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•

विनामूल्य वििरिासाठी उपलब्ध.

•

आपले िाचून झाल्यािर आपि हे फ़ॉरिर्ड करू शकिा .

•

हे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककिा िाचनाव्यविररक्त

कोििाही िापर करण्यापुिी ई .सावहत्य प्रविष्ठानची परिानगी चेिे आि यक आहे•

या पुस्िकािील लेखनाचे सिड हक्क लेखकाकर्े सुरविि असून

पुस्िकाचे ककिा त्यािील अंशाचे पुनमुडद्रि ककिा रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची
लेखी परिानगी चेिे आि यक आहे.िसे न के ल्यास कायदेशीर कारिाई हो शकिे .
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||श्रीगु रु :शरणं | |
सं पू र्ण जगदे ि नं द निनं सिे ऽ वप कल्पद्रु मा: गाङ्गं िारर
समस्ििाररवनिहा: पु ण्या समस्िा:विया: |
िाच: सं स्कृ िप्राकृ ि: श्रु विवशरो िारार्सी मे वदनी
सिाण िावस्िविरस्य िस्िू विषया दृष्टे परब्रह्मवर् ||

हे परब्रह्मरुपपी स्रु ो, आपल्यासाठी संपूर्ण विश्व म्हर्जे एक नंदनिनच आहे. सिण िृक्ष
आपर्ास कल्पिक्षृ च आहेि. सिण जलाशय गंगा आहेि ि आपल्या सिण विया अत्यंि
पवित्र आहेि. आपली िार्ी संस्कृि असो कीं प्राकृि िी मला िेदासम वशरोधायण आहे.
सिण भूमी आपल्यासाठी िारार्सीच आहे. कारर् आपर् सदैि ब्रह्मभािाि असिा.
अनंत कोटी ब्रह्मंडनमयक भगवमन योगीरमज सद्गुरू वममनरमवजी
गुळवणी महमरमजमंचे वणण न श्रीमत्त् आद्य शंकरमचमयमां च्यम यम सुयोग्य
शब्मंखेरीज करतमच येत नमही. तयमंनी घडवलेली हह कलमकृती तयमंच्यमच
चरणी सम्र समर्ण ण .
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||श्रीगरुपु :शरर्ं||
लेखकाचे मनोगि
श्रीमि् आद्य शंकराचायण यांच्या उदात्त ि उत्तगंु व्यविमत्िाचे रेखाटन शबदांच्या
मयाण दे पलीकडले आहे. त्यािही माझ्या सारख्या अप्रबध्ु दाला िे अशक्यच आहे. ििावप
स्रुपु कृपा ि प्रेरर्ा हा एकमेि आधार या लेखनास कारर्ीभूि झाला आहे. स्र
ु ं चे सिि
मागण दशण न ि विविध संदभण ग्रंि उपलबध करन देण्याची कृपा ह्या भांडिलािरच हा ग्रंि ियार
झाला आहे.
इविहास म्हर्ून हा ग्रंि वलवहलेला नाही. आचायाांच्या उदात्त सामवु हक
सहजीिनाची, ित्तिांची ओळख काही अंशाने िरी व्हािी ि िाचकाने आचायाांच्या प्रेरर्ेने
ईश्वरावभमख
ु व्हािे या हेिूने हे लेखन झाले आहे.
संस्कृि संिाद वनदोष होण्यासाठी िोरल्या बंधनूं ी मागण दशण न के ले आहे. वलखार्
जसे जसे पूर्ण होईल िसे िसे त्याचे श्रिर् करन िोरल्या बंधनूं ी लिकराि लिकर लेखन
व्हािे असा आग्रह धरल्यामळ
ु े च लेखनास गिी वमळाली. मी त्यांचा र्ी आहे.
जनिा जनादण न हे दिु ाां कुर अव्हेरर्ार नाही याची खात्री आहे. माऊलीच्याच शबदाि
सांगायचे िर,
परी गीिा ईश्वर भोळा | ले व्यासोविकुसुममाला |
िरी मावझया दिु ाण दला | ना न म्हर्े कीं || ज्ञानेश्वरी १८-१७११ ||
गरुपु देिाङ् वकि
अविनाश महादेि नगरकर
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||श्रीगर
ु :शरर्ं||
वंदना प्रकाशनाचे प्रकाशक प्राध्यापक अनंत वव. कुलकर्णी यांचे मनोगत
भारिभूमीि ज्या ज्या िेळी बवु ध्दमत्तेच्या बळािर धूिण मार्से सामान्य आवर्
अज्ञानांचा बवु िभेद करन त्यांना पाखंडी बनवििाि, समाजाच्या नैविक मल्ु यांिर
आघाि करिाि त्या त्या िेळी कपटी आवर् धूिाांशी िादवििाद करन आवर् बि
ु ीिादाि
त्यांना हरिून िठर्ीिर आर्ण्यासाठी अलौवकक बवु िमत्तेच्या विभूिी जन्मास येिाि.
अशीच वस्ििी आचायाांच्या िेळी उद्भिली होिी. िैवदकधमाण ला एका प्रकारची
अिकळाच आली होिी. बौध्द आवर् जैन वभक्षूंनी िैवदकधमाण ला फार मोठ् या संकटाि
टाकले होिे. सिण बाजूंनी िैवदकधमण ि िैवदक संस्कृिी यािर वनधवमण यांनी जोराचा हल्ला
चढविला. िेंव्हा िैवदक धमण भारिािून नाहीसा होिो कीं काय? अशी भीिी िैवदक
धमाण वभमान्यांना िाटू लागली होिी, आचायाां नी बौध्द ि जैन त्याच प्रमार्े शैि, शाि,
कापावलक, उग्रिैभि, नीलकं ठ, भट् भास्कर, िांवत्रक इत्यादी िेद विरुपध्द मिांचे जोरदार
खंडर् करन समन्ियिादाची मोठ् या कुशलिेने मांडर्ी के ली. अद्वैिाचा परु स्कार
करन िेदांचे प्रामाण्य ि ईश्वराचे अवस्ित्ि वसि करन िैवदक धमाण ची विस्कळीि
झालेली घडी नीटनेटकी के ली. स्िि:च्या आचरर्ानेच ज्िलंि िैराग्य दाखिून
भविमागाण ची ि ज्ञानमागाण ची उज्िल परंपरा स्िापन के ली. देशाला आवर् समाजाला
अनेक महासंकटािून आवर् अधोगिीिून मि
ु के ले. श्रीमि् शंकराचायाांच्या बद्दल
म्हर्ूनच म्हटले आहे कीं,
“अगर न होते श्री शंकर तो रहते सभी बौध्द बनकर”
महाराष्ट्रािील साधू-संिांनी आचायाांचेच ित्तिज्ञान उचलून धरले. पररर्ामी
भविमागाण ला द्वैििादच स्िीकारला पावहजे याला छे द जाऊन अद्वैििादाची पिाका सिण
देशभर फडकू लागली. ज्ञानेश्वर, िक
ु ाराम, एकनाि, रामदास आदी अनेक संिांनी
आचायाांच्या अद्वैि मिांचा ि अद्वैिान्िगण ि भविित्तिाचा परु स्कार के ला. आवर् ज्ञानोत्तर
“भवि” रुपढ के ली. अगदी अलीकडच्या काळाि स्िामी रामिीिण , स्िामी रामकृष्ट्र्
स्िामी वििेकानंद, रमर् महषी आदींनी हे ित्तिज्ञान सदु ूर अन्य देशािही नेऊन
पोहोचविले.
