त्यां ना “झोल बाबा
” असच नाि वदलं होतं. वतथे असलेल्या स्टाफला त्यां ची भीती िाटते हे उघड उघड वदसत
होतं. वतथे अनेक पररक्रमािासी होते, सगळे पुरुर्ष मी एकटीच माताराम. ते बाबा मला म्हणाले
“माताराम आप अंदर रूम मे आसन लगाि, बाकी लोग बाहर सोयेंगे” मी चक्क नाही म्हणून
सां वगतलं.“मै अकेले अंदर नही आसन लगाउन्गी, जहा मेरे साथिाले है मै िही रहूं गी” इथे
त्यां च जरा गाडं अडलं. त्यां ना मी बाहे र झोपलेलं नको होतं आवण मी आत एकटी आसन
लािायला तयार नाही. जेिणं झाली, भजनं झाली सगळं सगळं झालं ..पण मी अडून रावहले

.शेिटी त्या बाबां नी आम्हा पाचही जणां ना आता आसन लािू वदलं. मैया आपलं रक्षण करतेच
पण एक स्त्री म्हणून आपण जागरूक असलेलं बरं … त्या बाबां ना काय िाटलं मावहत नाही
पण दु सऱ्या वदिशी सकाळी त्यां नी मला त्यां च्या खोलीत बोलािलं.“हम वकसी के खोली मे
नाही जाते बाबाजी, जो बोलना है यही से बोवलये” मी दारातच उभं राहून आिाज वदला. ते
बाबाजी उठून बाहे र आले. मला एक वटकलीच पाकीट दे ऊन नमस्कार केला, म्हणाले “मेरे
वलये तुम माता समान ही हो, तुम्हारा सम्मान करना था इसीवलये अंदर बुला रहा था”… मला
िाईट काही अनुभि आला नाही, मैयां नी मला िेळोिेळी जागरूक राहण्याची बुद्धी वदली. ते
साधू नसतील ही िाईट, पण मी सािध असणं गरजेचं आहे अन होतं ही.
उमरी च्या काजल माता मंवदरातून पुढे वनघालो. हा भाग जरा जाि खडकाळ आवण
रुक्ष आहे , इथे आराम करािा म्हं टल तर मोठी झाडं पण नाही. सकाळी प्रचंड थंड आवण
दु पारी बऱ्यापैकी गरम असं काहीसं हिामान. अगदी उन्हाळ्या सारखं गरम नसलं तरी
पाठीिर ओझं घेऊन चालायचं काही वततकंसं सोपं नाही. आम्ही आपलं चालतोय चालतोय
सकाळपासून काही पोटात नाहीये, जिळचं पाणी पण संपलय आवण इथे दू र दू रिर काही
वदसत नाही. एखादी हापशी पण नाहीये इथे. उं च पठारासाराख्या भागािर चढत जायचं, दोन्ही
भाजुला खोलगट भाग आवण मधून िरून रिा. असलीच एखादी झोपडी तर ती खाली
खोलगट भागात.. कधी एकदा हा भाग संपतो असं िाटू लागलं. थोड्या िेळाने रस्त्यात एक
बस स्टॉप लागला. आम्ही चक्क २ तास इथे झोपलो होतो. या िेळी आमची म्हणजे माझीबाबाची आवण मंदार ि कंपनीची चुकामुक झाली. त्यां ना कुणीतरी जेिायला बोलािलं आवण
ते थां बले, आम्हाला ते वदसले नाही म्हणून आम्ही पुढे वनघून गेलो. आज आम्ही उपाशीच राहू
की काय असं िाटलं, पण असं होत नाही. पु ढे एका घरी आम्हाला ही भोजन प्रसादीला
बोलािलं. पण या घरी राहण्याची व्यिस्था होऊ शकणार नव्हती. आवण तसंही अजून जेमतेम
दु पार होती. आम्ही जेिून पुढे वनघालो आवण चालू लागलो. इथे रस्त्यात आम्हाला एक वपिळी
साडी नेसलेली बाई भेटली, म्हणाली “साकडी मे रुकने की व्यिस्था है छकना भगत के घर

”. ती बाई माझ्या विशेर्ष लक्षात रावहली कारण वतचं नागाच्या आकाराचं मोठं कुंकू.
नाकापासून तर अगदी केसापयंत वतनी ते कुंकू लािलं होतं. वतचे डोळे अगदी गोल आवण
मोठे होते आवण वतच्या साडीचा रं ग अगदी भडक वपिळा असा होता. हे आता सां गायचं कारण
असं की ही बाई आधीही आम्हाला रस्त्यात वदसली होती आवण हसली होती आमच्याकडे
पाहून. पण तेव्हा वतची विवचत्र िेशभूर्षा एिढं कारण पुरेसं होतं, आवण आता आम्ही जिळ
जिळ १०-१२ वकमी पुढे आल्यािर पुन्हा ती बाई कशी काय वदसली आम्हाला? कारण ती बाई
पण पाई होती आधीच्या भेटीत आवण आमच्या विरुद्ध वदशेला चालत होती… . हे शक्य नव्हतं
पण काही गोष्टी आपल्याला नाही समजत, त्या पुढे समजतात… ह्याचा उलगडा मी पुढे
सां गणार आहे .
छकना भगत चं घर शोधत शोधत आम्ही वनघालो. बरच अंतर चालून आल्यािर समजलं
की आताशा कुठे साकडी आलंय आवण ह्या छकना भगतच घर तर अजूनही ७ वकमी दू र
आहे . आता पायातली ताकत संपली होती. जरा विश्राम तरी करािा म्हणून आम्ही जागा शोधात
होतो तेव्हा एका घराच्या अंगणात एक गोठा वदसला. मी पुढे होऊन विचारलं,“यहा थोडी दे र
विश्राम कर सकते है ” एक छोटीशी, १०-१२ िर्षाम ची मैया होती (पररक्रमेत आपण कोणत्याही
स्त्रीला मैया, माताराम, माताजी असंच संबोधतो), वतनी आपल्या भािाला बोलािलं, आवण
त्यां नी वतथे विश्राम करण्याची परिानगी वदली. चहा पाजला. मला तर इथून उठािसंच िाटत
नव्हतं. पराडकर काका , सुवदन आवण मंदार मागे होते, तासाभरात ते ही पोहचले. आज काही
इथून पुढे जायची इच्छा होईना. घर तसं गरीब होतं. आम्ही गोठ्यात राहायला ही तयार होतो.
सगळ्यां ची अिस्था एकसारखी होती. शेिटी मी त्या मुलाला , मैया च्या भािाला विनिलं. आज
आम्हाला इथे राहू दे . आम्हाला काही नको, फक्त एक सतरं जी दे खाली घालायला बस…
.नैकू सािे त्याचं नाि, जातीचे पािरा हे लोक. त्यां नी त्याच्या िवडलां ना विचारलं, लाल्या सािे
पािरा, त्याचं उत्तर एकून खूप िाईट िाटलं. ते म्हणाले “रहने को कुछ नही समस्या, पर हम

गरीब है , आपके वलये बोहोत नही कर पायेगे” आम्हाला काही नको होतं, फक्त आता आराम
करायचा होता बस. आम्ही म्हटल, कोई बात नही, हमे कूछ नही चावहये.
आम्ही त्या घराची अिस्था बघत होतो. त्यां च्याकडे ८ अपत्य होती. त्यातल्या मोठ्या
मुलाला त्यां नी वशकायला नंदुरबारला ठे िलेलं. आवण घरी फक्त शेती, ती ही अश्या खडकाळ
भागात! िडील थोडं फार टे लररं ग चं पण काम करत. मुली होत्या ६, त्यातल्या ५ मुलींची लग्न
अजून बाकी होती. मोठी मुलगी पण माहे री आली होती काही वदिसां साठी… आवण भरीस
भर आता आम्ही ही आलो होतो. दोन िेळच जेिण कठीण आवण त्यात घरी पाहुणे, तेही न
ओळखीचे न काही… आम्ही ठरिलं, रात्री फक्त चहा प्यायचा बाकी चं उद्या पाहू… पण
आपल्या ठरिल्याने काय होतंय?
आमची आरती आवण श्लोक आटोपले. आम्ही आरती करत असताना घरातील सगळी
आवण आजूबाजूची ही काही मंडळी जमा झाली होती. आमच्या घरात समोरच्या खोलीत
आरती करा अशी नैकू नी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे आम्ही आत आरती आवण रोज चे
श्लोक म्हं टले. त्यात नममदाअष्टक, रामरक्षा, भीमरूपी, हनुमान चालीसा, संकटोद्धारण िोत्र
आवण मैयाची आरती असं असायचं. हे सगळं होईिोिर सिम मंडळी बसून रावहली. त्यां च्या
चेहेऱ्यािरचं समाधान स्पष्ट वदसत होतं. आता आम्ही आमचं सामान घे ऊन पुन्हा बाहे र जाणार
तर लाल्या जी आम्हाला म्हणाले,“अंदर ही आसन लगाि, भोजन मी चािल बनादू ?”आत
आसन लािायचं ठीक, पण भोजन करायचं नाही असा विचार होता… पण लाल्या आवण
लाल्याची बायको ऐकायला तयार नाही, मग फक्त थोडा थोडा भात खाऊ असं सां वगतलं..
तरीही जेिणात मक्याची रोटी, शेि भाजी आवण िरण भात इतकं सगळं होतं. आम्हाला खूप
लाजीरिाण झालं. त्यां च्या हातािर पैसे घालािे तर घेणार नाही हे मावहत होतं, आवण काही तरी
त्यां च्या हाती लागािं अशी फार इच्छा होती, म्हणून मग एक उपाय काढला, मी माझे २ डर े सेस
लाल्या जी कडून लहान करिून घेतले, आवण भैरि नी अंकलेश्वरला वदलेल्या ३ डर े सेस पैकी

एक कोरा ठे िलेला होता तो त्यां च्या मुलीला वदला. अथामत डर े सेस मोठे करण्याचे पैसे घ्यािे
लागतील या अटीिरच काम सां वगतलं. घरून वनघताना वतथल्या लहान मुलां च्या हातात आम्ही
प्रत्येकानी आपापल्या इच्छे प्रमाणे आवण ऐपती प्रमाणे (जिळ वकती पैसे आहे तीच ऐपत) खाऊ
साठी पैसे घातले. अथामत या सिां नी त्यां नी केलेल्या मदतीची भरपाई होणार नव्हती, वकंबहुना
ती कधीच होणे शक्य नव्हते, पण त्यां नी जे प्रेम आवण वजव्हाळा आम्हाला वदला होता त्याची
फक्त पािती म्हणू याला. त्या एका रात्रीत आमच्या मध्ये इतकं प्रेम वनमाम ण झालं की वतथून
आमचा पाय वनघेना आवण त्या घराच्या मंडळीच्या डोळ्यां च्या धारा थां बेनात… . सुवदन तर
अजूनही नैकू च्या सम्पकाम त आहे , आवण त्याची खुशाली तो मला कळित असतो.
मैया कधी काय दाखिेल तेच समजत नाही. वजथे आपलं दाणापाणी वतनी वलहून ठे िलं
असेल ते वमळाल्या वशिाय राहात नाही, वजथे आवण जसं तुमच्या साठी वतथे आवण तसं वमळे ल..
मग कुलूप लागलेल्या घरीही कुलूप उघडिून तुमची इच्छा पूणम केली जाईल! मैया
अनाकलनीय आहे . ती काहीही करू शकते… काय झालं मावहतीये का, बाबा च्या नकळत
त्याच्याकडून मैयाला चेलेंज वदल्या गेलं.. मुद्दाम नाहीच वदलं त्यानी, पण झालं असं नकळत,
आवण मैया नी ते पूणम केलं.. वतथल्या वतथे.. दाखिून वदलं आम्हाला की ती अशक्यातली गोष्ट
पण शक्य करू शकते.. तसे संकेत पण दे ते ती… आपण मूखम असतो की ते आपल्याला
समजत नाही… काय चेलेंज केलं बाबा नी? कसं पूणम केलं वतनी ते? आवण हो, त्या वपिळ्या
साडीिाल्या बाईचं काय? सां गते पुढच्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४२*

*नममदे हर.*
मागच्या भागात मी तुम्हाला चेलेंज बद्दल बोलले होते, वपिळ्या साडी िाल्या त्या बाई
बद्दल बोलले होते, आठितंय नं? तर आज तेच सां गणार आहे . तर आम्ही साकडी हून वनघालो.
आता धार वजल्ह्ह्यातून आम्ही जात होतो. आजचा मुक्काम आम्ही किाडाला हनुमान मंवदरात
करणार होतो. आम्ही वतथे गेलो. आजही अंतर बरं च झालं होतं. हा भाग सगळा भकास आहे ..
वनतळ रिाच काय तो वदसतो, बाकी आजूबाजूला रुक्ष आहे सगळं . एक प्रकारची भयाणता
आहे या भागात. तर आम्ही या हनुमान मंवदरात गेलो. हातपाय धुतले. वतथे असलेल्या साधू नी
खुणेनीच आम्हाला झाडाखाली टाकलेली चटई दाखिली. आम्ही आपलं वतथे बसून रावहलो.
कुणी पाणी विचारलं नाही की कुणी चहा विचारला नाही. तास झाला, दोन तास झाले, हे साधू
महाराज आपले गां जा पीत बसलेले. फक्त कुणी चप्पल घालून पाण्याच्या टाकी जिळ गेलं
की ते मोठ्यां दा ओरडायचे. आमच्या पैकी प्रत्येकानी त्यां च्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण ते
हुं नाही की चू नाही. आजची रात्र इथेच उघड्यािर आवण उपाश्या पोटी काढािी लागणार असं
िाटत होतं. वतथे खूप डास होते. बसणं पण अशक्य झालं होतं. वशिाय नं बाथरूम न काही!
अहो बाहे र जािं लागणार ते ठीक आहे पण बाहे रसुद्धा आडोसा म्हणून साधं एक झाड पण
नाही. आं घोळीला टाकी, मैयापासून दु रून जातो इथून रिा, त्यामुळे मैया ही जिळ नाही. मी
कसं काय करािं? प्रश्च होता… रात्री अंधार झाल्यावशिाय फ्रेश होता येणार नव्हतं आवण
प्रात: विधी सकाळी लिकर उठून उघड्यािरच आटोपािे लागणार होते. झोप होईल की नाही
ही गाढ शंका होती आवण हे साधू महाराज अवतशय वनिां त पणे खाटे िर लोळू न गां जा पीत

होते, ते ही कसे मावहतीये का? नागाच्या फण्याखाली, कमलासनािर विष्णू जसे एक हात
डोक्या खाली घेऊन आरामात पहुडलेले असतात नं अगदी तसे.
आम्ही समोरच्या दु कानात जाऊन आलो. वतथे चहा विचारला, नाही वमळाला. काही
खायला आहे का विचारलं, विकत घेऊ, असं िाटलं पण फक्त पारले जी. आता पारले जी
खाऊन खाऊन िीट आला होता. इतका की पररक्रमा झाल्या नंतर मी अजूनही पारले जी खात
नाही, हो फक्त दु सऱ्या पररक्रमेत मात्र नाईलाज म्हणून खाते आहे . तर आज नक्कीच उपाशी
राहािं लागणार असं वदसत होतं. भूक पण लागलेली होती आवण हे बाबाजी काहीही बोलायला
तयार नाही. इलाज नाही.
आता अंधार पडू लागला तशी थंडी िाढू लागली. खरं तर वतथे एक खोली होती,
ररकामीच होती पण कुणाला नं विचारता कसं काय जायचं वतथे? काही िेळाने मंवदराच्या
मागच्या बाजूला जरा हालचाल वदसली. वतथे एक छोटसं स्वयंपाकघर होतं, िाटलं चला
आपल्यासाठी काहीतरी तयार होतंय. पण फारसं काही िाटलं नाही. बऱ्याच िेळाने एक
माणूस बाहे र आला, म्हणाला “सुबह का खाना बचा है चाहो तो खा सकते हो” खरं सां गते
भूक लागली की सगळं पोटात जातं. आपल्या घरी चालतात वजभेचे चोचले. जेव्हा काहीच
वमळत नाही तेव्हा अिाची वकंमत कळते आपल्याला. त्या माणसां नी आम्हाला ११ पोळ्या, एका
मोठ्या पातेल्यात िरण आवण एका भां ड्यात भात वदला. आमच्या जिळ ताटल्या नव्हत्या. तसं
पररक्रमेला वनघताना आम्ही ताट िाटी पेला घेतलं होतं, पण माझं ताट तुटल्यामुळे मी ते टाकून
वदलं. बाबा कुठे तरी त्याचं ताट विसरला होता. मंदार नी एक ताटली काढली, त्यात पोळ्या
घेतल्या आवण त्यािर थोड थोडं िरण घेऊन खायचं असं करत आम्हा पाचां मध्ये त्या अकरा
पोळ्या आवण भात असं एकत्र जेिण झालं. िरण मला फार वतखट झालं होतं, पण इथे दु सरा
उपाय नव्हता. पाण्याच्या घोटा बरोबर गीळणे हाच उपाय. तसंही चि ही फक्त जीभे पुरती
असते, एकदा का अि पोटात गेलं की त्याचं काम शरीराला उजाम दे णं, ती वमळाली की झालं.