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िेद हे समस्ि ज्ञानाची खार् आहे असे श्री शंकराचायाांचे ठाम मि आहे.
श्रीशंकराचायाांची िोरिी हीच कीं त्यांनी सिण शास्त्रे अभ्यावसली आवर् त्याबरोबर
सिाांनाच मि
ु ीचा मागण मोकळा करन वदला. आचायाांच्या काळी समाजाची जी अधोगिी
झाली होिी िशीच िी आजही अनभु ूि होिे आहे. सिण त्र अनीिी, सामावजक भ्रष्टाचार,
अंधश्रिािाद्यांची अंधश्रिा (अंधश्रिा वनमण ल
ू न?) चळिळ, राजकारर्ाच्या नािाखाली
पढु ाऱयांचा स्िैराचार, परस्परांबद्दल वनमाण र् झालेला अविश्वास बोकाळला आहे. अशा
पररवस्ििीि आजही श्रीशंकराचायाण सारख्या विद्वान ज्ञानयोगी, धमण संस्िापकांच्या
चररत्राकडे िळण्याची अत्यंि आिश्यकिा वनमाण र् झालेली आहे.
या सिण पाश्वण भूमीिर श्री. अविनाश नगरकर यांनी श्रीमद् आद्य शंकराचायण
यांच्या चररत्राचा घेिलेला िेध हा काळानर
ु प ि लोकावभमख
ु दृवष्टकोनाचा पररचय देिो.
आचायाांच्या उदात्त सामवु हक जीिनाची, ित्तिांची ओळख व्हािी असे मनोगि त्यांनी
व्यि के ले आहे िे सािण च आहे.
श्री नगरकर हे बहु आयामी व्यविमत्ि आहे. स्र
ु ं िरच्या वनष्ठे नी सिण काही
साध्य होिे अशी त्यांची श्रिा आहे. भारिीय परंपरेिील स्र
ु ं चे स्िान त्यांनी जार्ले
आहे. अध्यावत्मक विचारांचा िारसा हा या कुटुंबाचा विशेष आहे. िडील ि
आजोबांकडूनच िो वमळाला असल्याचे िे मानिाि. सिाण ि महत्िाचे म्हर्जे सन
१९६७ मध्ये त्याना प्राप्त झालेला योवगराज प. पू. िामनरािजी गळ
ु िर्ी महाराज, पर्ु े
यांचा अनग्रु ह. त्यांच्या मागण दशण नानस
ु ार के लेल्या साधनेचे ि अध्ययनाचे फळ म्हर्जे
त्यांचे आजचे यश असे िे ठामपर्े सांगिाि. सन १९८४ नंिर त्यांच्या सामावजक
कायाण चे धमु ारे फुटू लागले. अनेक सामावजक, सांस्कृविक ि धावमण क संस्िांचे िे अध्यक्ष
म्हर्ून जबाबदारी पार पाडिाि. ज्ञानेश्वरीिर अवधकारिार्ीने प्रिचन करर्े हा त्यांचा
हािखंडा आहे. श्रीमि् आद्य शंकराचायण ह्या पस्ु िकािील भाषा सौष्ठि ि किाभागाची
अलगदपर्े उलगडर्ारी घडी िाचकांचे मन भारन टाके ल या बद्दल आम्हास संशय
नाही, शेिटी साखरेची गोडी िर्ण न करण्यापेक्षा अनभु ूिीनेच अवधक कळि असल्यामळ
ु े
िाचकांनी त्याचा आस्िाद घ्यािा असे आिाहन !
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डॉ. गं. वव. नेलेकर यांचा अवभप्राय
|| श्री ||
आदरर्ीय अविभाऊंस,
स. न.
िम्ु ही मोत्यासारख्या टपोऱया संदु र अक्षरांि वलवहलेले जग्र
ु शंकराचायाांचे चररत्र
(२ भाग) िाचले. मन धाले.
अलौवकक प्रज्ञािंि जग्र
ु श्री. शंकराचायाांच्या उत्तगंु व्यविमत्िाचे विविधांगी
दशण न िम्ु ही प्रसंगा प्रसंगािून पररश्रम पूिणक समिण पर्े घडविले आहे. िमु ची लेखनशैली
प्रासावदक ि मनोिेधक आहे. ह्या सिण गोष्टी एकत्र जमून येण्यास स्र
ु ं ची कृपाच हिी.
वजज्ञासू रवसक िाचक ह्या चररत्राचे स्िागिच करिील.
चररत्र लिकर प्रवसि व्हािे अशी सास््ुरुपंची प्रािण ना.
कळािे,
आपला स्नेहांवकि
गं. वि नेलेकर
डॉ. गं. वि. नेलेकर
M. A. Ph. D.
प्राध्यापक – रुपपारेल कॉलेज,
संस्कृि ि मराठीचे प्राध्यापक ि लोकसत्ताचे मराठी िाङ्मयाचे समीक्षक.
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स्िामी अनभु िानंद यांचा अवभप्राय
२३-०५- २००५
श्रीमि् शंकराचायण चररत्र सारामिृ
जग्र
ु भगिान् शंकराचायाां चे जीिन असाधारर्. साधारर् मार्साला त्याचे
आकलन होर्े कठीर्. असे हे खूप कठीर् कायण असाधारर्पर्े अविनाश नगरकरांनी
के लं आवर् सगळयांना उपलबध होईल म्हर्ून प्रकावशि के लं.
अविनाश नगरकरांची आवर् माझी भेट ऑकलंडला ज्ञानेश्वरी अभ्यासू मंडळीि
झाली आवर् या पस्ु िकाचे हस्िवलवखि हािी आलं. हे पस्ु िक मराठी मार्सानं
न्यझ
ु ीलंड मध्ये मराठी मार्सांना आध्यात्म रसपान व्हािं ह्या दृष्टीने प्रकावशि होि
आहे.
िसं पावहलं िर सगळं पस्ु िकच अधोरेखांवकि करण्यासारखं संदु र आहे.
त्यािल्या त्यांि प्रभाकराचायण , मंडनवमश्र, इत्यादी प्रसंग ि आचायाांचे अष्टपैलू
व्यविमत्ि सहजपर्े नगरकरांनी प्रस्िुि के लं आहे. हे सगळं त्यांची गुरुपभिी
अध्यावत्मक साधना ि आचायाांच्या अद्वैि विचार परंपरेचा िारसा असल्यामळ
ु े शक्य
झालं आहे. आचायाां चे आशीिाण द ि स्ुरुपकृपा त्यांना उदंड लाभो.
स्िामी अनभु िानंद
ऑकलंड, न्यूझीलंड.
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|| सारामिृ ||
जन्म िैशाख शि
ु पंचमी. नंदननाम संित्सर. यवु धवष्ठर शक २६३१,
म्हर्जे इसिीसन पूिण ५०९ िैशाख मवहना िसंि िू, रवििार, जन्मस्िळ
कालटी गांि, के रळािल्या पूर्ाण नदीच्या काठी िसलेले.
जन्मकाळाचे ग्रह – जन्म नक्षत्र पनु िण सू, ककण लग्न, सूयण मेष राशीि.
जन्म कंु डली
सिण महत्िाचे ग्रह स्िस्िानी होिे.

वपत्याचे नाि – वशिगर
ु , आई : आयाांबा, ही पंजरपल्लीच्या मखपंवडिांची
कन्या. वशिगर
ु हे विद्यावधराज नामक ब्राह्मर्ाचे पत्रु .
परु ािन ग्रंि – माकां डेय संवहिा- वचत्सख
ु ाचायण रवचि बहृ ि् शंकरविजय –
वशिरहस्य (ह्याि भगिान् वशिांनी आपला हा अििार सांवगिला आहे. ) कूमण
परु र् – भविष्ट्य परु र् इत्यादी .
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बालपर्ण
डॉ. सिण पल्ली राधाकृष्ट्र्न म्हर्िाि शंकराचायण म्हर्जे िैवदक ज्ञान आवर् मि
ु
वचंिन करर्ारी बवु िमत्ता यांचे बालबहृ स्पिी होिे. कुशाग्र बि
ु ी, िल्लख
स्मरर्शिी, अत्यंि देखर्ी ि बळकट शरीरयष्टी, चेहरा पूर्णचद्रं ासारखा िेजस्िी.
भव्य कपाळ, रुपंद ि भरदार छािी, आजानबु ाहू ि लालबंदु नखे असलेली
लांबसडक बोटे. असे विलोभनीय व्यविमत्ि लाभले होिे. शांि ि वनश्चयी
ध्रिु ासारखे, वनग्रही योगी शक
ु मनु ींसारखे िर िादवििादाि याज्ञिल्क्यां सारखे
िेजस्िी ि प्रभािी होिे. िार्ी मदृ ू, गंभीर, पर् कर्खर. शबदोच्चार ि वलपी यांचे
ज्ञान ५ व्या िषीच झालेले होिे. म्हर्ून वपत्याने ५ व्या िषीच व्रिबंध के ला.
त्यामळ
ु ें ,
“अष्टिषे चििु ेदी द्वादशे सिण शास्त्र विद् |
षोडशे कृििान् भाष्ट्यं द्वावत्रंशे मवु नरभ्यगाि् ||”
म्हर्जे आठव्या िषी िे चििु ेदी झाले. बाराव्यािषी सिण शास्त्र संपन्न झाले.
सोळाव्या िषी प्रस्िानत्रयीिर म्हर्जे उपवनषदे, ब्रह्मसूत्र ि श्रीमद्भगि्ीिा
ह्याच्यािर जग प्रवसि भाष्ट्य के ले. त्यानंिर ३२ व्या िषी वदव्यलोकी परिले.
कालटीची ग्रामदेििा भगििी. गािाबाहेर हे मंवदर होिे. वशिगर
ु रोज विची
पूजा करीि असि. दधु साखरेचा नैिेद्य दाखिीि ि शेष प्रसाद म्हर्ून
बालशंकरासाठी घरी आर्ून त्याला पाजि. त्यािेळी बालशंकर ४ िषाण चे होिे.
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एकदा वशिगर
ु ं ना प्रापंवचक व्यिसायासाठी बाहेरगािी जािे लागले. आयाांबा पूजा
कर लागली. शरीर अस्िास््यामळ
ु े एक वदिस विला पूजेसाठी जार्े अशक्य
झाले. विने बालशंकराला पाठिले. बालशंकर उत्साहाने गेला. पूजा के ली. दूध
साखरेचा नैिेद्य दाखिला. डोळे उघडून पावहले िो दधु ाचा पेला िसाच भरलेला.
आपर् अपण र् के लेले दूध देिी घेि नाही म्हर्ून त्याला दुःु ख झाले. िोडी िाट
पाहून िो वनराश झाला. भािािेग अनािर होऊन रडू लागला. म्हर्ून देिीने प्रकट
होऊन दधु ाचा पेला ररकामा के ला. भगििीने आपल्याला प्रसाद न ठेििा सिण दूध
वपऊन टाकले म्हर्ून बालशंकर अवधकच व्यविि झाला. त्याला रडू आिरेना.
त्याचे समाधान करण्यासाठी देिीने स्त्रीरप धारर् के ले ि बालशंकराला मांडीिर
पदराखाली घेऊन स्िनपान वदले. त्या स्िनपानाने बालशंकराची समाधी लागली.
समाधी अिस्िेिून बाहेर येिाच बालशंकराने “देिीभज
ु ंगस्िि” हे अठ्ठािीस
श्लोकांचे स्िोत्र गाईले. त्यािली अठ्ठाविसाव्या श्लोकािली प्रािण ना फारच हृद्य आहे.
“इवि प्रेमभारेर् वकवचचन्मयोिं न बध्ु िैिध्िै ित्तिं त्िदीयं मावदयम् |
विनोदय बालस्य मौख्यां वह मािस्िदेिि् प्रलापस्िवु िं मी गहृ ार् ||२८||”
(हे मािे िूं कोर् ि मी कोर् हे न जार्िाच मी प्रेमाने जे काही बडबडलो िे या
मूखण बालकाच्या समाधानासाठी बडबडगीि म्हर्ून त्याचा स्िीकार कर. )
बालशंकराचे उपनयन झाल्यािर िोड् याच वदिसांि वशिगर
ु आजारी
पडले. त्या आजारािच त्यांचा अंि झाला. आयाांबा दुःु खाने भारली गेली. पर्
बालशंकरासाठी विने आपले दुःु ख वगळले. वपिछ
ृ त्र हरपल्यामळ
ु े बाल शंकराच्या
वशक्षर्ाची व्यिस्िा व्हािी म्हर्ून विने शंकराला कालटी पासून २२-२४
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वकलोवमटर अंिरािर असलेल्या गरुपु कुलाि दाखल के ले. त्याकाळी गरुपु कुलाि
राहार्ाऱयांना ब्रह्मचयण पालनाचे कडक वनयम पाळािे लागि. प्रत्येक ब्रह्मचारी
विद्या्याण ला ठराविक घरी जाऊन वभक्षा मागािी लागे. याि नम्रिा ि वशस्ि
अवभप्रेि होिी.