आवण आम्हाला चिी पेक्षा ती भूक भागिण जाि महत्त्वाचं होतं. अश्या प्रकारचं जेिण वमळणं
हे एका अथी आम्हाला वशकिणच होती, जे वमळे ल ते स्वीकारण्याची आवण हे असं जेिण ही
पवहली पायरी, वजभेिर ताबा वमळिण्याची. जेव्हा एक एक करून सिम अियिां िर आवण
इं वद्रयां िर ताबा वमळिता येईल तेव्हा कुठे परम सुखाचे दरिाजे उघडले जातील, आम्ही इथे
फक्त एका जेिणाने पाणी पाणी झालेलो… असो..
जेिण तर आटोपलं, आता परीक्षा नं दोन. अत्यंत थंडी, डास, िटिाघूळ, माकडं ,
जवमनीिरचे प्राणी या सगळ्यां मध्ये रात्र काढायची. तशी थोडीफार सिय झाली होती प्राण्यां ची
एव्हाना पण थंडी जरा जािच. आम्ही आसन लािायची तयारी केली तेव्हा पवहल्यां दा हे साधू
महाराज बोलले… “िो खोली खोल लो, अंदर आसन लागा लो”.. काय म्हणून आनंद झाला
… सगळा स्वगम वमळािा असं िाटलं. एक वशकिण आवणक वमळाली, खरतर नेहमीच वमळत
आली या पररक्रमेत पण अमलांत उतरायला िेळा लागतो. ती अशी की *आपण ज्या गोष्टी च्या
मागे धाितो नं ती गोष्ट आपल्या पुढे धाित असते,* *अगदी नेहमीच, आपण धािायचं थां बलो
की ती गोष्ट ही धािायची थां बते , आवण जर ती आपल्या प्रारब्धात असेल तर आपण वतच्या मागे
धािायची गरज नसते, तीच आपल्याकडे धाित येते.* आपण जर याकडे नीट लक्ष वदलं तर
समजतं आपल्याला, आपण कायम धाितच असतो. जेव्हा थां बतो तेव्हाच खरं काय ते साध्य
होतं. धािण्यािर ताबा तर वमळिता आला पावहजे … याचं एक कारण आहे . आपलं मन.. खरं
म्हणजे या मनाची एक गंमत आहे बघा. आपण कायम या मनाचे चोचले पुरित असतो.
*वजभेच्या चोचल्यां ना पाण्याच्या घोटाबरोबर उडिून लािता येतं तसं मनाचं का करता येत
नाही?* वजभेची व्याप्ती ही मुखापयंत आहे मात्र मनाची व्याप्ती सगळीकडे आहे , आपणच
वदलीये ती, आपल्या ही नकळत. आपण बोलताना माझं मन असं म्हणतो, म्हणजे मी मालक
आवण हे मन माझं… खरं तर मी मालक असल्यामुळे या मनाने माझ्या हुकुमा प्रमाणे िागायला
हिं, होतंय उलट.. मी या मनाच्या हुकुमाची गुलाम झालीये. मी याच्यािर ताबा वमळिायच्या
आधीच याने माझ्यािर ताबा वमळिून झालेला आहे . इथे लढाई मोठी आहे , *आधी मला या

मनाच्या ताब्यातून मुक्त व्हायचय आवण मग त्यािर वशरजोर होऊन त्याच्यािर ताबा
वमळिायचा आहे … * कठीण आहे , पण हे केलं तरच जे साध्य करण्यासाठी हा जन्म झाला
आहे ते साध्य होऊ शकेल. अन्यथा व्यथम. हे कसं करायचं हे मला विचारू नका हं … ते मला
जमलं असतं तर मी इथे तुमच्या आमच्यात राहूनही तुमच्या आमच्यात रावहले नसते. पण
वनदान हे असं असतंय याची थोडी कल्पना तरी आली हे काय कमी आहे का? वशिाय माझी
माय माझ्या प्रारब्धा नुसार मला काय द्यायचं ते दे णार आहे च, हा विश्वास असताना हे नक्की
सां गते की वतने मला जे जे दाखिलं आहे , जी जी प्रश् आवण त्याची उत्तर वतने मला जशी जशी
वदली आहे त त्यां च्या मागे काही कारणं नक्की असणारे त, आवण नेहमी प्रमाणे मला ती नंतर
कळतील… त्या वपिळ्या साडी िाल्या बाई सारखी…
हो हो सां गते त्या वपिळ्या साडी िाल्या बाई बद्दल, पण आधी इथे काय झालं ते तर सां गू
दे त. तर आम्ही खोलीत आसन लािलं, आमचं जेिणं ही झालं होतं. थंडीपासून बचाि ही झाला
होता. आवण आता आम्ही दु सऱ्या वदिशी सकाळी लिकर उठलो. अंधारातच प्रात:विधी
आटोपून घेतले. इथे चहा पाणी काहीही होणार नाही हे आम्हाला मावहत होतं. माझी तर आज
अंघोळ ही होणार नव्हती कारण इथे टाकी वशिाय काही सोय ही नव्हती. आम्ही वनघालो.
मंदार आवण मंडळी पुढे होती आवण आम्ही मागे होतो. भकास रिा, एखाद दु सरं घर, खूप
िारा, अश्या अिस्थेत आम्ही आपलं चालतोय, पोटात काहीही नाहीये, अगदी चहा पण नाहीये
सकाळपासून पोटात.. नऊ-साडे नऊ होऊन गेले, आम्ही सकाळी ६ िाजता चं वनघालेलो,
माझ्यातले त्राण आता संपले होते. रात्री चं जेिण झालं होतं पण नीट असं नव्हतं झालं, थंडी चा
वनदान चहा तरी हिा होता. आम्ही चालतच होतो, िाटे त एका घरासमोर एक ओटा वदसला,
त्या ओट्यािर मी बसले, आवण बाबाला म्हणाले, “काहीतरी कर न बाबा, मला खूप भूक
लागलीये” बाबा नी त्याच्या जिळ असलेले दोन पाले जी चे वबस्कीटं काढले.. एक मला वदलं
आवण एक स्वत: घेतलं. ते कोरडं वबस्कीट घशा खाली जाणार नाही म्हणून पाण्यासोबत मी
खात होते, आवण अचानक माझ्या मनात विचार आला. मी बाबाला म्हणाले,“बाबा, इथे मागे

जे घर आहे नं त्यां नी दार उघडून जर आता आपल्याला चहा वदला तर वकती मजा येईल नाही?
काळा पण चालेल, पण आता हिाय रे जरा” बाबा जोरात हसला, म्हणाला,“अगं मागे तरी
बघ, त्या घराला केिढं मोठं कुलूप आहे ?, तुला काय िाटलं, तुझी नममदा माई येईल, दोन
तळहातािर दोन चहाचे मोठाले पेले घेऊन आपल्या समोर उभी राहील, आवण म्हणेल,
बाबां नो, माझ्या दाराशी आले आहात, चहा वपऊन जा?, अगं मागण्या आधी एकदा मागे िळू न
बघायचं तरी, चल आता, मुकाट्याने वबस्कीट खा, हिं तर ५ मीनीट आराम कर, आवण चला
मग, पुढे बघू चहाचं काय होतंय ते” त्याचं काही चूक नव्हतं म्हणा, मी मागे िळू न तरी
बघायला हिं होतं बोलायच्या आधी.. मी विचार करत बसले तसा मला भास झाला, ती वपिळी
साडी िाली बाई बहुधा मी पुन्हा एकदा बवघतली… पण मी इतकी भुकेली झाले होते की बहुधा
त्या वपिळ्या साडी िाल्या बाईकडे मी लक्ष वदलच नाही. आता आम्ही वनघणार तोच एक
मोटारसायकल येऊन थां बली. निरा बायको होती ती दोघं, बाई खाली उतरली, वतने कुलूप
उघडलं, आवण निरा म्हणाला “बाबाजी, मेरे चौकट पे आये हो, चाय तो वपते जाओ” इतकच
नाही, तर जेव्हा घरातून ती बाई चहा घेऊन आली तेव्हा वतने दोन मोठे पेले भरून आणले
होते, तळहातािर.. आमच्या समोर येऊन ती उभी रावहली, म्हणाली, काली चाय है माताजी,
पर मेरे घर आये हो, चाय तो पीनी पडे गी”… . बाबा नी नममदा माईला चेलेंज केलं होतं नं,
तुझी नममदा माई, तळहातािर चहाचे कप घेऊन येईल आवण म्हणेल की माझ्या घरी आलेय,
चहा वपऊन जा..? नममदा माईनी ते स्वीकारलं आवण पूणम करून दाखिलं.. त्याच कुलूप बंद
घरातून मैया नी मला काळा चहा पाजला, अगदी जसा मला हिा होता तसा, आवण बाबा
बोलला होता तेच शब्द तो माणूस ही बोलला, आवण बाबानी सां वगतलं होतं तसंच ती बाई
तळहातािर चहाचे मोठे पेले घेऊन आली… .काय म्हणािं याला? योगायोग? छे .. माझी माई
माझी प्रत्येक इच्छा पूणम करते… आवण ती आहे हे ती दाखिून ही दे ते..
तुमच्या एक लक्षात आले का? जेव्हा जेव्हा माझी सोय होत नाही असं मला जाणिलं
तेव्हा तेव्हा ही वपिळी साडी िाली बाई मला वदसली, आवण ती वदसल्यािर माझी सोय झाली,

पण जोिर मला हे समजत नव्हतं तोिरच ती मला वदसत होती. जेव्हा माझ्या हे लक्षात आलं
त्यानंतर वतचं वदसणं बंद झालं. मग ती बाई नक्की कोण असािी बरं ? हे काय मी िेगळं
सां गायला हिय? पण हे असच असतं, जेव्हा ती आपल्याला दशमन दे ते नं तेव्हा आपल्याला
समजतच नाही. वतच्या त्या रुपात म्हणा वकंिा असं काहीतरी होतं की आपली मतीच काम
करत नाही. असं मारुती रायां नी दशमन वदलेलं मी तुम्हाला २७ व्या भागात सां वगतलं होतं,
तेव्हाही माझी अशीच मती वनकामी झाली होती. आता पुन्हा एकदा सां गते हा अनुभि, कारण
हा याच भागात घडलेला आहे .
आम्ही चहा वपऊन पुढे वनघालो त्यािेळी बाबा अवतशय दु :खी झाला होता. आपण
माईला चेलेंज केलं याचं त्याला फार िाईट िाटत होतं. रामदास स्वामी आवण हनुमान हे त्याचं
आद्य दै ित. बाबा मारुतीरायाची करुणा भाकू लागला. आज बाबाचा पाय पण फ़ार दु खत
होता. अगदी २ वकमी चाललो ना की तो बसून जात, इतका त्रास होत होता. मग मी बाबाला
म्हं टलं “एखादा ररदम धरून चाललास तर कदावचत पाय कमी दु खेल” त्यालाही ते पटलं,
आवण दोघां नी हनुमान चावलसा चा ररदम ठरिला. हनुमान चावलसा एकदा म्हणायला साधारण
४ वमवनट लागतात. आम्ही ठरिलं, ११ िेळा अहुमान चालीसा होईिोिर थां बायचं नाही.
म्हणजे साधारण ४५ वमवनटे सलग चालायचं. असं केलंलं हे तंत्र बरच उपयोगी पडलं. मग
आम्ही तेच िारं िार करू लागलो. या िेळी अधुन मधून आम्हाला एक पररक्रमािासी वदसत
असे. त्यां च्या जटा होत्या, काळी सािळी पण सुढृढ शरीरयष्टी, ६ फ़ूट उं ची, कमरे ला पां ढरा
पंचा, हाती कमंडलू, असे बाबा होते ते. ते आम्हाला अधुन मधूनच वदसत. शक्यतो आम्ही जेव्हा
४५ वमवनटाचा टप्पा पार करून आराम करत असू तेव्हा ते आमच्या पुढे जात असत. मात्र
आम्ही त्यां च्या पुढे गेलेलं मला आठित नाही.
तर धरमाराय नािाच्या गािा जिळची ही गोष्ट. एका वठकाणी आम्ही आराम करत
असताना ते पण वतथे आले आवण आमच्या समोरच्या खडकािर बसले. नममदे हर झालं. मी

त्यां ना विचारलं “महारज जी, पररक्रमा मे हो?, कहासे उठायी आपने पररक्रमा?”ते म्हणाले
“हा. िैसे तो मै पररक्रमा मे ही हू, कई सालों से पररक्रमा कर रहा हू”. माझे प्रश् पुन्हा सुरु
झाले, मी विचारलं “कोई और भी रािा है क्या? आगे वपछे तो आप वदखते नही हो, बस बीच
बीच मे वदखते हो?”आम्ही रिा मागाम ने जात होतो. मला िाटलं हे महाराज वकनाऱ्यािरून
जात असतील आवण अधून मधून रस्त्यािर येत असतील, म्हणून मी त्यां ना हा प्रश् विचारला
होता. ते म्हणाले “रािे तो बहोत होते है , तुम बुलाते हो तो मै आ जाता हू यहा, अब इतनी बार
बुलाया तो आना तो पडे गा ना! नही बुलाओगे तो नही आउं गा”, मला काही कळे ना, मी कधी
या बाबां ना बोलािलं? म्हं टलं जाऊ दे , हा कुणी ब्रम्हचारी बैरागी बाबा वदसतोय, बोलला असेल
असच काहीबाही. ते साधू महाराज वनघून गेले. मी आवण बाबा पण थोड्या िेळाने वनघालो,
मात्र मनात विचार येतच रावहला.. मी या बाबां शी तर बोलले पण नाही आधी, मग मी बोलािलं
असं ते बाबा का म्हणाले? उत्तर सापडे ना.. म्हं टलं जाऊ दे , आपण आपला हनुमान चावलसा
सुरू करू… . अहो काय सां गू, असा विचार मनात येतो न येतो तोच समजलं, आतापयंत
वकमान ५५ िेळा तरी हनुमान चावलसा म्हणून झाला असेल आमचा! इतका धािा तर आपण
त्या मारुती रायां चाच करतोय… अगदी वनरपेक्ष भािनेनी!“हा. िैसे तो मै पररक्रमा मे ही हू,
कई सालों से पररक्रमा कर रहा हू”. रािे तो बहोत होते है , तुम बुलाते हो तो मै आ जाता हू
यहा, अब इतनी बार बुलाया तो आना तो पडे गा ना! नही बुलाओगे तो नही आउं गा”.. बाबां चे
शब्द माझ्या कानात घुमू लागले आवण समजलं… हे तर खुद्द मारुती राया! पण ते त्या िेळी
काही लक्षात आलं नाही.
आम्ही डहीला नं जाता कुआ िरून धरमारायला गेलो. वतथे छान जेिण झालं दाल बाटी
चं, मात्र सिय नसल्याने माझं पोट वबघडलं.. खूप दु खू लागलं. दोन वदिस पोट काही थां बे ना.
आता डॉक्टरला दाखिल्या वशिाय काही खरं नाही म्हणून कोटे श्वरला गेल्यािर डॉक्टर चा
शोध घेऊ लागलो, मात्र इथे मला एक अनमोल ठे िाच वमळाला, आयुष्यभराचा… आजही मी
तो जपून आहे असा, काय ते सां गते पुढच्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४३*