एकदा असे झाले कीं शंकर एका पवित्राचरर्ी दररद्री ब्राह्मर्ाच्या घरी वभक्षा
मागण्यास गेला होिा. त्यािेळी िो ब्राह्मर् स्ििुःच दस
ु रीकडे वभक्षा मागण्यास गेला
होिा. शंकराने जेंव्हा आपल्या मंजळ
ु आिाजाि “ॐभििी वभक्षांदेवह” असा पक
ु ारा
के ला िेंव्हा त्या ब्राह्मर्ाची पत्नी बाहेर आली. ह्या असामान्य बालकाला पाहून
काहीच न बोलिा वभक्षा आर्ण्यासाठी घराि गेली. सगळी मडकी गाडगी ररकामी
पाहून उदास झाली. डबडबलेल्या नेत्रांनी शोध घेऊ लागली अन् विला एक
िळलेला आिळा वदसला. िोच घेऊन िी बाहेर आली. वभक्षा म्हर्नू शंकराला िो
आिळा घािला. त्या आिळयाच्या वभक्षेकडे पाहून शंकराने जार्ले कीं इिे
अठराविश्वे दाररद्रय् आहे. त्याचे अंि:करर् द्रिले. त्याने एक स्िोत्र म्हर्ायला
सरुपु िाि के ली. स्िि:च रचलेल्या कनकधारा स्िोत्राने त्याने लक्ष्मीची स्ििु ी
आरंभली होिी. त्यािेळी लक्ष्मीने प्रसन्न होऊन सोन्याच्या आिळयांचा पाऊस
पाडला. त्या ब्राह्मर्-ब्राह्मर्ीचे दाररद्रय् कायमचे दूर के ले. त्यामळ
ु े त्या गािाचे नाि
कनकांबा पडले.
अशाप्रकारे शंकराचे गरुपु कुलाि वशक्षर् चालू होिे. के िळ िीन िषाण च्या
कालािधीि शंकराने गरुपु कुलािील अभ्यासिम प्राविण्यासह पूर्ण के ला. के िळ
आठव्या िषीच अभ्यासिम पूर्ण झाला. मग आिा गरुपु कुलाि रहाण्याची
आिश्यकिा नाही म्हर्ून गर
ु ं नी शंकराला घरी पाठिून वदले. गरुपु कुलाि
असिानाच शंकरांची अलौवकक बवु िमत्ते विषयी खूपच ख्यािी झाली. त्यामळ
ु ें
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त्याकाळच्या पििी प्रमार्े त्यांची कीिी राजदरबारापयांि पोहोचली. के रळचा राजा
राजशेखर ह्या िेजस्िी बालकाच्या भेटीसाठी उत्सक
ु झाला. राजाने आपल्या
सवचिा बरोबर शंकरांना आर्ण्यासाठी पालखी ि नजरार्ा म्हर्ून हत्ती, घोडे ि
िाटभर मोहरा पाठिल्या. शंकरांनी िे अत्यंि आदराने साभार परि पाठिले.
विनयाने एक पत्र वलवहले. “महाराज! आपर् मन:पूिणक पाठिलेल्या भेटी वमळाल्या.
आपल्या सहृदयिे बद्दल मन:पूिणक धन्यिाद. पर् ह्या गोष्टींचा मला काय उपयोग?
आपर् प्रजा कल्यार्ासाठी त्या िापराव्या. विद्वानांच्या विषयी आपर् जो आदर
बाळगिा त्यामळ
ु े आपले भलेच हाईल. त्यािच मला आनंद आहे. ”
शंकरांच्या ह्या कृिीमळ
ु े लोकांच्या मनाि त्यांच्या विषयी प्रचंड आदर वनमाण र्
झाला. राजाला हे सिण अत्यंि आश्चयण कारक िाटले. या अद्भिु बालकाच्या
भेटीसाठी राजा स्िि:च वनघाला. शंकरांच्या िेजस्िी दशण नामळ
ु े राजा अवधकच
भारािला गेला. ियाचा मल
ु ावहजा न ठेििा राजा शंकरांच्या चरर्ी निमस्िक
झाला. राजाने स्िि: िीन नाटके वलवहली होिी. िी त्याने शंकरांच्या चरर्ी अपण र्
के ली. राजाला मूल नव्हिे म्हर्ून त्याने अपत्य प्राप्तीची इच्छा शंकरांपढु े व्यि
के ली. त्यािेळी शंकरांनी राजाला सपु त्रु लाभण्याचा िर वदला. राजाने स्िि:बरोबर
आर्लेल्या अनेक नजराण्यांचा शंकरांनी स्िीकार करण्याचा आग्रह धरला.
राजाच्या आग्रहा खािर शंकरांनी िे नजरार्े देिी भगििीच्या देिालयाच्या
जीर्ोिारासाठी स्िीकारले. राजाला आनंद झाला. पढु े यिािकाश राजाला योग्य
समयी पत्रु प्राप्ती झाली.
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आचायाांची संन्यास घेण्याची तयारी
बालशंकराचे घरािले िास्िव्य आयाांबेला सख
ु ािि होिे. निीन चैिन्य
वनमाण र् झाले होिे. पर् शंकरांचे काही िेगळे च विचार चालू होिे. ईश्वराविषयी ि
धमण ित्तिांच्या विषयी समाजाि प्रचंड गोंधळ माजला होिा. बौि ि जैन हे िेगळे च
पंि वनमाण र् झाले होिे. त्यािही कमण ठ िैवदकांनी प्रचंड असामंजस्य अंवगकारले
असून भविमागण सोडूनच वदला आहे. सिाांचा परमेश्वर एकच असूनही विविध पूजा
प्रचारामळ
ु े उपासक सामवु हक सहजीिन अकारर् भेदमय करीि आहेि.
स्पश्ृ यास्पश्ृ याचा पावित्र्याशी असलेला संबधं विसरन दैनंवदन जीिनािले िे
एकमेि साधन समजून द्वेष ि मत्सर िाढविण्या पलीकडे काहीच साधि नव्हिे.
पर् लोकव्यिहार याच ित्तिप्रर्ालीचा अंगीकार करन उच्च नीच या साचेबंद
चौकटीि चालला होिा. ईश्वराचे अवस्ित्ि के िळ निस करन काम्य साध्य
करण्यासाठीच असल्याची भािना दृढ झाली होिी. अध्यात्म जिळ जिळ लोप
पािू लागले होिे. ह्या सिण गोष्टींचे विचार-मंिन शंकर करीि होिे. त्यासाठी त्यांना
गरुपडभरारी घ्यायची होिी. पर् या सिण गोष्टींची मावहिी मािोश्री आयाांबांना कशी
असािी? रोज वनत्यनेमाने गंगेिर जािे. स्नान करािे. सोिळे -ओिळे पाळािे.
भगििीचा नैिेद्य करािा. मग नाििंडांचा राबिा घराि सरुपु झाला िंश िाढला कीं
आपर् सटु लो. ह्या पलीकडे आयाांबा विचारच कर शकि नव्हिी.
वशिगरुपु ि आयाांबा ह्यांच्या वििाहानंिर बरीच िषे त्यांना अपत्य प्राप्ती झाली
नव्हिी. वशिगरुपु ि आयाांबा यांनी पत्रु प्राप्तीसाठी व्रि करायचे ठरिले. त्याप्रमार्ें िी
दोघे के रळ मधल्या वत्रचूर गािी असलेल्या िषृ ाचल नामक वशिाच्या महाक्षेत्री
आले. िषृ ाचल पिण िाच्या पाय्याशी हे क्षेत्र आहे. िषृ ाचल पिण िाचा आकार प्रचंड
मोठ् या नंदी सारखा आहे. म्हर्ून िो िषृ ाचल. त्या पिण िामळ
ु े च मंवदराचे नािही
िषृ भेश्वर मंवदर झाले. वशिगरुपु ि आयाांबा यांनी भगिान् वशिाची उपासना पत्रु
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प्राप्तीचा िर प्राप्त होई पयांि करण्याचा वनधाण र के ला. वििेच मक्ु काम के ला. पहाटेच
उठािे. मंवदराच्या जिळच्याच सरोिराि स्नान करािे. मंवदराि येऊन िषृ भेश्वरािर
एकशे एकिीस आििण नासह रुपद्रावभषेक करािा. अवभषेकासाठी शि
ु िूप िापरािे.
सिण पूजन झाल्यािर अपत्य प्राप्ती व्हािी म्हर्ून हाि जोडून दोघांनी प्रािण ना
करािी. असा त्यांचा वनत्यिम सरुपु झाला. बरेच वदिस झाल्यािर दोघेही भगिान्
वशिशंकरांच्या कसोटीस उिरले.
भगिान् वशिांनी वशिगरुपु ं ना स्िप्नाि येऊन विचारले पत्रु कसा हिा?
सामान्य बि
ु ीचे पर् शिायू पत्रु हिेि कीं असामान्य बि
ु ीचा पर् अल्पायु ि फि
एकच पत्रु हिा? या प्रश्नािर वशिगरुपु गोंधळून जागे झाले. वशिगर
ु ं नी आयाांबेला
स्िप्न सांवगिले. विच्याशी विचार-विवनमय के ला. वनत्यप्रािण नेच्या िेळी सांवगिले
कीं “देिा! िझ
ु ी जशी इच्छा असेल िेच आम्हाला मान्य होईल. आम्ही अज्ञानी
आहोि. िूं आमचे वहि करर्ारा आहेस. आम्ही के िळ वनवमत्तमात्र आहोि. िझ
ु ी
इच्छा िूं आमच्याकडून पूर्ण करन घे. ”
ह्याचा पररर्ाम असा झाला कीं भगिान् वशिशंकर पन्ु हा वशिगरुपु ं च्या स्िप्नाि
आले ि म्हर्ाले, “मी स्िि: िमु च्या पोटी जन्म घेईन. पर् अल्पकाळ िास्िव्य
करीन. ” ह्या स्िप्नामळ
ु े वशिगर
ु ं ना परमानंद झाला. दोघेही आनंदाने कालटी गांिी
परि आले. पढु े नंदननाम संित्सराि िैशाख मासांि शक्ु लपक्षाि पंचमीला
रवििारी दपु ारी १२ िाजिा शंकराचा जन्म झाला. त्यािेळी यवु धवष्ठर शक २६३१
चालू होिा. म्हर्जे इसिीसन पूिण ५०९ शक चालू होिा. िसंि िू बहरला होिा.
आयाांबा अपत्य प्राप्तीच्या आनंदाि होिी.
िोच आनंद िी आजही उपभोगि होिी. शंकर विचा बवहश्चर प्रार् झाला होिा.
त्यािून आिा बालशंकराला राजमान्यिा प्राप्त झाली होिी. विच्या आनंदाला
उधार् आले होिे. अशा आनंदाला िडा देर्े बालशंकराच्या जीिािर आले होिे.
पर् बालशंकर आिां बाल रावहला नव्हिा. गािांिले अत्यंि प्रविवष्ठि ि ज्येष्ठ-श्रेष्ठ
यावज्ञक यांचा राबिा शंका समाधानासाठी ि ज्ञानप्राप्तीसाठी आयाांबेच्या घरी सरुपु
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झाला होिा. गािािले प्रविवष्ठि त्यांना शंकराचायण म्हर्ून संबोधू लागले होिे.
आदराने ि विनयाने त्यांचा सन्मान कर लागले होिे. सिण कालटी गांि त्यांना
आिां शंकराचायण म्हर्ू लागले होिे.
अशा या आपल्या असामान्य पत्रु ाच्या सहिासाि आयाांबाचे वदिस
आनंदाि चालले असिाना शंकराचायाांनी आपला संन्यास घेण्याचा संकल्प
प्रसंगोपात्त पर् हळुिारपर्े आईच्या कानािर घािला. आचायाांचा हा बालियािला
संकल्प ऐकून िी अंि:करर्ाि विव्हल झाली. परम दुःु खाने िी काहीच बोलली
नाही. विचा आनंद क्षर्ाि मािळला. शंकराचायाांनी त्यािेळी िो विषय वििेच
िांबिला. त्यांना आईला दुःु खी कराियाचे नव्हिे. पर् आपल्या वनश्चयापासून िे
पराित्त
ृ ही होर्ार नव्हिे. आईला वदलासा देण्यासाठी िे म्हर्ाले, “ आई! मी िल
ु ा
जन्मभर सख
ु ी ठेिण्याचा प्रयत्न करीन. िूं काळजी कर नकोस. ”
शंकराचायण वनश्चयी होिे. संन्यास िर घ्यायचाच पर् आईचा विश्वास जास्ि
महत्िाचा. विची परिानगी वििकीच महत्िाची. त्यामळ
ु े त्यांनी प्रिम िे करायचे
ठरिले. आपल्या मागे आईची काळजी घेर्ारे, विच्या दुःु खािर फंु कर घालर्ारे
विच्या जिळ कोर्ीिरी असर्े आिश्यक आहे. अशी व्यिी शंकराचायण शोधीि
होिे. घरािल्या सधनिेमळ
ु े धनाची काळजी नव्हिी. काळजी फि आईची होिी.