*नममदे हर.*
तर मागच्या भागात मी माझं पोट दु खत होतं ते सां गत होते. आम्ही कसं बसं कोटे श्वरला
पोचलो. वतथे दगडू महाराज आश्रमात गेलो. वतथे काही काही सोय नव्हती. आसन लािायची
जागा पण नव्हती, जी जागा होती अवतशय अस्वच्छ होती आवण मला खूप त्रास होत होता.
मला सारखं टॉयलेटला जािं लागणार होतं. वतथे ती ही सोय नव्हती. आम्ही वतथून वनघून
कुणाच्या तरी घरी आश्रय घ्यायचं ठरिलं, चार वकमी चालत जाऊन हे करािं लागणार होतं.
ते ही मागे जािं लागणार होतं. पण त्या आधी डॉक्टरला दाखिणं गरजेचं होतं. आम्ही चौकशी
केली तेव्हा समजलं की चां गला डॉक्टर कुक्षी मधेच वमळे ल, ते १४ वकमी दू र होतं. मी फार
फार गळू न गेले होते, मला खूप अशक्तता आली होती आवण २ वकमी चालून झाल्यािर मला
चक्कर येऊ लागले. आता मला भरती करून घेतील की काय अशी िेळ आली होती आवण
आम्ही अध्याम रस्त्यात होतो, वजथे िाहन ही नाही आवण कसली सोय ही नाही. झाडाखाली मी
बसून होते आवण बाबा िाहन शोधायला रस्त्यािर उभा होता. अशात मला एक फोन आला.
माझ्या मैवत्रणी च्या निऱ्याचा. मैया पण कशी कनिाळू आहे बघा, फोन तर सहज आला होता,
पररक्रमेची चौकशी करण्यासाठी, आवण माझी तब्ब्ब्येत बरी नाही समजल्यािर मैयां नी या
माझ्या मैवत्रणीच्या निऱ्याकरिी माझी सोय करून वदली.
माझ्या या मैवत्रणी चं सासर कुक्षी चं. नरे न जी म्हणजे माझ्या मैवत्रणी चे यजमान, त्यां नी
सहज म्हणून फोन केला होता मात्र मी इतकी आजारी आहे समजल्यािर कुक्षीला आपल्या
भािाला फोन केला आवण आमच्या साठी गाडीची व्यिस्था केली. आम्हाला घ्यायला कुक्षी हून

गाडी आली. नरे न जी चे भाऊ आवण भािजय दोघंही हातातली काम सोडून आम्हाला घ्यायला
आलीत. आम्ही डॉक्टरकडे गेलो. वतथे मला इं जक्शन दे ऊन तास भर झोपिून ठे िलं आवण
मग मात्र हे भैया भाभी आम्हाला घरी घेऊन गेले.
घरी नरे नजींच्या आईनी माझ्यासाठी एक मास्टर बेड रूम तयार करून ठे िली होती.
मी गेल्या गेल्या त्यां नी मला वलंबू सरबत करून वदलं, आईच्या मायेनी मला जिळ घेत त्या
म्हणाल्या “बेटा अब वचंता मत करना, तुम तुम्हारे अपने घर मे, अपने मां की गोद मी है ”.
मला खरं च तेव्हा आई जिळ असल्यासारखंच िाटू लागलं. वलंबू सरबत वपऊन मी झोपले, मां
पूणम िेळ माझ्या खोली च्या आसपासच होत्या, मध्ये मध्ये येऊन माझ्याकडे लक्ष दे त होत्या.
त्यां नी बाबाची पण खूप काळजी घेतली. घरातली सगळी लहान मुलं “बुआजी बुआजी”
म्हणत मला येऊन भेटून जात. संध्याकाळपयंत मला जरा बरं िाटलं. रात्री माझ्यासाठी मुगाची
मऊ स्तखचडी केली होती. माझी और्षधं मां मला स्वत:च्या हातानी दे त. रात्री त्या माझ्या
बाजूलाच झोपल्या होत्या. आवण सकाळी माझ्यासाठी एक सरप्राईज माझी िाट बघत होतं.
नरे न जी सकाळी अचानक वतथे आले होते…
ररतू भािसार आवण वतचे यजमान नरे न जी हे आमचे खूप जिळचे वमत्र. माझा ओंकार
आवण यां ची आरुर्षी हे अगदी पवहलीपासूनचे वमत्र, त्यात मी आरुर्षीची आिडती वशवक्षका,
आवण आमचं राहणं अगदी शेजारी. यां ची आरुर्षी प्रत्येक काम मला विचारून करायची, आवण
रोज मला भेटल्या वशिाय वतला जमायचं नाही. आमच्या या दोन कुटुं बात खूप सख्य आहे .
त्यात माझा आवण नरे न जींचा िाढवदिस एकाच वदिशी, ३० जानेिारीला आवण सवचन म्हणजे
माझा निरा आवण ररतू या दोघां चा िाढवदिस अगदीच आगेमागे, म्हणे १४ आवण १७ नोव्हें बर
चा. तेव्हा आमचे िाढवदिस पण एकत्र साजरे व्हायचे बरे चदा. आवण मग मात्र त्यां ची बदली
मंगलोरला झाली, त्यानंतर कुक्षीला त्यां ची माझी ती पवहलीच भेट, ती ही अचानक… त्यां ना
पावहल्यािर मला खूप भरून आलं..त्यां नाही अश्रू पुसल्यािाचून राहता आलं नाही, आवण गंमत

मावहतीये का, ही तारीख होती ७ जानेिारी ची. नरे न जी काही कामां नी कुक्षीला येणार होते
आवण म्हणून त्यां चा िाढवदिस साजरा करण्याची तयारी त्यां च्या घरच्यां नी करून ठे िली होती.
माझा पण िाढवदिस तेव्हाच असतो हे समजल्यािर मां नी माझाही िाढवदिस साजरा केला,
तो ही खूप िेगळ्या पद्धती नी.
भािसार कुटं ब हे गायत्री पररिारात सक्रीय आहे . गायत्री उपासना त्यां च्या कडची प्रमुख
उपासना असते. त्यां च्याकडे घरातल्या प्रत्येकाचे जन्म वदिस हे त्या त्या व्यक्तीकडून गायत्री
यज्ञ करिून साजरे केले जातात. घरात गोडधोड केल्या जातं आवण त्या त्या व्यक्ती कडून
घरच्या दे िाची पूजा आवण नैिेद्य दाखिल्या जातो. घरची लहान मोठी सगळी मंडळी त्या
व्यक्तीला औक्षिण करतात आवण आपापल्या पररने भेट ििू दे तात. संध्याकाळी भजन
ठे िल्या जातं आवण आजूबाजूच्या लोकां ना बोलािून काहीतरी नाश्ता वदल्या जातो. रात्री सगळं
कुटं ब एकत्र दे िळात जातं आवण घरी आल्यािर सगळी मंडळी रात्रीच्या स्वयंपाकाला
लागतात. अगदी प्रत्येक लहान मुलसुद्धा आपापल्या पररनी मदत करतं. तीन मुलं तीन सुना
आवण नातिंड असं हे कुटुं ब. त्यातले नरे न आवण ररतू मंगलोरला असतात पण िाढवदिस
शक्यतो कुक्षीला केला जातो. तसं झालं नाही तरी मां यज्ञाच विवडओ रे कोवडं ग करून त्यां ना
तो पाठितात.. तर असा असतो इथला विलक्षण िाढवदिस आवण माझाही िाढवदिस असाच
साजरा झाला. ते ही नरे न जीं च्या सोबत.माझ्याकडून गायत्री यज्ञ झाला, आवण नेमका त्याच
वदिशी गायत्री कलश कुक्षी मध्ये आला होता, त्याचं दशमन ही झालं.. २०१८ सालचा िाढवदिस
मी कधीही विसरू शकणार नाही. इथे मला एक आई वमळाली, एक पररिार वमळाला.. यां ना
मी कुक्षी मां असं नाि वदलय.
माझी तब्येत पूणम बरी झाल्यािरच मां नी मला वतथून जाऊ वदलं. तेही नरे न जी स्वत:
मला सोडायला आले होते. िाटे त थां बून माझ्या आिडीचं डे अरी वमल्कसुद्धा घेतलं. त्यां ना
वनरोप दे ताना पुन्हा एकदा या घरून मला वमळालेल्या प्रेमाची, त्या आईच्या मायेची उतराई

होऊ शकणार नाही हे जाणिलं आवण डोळ्याच्या कडा ओलािाल्यात. नरे न जींनी पण भरल्या
डोळ्याने वनरोप वदला आवण आम्ही चीखलद्याच्या िाटे ने वनघालो.
चीखलद्याला आम्ही लिकर पोहोचलो. वतथल्या मंवदरात आमचा मुक्काम होता.
अवतशय प्राचीन असं हे मंवदर आहे . मंवदरा च्या आिारात बरीच लहान मोठी मस्तिरं आहे त.
इथे एक खोली आहे आवण या खोली मध्ये एक दे व्हारा आहे . या खोलीत मोठ्या महाराजां नी
म्हणजे िासुदेिानंद सरस्वती महाराजां नी चातुमाम स केला होता, वतथेच त्याच खोलीत मला
आसन लािायची संधी वमळाली. इतकंच नाही तर “हे मंवदर तुम्ही असेपयंत तुमच्या ताब्यात
आहे ” असं म्हणून वतथल्या पूजा-यां नी या मंवदराच्या वकल्ल्या पण माझ्याकडे वदल्या. मी
दे खील अवतशय आनंदानी त्या मंवदराची पूजा केली, वतथे जप केला. मला खूप खूप आनंद
झाला कारण वजथे वजथे मोठ्या महाराजां नी चातुमाम स केला आहे वतथे वतथे त्या त्या खोलीत
जप करण्याची संधी मला वमळाली आहे .
तुम्ही माझे मागचे अनुभि िाचलेत, त्यात मी दोन तीनदा चीखल्ह्द्याचा उल्लेख केलेला
आठित असेल. इथे एक िेगळाच अनुभि आला असं मी तुम्हाला सां वगतलं होतं. खरतर इथला
वदिस खुपच छान गेला. चुलीिरचा स्वयंपाक करून खाण्यातली मजा, आनंद सगळं
अनुभिलं आवण आम्ही आनंदाने झोपी गेलो. मात्र थोड्याच िेळाने मी ओरडू लागले, मला खूप
घाम फुटला होता. ऐन जानेिारी मवहन्यात मी घामाने थबथबले होते. मी बाबाला उठिलं आवण
त्याला रामरक्षा म्हणायला लािली… कारण मी जे पावहलं होतं ते खूप िेगळं होतं. माझ्या
कल्पने बाहे र, खरं म्हणजे माझ्या विचाराच्या ही बाहे र होतं ते, आवण हो, एक नक्की सां गते,
ते स्वप्न नव्हतं.. कारण मी ते पावहलं तेव्हा माझे डोळे उघडे होते.. मला झोप लागली नव्हती
हे मला मावहत होतं कारण त्या िेळी त्या खोलीत असलेलं त्यां च िािव्य, त्यां चा आिाज मी
स्पष्ट ऐकला होता… .. पण िाचक हो या भागात नाही सां गता यायचं, बराच मोठा होईल हा
भाग.. तेव्हा हा िेगळाच अनुभि सां गते पुढच्या म्हणजे ४४ व्या भागात.

*नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४४*

*नममदे हर.*
मागच्या भागात मी तुम्हाला सां गत होते तो आगळा िेगळा अनुभि, वचखलद्या चा. तर
आम्ही सगळं आिरून झोपलो. अवतशय पवित्र वठकाणी आम्ही आज रावहलो होतो. इथे,
म्हणजे याच खोलीत मोठ्या महाराजां नी चातुमाम स केला होता, आवण म्हणूनच मला आियम
िाटलं की असा अनुभि इथे का यािा? सां गते. मी जप करत करत लोळत पडले होते, माझा
डोळा लागतो न लागतो अशी स्तस्थती. मी झोपले नव्हतेच पण खूप झोप येत होती मला, आवण
आता मी डोळे बंद करणार तोच माझ्या डोळ्यासमोर धूसर धूर पसरल्याचं मला जाणिलं. त्या
धुरातून एक अस्पष्ट आकृती पुढे आली. तो एक मानिी आकार होता. ती आकृती स्पष्ट झाली
आवण वतचं रुपां तर एका म्हाताऱ्या बाई मध्ये झालं. त्या बाईचे केस पां ढरे फेक आवण मोकळे
असून हलके कुरळे आवण खां द्या एिढे लां ब होते. वतनी लाल आवण काळ्या फ्रेम चा चष्मा पण
लािला होता. ती वििस्त्र होती आवण रडत होती. अवतशय केविलिाणी वदसत होती. वतनी वतचे
दोन्ही हात माझ्याकडे लां ब केले. ते सुरकुतलेले होते. वहरव्या नसा वदसतील इतकी ती बाई
म्हातारी आवण तब्ब्ब्येवतनी खचलेली वदसत होती. दोन हात लां ब करून ती मला विनिणी करत
होती, गयािया करत होती.“मला खूप त्रास होतोय गं. हे लोकं मला खूप छळताहे त, मला
िाचि.. माझी मदत कर, मला यातून बाहे र काढ”. तीचा आिाज खूप केविलिाणा आवण
आतम होता.. आवण मी खूप हतबल असल्यासारखं मला िाटत होतं. तो धूर पुन्हा दाट झाला.
ती बाई हळू हळू आकार बदलू लागली आवण एक १५-१६ िर्षां चा मुलगा त्या धुरातून पुढे
आला, ती बाई आवण तो मुलगा वदसायला बरे च सारखे होते, त्या दोघां च चरचरीत नाक आवण
बोलके डोळे अगदीच एकसारखे.. आवण हा मुलगा वदसायला सुरेख मात्र अत्यंत दु :खी होता.

वििस्त्रच होता, गुडघ्यात मान घालून बसला होता. त्याच्या ओठाखाली उजव्या हाताला
असलेला तीळसुद्धा मला स्पष्ट आठितोय. तो रडत होता, त्याच्या गालािर अश्रुंचे डाग पडले
होते. तो अगदीच असहाय होता, मी त्याला खुणेनीच विचारलं “काय झालं”.. त्यानी माझ्याकडे
पाठ केली. त्याच्या पाठीिर शरीराच्या आत असलेल्या सगळ्या अियां ची वचत्र गोंदिलेली
होती.. आवण मध्ये मध्ये रक्ताचे थेंब वदसत होते.. तो म्हणाला “मला हे सगळं खूप त्रास दे तय,
मला यातून मोकळ कर”.. त्याचं ते दु :ख मला बघित नव्हतं.. मी त्याला हात लािायला हात
पुढे केला तर माझ्या हाताला फक्त खूप थंड असं काहीतरी जाणिलं, स्पशम झाला नाही.. आवण
मी भानािर आले… बाबा बाबा म्हणून ओरडू लागले… मी घामानी वचंब वभजले होते..
पण एक सां गू का, मला या दोघां नी काही इजा केली नाही, मला त्यां ची भीती पण िाटली
नाही, पण असं माझ्यासोबत पवहल्यां दाच झालं. मला एक एक बारकाई व्यिस्तस्थत आठिते,
एक एक संिाद व्यिस्थीत आठितो, हे स्वप्न नव्हतं हे मी नक्की सां गू शकते. पण मला माझ्या
आजूबाजूचं भान नव्हतं त्यािेळी हे ही नक्की. ही दोघं नक्की कुणीतरी होतीत. ती मला मदत
मागत होतीत. त्यां चा हे तू मला त्रास दे ण्याचा नव्हता हे मला स्पष्ट समजत होतं, मी त्यां ची मदत
करू शकत नाही हे ही मला मावहत होतं कारण ती िेगळ्या योनीतली आहे त हे मला समजत
होतं… बाबानी रामरक्षा म्हं टली, मला झोप लागेिोिर तो माझ्या डोक्यािर हात ठे िून बसला
होता. मी सकाळी उठले तेव्हा मी शां त झाले होते, आवण शांतपणे मी बाबाला सगळं सां वगतलं
दे खील, पण मनातून मी अस्वस्थ होते. हे नक्की काय होतं आवण असं का झालं, आवण मलाच
ते दोघं का वदसले हे मला समजत नव्हतं. मात्र ते माझ्या आजूबाजूलाच आहे त असा भास मला
दु सऱ्या वदिशी सकाळी दे खील होत रावहला. दु पार नंतर मात्र अचानक नाहीसा झाला. नंतर
मात्र पुन्हा कधी असं झालं नाही मात्र याचा उलगडा मला पुढे महे श्वरला झाला. मी हा अनुभि
फार कुणाला सां गीतला नाही कारण लोक विश्वास ठे ित नाही, मात्र मला याचा उलगडा झाल्या
नंतर तो पटला ही आवण समजला ही. मी महे श्वर आल्यािर तो सां गेन असा विचार केला होता
मात्र तुमची उत्कंठा न िाढिता मी तुम्हाला आताच सां गते.

महे श्वरला मला एक संन्यासी भेटलेत. त्यां चे पण मला बरे च अनुभि आलेत पण ते मी
आपण महे श्वरला पोहोचल्यािर सां गेन. आता फक्त या अनुभिाचा उलगडा तेव्हा सां गते. मी
दोन संन्याश्यां ना ह्या अनुभिा बद्दल विचारलं आवण दोघां नी ही जिळपास एकाच प्रकारचा
उलगडा वदला म्हणून मी तोच ग्राह्य धरते आहे . तर कल्याणपूर नािाच्या गािाला जेव्हा मी गेले
तेव्हा वतथे लाल पुरी महाराज होते, त्यां च्याशी मी या अनुभिाची चचाम केली. त्यां नी संध्याकाळी
वदिा लािाला तेव्हा मला बोलािून घेतलं आवण माझ्याकडून गीतेचा १५ िा अध्याय िाचिून
घेतला. हा रोज म्हणायचा असं सां वगतलं आवण त्या दोघां ची आठिण करून हा अध्याय
म्हणायचा आवण त्यां च्या मुक्तीसाठी प्राथमना करायची असं सां वगतलं. वबचारे दु :खी जीि आहे त,
गती साठी यत्न करताहे त असं सां गून अवजबात भय िाटे ल असे ते दोघं नाही, याची शाश्वती
वदली. मात्र ते नक्कीच कुणी परायोवनतले लोक आहे त हे ही खात्री पूिमक सां वगतले. महे श्वरला
हृदय वगरी महाराजां नी अजूनच स्पष्ट सां वगतलं. ते म्हणाले “दे खो, ये एकदम आम बात है ,
डरने की जरुरत नही है , तुम अब नममदा वकनारे श्रद्धा पूिमक चल रहे हो, साथ मे ध्यान और
पूजा पाठ भी कर रहे हो, ऐसे मे तुम्हारा मन शुद्ध होता जा रहा है , जैसे जैसे तुम्हारी साधना
बढे गी िैसे इस प्रकार के की अनुभि तुम्हे आयेंगे. इसका कारण मै तुम्हे बताता हु. तुम साधना
मे आये हो वकंतु अभी तुम नये हो, तुम्हारा मन साधना मे तो आ रहा है लेकीन अभी स्थीर नही
है , लेकीन स्थीरता के पथ पर है . मनकी ऐसी स्तस्थती जो दोनो ही तरफ मतलब सां साररक
जीिन मे और अध्यात्म की और भी आधी आधी है िह मन थोडा कमजोर हो जाता है और
परायोनीयो के वलये तुमसे संपकम बनाना आसां न हो जाता है . जैसे तुमने कहां की िो तुम्हे
तकलीफ दे ने के वलये नही आये थे, पर तुम्हारी मदद मां गने के वलये आये थे, िही सच है . तुम
उन्हे बताओ की तुम उनकी मदद नही कर सकती, क्युं की तुम उतनी ताकतिर नही हो.
लेकीन उनको उनके भोग को भोगने की क्षमता वमले इसके वलये तुम मां नममदा से जरूर
प्राथमना करोगी. पररक्रमा िासीयोंकी कोई इच्छा मां अधुरी नही रखती यह सब जानते है , और
इसी वलये िे परायोनी के जीि भी तुम्हे संपकम करते है . तुम्हारे मन की स्तिथी उस िक्त बोहोत

ही शुद्ध रही होगी और मन ईश्वर मे विलीन रहा होगा, तभी तुम्हारा संपकम उनसे हो पाया.
ईश्वर को उनके वलये प्राथमना करो. गीता के १५ िे अध्याय का उनके वलये रोज पाठ वकया करो
”. हे ऐकून मला जरा धीर आला. तेव्हापासून रोज गीतेचा १५ िा अध्याय माझ्या िाचनात
आहे .
इथून पुढे आम्ही बोधिाडा सेमारदा अचोदा असं करत काल्याणपुरालाला पोहोचलो,
मात्र काल्याणपुराच्या अगोदर थोडी मावहती म्हणून सां गते. बोधिाड्याला अवत प्राचीन मंवदर
आहे जे श्री यंत्राच्या आकाराचं आवण बां धणी चं केलं आहे . त्याच्या िरच्या भागातून बघता
आजही सात पदर वदसून पडतात. या मंवदराला आपण कोणत्याही एका बाजूने बवघतलं तरीही
सात पदर आपण मोजू शकतो. हे मंवदर दे खील डूब क्षेत्रात येत असल्याने अश्या प्रकारची
ऐवतहावसक आवण उजेचा विचार केला असता िैद्न्यावनक बां धकाम असलेली वठकाण
पाण्याखाली जाऊ नये असं िाटत. श्री यंत्राचा आकार आवण बां धणी अशी असते की त्याच्या
मध्यिती सिम बाजूनी सकारात्मक उजाम वफल्टर होऊन येते आवण एकवत्रत होते, आवण अशा
वठकाणी इथे अवतप्राचीन वशिवलंगाची स्थापना केली आहे . इथला नंदी मात्र जुना खणल्याने
निीन लािण्यात आला आहे मात्र खणलेली मूती आपल्याला बघायला वमळते. बोधिाड्याला
जाता रस्त्यात एक िडाचं प्राचीन आवण भलं मोठं झाड आहे . जिळ जिळ सात िडाची झाडं
एकत्र येऊन हे तयार झालं आहे . इथे विलक्षण सकारात्मक उजाम जाणिते. या झाडाची काय
नक्की महती आहे मावहत नाही पण हे झाड उभ्यापेक्षा आडिं िाढलेलं आहे आवण पारं ब्या
समोर येऊन छान जाळी तयार झाली आहे . या झाडाखाली प्रत्येक पररक्रमािासी थां बतो आवण
इथे थां बल्या नंतर पररक्रमािावसयां चा थकिाच जातो असं मी ऐकलं ही होतं आवण अनुभिलं
ही आहे .
बोधािाडा इथे एक रात्र मुक्काम करून आम्ही सेमारादाला गेलो वतथे र्षणमुखानिां नी
बां धलेलं सुंदर नममदा मंवदर आहे . इथे सगळ्या सोयी आहे . या मंवदराची गंमत अशी की हे

मंवदर एका रात्रीत उभं झालं असेल यािर विश्वासच बसत नाही. इथून पुढे आम्ही धनखेडी,
बाकानेर करत लुनेरला जाणार होतो पण रस्त्यात काल्याणपुराला थां बलो. बाकानेरला त्या
वदिशी काहीतरी कारणाने वहं दू मुिीम दं गल झाली होती, त्यामुळे िातािरण जरा तापालेलं
होतं. अशात एका मस्तिरातल्या एका पूजा-यां नी आम्हाला एक मोलाचा सल्ला वदला. काही
वहं दू दु कानदारां नी आमची मदत केली आवण आम्ही त्या िातािरणातून सुखरूप बाहे र पडलो
खरं , पण त्या िेळीची पररस्तस्थती तणािपूणमच होती. संध्याकाळचे ४ िाजून गेले होते, आवण ज्या
िेळी आसरा घ्यायचा त्या िेळी आम्ही पुढे वनघालो होतो. मात्र काल्याणपुराच्या लाल पुरी
महाराजां ची भेट आवण त्या पुढचा अनुभि हे दोन्ही अविश्वसनीय आहे त. मी मागच्या भागात
काल्याणपुराच्या अनुभिाचा उल्लेख केला होता. तो मी पुधःच्या भागात सां गणार आहे . वशिाय
गंगा कुंडाबद्दल आवण इथे आलेल्या िेगळ्या अनुभिाबद्दल पण पुढे सां गते .. आवण हो, तो
मोलाचा सल्ला आवण बाकानेर च्या दु कानादारां नी केलेली मदत पण सांगते… ४५ व्या भागात.
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*नममदे हर.*
मागच्या भागात मी तुम्हाला बाकानेर मधल्या तणाि ग्रि स्तिथी बद्दल सां गत होते.
वतथूनच आता पुढे जाऊयात.खरं तर आम्ही बाकानेरला थां बायचं ठरिलं होतं, आम्ही एका
मंवदरात पण गेलो होतो, पण वतथल्या पूजा-यां नी आम्हाला वतथून पुढे जायचा सल्ला वदला. ते
म्हणाले, इथे तुम्ही सुरवक्षत नाही असं नाही पण इथलं िातािरण आज काही ठीक नाहीये.
मंवदर तसं शहराच्या मध्यभागी आहे , आवण हा भाग संिेदनशील भाग आहे . एकदा का अंधार
पडला की कुणी फारसं बाहे र पडणार नाही आज, मग तुमच्या जेिणा खाण्याचं आवण
सुरवक्षततेचं कोण बघणार? त्यापेक्षा तुम्ही पुढे जा. वतथल्या दोन तीन वहं दू दु कानदारां नी ही
हाच सल्ला वदला. आम्हाला भरपूर गूळ दाणे, वबस्कीट, शीतपेयाच्या दोन बाटल्या असं बरच
सामान वदलं, म्हणजे रात्री आम्हाला भोजन प्रसादी नाही वमळाली तरी त्या सामानािर आमचं
भागू शकेल इतकं सामान दे ऊन आम्हाला अंधाराच्या आत बाकानेर सोडा असं सां वगतलं.
वनदान या संिेदनशील भागाच्या तरी दू रच जा असा सल्ला वदला. आम्ही तो ऐकला आवण पुढे
वनघालो.पुढे बरच अंतर मुिीम ििीच होती. आमच्याकडे लोक बघत होती आवण तणाि
आहे हे ही आम्हाला वदसत होतं. खरं तर माणसं िाईट नसतात हो, पररस्तस्थती िाईट असते.
माणूस म्हटलं की त्यात माणुसकी चा अंश ही नाही असं कसं होईल? म्हणजे धमम कोणताही
असू दे त, माणूस हा कुठे तरी माणूस असतो, मात्र या िेळीची पररस्तस्थतीच िाईट होती अन्यथा
काही मुिीम बां धिां चा दमगढ च्या आधी मला आलेला अनुभि अंगािर काटा आणणारा
आहे . त्यािेळी मला त्यां च्यातली माणुसकीच नाही तर त्यां च्यात असलेली ईश्वरी प्रिृत्ती ही
प्रकर्षाम ने वदसली, त्यां चं नममदा मैया िरचं प्रेम ही वदसलं, पण तो अनुभि आपण दमगढला

जाऊ तेव्हा सां गेन, आधी आता बाकानेर. तर लोकां च्या चेहऱ्यािर आम्हाला तणाि स्पष्ट
जाणित होता, आम्ही झपाझप पािलं टाकत २ तासात जिळ जिळ १२-१३ वकमी चालून पुढे
आलो. इथे दू र एक छोटीशी ििी वदसत होती. कल्याणपूरा असं या ििीचं नाि. ही ििी
पूणम वहं दू ििी आवण बाकानेरपासून तशी लां ब. इथे राहायाचं ठरिलं पण वठकाण सापडे ना.
एक पिाशीच्या बाई वदसल्या, म्हणाल्या “हमारे घरमे रह सकते थे लेकीन काम शुरू है , तो
जगह नही है पर भोजन कर ही सकते है .. रहने के वलये आप वशिमंवदर चले जाओ”. आम्ही
वशिमंवदरात गेलो.
वतथे लालपुरी बाबा म्हणून एक साधू महाराज असतात. अगदी म्हातारे से . त्यां च्याकडे
एकच खोली. एक लहानसं हनुमान मंवदर आवण एक वशि मंवदर. आम्ही वतथे गेलो तेव्हा त्या
बाबां नी आम्हाला बाहे र आसन लािायला सां वगतलं. आपापला स्वयंपाक करून घ्या असं
सां वगतलं मात्र ते स्वयंपाकाच्या मदतीला आलेच. इथे चूल बाहे रच आहे . एक टाकी आहे आवण
भां डे कुंडे ठे िायची जागा ही बाहे रच आहे . टाकी खाली एक मोठा टब ठे िलाय वतथे असतात
सगळी भां डी. टाकीलाच लागून खाली दोन कप्पे केले आहे त वतथे वकराण्याचं सामान असतं.
असं मि हिेशीर स्वयंपाक घर होतं यां चं, खूप आिडलं मला. पािसात मात्र ते काय करतात
ते काही मावहत नाही, मी विचारलं पण नाही. मला इथे एक रात्र काय ती घालिायची होती.
असो.
तर स्वयंपाक पाणी, जेिणं झाली. साधू बाबां नी रामचररत मानस चं बाल कांड िाचून
समजािून सां वगतलं. रात्री चे साडे बारा झाले होते. रामहृदय म्हणून आम्ही झोपणार होतो आता.
आवण काय झालं मावहतीये का? हे बाबा खूप अस्वस्थ िाटू लागले अचानक. आम्हाला िाटलं
म्हातारे आहे त, थकले असतील, म्हणून त्यां ना आराम करू दे ऊ आवण आपण पण आराम
करू असं म्हणत आम्ही बाहे र आलो. त्यानंतरही साधू बाबां च्या खोलीतला लाईट बराच िेळ
सुरूच होता. मलाही नीट झोप येत नव्हती. बाबाही तसा जागाच होता. आवण लाल पुरी बाबा

खोलीतून बाहे र आले. त्यां नी आमच्याच बाजूला आसन लािलं. मी विचारलं त्यां ना “क्या हुआ
बाबा? भीतर क्यू नही सोये? बाहर क्यू आ गये इतनी थंडी मे?”तर त्यां नी माझ्या प्रश्ाचं उत्तर
वदलच नाही.
ते उठून बसले, ते पाहून मी पण उठून बसली. ते उठून माझ्या जिळ आले, माझ्या
डोक्यािर हात ठे िला. त्यां च्या डोळ्यात माझ्यासाठी खूप प्रेम होतं आवण ते जे काही आता
बोलले ते ऐकून माझ्या अंगािर काटाही आला आवण माझ्या आत, खूप खोलात काहीतरी
हलतंय असं मला जाणिू लागलं. माझा माझ्या कानां िर विश्वास बसेना, पण माझे डोळे मला
जे दाखित होते ते मला जाि पटत होतं. लाल पुरी बाबां ना जे बोलायचं होतं ते बोलून ते पुन्हा
आपल्या जागेिर जाऊन झोपले सुद्धा मात्र मी नंतर वकतीतरी िेळ तशीच वतथेच बसून रावहले.
कारणही तसंच होतं. सां गते.
तुम्हाला आठितंय का? अनुभि मावलकेच्या अकराव्या भागात मी तुम्हाला एका
संन्यास्याबद्दल सां वगतलं होतं ते? खलघाटला मला एक राजवबंडा सन्यासी भेटला होता,
आठितंय का? खलघाटला झालेला संिाद मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सां गते म्हणजे तुमची वलंक
लागेल नीट.
मी खलघाटला जातानाची गोष्ट आहे बघा. “अभी वकतना दू र है खल घाट” असं
विचारल्यािर तो थां बला, म्हणाला,”माई आपण फक्त चालत राहायचं असतं, बाकी विचार
करायचा नसतो”, मग मझ्याकडे पाहून म्हणाला, प्रश् पडतात तुम्हाला, पण विचारत नाही
तुम्ही..चां गलय, आपल्या प्रश्ां ची उत्तरं आपल्यालाच शोधायला लागतात… .आता तुमच्या
मनात जे प्रश् आहे त ते सुटतील लिकर… फ़क्त एक करा, राम सोडू नका.”आवण झपाझप
पािलं टाकत तो पुढे वनघून गेला.
पुढे खलघाट आश्रमात भोजन प्रसादी झाल्यािर मी राम मंवदरा समोरा बसली होती
तेव्हा तो संन्यासी वतथे आला, त्या राम मूतीकडे बोट दाखिलं आवण म्हणला… .“राम… …