आिा आचायाांचे बरेच भि ि वशष्ट्य होि होिे. त्यािच आचायाांचा एक आिडिा ि
सावत्िक नािेिाईक परमभि झाला होिा. त्याचे नाि अवग्नशमाण होिे. अत्यंि
िल्लख, प्रामावर्क ि प्रेमळ असा हा अवग्नशमाण शंकराचायाांचे प्रेम ि विश्वास यांना
पात्र झाला. शंकराचायण त्याच्या व्यिहार कुशलिेिर खशु होिे. आईची काळजी
अवग्नशमाण वनवश्चि घेईल ह्याची शंकराचायाांना विविध प्रसंगी पूर्ण खात्री पटली.
आईची परिानगी घेण्यापूिी आचायाांनी अवग्नशम्याण स विश्वासाि घेऊन आपर्
संन्यास घेर्ार असल्याचे सांवगिले. अवग्नशमाण आचायाांच्या प्रत्येक शबदािर
विश्वास ठेिि असे. त्याने ज्यािेळी आचायाांना आपला काय विचार के ला असे
विचारले. िेंव्हा आचायाांनी आपली सिण मालमत्ता अवग्नशम्याण च्या स्िाधीन
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करण्याचा विचार प्रकट के ला. अवग्नशमाण आपल्यािरील ह्या विश्वासाने भारािून
गेला. आयाांबेची सिण िोपरी काळजी घेण्याचे िचन त्याने आचायाांना वदले. त्यामळ
ु े
िी काळजी वमटली. आिा फि आईची परिानगी वमळिण्याची जरुपरी होिी.
आयाांबा आचायाांना क्षर्भरही नजरेआड होऊ देि नव्हिी. आचायाांनी
आपला संन्यास घेण्याचा मानस विला पन्ु हा एकदा सांवगिला. त्यािेळी आयाांबा
म्हर्ाली, “बाळा! िूं खूपच मोठा आहेस. िूं संन्यास घेिल्यािर माझे काय होईल?
याचा िूं विचार के लास कां? माझ्या अंिकाळी िूं माझ्या जिळ असािास असे
माझ्या मनाि सारखे येि आहे. िझ्ु या हािूनच माझा अंत्यसंस्कार व्हािा अशी
माझी िीव्र इच्छा आहे. िूं जर संन्यास घेिलास िर हे कसे बरे शक्य होईल? अरे,
संन्यास घेर्ाऱयाचे पूिाण श्रमािील सिण संबधं िटु िाि. आई, िडील, भाऊ अशी
नािीच संन्यास घेर्ाऱयाला उरि नाहीि बघ. ह्या गोष्टीचा िूं विचार कर. ” इिके
बोलून आई स्द होऊन गप्प बसली.
ह्यािर आचायण आईला म्हर्ाले, “आई! िझ
ु ी ईश्वरािर प्रगाढ वनष्ठा आहे. माझे
जीवििकायण त्या ईश्वरानेच वनवश्चि के ले आहे. िल
ु ा दुःु खी करन, िल
ु ा सोडून
जाण्याची मला हौस नाही. पर् घरी राहून ि संसार करन संभ्रमांि पडलेल्या
समाजाला वचरंिन सत्याचा मागण कसा दाखििा येईल? त्यासाठी वनुःसंग होऊन
भारिभर भ्रमर्च करािे लागर्ार. त्यासाठी संन्यास ग्रहर् के ला िरच हे काम सोपे
होईल. आपला मल
ु गा आपल्याला अनाि करन टाकून जाि आहे अशी भािना िूं
माझ्या विषयी कधीही करन घेऊ नकोस. कारर् िझ्ु या जिळ राहून मी जेिढे कायण
कर शके न त्याच्या शंभरपट अवधक मला संन्यास ग्रहर् करन करिा येईल. आई
िूं अत्यंि विचारी आहेस. िूंच मला म्हर्ाली होिीस कीं, ह्या भूमीिर खूपच पाखंड
माजले आहे. त्यामळ
ु े जीिनाचे अंविम ध्येय असलेल्या परमानंदाला लोक पारखे
झाले आहेि. त्यांना वनसगाण ने वदलेल्या संपत्तीचा समान ि संयि भोग घ्यायला
वशकिले पावहजे. त्याि सामुवहक सहजीिनाची मौज अनभु ििा येिे. ही िझ
ु ी मिे िूं
विसरलीस कीं काय?”
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आचायाांच्या ह्या बोलण्यािर आयाांबा वखन्नपर्े हसली. म्हर्ाली, “िे कायण िूं
इिें राहूनसि
ु ा कर शकिोस. ” आचायण म्हर्ाले, “ इिले कायण िर जिळ जिळ
झाल्यािच जमा आहे. विद्वान ि हुशार िैवदकांनी ह्या परम ित्तिांचा अंगीकार के ला
आहे असे िाटिे. त्यामळ
ु े भारिभर वहंडून सिण त्र प्रचार करर्े गरजेचे आहे. िूं
समाधानाने मला आवशिाण द दे. संन्यास ग्रहर् करण्यास अनमु िी दे. ”
आयाांबा विचारमग्न झाली. आचायाांच्या मधरु पर् वनश्चयी बोलण्याने विला
विचार करर्े गरजेचे िाटू लागले. त्याच रात्री विला स्िप्न पडले. स्िप्नाि गौिम ि
अगस्िी षी आले. म्हर्ाले, “मािे िझ
ु ा पत्रु अलौवकक प्रज्ञेचा असून साक्षाि्
वशिाचा अििार आहे. त्याचे आयष्ट्ु य िोडे आहे. िेंव्हा िैवदकधमाण चा प्रकाश
लोकांना दाखिण्याचे कायण करण्यासाठी त्याला संन्यास ग्रहर् कर दे!”
आयाांबा सकाळी जागी झाल्यािर मनाची समजूि घालू लागली. काय बाई
मार्साचे मन असिे? मनी िसे िे स्िप्नी वदसे म्हर्िाि िे काही खोटे नाही. असा
सोयीस्कर विचार करन विने िे स्िप्न विसरन जायचे ठरिले. सडा-संमाजण नादी
झाल्यािर वनत्याप्रमार्े िी गंगेिर स्नानासाठी वनघाली. आचायण रोजच आईला
घेऊन गंगेिर जाि असि. आजही िे विच्या समोर उभे रावहले. आयाांबेच्या मनाि
आले, काहीं ना काहीिरी वनवमत्त काढून संन्यास ग्रहर्ापासून याला पराित्त
ृ
करािे. असा विचार करन िी म्हर्ाली, “बाळा! िूं रोज मला स्नानासाठी गंगेिर
घेऊन जािोस. आिां वदिसेंवदिस मी िकिच जार्ार. मग मला एकटीला
स्नानासाठी िझ्ु या आधाराखेरीज गंगेिर कसे बरे जािा येईल?”