.राम राम मैया जी… ”असं म्हणत तो संन्यासी वनघून गेला, आवण मी त्या पाठमोऱ्या
संन्याशाकडे बघत राहीले… तो आपल्या खोलीत वनघून गेला आवण मग माझी नजर त्या
संन्याशाने दाखिलेल्या रामाच्या मुतीिर स्थीर झाली. भान आलं तेव्हा १२ िाजले होते…
आठितंय हे बोलणं? मला एकदम हाच प्रसंग आठिला, कारण लाल पुरी बाबा माझ्या
डोक्यािर हात ठे िून हे च म्हणाले होते *“बेटा, राम को कभी मत छोडना, उनको कभी दू र
मत रखना”.. तेच शब्द, फक्त भार्षा िेगळी*. खलघाट चा तो राजवबंडा संन्यासी मराठीतून
बोलला आवण हे लाल पुरी महाराज वहं दीतून. *असं कसं कुणी दोन संन्यासी िेगिेगळ्या
वठकाणाचे, मला एकच संदेश दे तात? आवण शब्दश: सारखाच? आवण सां गू, दोन नाही, तीन
संन्यासी.. पुढे मां डूला ही हाच प्रकार घडला, हाच संदेश वमळाला.. ह्याच शब्दात! असे शब्द
अन शब्द कसे एकसारखे राहू शकतात?* याचा ही उलगडा महे श्वरला झाला, उलगडा नाही
म्हणता येणार, पण संदेश समजिल्या गेला काहीसा, असं म्हणू, पण ते मी आत्ता नाहीच
सां गणारे , कारण अजून इथेच म्हणजे कल्याणपुराचा एक अजून अनुभि बाकी आहे . सां गते
तर “राम को मत छोडना” असं म्हणून ते बाबा आपल्या जागेिर जाऊन झोपले, आवण
मी मात्र बराच िेळ वतथेच, होती तशीच बसून रावहले.
माझ्या मनात काय सुरु होतं त्यािेळी हे काही आता आठित नाही. बऱ्याच िेळाने मी
आडिी झाले, िीवपंग बॅग मध्ये वशरले, पडून रावहले पण झोप काही लागेना. तरी साधारण
रात्रीचे अडीच तरी िाजले असतील, माझं सगळं मन त्या लाल पुरी महाराजां कडे होतं, त्यां च्या
डोळ्यातलं प्रेम, आस्था आवण आपुलकीचे भाि आवण कळकळ मला आठित होती. मी
लालपुरी बाबां कडे पावहलं . कृर्ष शरीर यष्टीचा हा म्हातारा साधू अंगािर एक चादर घेऊन होता
फक्त, कडाक्याच्या थंडीत! कुडकुडत होता अक्षरशः आवण मी मात्र उबदार िीवपंग बॅग
मध्ये लोळत पडले होते. मला माझी लाज िाटत होती, पण थंडीमुळे बाहे र पडायची वहम्मत
होईना. मात्र एक क्षण असा आला की माझ्या थंडी पेक्षा माझी लाज मोठी होऊन गेली. मी

िीवपंग बॅग च्या बाहे र आले, िीवपंग बॅग घेतेली आवण लाल पुरी महाराजां जिळ गेले,
“महाराज जी, आपको बहोत सदी लग रही है , आप को ये मेरी िीवपं ग बॅग दू क्या? ये मेरी
ओढी हुई है पर इसके इलािा मेरे पास और कुछ नही है , मै यही आपको दे सकती हू” ते
म्हणाले “दे दो बेटी, अब इस बूढे शरीर को सच मे जरुरत है ”. मी त्यां ना त्या बॅग मध्ये कसं
जायचं ते सां वगतलं आवण त्या बॅग मध्ये वशरल्यािर त्यां ना झोप पण लागली. उत्तर रात्रीचे काही
तास मला थंडीत घाललािे लागले पण त्या म्हाताऱ्या साधूला शां ततेनी झोपलेलं पाहून त्या
थंडीला ही मला फार त्रास द्यािासा िाटला नसेल!
सकाळी बाबा उठल्यािर त्याला रात्रीचा हा प्रकार समजला आवण तो म्हणाला “ तू
चां गलंच काम केलं गं पण आता आज आवण पुढच्या रात्री तू काय करणारे स? तुझ्या जिळ
काहीही नाहीये, मी तुला एक चादर दे ईनही पण त्यानी भागणार आहे का?”खरं तर त्याच्या
प्रश्ाचं उत्तर माझ्याकडे ही नव्हतं, आवण माझ्या मनाला हा प्रश् वशिला पण नाही.“बघू”,
असं एका शब्दात उत्तर दे ऊन हा विर्षय इथेच थां बला. बालाभोग करून, लाल पुरी बाबां चा
वनरोप घेऊन आवण “राम को मत छोडना” हा संदेश मनाशी पक्का करून मी पुढे वनघाले.
जेम तेम ३ ते ४ वकमी अंतर पार करून झालं असेल नसेल, म्हणजे लाल पुरी महाराजां च्या
आश्रमातून वनघून जेम तेम तास भर झाला असेल नसेल तोच एक असा काही विलक्षण अनुभि
आला की आजही आठिलं की शहारून यायला होतं. मैया आपल्या बरोबर चालत असते
आवण ती सिमज्ञ आहे हे मावहत असूनही ती जे अनुभि दे ते ते त्या िेळी वतच्या कुशीत वशरून
समपमण करायलाच भाग पाडतात. आपण पररक्रमा करत रहािी आवण वतच्या लीला बघत
राहाव्या, बस, बाकी काही काही नको असं आवण फक्त असंच िाटू शकतं. मला जो अनुभि
आला तेव्हा माझ्या समोर एक व्यक्ती येऊन उभी रावहली, आवण त्या व्यक्ती नी जे केलं, आवण
जे बोललं ते पाहून मी उभ्या जागी मटकन खालीच बसले! आनंदाने रडािं की आियाम ने रडािं
हे च कळे ना. मात्र त्यािे ळी माझ्या समोर उभी असलेली व्यक्ती अवजबात गोंधळलेली नव्हती
आवण मी मात्र अवजबात भानािर नव्हते. कसं? कसं कळतं वतला? अगदी नेमकं? मला मात्र

काहीच कळत नव्हतं… पण तुम्हाला जेव्हा हे कळे ल तेव्हा तुमची अिस्था माझ्यापेक्षा िेगळी
नसणार हे वनवित! मी जशी मटकन खाली बसले ना, तसाच काहीसं तुम्हालाही होणारे .
सां गणार आहे मी तुम्हाला सगळं , अगदी एकूण एक सवििर.पण पुढच्या म्हणजे ४६ व्या
भागात.

नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४६*

*नममदे हर.*

तर मागच्या भागात मी सां गत होते लाल पुरी बाबां च्या कडून बाहे र पडल्यािरचा
अनुभि. मी िीवपंग बॅग लाल पुरी महाजां ना वदली होती आवण आता माझ्याजिळ पां घरायला
काहीही नव्हतं. आम्ही बाहे र वनघालो आवण थोड्याच िेळात एक माणूस माझ्या पुढे येऊन
उभा रावहला… तो जे काही बोलला ते ऐकून मी रडूच लागले, मटकन खालीच बसले असं मी
तुम्हाला मागच्या भागात सां वगतलं होत, तर असं काय झालं होतं ते आता सां गते. तर आम्ही
वनघालो, िाटे त एक कार आम्हाला बघून थां बली. एक पिास पंचािन ियाचा माणूस खाली
उतरला. नममदे हर झालं, आवण त्याने मला प्रश् केला “मैयाजी, मुझे आपको कुछ दे ना है ,
आप ले कर जाओगे क्या?”पररक्रमािासीयां ची सेिा म्हणून बहुतेकदा लोक वशधा दे तात. मागे
एकदा एका भाविकाने मला खूप वशधा वदला होता त्यात २ वकलो तांदूळ, एक वकलो डाळ,
तेल मीठ मसाले, असं सगळं वदलं आवण आमच्या सामानासोबत ते िाहून नेणं आम्हाला
कठीण होऊ लागलं होतं, म्हणून तो अनुभि गाठीशी ठे िूनच मी उत्तर वदलं “बाबा जी, आपको
मना नही करें गे लेकीन ऐसा कुछ मत वदजीयेगा जो हमे लेकर जाने मे भारी हो जाये, बाकी
आपकी श्रद्धा का सम्मान तो हमे करना ही है” त्याने पण लगेच सां वगतलं की जे काही तो
मला दे णार आहे ते अगदी हलकं आहे आवण आमच्या कामात पडणार आहे . तो म्हणाला,“
नही मैयाजी, एकदम हलका है और आपको जरूर काम आयेगा, बस एक बात है , बाबाजी
के वलये नाही है , वसफम आपके वलये है , बाबाजी को हम चाय वपलायेंगे लेकीन जो दें गे िो तो
आपकेही काम की चीज है , उसे आप ही रखीयेगा”. मनात विचार केला असं काय दे णारे
बाबा हा? बघू,“ठीक बाबा जी, दे दो”… .. त्यां नी मला काय द्यािं हो? विश्वासच बसणार

नाहीये तुमचा… आवण हे ऐकून माझी अिस्था काय झाली असेल याची तुम्ही कल्पना करू
शकता… सां गते.. तो माणूस कार पाशी गेला, एक पां ढऱ्या रं गाची चां गली मोठी प्लास्तस्टकची
वपशिी घेऊन आला आवण म्हणाला “मैयाजी दो कम्बल है , हलकी है बोहोत, लेडीज िाली है
और ल्ह्म्बाई थोडी कम है , पार आपको आ जायेगी, बाबा जी को छोटी हो जायेगी. आप लोगे
तो मन को शां ती वमल जायेगी” … मी आताच लाल पुरी बाबां च्या आश्रमातून वनघाले होते,
माझी िीवपंग बॅग त्यांना दे ऊन.. आवण तासाभरातच कसा काय माणूस भेटािा माला, ते ही
दोन फ्लीस ब्ँकेट् स घेऊन.. आवण ते ही फक्त माझ्यासाठी?…मी ती वपशिी हातात घेतली
आवण मटकन खालीच बसले, रडूच लागले. कसं? कसं वतला कळतं मला कशाची गरज आहे
ते? कसा हा माणूस अगदी आजच मला भेटािा? याच्या जिळ माझ्या गरजेचीच गोष्ट नेमकी
कशी असािी? नेमकी माझ्याच गरजेची? मी आवण बाबा दोघं ही होतो वतथे, पण बाबाला
द्यायला ह्याच्याजिळ काही नव्हतं आवण मला दे ण्यासाठी होतं, तेच जे मला प्रिासात
लागणारे !!
मी शां त झाले आवण ठरिलं, विचारायचं याला, कुणी सां वगतलं रे बाबा तुला जा आवण
वहला मदत कर म्हणून? असा कसा आलास तू अगदी दे िासारखा माझ्या गरजेची ििू
घेऊन?… विचारलं मी, तर म्हणाला,“घर के वलये लेकर जा रहा था, आपको दू र से ही दे ख
वलया था, अचानक खयाल आया, आप पररक्रमािासी काफी कष्ट उठाते हो, सोचा आपके
पास ओढने के वलये कूछ होगा भी या नही? आपको दे खा मैने मैया जी और मन वकया बस,
ये तो आपको ही दे ना चावहये, वफर क्या एक बार आपको दे ने का खयाल मन मे आया तो अब
तो आपको दे ना ही था, घर के वलये और ले लुंगा बाद मे.”त्याचं हे बोलणं ऐकून मी तर वनःशब्द
झाले होते… हे सगळं कसं होतं ते कधीच समजत नाही आपल्याला, आवण हे असं होतं हे ती
दाखित जाते, नेहमीच… आम्ही पुढे वनघालो.

खरं आता लुनेरला थां बून आराम करािा असं िाटत होतं पण दे ि जाणे वतथे थां बायची
इच्छाच झाली नाही. िेळही होता, पुढे वनघालो तर सगळा शेतातला रिा. पाणी मागायला
दे खील कुणी नाही. आधी लुनेरपयंत आवण नंतर पुढे १२ वकमी चालून झालं होतं आवण आता
थकिा आला होता, भूकही लागली होती. संध्याकाळ असल्यामुळे शेतां मध्ये ही कुणी नाही,
मात्र दू र हायिे चा आिाज येत होता. रस्त्यात मात्र मैयां नी आमची सोय केलीच. इतक्या मोठ्या
पररसरात फक्त एक झोपडी आम्हाला वदसली. वतथे पाणी मावगतलं, मैयाजींनी पाणी आवण
सोबत ताक ही आणलं. ताक म्हणजे माझ्यासाठी अमृत आहे मावहतीये का? खूप आिडतं
मला.. अगदी मी ताकािर जगू शकेन, इतकं.. आवण अश्या थकलेल्या िेळी ते मला नं मागता
वमळत गेलय ! असो, तर माझी पाण्याची तहान चक्क ताकािर शमिण्यात आली. इथे नं अजून
एक गम्मत झाली.“दाने दाने पे वलखा होता है खाने िाले का नाम “हे आपण नेहमीच म्हणतो
नं? ते इथे इतकं सत्य होतं मावहतीये का? इथे, या झोपडीत, म्हणजे बालीपुरा गाि बरं का हे ,
तर या मैयां नी कणकेचे मोठाले लाडू पण आम्हाला वदले, आवण सोबत एक लाडू एका वपशिीत
भरून वदला. म्हणाली,“मैया जी, अभी थोडी दे र पहले यहाँ से एक पररक्रमािासी बाबा भी
आगे वनकल गये है , ज्यादा दू र नही गये होंगे, आप तेज चलते हो, पकड लेना उन्हे , और ये
लड् डू उनको दे दे ना” ठीके, दे ईन मी.. असं म्हणत वनरोप घेतला आवण वनघालो. आता एकच
ध्यास होता. हा लाडू ज्याच्या नािे वलवहला होता त्याला पोहोचिणे. कसं असतं नं, त्या िेळी
मला अजून काही वदसत नव्हतं, माझ्या नजरे समोर फक्त तो भुकेला पररक्रमा िासी येत होता,
ज्याच्या नवशबात हा लाडू वलवहला होता. आवण मैयाची इच्छा होती ती, एक म्हातारा संन्यासी
एका झाडाखाली बसलेला वदसला. बालीपुरा मधल्या झोपडी िाल्या मैयां नी िणमन केला तसाच
… नममदे हर झालं, आवण मी त्याला त्याच्या नािाचा लाडू वदला. सां वगतलं, मागे जी झोपडी
लागली नं, त्या मैयां नी तुम्हाला बवघतलं होतं, म्हणून तुमच्या साठी पाठिलाय. तर तो संन्यासी
काय म्हणतो,“मुझे तो कोई झोपडी वदखी ही नही, आप अपने खाने मे से मुझे दे रहे हो, मेरे
वलये तो आप ही मैयाजी हो” असं म्हणत त्यां नी मला नमस्कार केला… .. काय ही वकमया

वतची, वजथे आम्ही थां बलो ताक घेतलं, लाडू खाल्ले, त्याच रस्त्याने हा सं न्यासी पण आला होता
खरं . पण याला कशी काय नाही वदसली झोपडी? आवण त्या मैयां नी जर या संन्याश्याला पावहलं
होतं तर तेव्हाच थां बिून का नाही वदला लाडू? पावहलं तर होतं कारण झोपडीतल्या मैया ने या
संन्याश्याचं अगदी तंतोतंत िणमन केलं होतं.. ह्या मैयाचं नं काही काळात नाही. मी मात्र फार
आनंदात होते कारण काही का असेना लाडू त्याच्यापयंत पोहोचिण्यात माझ्या या दे हाचा,
आत्म्याचा थोडाफार सहभाग झाला हे च माझं भाग्य. वतच्या भक्तां ची सेिा करण्यात केिढा
आनंद आहे खरं च… खरं तर सेिा ही नाही म्हणता येणार याला, एक लाडू पोहचिणे काही
सेिा झाली का? पण तो लाडू खाताना त्या थकलेल्या जीिाच्या चेहऱ्यािरचा आनंद वजतका
मौल्यिान आहे नं वततकं काही काही नाही. सहज विर्षय वनघतोय म्हणून सां गते, मला अनेकदा
लोक म्हणतात, काय वमळतं गं तुला असं भटकून… मी ही सां गते गमतीत.. जे तुम्हाला नाही
वमळत ना ते.. पण गमतीचा भाग बाजूला ठे िून विचार केला तर समजतं, हे जे काही मला
वमळतंय न त्याची तुलना कशाशी ही होऊ शकत नाही आवण भौवतक जगात सिोच्च स्थान
घेतलेल्या आवण अत्यािश्यक असलेल्या “पैसा” नामक क्षणभंगुर ििू शी तर अवजबात होऊ
शकत नाही. कारण पैशाने सिम विकत घेता येईलही, पण समाधान आवण आत्मशोध हा विकत
घेता येणार नाही. आता आत्मशोध मी घेतलाय का हे विचाराल तर मी म्हणेन तो प्रत्येकाचा
िेगळा आहे . मला तो काव्यात, वलखाणात, पररक्रमेत वमळे ल, तर अजून कुणाला तो कलेत,
स्वयंपाक करण्यात वमळे ल… हिा असतो तो फक्त एक साक्षात्कार. मला तो माझ्या मैयाकडे
वमळाला आवण म्हणून आज मी सिमसुखी व्यक्ती आहे .. “जगी सिम सुखी असे कोण आहे ,
विचारी मना तूची शोधून पाहे ” याचं उत्तर मला माझ्यात सापडतं, मी जगात सिमसुखी आहे
हे म्हणण्याचे अनुभि मला माझ्या मैयां नी वदलेत… असो..
पुढचा मुक्काम आमचा रामधामला होता. वतथून पुढे आमची बी जे पी चे मंडलाध्यक्ष
श्री श्रीमाली यां ची भेट झाली, त्यां ची ही बरीच मदत झाली. त्यापुढचा मुक्काम छीतरीला झाला,
अगदी उघड्यािर.. आवण मग मांडूला पुन्हा एकदा अनेक अनुभि आले… मागच्या भागां मध्ये

सां वगतलेले दोन संन्यासी आठितात नं?“राम को मत छोडना” सां गणारे ? एक खलघाट चा
राजवबंडा संन्यासी, आवण एक लाल पुरी बाबा. ज्यां ना मी िीवपंग बॅग वदली..आता वतसरा
संन्यासी काय म्हणाले ते सां गणारे , आवण हो शेंगदाणे खाता खाता आमच्या हातात चां गले
वकलोभर रसरशीत टपोरे बदाम येऊन पडलेत मावहतीये? कसे?..सां गणारे , आवण गम्मत
सां गते, मंडू उतरलो नं तेव्हा बगिावनया हून कुणीतरी खास आम्हाला घ्यायला आलेलं.. कोण?
अहं , ह्या सगळ्या प्रश्ां ची उत्तरं दे णारे मी पण ४७ व्या भागात.

नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४७*

*नममदे हर.*
छीतरीला उघड्यािरचा मुक्काम झाला असं मी मागच्या भागात सां वगतलं . वतथे
बां धकाम अजून सुरूच होतं. नाही म्हणायला डोक्यािर छत होतं पण िारा अडिायला म्हणून
काही नाही. सोसाट्याचा िारा आवण जानेिारी मवहना. आम्ही हळू हळू जंगलाकडे जात होतो.
वतथे त्या संध्याकाळी कोल्ह्ह्यां ची फौज बवघतली आम्ही. बरीच दू र होती पण रात्री ती जिळपास
िािरू शकतात याची खात्री पटली होती, आवण आज आम्हाला दारं वकंिा वभंती नािाचा
प्रकारच वमळाला नव्हता. आम्ही वजथे झोपलो होतो वतथून समोर आवण उं चािर वदसत होतं
मंडू, म्हणजेच मांडिगड. राणी रुपमतीचं राज्य! आवण हा भला मोठा पहाड आम्हाला चढू न
जायचा होता.रात्री श्रीमाली साहे ब आम्हाला स्वत: भेटायला आले आवण त्यां नी बराच खाऊ
आमच्यासाठी आणला. आमचा सगळ्यां चा बालाभोग होईल इतका. दु सऱ्या वदिशी सकाळी
आम्ही मां डू साठी वनघालो. भला मोठा घाटाचा रिा मजल दर मजल करत पार करे िोिर
आम्हाला दु पारचे दोन िाजलेत. घाट चढू न िर आलो ते वनळकंठ महादे िाचं अवतप्राचीन मंवदर
वदसलं. बऱ्याच पायाऱ्या खाली उतरून पाण्याच्या झाऱ्याखाली असलेल्या या मंवदरात गेलो तो
सगळा थकिाच नाहीसा झाला. वतथे एक तरुण संन्यासी रामायण िाचत बसला होता. येणारे
जाणारे त्या संन्याश्याला नमस्कार करून जात होते. वतथे एक अखंड जल कोर्ष आहे , त्यातलं
पाणी वकतीही दा काढू न घ्या, ते संपतच नाही.. ते पाणी वपऊन मी या संन्यासी महाराजां च्या
समोर बसले. इतर लोकां सारखी मला अवजबात घाई नव्हती, वकंबहुना या मंवदराची रचना
आवण याचं राजकीय महत्त्व, तसंच हा जलकोर्ष आवण याच रहस्य मला मावहत करून घ्यायचं
होतं आवण अजूनही एक महत्वाची गोष्ट होती. ती म्हणजे या संन्याश्याच्या डोळ्यातले रामायण

िाचाताचे भाि मला वतथून पुढे जाऊ दे त नव्हते. एक एक शब्द आवण ते उच्चारताना त्यां च्या
डोळ्यातलं प्रेम इतकं विलोभनीय होतं की ज्याला ते वदसेल तो पुढे जाउच शकणार नाही.
मला बसलेलं पाहून त्या सन्याश्याने हातानेच “थां बा” अशी खुण केली आवण आम्ही
थां बलो. त्याचं िाचन झालं तोिर अजून अधाम तास तरी झाला असेल. नममदे हर झालं. चौकश्या
झाल्या आवण मग त्याने आम्हाला मागच्या बाजू ला नेलं. वतथे त्यां ची खोली होती. चहा झाला,
भोजन प्रसादी चा आग्रह झाला, पण त्यां ना आमच्यासाठी िेगळी प्रसादी तयार करािी लागेल
म्हणून आम्ही नको असं सां वगतलं तर जिळ जिळ वकलोभर द्राक्ष आवण डझनभर संत्री
आमच्या पुढ्यात आणून ठे िली. खूप सत्संग झाला. ते महाराज म्हणाले “लोग चले जा रहे थे,
लेकीन आप तो बैठ ही गये? ऐसा क्यू?” मी पण जे होतं ते सां वगतलं, “आप वजस प्रेम से
रामायण पाठ कर रहे थे िह सुनकर और दे खकर रुकने का मन वकया इसवलये रुक गये”
ते म्हणाले “मै तो रोज ही ऐसे ही रामायण पाठ करता हू. वकतने ही पररक्रमािासी आते है ,
दशमन कर के चाले जाते है , आप मे कोई तो बात होगी जो आप रुक गये, इसे समझने की
कोवशश नही करोगी आप?”मी काय कोवशश करणार? मला पामराला काय समजणार? मी
म्हटल “आप ही बताइये”… मी विचारण्याचीच दे री की काय, महाराज बोलू लागले.
“माताजी सब कूछ जो केिल संयोग लगता है िो संयोग नही होता, उस हर वक्रया के वपछे
संदेश होते है . आप को यहा रुक कर रामायण सुनने मे भी संदेश है , शायद पहले से कोई
इशारा आपको वमल चुका है , और मेरे जरीये आप को याद वदलाया जा रहा है ” म्हणजे मला
काहीतरी संदेश वमळालाय आधीच आवण आता त्याची पुन्हा आठिण हे संन्यासी करून
दे णार, असं हे म्हणत होते आवण तरी मला समजत नव्हतं, की नक्की त्यां ना मला काय
सां गायचंय, कसली आठिण करून द्यायचीये.. मी विचारात मग्न झालेले पाहून ते मला म्हणाले
“अरे माताजी कहां खो गये आप? इधर उधर खोने से कोई मतलब नही, आप को तो िही
खोना है जहा पे आप बैठ कर हमे सुन रही थी. वजस प्रेम के साथ हम रामायण पढ रहे थे,
उसी प्रेम से तुम रामायण सुन रही थी ना? जैसे तुमने मुझे दे खा था िैसे ही मैने भी तुम्हे दे खा

था. हम दोनो मे दो चीजे वबलकुल एक सी थी, एक प्रेम और दु सरा राम. प्रेम की तो कोई कमी
मुझे आप मे नही वदखती, क्युं की आप मा हो *लेकीन आपको राम से दू र नही होना है .. उन्हे
कभी नही छोडना*”
त्या संन्यास्याचं हे िाक्य ऐकून माझ्या अंगािर काटा आला आवण कालचक्र वफरािं तसं
झालं. मला एकदम आठिला तो खलघाट चा राजवबंडा सन्यासी, आवण त्यां नी मला वदलेला
संदेश, भाग ११ मध्ये मी सां वगतलय बघा या बद्दल. या संन्याश्या कडून मी ऐकलेलं पावहलं
िाक्य होतं “फक्त एक करा, राम सोडू नका”… राम, राम राम मैयाजी असं म्हणत तो त्याच्या
खोलीत वनघून गेल्या नंतर मी रात्री बारापयंत रामाच्या मूती समोर बेभान होऊन बसले होते
… तो, रामाची जाणीि करून दे णारा पवहला संन्यासी… दु सरा संन्यासी म्हणजे अवभराम
दास त्यागी महाराज, रामानंद आश्रमातले, २८ व्या भागात मी यां च्या बदल वलवहले आहे मग
लाल पुरी महाराज, हे च िाक्य फक्त वहं दीतून सां गणारे आवण राम हृदय िाचून
दाखिणारे … आवण आता हा चौथा.. पुन्हा तेच िाक्य, अगदी तेच शब्द मला चिर्थ्ां दा
सां गत होता हा..“राम को मत छोडना… ” िरून पुन्हा आधी वमळालेल्या संदेशां ची आठिण
ही करून दे त होता… कसं शक्य आहे ? चार िेगिेगळे संन्यासी, चार िेगिेगळ्या वठकाणी
माझ्याशी बोलतात, मात्र एकच िाक्य, अगदी शब्दशः सारखं िाक्य मला सां गतात… कसं
शक्य आहे ? आवण राम सोडायचा नाही म्हणजे नक्की काय करायचं? त्याचं उत्तर काही
सापडे ना, पण हो, रामायण िाचा, जसं जमेल तसं, एकदा तरी पूणम, आवण शक्य असल्यास ११
दा पूणम , असं मला ह्या संन्यास्यानी सां वगतलं आहे .. अजून माझं पूणम िाचून झालं नाहीये पण
त्यात माझ्या सगळ्या प्रश्ां ची उत्तर असणारे त असं ही हे सन्यासी म्हणाले.. मी वनबुमद्ध आहे ,
जेिढं स्पष्ट सां वगतलं तेिढच समजलंय मला, पण त्या मैयां नी जेव्हा चारदा मला एकच संदेश
िेगिेगळ्या संन्याश्यान करिी वदलाय त्या अथी त्यात काहीतरी नक्की आहे इतकच मला
समजतंय.

वतथून पुढे मंडू चं वनसगम सौंदयम बघत बघत मुक्कामी पोचलो, भोजन प्रसादी आदी
झाली आवण झोपी गेलो. दु सऱ्या वदिशी पुन्हा पुढचा प्रिास सुरु. आज सकाळी लिकर वनघालो
खरं पण बालभोग काही झाला नव्हता. िाटलं िाटे त काही तरी खाऊ पण इच्छाच झाली नाही.
बरच अंतर चालत आलो, आवण मग एका झाडाखाली बसलो. आमच्या जिळ शेंगदाणे होते.
पािभर शेंगदाणे ठे िायचे कुठे म्हणून मी ते रात्रीच पाण्याच्या बाटलीत ठे िले होते, म्हटल
वभजिून सकाळी खाऊयात, तर तेच खात आम्ही झाडाखाली बसलो होतो. ते वभजिलेले दाणे
खाता खाता मला नं बदामां ची आठिण आली. मी बाबाला म्हणाले “दाण्या ऐिजी बदाम असते
तर वकती मजा आली असती नाही?”बाबा ही म्हणाला मला “बेटा हे गरीबां चे बदामच आहे त,
खा आता”..
आम्ही असं बोलत असतानाच आमच्या समोरून एक पां ढऱ्या रं गाची कार गेली बरं
का. त्यात बसलेली बाई खूपच सुरेख होती वदसायला. गोरी पान, लां ब केस, पां ढरी साडी,
कुणाचं ही लक्ष िेधून घेईल अशी.. मी वतच्याकडे बघत होते आवण कार पुढे वनघून गेली…
आवण गम्मत मावहतीये का, थोडं पुढे जाऊन ती कार थां बली, बाई खाली उतरली, वडकी
उघडून एक वपशिी घेतली वतनी आवण आमच्या वदशेला येऊ लागली.. मी लगेच बाबाला
म्हटलं “ए बाबा, ती खाऊ घेऊन येतेय का रे आपल्यासाठी, वकती सुंदर आहे नं ती?”भूक
लागली असल्यामुळे असेल, मला तर खाउच असेल असं िाटलं. ती आली,“मैने अगर कोई
खाने की चीज दीयी तो लोगे आप?”खूप आनंदाने मी लगेच हो म्हणून सां वगतलं , आवण ती
वपशिी वतनी माझ्या हाती वदली. आमच्यातले दाणे पण खाल्ले वतनी, म्हणाली “मै राखी व्यास,
रतलाम से हु, घुमने आई हु, इसमे रतलाम की सेि है , सोचा आपको पसंद आयेगी”… िािा
वतखट शेि होती त्यात… ती बाई आमचा वनरोप घेऊन गेली आवण लागलीच मी शेिेची वपशिी
बाहे र काढली, पण हे काय, खाली अजून एक वपशिी होती, ती कशाची आहे हे बघण्यासाठी
मी ती दु सरी वपशिी ही बाहे र काढली आवण बघते तर काय, चां गले एक वकलो बदाम होते
त्यात… . अहो आत्ता दाणे खाताना मी बदामाची आठिण काढली होती नं, अगदी १५

वमवनटापूिी… . आवण वमळाले होते मला बदाम! मला माझीच लाज िाटू लागली… वकती?
वकती मागतेय मी मैयाला, आवण तीसुद्धा दे तेय नुसती… काय हे ?.. पण माणूसपणात अडकून
आहोत आपण.. वकती समजलं, कळलं तरी िळत नाहीच… .“आई आता मला कसलीच
इच्छा होऊ दे ऊ नको, हे ही मी मावगतलंच वतला!..
पुढे गेलो तो अनेक परीक्रमािावसयां ची भेट झाली. हा चढलेला पहाड आता उतरायचा
होता. कठीणच होता तसा. उतरताना गुडघे जातात अगदी असं ऐकलं होतं. पण जायचं तर
होतं. आम्ही वनघालो. थोडं अंतर उतरून होत नाही तर दोन लहान लहान मुलं बसलेली
वदसलीत. लहान मुलं वदसालीत नं की माझ्यातली वशवक्षकाच जागी होते..“क्या नाम है बेटा?
कहां राहते हो? स्कूल जाते हो? माझे प्रश् सुरु झाले.. त्यां नी ही उत्तरं वदली. ते बगिावनया चे,
म्हणजे उतरल्या उतरल्या लागतं ते गाि, मांडू च्या पायर्थ्ाचं.“यहा क्या कर रहे हो? माझे
प्रश् पुन्हा सुरु झाले, त्यािर त्यातला एक म्हणाला, बकरी चराने आया हु, तर दु सरा त्याला
म्हणतो “ए तुम झूठ क्यू बोला, तेरे पास बकरी नही है ? मग मी पुन्हा विचारलं, वकसालीये आये
हो बेटा, अपने दोि के साथ आये हो क्या? तर तो चटकन म्हणतो “तुमको लेने आया हू, धीरे
धीरे मत चलो, मेरे वपछे चलो”… मला गंमतच िाटली त्याची, पण खाली उतरल्यािर
समजलं, तो खरं च आम्हाला घ्यायला आला होता. त्याच्या आईनी सां वगतलं होतं, पररक्रमािासी
को ले आना.. आमच्यासाठी त्याच्या घरी भोजन प्रसादी तयार होती. आवण गम्मत सां गू का, हा
भला मोठा पहाड आम्ही फक्त १ तास १० वमवनटात उतरलो होतो.. काहीही त्रासाविना!आता
तो कोण होता? का त्याच्या आईनी आम्हाला घेऊन ये असं सां वगतलं? आम्हीच कसे काय,
इतरां ना तो का घेऊन गेला नाही, ते काही काही मावहत नाही.. आज वदिस भरात आलेल्या
अनुभिां नी मी सुि झाले होते, माझ्या मनानी विचार करणं थां बिून वदलं होतं, आवण तेच
कदावचत आिश्यकही होतं. कारण पुढे जे काही िाढू न ठे िलं होतं अजूनच िेगळं होतं. माझ्या
आयुष्याची वदशा बदलली ती महे श्वरपासून… इथे माझी भेट “साक्षी” शी झाली.. भेट काय,

मीच झाले साक्षी, असं म्हणा हिं तर! आम्ही धामानोद च्या आधी मुक्काम केला आवण
महे श्वरकडे वनघालो. पण वतथे नेमकं काय झालं? कसं झालं याची कल्पना दे ते..
मी नागपूरची राहणारी हे मी तुम्हाला सां वगतलंय… पण आता मी इं दोरला असते हे ही
तुम्हाला मावहतीये… मी इं दोरला कशी आली हे मात्र तुम्हाला मावहत नाहीये… आवण याचं
उत्तर आहे “अचानक”… मी ध्यानी मनी ही नसताना नागपूर सोडून वदलं… कायमचं सोडलं
नागपूर, का? त्याचं उत्तर महे श्वर च्या अनुभिात आहे . असं काय घडलं महे श्वर ला? काय काय
बदल झालेत माझ्या आयुष्यात? आवण ही साक्षी कोण? सां गते पण पुढच्या भागात.