आचायण ह्या बोलण्याचा रोख समजले. हसि हसि आईला म्हर्ाले, “आई,
कशाला काळजी करिेस? िझ्ु या सोयीसाठी िषृ भेश्वर गंगेलासि
ु ा आपल्या घरा
जिळून जायला सांगेल. ”
ह्यािर अत्यंि भािपूर्ण नमस्कार करीि आयाांबा म्हर्ाली, “िझ्ु या िोंडाि
साखर पडो अन् िसे होिो, पर् िसें जरी झाले िरी माझ्या अंिकाळच्या इच्छे चे
काय? िूं संन्यास घेिलास िर िषृ भेश्वर िी पूर्ण करील कां?”
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ह्यािर आचायण खूप गंभीर झाले. आचायण गंभीर पर् वनश्चयी स्िरांि आईला
सांगू लागले, “आई, िूं म्हर्िेस िसे आिश्य घडेल. संन्याशाची सगळी नािी
िटु िाि हे अगदी खरे आहे. पर् त्यािला गवभण ि अिण असा आहे कीं आई, िडील,
भाऊ, बवहर् यांचे भौविक स्िािाण साठी नािे पूर्ण िटु िे. पर् ज्या ईश्वराने
अलौवकक मािा-पत्रु संबंध वनमाण र् के ला िो अध्यावत्मक दृष्टीनेसि
ु ा कधी क्षीर्
होऊ शकि नाही. पर् भौविकाचे िसे नाही. आईचे प्रेम ि आई करीि असलेली
पत्रु ाची सेिा ह्या बाबिचे संबधं संपूर्ण सोडािे लागिाि. पर् शास्त्रसि
ु ां “न माि:ु पर
दैििम्” असे सांगिे. एक िेळचे मािेचे स्िनपान पत्रु ाला कायमचे र्ी करन
ठेििे. मी िे कसे विसरेन. आई व्यिहार हा दोन प्रकारचा असिो. एक वनरपेक्ष ि
दस
ु रा अपेक्षा ठेऊन िा अंिराि काही हेिू धरन. संन्याशाला वनरपेक्षिा, शांिी,
समदशण न, वनिैर ि ईश्वराचे मनन ह्या पांच गर्ु ांचाच फि संग ठेिायचा असिो. मग
असे वनरपेक्ष जीिन जगि असिाना माझ्या परम दैििाने म्हर्जे मािेने अंिकाळी
भेटण्याची इच्छा प्रकट के ली िर मला यािेच लागेल. कारर् शास्त्र असे सांगिे;
“सिण िंदेन यविना प्रासिु ण न्द्या प्रयत्नि: ||”
त्यामळ
ु े मी िल
ु ा िचन देिो,
अहंन्यम्ब रावत्रसमये समयांिरे िा संवचंत्य स्ििशगो ऽ िशगोऽििा मां |
एष्ट्यावम ित्समयं सकलं विहाय विश्वासमाप्नवु ह मिृ ावप संस्कारीष्ट्ये ||
“आई, वदिस असो कीं रात्र असो, वकं िा अन्य कोर्िीही िेळ असो िूं माझे
भािस्मरर् कर वकं िा कुर्ाबरोबर वनरोप पाठि, मी हािािले सिण काम सोडून
धांिि िझ्ु याकडे येईन. यािर विश्वास ठेि कीं िझ
ु ा अंत्यसंस्कार मी स्िि: करीन.
” ह्यािर आयाांबा काय बोलर्ार? विला काहीच यवु ििाद सचु ेना म्हर्ून त्यािून
बाहेर पडण्यासाठी िी म्हर्ाली, “चल गंगेिर जाऊ. खूप उशीर झालाय!” आचायण
समजले अजून वहच्या मनाची ियारी होि नाही. इिक्याि दरिाज्याच्या बाहेर
खूपच गलका ऐकू आला. अवग्नशमाण घाईघाईने आिा आला. आचायाांना िंदन
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करन म्हार्ाला, “आई, आचायण , लिकर बाहेर या! मोठाच चमत्कार झाला आहे.
गंगेने आपला प्रिाह बदलला आहे. िी आपल्या घराजिळून िाहू लागली आहे. ”
आयाांबेचा आपल्या कानािर विश्वास बसेना. िी आचायाांचा हाि धरन लगबगीने
हा चमत्कार पहायला बाहेर आली. खरोखर गंगेचा प्रिाह त्यांच्या घरा जिळून
िाहािाना विला वदसला. िी विस्फारलेल्या नेत्रांनी आचायाांकडे पाहू लागली.
त्यांि भाि होिा िो शबदांच्या पलीकडला. पर् मनाि विचार होिा, “अरे लबाडा,
शबदसाम्याण चा प्रत्यय देऊन माझ्याकडून संन्यास घेण्याची परिानगी वमळििोस
काय? पर् मी ही वििकीच पक्की आहे. मी काहीं परिानगी देर्ार नाही!”
आयाांबेच्या वनुःशबद विचारांना आचायण विच्या डोळयांि िाचून मग्ु ध हसले.
आयाांबा गंगेिून स्नान करन बाहेर आली. आचायण स्नानासाठी गंगेि उिरले.
आचायण पोहि होिे. आयाांबा ि इिर लोक आचायाांकडे कौिक
ु ाने पाहि होिे.
इिक्याि लोकांनी एका मगरीला आचायाांच्या रोखाने येिाना पावहले. िे
असहाय्यिेने ओरडले, “आचायण ! मगर!” आयाांबा घाबरन पाहू लागली. आचायण
वशिाफीने िीराकडे येऊ लागले. िीरा जिळच्या एका दगडाला धरन िे िर
चढर्ार इिक्याि मगरीने त्यांचा उजिा पाय पकडला. जीिाच्या आकांिाने िे
आई पहाि असिाना विला म्हर्ाले, “आई! मगर मला मारन खार्ार, माझे आयष्ट्ु य
फुकट जार्ार. त्या ऐिजी िूं िषृ भेश्वराची प्रािण ना कर. मला संन्यास घेण्यासाठी िरी
िाचिण्यास सांग. !” आपल्या डोळया देखि मगर आपल्या मल
ु ाला खािाना पाहून
आयाांबेने प्रार्पर्ाने ि कळिळून िषृ भेश्वराची प्रािण ना के ली. “देिावधदेिा िषृ भेश्वरा,
मला क्षमा कर. िाटल्यास मला घेऊन जा. पर् माझ्या शंकराला िाचाि. िझ
ु ी इच्छा
असल्यास त्याला संन्यास घेऊ दे. मी आड येर्ार नाही. पर् माझ्या पोटच्या
गोळयाला िाचि. िो माझ्या काळजाचा िक
ु डा आहे. ” आवर् काय आश्चयण मगर
झपु कन् पाय सोडून पाण्याि वशरली. आयाांबेने िे पावहले पर् आनंद, भय आवर्
दुःु ख ह्यांच्च्या िीव्रिेने विला भोिळ येऊन िी खाली पडली. आचायण पटकन् िर
आले. त्यांनी आईचे मस्िक आपल्या मांडीिर घेिले. गंगाजल वशंपडून विला
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शि
ु ीिर आर्ले. आचायाण चा हा स्पशण विला आिां आयष्ट्ु याच्या अंिापयांि
सख
ु ािर्ार होिा.