नममदा पररक्रमा – एक विलक्षण अनुभूती- भाग ४८

नममदे हर
मागच्या भागात मी माझ्या आयुष्याची वदशा बदलली असं सां वगतलं होतं. कुण्या
साक्षीचा ही उल्लेख केला होता. ते सगळं आता या भागात सां गते. तर महे श्वरला पोहोचायला
आम्हाला संध्याकाळ झाली. वतथल्या बाजारातून जाताना “श्री राधे ज्वेलसम” म्हणून एका
सराफा दु कानदाराने ने चहाला बोलािलं. त्यालाच विचारलं आम्ही, कुठल्या आश्रमात राहािं
ते. आधी त्यां नी िेगळ्याच आश्रमाचा पत्ता वदला होता, पण मग आम्ही चालू लागल्यािर तो
आमच्या मागे धाित आला “आप तो जगिाथ धाम जाओ, िहा आपकी व्यिस्था करा दीई है
” असं सां वगतलं. आपण काय पररक्रमािासी, एक रात्र थां बायचं न पुढे वनघायचं, मग कुठे ही
थां बा..आम्ही जगिाथ धामला गेलो.
वतथे समोर जगिाथ मंवदर आहे आवण त्यासमोर संथ िाहणारी नममदा माई. प्रसि
िातािरण. मी पायऱ्या चढू न िर गेली तो एक अवतशय तेजस्वी आवण तरूण सन्यासी बसलेला
होता. नममदे हर झालं, चौकशी झाली आवण अचानक नजर रोखून तो संन्यासी माझ्याकडे
एकटक पाहू लागला. मला संकोचल्या सारखं झालं, मी नजर दु सरीकडे िळिली आवण आत
वनघून गेले. आत एक माताजी स्वयंपाक करत होत्या. चहा झाला, ते मघाचे सन्यासी ही आता
आमच्या समोर येऊन बसले, पण आता ते एक टक बघत नव्हते. ते मला म्हणाले “साक्षी जी

आप को एक काम बताऊ?, उपर तीन सफेद चादरे रखी है , ले आओगे?”रिा विचारून मी
िर गेले, वतथे तीन कपाटं होती, आवण एक लाकडी पेटी होती. मी काही हात लािला नाही त्या
कपाटां ना, ती पेटी उघडली, तीत चादरी होत्या, त्या घेऊन खाली गेले.
“अरे िा साक्षी, तुम ले आई चादरे ?”ते म्हणाले.. मग मी त्यां ना सां वगतलं , माझं नाि
साक्षी नाही सुरुवच आहे . तर म्हणाले यही तो समझाने की कोवशश कर रहा हू, तुमको साक्षी
होना है . जब तुम आई थी तब हम तुम्हारे तरफ दे ख कर सोच रहे थे की शायद हम तुम्हे
जानते है , या शायद इं स िािू से या इस स्थान से तुम्हारा कोई पुराना ररश्ता है .. और अब हमे
पता चला है की हम सही सोच रहे है . हमने तो तुम्हे नही बताया था न की चादरे कहां रखी है ,
और तुम ले आई… कैसे?.. मी म्हं टल त्यां ना,“आपकी अल्मारीयोको वबना पूछे कैसे हाथ
लगाती मै, इसवलये पेटी मे दे खा, तो िहा चादरे वमल गयी”.. ते म्हणाले,“पेटी भी तो मेरी ही
है ? उसे कैसे हाथ लगा वलया? तब नही लगा की स्वामीजी से पुछना चावहये? क्युं की तुम्हे पता
था की हो न हो चादरे और कही नही है , तुम तो अल्माररयो की तरफ गयी भी नही?.. है ना?”
असं झालं होतं खरं . मी त्या कपाटा जिळ वफरकली पण नव्हती. असेलही काही संबध
… असेलही मी कुणी साक्षी.. पण तरी मला आठित नाहीये, आवण माझा विश्वास पण बसेना..
आवण असं असलं जरी तरी या जन्मी मी सुरुवच आहे , मग मी साक्षी का बनायचं? तुम्हे साक्षी
होना है याचा अथम काय? मी त्या स्वामीजीं ना विचारलं तर मोठ्यां दा हसू लागले. म्हणाले “मैने
तुम्हे पुराने जनम की साक्षी होने को कब कहां ? तुम तुम्हारा पुराना जनम छोड के आई हो,
अब इस जनम में हो, तो इस जनम की बात करो. मैने तुम्हे इस जनम मे ही साक्षी होने को
कहां है .. सामाझाता हू…
मला कळत नव्हतं तरी मी ऐकायचं ठरिलं, आवण मग हळू हळू कळू लागलं.“साक्षी
होना” म्हणजे नक्की काय हे समजल्यािर मात्र खूप आनंद झाला. सां गते. ते स्वामीजी
म्हणाले, तुमको हर चीज दे खनी जरूर है , समझनी जरूर है , लेकीन उसपर तुम्हे प्रवतवक्रया

दे नी नही है . तुम्हे जो भी करना है िह तुम्हारा कायम है यही समझ के करना है … तुम्हे द्रष्टा
बनना है . चलो और आसान करके बताता हू. तुमने कभी वफल्म तो दे खी होगी? उस वफल्म
का तुम आनंद तो लेती हो, लेकीन क्या उसमे तुम्हारा सक्रीय सहभाग होता है ? नही ना? तुम
वफल्म दे खती हो. कभी आनंद होता है , कभी दु ख होता है , उसे िही छोडकर अपनी वजंदगी
वफर से जीने लगती हो, उस आनंद या दु ख को गले लगाकर नही रखती हो, क्युंकी िो सत्य
नही है यह तुम्हे पता होता है . इसी प्रकार तुम्हारे आसपास होने िाली घटनाओ को तुम्हे वफल्म
की तहम दे खकर छोड दे ना है , उसे मन मे नही रखना है .
त्यां नी बोलािं आवण मी ऐकत बसािं असं मला िाटत होतं. साक्षी होणं म्हणजे काय हे
वशकणं दे खील मला आनंद दे णारं होतं तर मग मुळात साक्षी होणं हे वकतीतरी आनंद दायक
असेल? आवण हे समजािताना हे स्वामीजी मला जे जे म्हणून उदाहरण दे त होते ते अगदी
रोजच्या जीिनातले असल्यामुळे समजण बरं च सहज होत होतं मला. ते पुढे म्हणाले,“चलो
एक और उदाहरण दे ता हू. कोई कोटम केस नजर के सामने लाओ. अब इस केस मे कोई एक
गुनाहागार है , कोई पुछताछ कर रहा है , और वकसी एक ने गुनाह होते हुये दे खा है , और िह
गिाही दे ने के वलये आया है . अब जो गिाही दे रहा है , उसने गुनाह वकया नही है , ना ही उसका
उस घटना से िािविकता मे कोई संबंध रहा है. ना ही उसके जीिन पर इस गुनाह का, उस
गुन्हेगार का कोई प्रभाि पड रहा है , िो तो वसफम साक्ष दे रहा है की हा, ये घटना जब हुई थी
तब मैने इसे होते हुये दे खा था… यही तो साक्ष है .. तुम्हे यही तो करना है . उस गिाही दे ने
िाले की तरह वसफम दे खना है .. सब कुछ… जैसे तुम िहा हो, पर उनका तुमपर कोई प्रभाि
है ही नही, क्यू की िािविकता मे तुम तो तुम हो ही नही… जैसे वफल्म मे तुम्हारा रोल नही
है िैसे यहा भी नही है .
साक्षी को ना आरं भ है ना अंत है , िो तो वचरकाल है , िो तो बस है , िही तो बस सत्य है .
बाकी जो चल रहा है , िो चलकर रुक जायेगा, साक्षी तो िही रहे गी. चलो एक और उदाहरण

दे ता हू. आईना तो तुम रोज दे खती हो. अब बताओ, आईने ने कभी तुम्हारी जगह वकसी और
का प्रवतवबंब वदखाया है? कभी ऐसा हुआ है तुम वनकल आई और प्रवतवबंब िही आईने मे रहा
गया? नही न? आईना तुम्हे उतनाही वदखायेगा वजतना है . तब तक ही वदखायेगा जब तक तुम
उसके सामने खडी हो. जैसे ही तुम चली जाओगी, आईना वफरसे साफ, चमवकला सां हो
जायेगा… िो कभी कोई वबंब पकड के नही रखेगा है ना?.. तुमको उस आईने जैसा होना है
मेरे बच्चे.. एकदम चमवकला, साफ, शुद्ध… और केिल साक्षी..बनोगे ना साक्षी?”
हे सगळं ऐकल्यािर मला खरं च आपण साक्षी आहोत असच िाटू लागलं. आवण नसले
तरी आता मला साक्षी बनायचं आहे हे मात्र मी ठरिून टाकलं. वकती सरळ आवण सोपं आहे
हे सगळं , फक्त ते करता आलं तर! ते करायाला कठीण मात्र. आपण वकती गुंतून जातो नं
छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये? आपल्या आयुष्यात होणाऱ्या अनेक गोष्टी ज्याचा खरं च आपल्याशी
संबंध नसतो वतथे ही गुंततो आपण, आवण इथे आपल्याला आपल्याच आयुष्यात होणाऱ्या
घटनां कडे त्रयस्थासारखं बघायचं आहे . आवण मावहतीये का, प्रत्येक संत महात्मा आपल्याला
िेगिेगळ्या शब्दात हे च तर सां गत असतात. वसयाराम बाबा म्हणतात “मै तो बस तमाशा
दे खता हू, जब ये खतम हो जायेगा तो दु सरा शुरू हो जायेगा, ना इसके खत्म होने का दु ख, न
उसके शुरू होने का सुख.. दे खते रहो बस!”म्हणजे हे साक्षी होणंच नाही का? वफल्म सारखं
बघणे सगळीकडे … मागे एका अनुभिात मी तुम्हाला “इदं न मम” हा मंत्र मला एका
सन्याश्याने वदलेलं सां वगतलं होतं की… ते म्हणजे तरी िेगळं काय? जे काही माझ्या हातािर
पडतंय ते पडतंय त्या ईश्वराच्या कृपेने, पण म्हणून ते माझं नाहीच.. तेच काय, माझं काहीच
नाही… पण ते पडतंय एिढी साक्ष फक्त काय ती माझी.. साक्षी होणं याला नाही का म्हणता
येणार? काय नं सुंदर अिस्था असेल ती? दु :ख ही नाही आवण सुख ही नाही… . जे आहे , जसं
आहे , तसं आहे म्हणून आहे , आवण जे नाही म्हणून नाही…

हे खरं मला समजलं होतं, पटलं ही होतं पण आपल्या सारख्या साधना शून्य व्यक्तीला
असं साक्षी होणं सोपं आहे का हो? मला हे आिडलं ही होतं पण अजून ही काही गोष्टीतून
माझं मन वनघता वनघेना. त्याला कारण ही होतं म्हणा! मला अजून बरच काही समजून घ्यायचं
होतं, बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा व्हायचा होता. आज तर महे श्वर 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 आहे त. दु सऱ्या वदिशी जो संिाद झाला त्या िेळी मी
पुरती गोंधळात पडले, मला सािरायला िेळच लागला..कारण हा संिाद होता माझ्या नाळे शी
जोडलेला… माझ्या आईशी आवण माझ्या बाळाशी पण… . पण तो संिाद आवण ती स्तस्थती,
आता नाही सां गता येणार… पुढच्या भागात सां गते
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नममदे हर..
मागच्या भागात मी महे श्वरला झालेल्या गोष्टींबद्दल सां गत होते.आज तर महे श्वर 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 आहे त. दु सऱ्या वदिशी जो
संिाद झाला त्या िेळी मी पुरती गोंधळात पडले, मला सािरायला िेळच लागला..कारण हा
संिाद होता माझ्या नाळे शी जोडलेला… माझ्या आईशी आवण माझ्या बाळाशी पण… . पण
तो संिाद आवण ती स्तस्थती मला मागच्या भागात सां गता आली नव्हती, ती आता सां गते, 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 हे च माझं नाि असािं इतकी सहजता त्यां च्या मला
साक्षी बोलािण्यात असते, आवण वततकीच माझ्या प्रत्युत्तराला पण! तर दु सऱ्या 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
बसिलं, मला ओिाळलं आवण वभजिलेले तीळ िाटू न केलेलं उटण माझ्या अंगाला लािून
म्हणाल्या ”जाओ अब मैयाजी मे स्नान करके आओ, तुम्हारे वलये एक काम रक्खा है ” ती
संक्रां त 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 सां गत
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 नाळे शी जोडलेला, ज्याबद्दल मी
मागच्या भागात बोलत होते नं तोच..
कालचा संिाद, आज सकाळपासून झालेल्या घडामोडी, ते बगीचातून फुलं तोडण,
आपल्याच धुंदीत मि श्लोक म्हणण, मनसोक्त पूजा करणं.. वकतीतरी वदिस इतकं वनिांत
पणे मी हे केलंच नव्हतं. शाळे ची घाई, त्यात घाई घाईत पूजा, आवण सुट्टीच्या वदिशी बाकी
कामां ची रीघ लागलेली. इथे मात्र मी आवण माझी मैया… आवण हा वनिां त पणे स्वत:ला समजून
घेण्याची संधी..मला हे सगळं हिं हिं सं िाटत होतं. काळ इथेच थां बून 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
वनिां तपणा, माझं हे समाधान , माझी ही मैया, हे सगळं सोडून मला परत जािच लागेल या

विचारां नी असेल बहुधा.. पण मला इथेच थां बून राहािंसं िाटत होतं.. पररक्रमा संपूच नये कधी
असं िाटत होतं. मला रडताना ऐकून स्वामीजी वतथे आले, आवण हा संिाद सुरु झाला.
“क्या हुआ? क्यू रो ही हो साक्षी?”त्यां नी माझ्या डोक्यािर हात ठे िला, आवण मला
म्हणाले “मुझे बताओ, शायद तुम्हारी समस्या दू र हो जाये”. मी मला जे जे िाटत होतं ते ते
सां वगतलं. मी माझी वद्वधा मनस्तस्थती सां वगतली. 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 नाळे शी.. बाकी सगळ्यां चं 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 घडे ल ते साक्षी होऊन बघणं कसं जमेल मला? मी नं माझ्या मैयाला सोडू
शकत होते, न माझ्या लेकराला… मी जरा शां त झाल्यािर मला स्वामीजी म्हणाले.. “बस
इतनी सी बात? और तुम इतना रो राही हो? सुनो, अब तुम्हे जाना तो है ना तुम्हारे बेटे के वलये?
तो जाओ ना? जो मैया तुम्हे बुला सकती है , उसे नही पता क्या तुम्हारे बेटे के बारे मे? िो नही
चाहे गी की तुम उसकी मैया बनो, जैसे िो तुम्हारी मैया है ? तुम्हारे फजम से दू र िो कभी नही
करे गी 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 शां त 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 ओंकार तुम्हारा बेटा
है , जरा बताना तो?”हा कसा प्रश् आहे ? ९ मवहने पोटात सां भाळलेल्या पोटच्या गोळ्याला मी
माझं बाळ कसं नको म्हणू? लहानाचा मोठा केलाय त्याला, माझंच बाळ आहे ते, माझा जीि

की प्राण आहे तो… . मी सां वगतलं त्यां ना.. ते म्हणाले “हा िो तो सही है , लेकीन तुम कौन हो?”
आता मात्र मला उत्तर दे ता येईना. वजथे मीच कोण हे मावहत नाही वतथे माझं कोण, माझं काय,
याबद्दल काय बोलू मी? माझा झालेला गोंधळ स्वामीजींना लक्षात आला. ते हसले, म्हणाले ”
इस जनम मे तुम सुरुवच हो, हा मरे वलये तुम साक्षी हो, और आगे न जाने क्या होगी, पर ये
नाम तो केिल इस दे ह 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 . सामाझाता हू.
समझो की तुम्हे नागपूर से मुंबई जाना है , तब तुम क्या करोगी? तुम नागपूर से मुंबई
जाने िाली गाडी दे खोगी, बस दे खोगी, टर े न दे खोगी या फ्लाईट दे खोगी, 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 तुम्हे तुम्हारे ध्येय 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 ध्येय 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 तुम्हे चुना है . जब एक जन्म
से वनकल कर दु सरे 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 िो दे ह 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 बां ध
वलया जाता है की उसे कुछ भी याद नही रहता. जब िो अपना जन्म खत्म कर मुक्त होता है
तब उसे वफरसे उसके ध्येय की याद आती है और िह रािे खोजता है की कौनसा रािा उसे
अपने ध्येय तक पहुचा सके. िह ऐसे माता वपता की खोज करता है जो उसका हाथ पकड
कर ध्येय के सबसे करीब ले जाये. तुमने तुम्हारे माता वपता के घर शायद इसीवलये जन्म वलया
की िही माता वपता तुम्हे तुम्हारी नममदा मैया तक पहुचा सके! और तुम्हारे बच्चे ने भी तुम्हारे

कोख से अपने ध्येय के वलये ही जन्म वलया है . तुम्हारा और उसका और कोई ररश्ता है ही
नही! तुम दोनो ही इस सफर यात्री हो जो थोडे समय के वलये साथ मे सफर कर रहे हो”…
माझ्यासारख्या सिम साधारण व्यक्तीच्या भािनां िर झालेला हा आघाताच होता एक
प्रमाणे. एका झटक्यात मी माझ्या आई िवडलांपासून आवण माझ्या मुलापासून िेगळे झाले
होते.. एका क्षणात माझा आवण त्यां चा 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 दोघां ना मी माझ्यापासून िेगळे समजतच नव्हते. पण आपण एकट आलेलो आहोत,
आवण एकटच जायचं आहे , आपला प्रिास हा एकट्याचाच प्रिास आहे हे वकत्येकदा ऐकलेलं,
वकत्येकदा िा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 दु सरं अजूनही या धक्क्क्यातून बाहे र यायला तयार नव्हतं. तोंडानी बोलणं खूप सोपं
असतं हो.. क्लासला गे लेल्या मुलाला घरी यायला तासभर उशीर होऊदे त, तेव्हा आपली जी
घालमेल होते ना ती या ममते पोटीच, जीव्हाळयापोटीच न? वजथे हे “माझे” पण येतं नं, गुंता
होतो नं वजथे, वतथे गाठ पडणार, आवण गाठ पडली सोडिायला कठीण अगदी.. खरं च कठीण
असतं हे असं एकदम पटिून घेणं… . पण सां गू.. 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
सामाझाता हू तो तुम्हे एकदम शांती वमलेगी. हा ये सच है की िह तुम्हारा कोई नही है , लेकीन
इस दे ह की िजह से तुम एकसाथ हो, तो इसको थोडा आसान बनाते है … दे खो ,अब तुम
पुरी तऱ्ह से समझ जाओगी”. खरं तर ते आता काय म्हणताहे त याची मला जरा भीतीच

िाटली, पण ते जे काही बोलले त्या नंतर मात्र माझं मन अगदीच शां त झालं… पण हा संिाद
दे खील महत्वाचा आवण मोठा आहे . याच भागात नाही सां गता यायचा.. खरं तर हा अपूणम संिाद
आवण अजूनही माझ्या आयुष्याच्या बदलत्या वदशेचा आवणक एक अनुभि आहे … माझं
नागपूर कसं अचानक सुटलं त्याचा.. पण पुढच्या भागात आधी हा संिाद पूणम करे न…
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नममदे हर..
तर मागच्या भागात मी म्हणाले होते की महेश्वर चा अजून एक संिाद आवण एक
अनुभि बाकी आहे . माहं मन शां त झालं होतं. स्वामीजी बोलत होते आवण मी ऐकत होते. ते
म्हणाले “तो इस जनम मे, याने की जब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का दे ह है , याने की जब
तक तुम दोनो ही इस वपंजरे मे बंद हो तब तक तुम चाहो या ना चाहो तुम्हे साथ रहना तो है ,
और वजसके वलये तुम इस जनम मे आये हो, िह कायम भी पुरा करना है . तुम्हे माँ होने का
कतमव्य वनभाना है , और उन्हे बेटा होने का… िह तो तुम अबतक वनभाती आ रही हो, और
आगे भी वनभाओगी.. सिाल तो इसके बाद का है … तुम्हे यह सब करने के वलये मै मना नही
कर रहा हू, लेकीन यह वपंजरा जब खुल जायेगा, जब तुम्हे आझादी वमलेगी, तब तुम्हे 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 , टू ट 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

सगळ्याशी माझा असलेला संबंध हा एकीकडे मान्य होत होता तर दु सरीकडे 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
उवद्वग्न झालेल्या माझ्या मनाच्या अिस्थेपासून सुरु झालेला हा संिाद आवण ही विचार प्रवकया
मला पुन्हा याच वठकाणी आणून ठे ित 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 कुठे तरी तुमच्या मनाची काळजी घेणारी ती माउली तुमच्याकडे बघत
असते. तुमच्याही पेक्षा तुमच्या भािनां ची, तुमच्या वनस्सीम प्रेमाची ती नममदा मायसुद्धा भुकेली
असािी कदावचत की काय मावहत नाही पण, वतच्या लेकरां ना समाधान वमळत राहील
याच्याकडे वतचं फार लक्ष असतं.. असाच हा पु ढचा 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 नाळे च्या संबंधां चा खुलासा झाला त्या आधीचा हा
संिाद आहे , फक्त त्याचा पररणाम एका अनुभिात झाल्यामुळे तो नंतर सां गतेय. मी रडत
असताना माझी समजूत काढायला स्वामीजी म्हणाले होते “रो क्यू रही हो? तुम्हे 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 नाही आ सकती तो सबको
लेकर आजाओ..”मला सां त्वना 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 विश्वास

ठे िला नव्हता कारण माझ्या मते हे मला धीर दे ण्यासाठी केलेलं िाच्य होतं. पण बरे चदा तसं
नसतं… वकंबहुना जे आपल्याला अवजबात महत्वाचं िाटत नाही तेच कधी कधी सगळ्यात
जाि महत्वाचं ठरतं. इथेही तसंच झालं.
माझं महे श्वर चं दाणा पाणी संपायला आलेलं. स्वावमजींकडून अनेक वटप्स आवण खूप
सारा सत्संग घेऊन मी वनघाले. ते नंतरही मला फोन िर अनेक गोष्टी सां गत असत..पण ते
नंतर सां गते.. आता सां गते मी महे श्वर हून वनघून दहा वदिसात मला आलेला हा तो महत्वाचा
अनुभि. मी महे श्वर हून पुढे वनघाले आवण माझ्या यजमानां चा मला फोन आला एक वदिस.
“अगं तुला एक महत्वाचा वनणमय सां गायचा 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 इं दोरला वशफ्ट व्हायचय”.. राहुल, माझा दीर इं दोरला
असायचा तेव्हा आवण आम्ही नागपूरला, आवण आता आम्ही इं दोरला वशफ्ट होणार होतो..
म्हणजे स्वामीजी म्हणाले ते खरं होतं तर… मी पररक्रमा पूणम करून आले आवण २ मवहन्याच्या
आत इं दोरला वशफ्ट झालेसुद्धा… “घरिालो को छोड के नाही आ सकती तो उन्हे लेकर
आजाना” हे स्वामीजी म्हणाले होते ते अगदी खरं ठरलं होतं..माझ्या मैयां नी आवण माझ्या
गुरुंनी मला त्यां च्या जिळ बोलािून घेतलं होतं. इं दोरला माझं गुरूस्थान आहे , नाना महाराज
तराणेकरां च आवण इं दोरपासून फक्त ७० वकमी िर माझी मैया आहे . माझ्या आयुष्याची वदशा
बदलत गेली ती अशी. मी नागपूर सोडून कुठे कधी जैन हे स्वप्नातही िाटलं नव्हतं मला, पण
ते झालंय.. माझ्या हातून नक्की काहीतरी करिून घेण्याची गुरुंची आवण मैयाची इच्चा वदसतेय
पण मक्की 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 दे खील या महे श्वर च्या महाराजां शी माझा
संपकम कायम होताच, आवण तसतसे अनुभि पण मला आले. त्यातला एक इथे आिजूमन सां गते,

पुढचे मात्र जसं जसं आपण पररक्रमेत पुढे जाऊ तसतसे सां गेन. आम्ही म्हणजे मी आवण बाबा
बरगी कॉलनी िरून पुढे वनघालो तेव्हाची गोष्ट बरं का. त्या वदिशी स्वामीजींचा मला फोन
आलेला.“साक्षी कैसे हो? आज हमने एक वनणमय वलया है , तुम्हारी पररक्रमा पूणम होणे के बाद
तुमको महे श्वर आना है , और िो भी जल्दी… तुम्हारे वलये कूछ खास है .. भाग खुलने िाले है
तुम्हारे , लेकीन आज की बात सुनो आज तुम्हे तीन अलग अलग जगह पार की लोग रािा
बतायेंगे, लेकीन जो रािा कोई चाय या हॉटे ल िा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 ठे िलं.
आम्ही वतलािारा घाटला जायला वनघालो. फार रमणीय रिा, जंगलातून जाणारा,
पहाड, पळसाची झाडं लागलेली.. (हा अमरकंटक हून ओमकारे श्वरला येताना चा अनुभि
आहे , पण महे श्वर च्या महराजां चा आहे म्हणून आता सां गतेय, अजून आपण अमरकंटकला
पोचायचे आहोत, या भागाचे अनुभि वलवहताना या अनुभिाची आठिण करून दे ईनच पुन्हा)
पहाड चढू न उतरून अधून मधून टु मदार कसबे िजा गािं लागायची, असा हा रिा. एका
गािात आम्हाला एका दु कानात चाहािाल्यां नी थां बिलं… त्यां नी चहा पाजला आवण “वतलािारा
घाट क्यू जा राहे हो, उलटा हो जायेगा ना.. यहासे आगे वनकलके दाये मोड पे जाना, सीधा
वत्रशूल घाट जाओगे” त्याच्या या सां गण्यािरून वतथेच असलेल्या एका त्याच्या गी-हाईकाच
दु मत पण झालं त्याच्याशी… मात्र चहा िाल्याचं ऐक असा फोन सकाळीच झाला होता आवण
म्हणून आम्ही त्याचं ऐकलं, आवण आता वत्रशूल घाटाकडे वनघालो. िाटे त नाना खेडा नािाचं
गाि लागतं, वतथे मुक्काम केला, तर वतथल्या माणसाने सां वगतलं की तुम्ही उजिीकडे गेले
असते तर वतल्वारा घाट लागला असता, आता उलटं जाऊ नका उद्या, वत्रशूल घाट जिळ
आहे , वतकडे जा, पण दु सऱ्या वदिशी सकाळी पुन्हा एका चहािाल्याच्या दु कानात असताना
त्याने सां वगतलं, वतकडे कशाला जाताय, एक िाट शेतातून जाते, एक दोन नाले पार करािे
लागतात, पण तुम्ही सरळ जा तुम्हाला डूंडिारा नािाचं गाि लागेल, वतथून भेडाघाटला जा

सरळ. तसंच झालं, आम्ही सरळ भेडाघाटला पोचलो दे खील… जिळ जिळ ३० वकमी चा
रिा कमी झाला होता आमचा…
पुढे पररक्रमा झाल्यािर मी ओंकारे श्वरला पोहोचली तेव्हा वतथे दारात माझं स्वागत
करण्यासाठी हे महे श्वर चे स्वामीजी उभे होते. मला हे अनपेवक्षत होतं. माझ्या कधीची,
कान्यापुजानाची सगळी व्यिस्था झाली होती आवण एक स्कोवपमयो गाडी माझी िात बघत होती.
माझं सगळं आटोपून झालं आवण स्वामीजी मला महे श्वरला घेऊन गेलेत. वतथे गेल्यािर
माझ्याकडून यज्ञ करिण्यात आला. माझ्या हातून रामजन्म करिण्यात आला. तो
रामानािावमचा वदिस होता. आवण नंतर नं मागता मला एक अद् भुत 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 आहे त,
पण ते सां गू केव्हातरी.
असे अजूनही अनुभि आहे त, पण ते नंतर सां गते, आधी सां गते मंडलेश्वरला जाताना चा
आवण वतथला अनुभि, गुरु कसे आपल्याकडे लक्ष ठे िून असतात आवण कशी आपल्याला
सतत आठिण दे तात त्याची आलेली प्रचीती आवण नममदा मैयाचे दु स-यां दा 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?.. सां गते, पण पुढच्या भागात.

ई सावहत्य प्रवतष्ठानचं हे बारािं िर्षं. सुरूची नाईक यांचं ई सावहत्यिरचं हे पवहलंच
पुस्तक. त्या ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या संस्थापक सदस्य आहेत.
सुरूची नाईक गेली चौदा िर्षे वलहीत आहेत. काव्य, लवलत, सार्ावजक,
आध्यावत्र्क अशा विविध विर्षयांिर त्या वलहीतात. त्यांच्या ब्लॉगिर त्यांचं लेिन
िाचता येईल. या लेिनादरम्यान त्यांनी इतर लेिक किींसह पुढाकार घेऊन ग्रुप
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. असे अनेक तरूण लेिक िूप
छान वलहीत आहेत. र्ोठ्या लेिकांच्या तोडीस तोड आहेत. पण त्यांना योग्य असा
प्लॅटफ़ॉर्म वर्ळत नाही. त्यांची पुस्तकं प्रकावशत करायला प्रकाशक धजाित
नाहीत. कारण त्यांचे नाि प्रवसद्ध नसल्यार्ुळे त्यांच्या पुस्तकांची विक्री होईल की
नाही याबद्दल प्रकाशक साशंक असतात. आवण जर या लेिकांची पुस्तके
िाचकांसर्ोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांि कळणार कसे? या दुष्टचक्रात
सापडू न अनेक नितरूण लेिकांच्या वपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आता असे होणार नाही. इं टरनेटच्या सहाय्याने निलेिकांना िाचकांच्या
नजरे पयंत पोहोचिण्याचे कार् आता अनेक संस्था करत आहेत. ई सावहत्य
प्रवतष्ठान ही त्यातील एक. सुर्ारे ५ लािांहून अवधक िाचकांपयंत या निीन
लेिकांना नेण्याचे कार् ही संस्था करते. पूणम विनार्ूल्य. लेिकांनाही कोणताही
िचम नाही. आवण आज ना उद्या लेिकांना भरघोस र्ानधन वर्ळिून देण्यासाठी ई
सावहत्य प्रवतष्ठानचे प्रयत्न चालू आहेत.
निीन लेिक यायला हिेत. भक्कर्पणे उभे रहायला हिेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या
दजामनुसार र्ानर्रातब वर्ळािा. र्ानधन वर्ळािे. परदेशातील आवण दूरच्या
िेड्यापाड्यांिरील नििाचकांना दजेदार सावहत्य वर्ळािे.

अनेक निनिीन ताकदिान लेिक ई सावहत्याकडे िळत आहेत. त्यांना त्यांच्या कसानुसार
प्रवतसादही वर्ळतो. कु णाला भरघोस तर काहींच्या िाट्याला टीकाही येते. या टीके ला
positively घॆऊन हे लेिक आपला कस िाढित नेतात.
प्रफ़ु ल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोर्ल र्ानकर, सुरज गाताडे, अनूप साळगािकर, बाळासाहेब
शशंपी, चंदन विचारे , यशराज पारिी, चंद्रशॆिर सािंत, संयर् बागायतकर, ओंकार झांज,े पंकज
घारे , विनायक पोतदार, चंद्रकांत शशंद,े चारुलता विसपुते, कार्तमक हजारे , गणेश सानप, र्नोज
चापके , र्हेश जाधि, र्नोज वगरसे, र्ृदल
ु ा पाटील, वनलेश देसाई, सनहा पठाण, संजय बनसोडे,
संजय येरणे, शंतनू पाठक, श्रेवणक सरडे, शुभर् रोकडे, सुधाकर तळिडेकर, ददप्ती काबाडे, भूपेश
कुं भार, सोनाली सार्ंत, के तकी शहा, विवनता देशपांड,े सौरभ िागळे , सुरूची नाईक, शुभर्
पाटील, आवशर्ष कले, सौरभ कोरगांिकर, र्हेश पाठाडे असे अनेक तरूण लेिक सातत्यपूणम
लेिन करत आहेत. ई सावहत्यकडे हौशी लेिकांची कर्ी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या िरच्या
पायरीिरचे, लेिनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आवण आपल्या लेिनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे
तरूण लेिक येत आहेत. ही निीन लेिकांची फ़ळी र्राठी भार्षेला निीन प्रकाशर्ान जगात
स्थान वर्ळिून देतील. त्यांच्या सावहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा वर्ळो. िाचकांना आनंद वर्ळो.
र्राठीची भरभराट होिो. जगातील सिोत्कृ ष्ट सावहवत्यक प्रसिणारी भार्षा म्हणून र्राठीची
ओळि जगाला होिो.
या सिामत ई सावहत्याचाही िारीचा िाटा असेल हा आनंद.
आवण या यशात ई लेिकांचा शसंहाचा िाटा असेल याचा अवभर्ान.

बस्स. अजून काय पावहजे?
आर्ेन
सुनील सार्ंत
ई सावहत्य प्रवतष्ठान