आचायाांनी अवग्नशम्याण च्या हिाली आईला ि सिण मालमत्तेला सहजिेने
सोपविले. अत्यंि भािपूर्ण शबदांि आईला म्हर्ाले, “आई, िल
ु ा कशाचीही
कमिरिा पडर्ार नाही. िझ
ु ा आशीिाण द माझ्या पाठीशी सदैि असेल. आिां
माझ्या ऐिजी अवग्नशमाण िझ
ु ा सांभाळ करील. िूं त्याला सांभाळून घे. मला माझ्या
गरुपु ं च्या शोधािण वनघािे लागेल. त्यानंिरच मला संन्यास घेिा येईल. मला ज्ञाि
आहे कीं िझ्ु या मािहृृ दयाला एकुलत्या एक पत्रु ाच्या विरहाची आग सहन करर्े
खूप कठीर् आहे. पर् िझ
ु े मनोधैयण िषृ भेश्वराच्या कृपेने अपार िाढेल. िूं त्याच्याच
कृपेने हा भिसागर पार करशील आवर् मि
ु होशील. ”
आचायण अत्यंि भािवििशहोऊन बोलि होिे. आईचे नेत्र अनािर अश्रूंना
अवनबांध करन िाहाि होिे. कं ठ स्द झाला होिा. आचायाांनी जेंव्हा विला िंदन
के ले िेंव्हां िे परमपवित्र अश्रू आचायाांच्या मस्िकािरन खाली ओघळले. आचायण
कालटी सोडून वनघाले हे काहीं क्षर्ािच सिण कालटीि झाले. सारा गांि आचायाांना
वनरोप द्यायला जमला. आचायाांना िंदन करण्यासाठी आबालिि
ृ ांची दाटी झाली
होिी. सिाांना आवशिाण द देऊन आचायण झटकन् घराबाहेर पडले. दिु फाण नागररक
उभे होिे. सिु ावसनी पंचारत्यांची िबके घेऊन दर
ु नच त्यांना ओिाळि होत्या. त्या
वदिशी काविण क शि
ु एकादशी होिी. आचायण झरझर पािले टाकीि गािाच्या
सीमेिर आले. पाठोपाठ आलेल्या नागररकांना ि अवग्नशम्याण ला परि जाण्यास
सांवगिले ि पाठ वफरिून आचायण वनघून गेले. त्या वदिशी आयाांबेच्याच काय पर्
कालटीच्या बहुसंख्य घराि चूल पेटली नाही.
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प्रकरर् ३ रे

सद्गुरू शोध
काविण क शि
ु एकादशी यवु धवष्ठर शक २६३९ या वदिशी म्हर्जेच इ. स.
पूिण ५०० कालटी गांिािला हा बालिपस्िी-ज्ञानसूयण- संपूर्ण भरिखंडाला
प्रकाशमान करण्यास वनघाला होिा. त्याकाळी आजच्या सारख्या कोर्त्याच सोयी
नव्हत्या. जंगलािून पायी िाटचाल करायची. पाउलिाटेच्या आधारे चालायचे.
विश्रांिीसाठी झाडाखाली बसायचे. नदीचे अििा वनमण ल झऱयाचे जीिन प्राशन
करायचे. छोट् या छोट् या िस्त्या लागल्यास “ॐभिवि वभक्षांदेवह” व्हायचे अन्यिा
नाही. असा सगळा खडिर प्रिास करीि बालशंकराचायण वनघाले होिे.
के रळची सीमा पार के ली. कुठें जायचे िे नक्की के ले होिे. गरुपु कुलांि वशक्षर्
घेि असिाना िेदांिािल्या सिण श्रेष्ठ गरुपु गोविंद भगिदप् ाद ह्यांचे नाि ऐकले होिे.
मन त्यांच्याकडे जाण्यास आसस
ु ले होिे. शरीर चालि होिे. कनाण टकािल्या
कारिार वजल्ह्यािील प्रवसि “गोकर्ण महाबळे श्वरा”कडे पाऊले खेचली जाि होिी.
आचायण मजल दरमजल करीि “श्रीक्षेत्र गोकर्ण महाबळे श्वर” येिे आले.
महाबळे श्वराच्या दशण नाने त्यांच्या अंगािर रोमांच उभे रावहले. आचायाांचे
अष्टसावत्िक भाि जागे झाले. ज्या वशिाचे िे स्िि:च अंशाििार होिे त्या
शंकराचायाांच्या मनाि आत्मरपाच्या दशण नाने उत्स्फूिण प्रािण ना न घडिी िरच
निल होिे. आचायण भािवििश होऊन प्रािण ना कर लागले,
अजं शाश्वतं कारर्णं कारर्णानां वशवं के वलं भासकं भासकानाम् |
तरु ीयं तम:पार माद्यंतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ||
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नमस्ते नमस्ते ववभे ववश्वमतू े नमस्ते नमस्ते वचदानंदमतू े |
नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रवु तज्ञानगम्य ||
शंकराचायण भगिान् वशिाची ही प्रािण ना करिाना इिके िल्लीन झाले होिे
कीं आजूबाजूला कोर्ी असल्याचेही त्यांना कळले नाही. आचायाांच्या कं ठािून
वनघालेली वशिस्ििु ी ऐकून आश्चयण चवकि झालेली एक व्यिी आचायाांना
पाहण्यासाठी गाभाऱयाि आली. आचायण वशिस्ििु ीिून देहभानािर आल्यािर त्या
व्यिीने आचायाांना िंदन के ले. आचायण आश्चयाण ने उ्ारले, “कोर् विष्ट्र्शु माण !” िी
व्यिी म्हर्ाली “हो! विष्ट्र्शु माण च!” दोघांना अत्यंि आनंद झाला.
विष्ट्र्शु माण ियाने जरी िडील होिा िरी िो आचायाांच्या बरोबर गरुपु कुलाि
वशकि होिा. त्याचे ि आचायाांचे वशक्षर् बरोबरच संपले होिे. विष्ट्र्शु माण ही विरि
होिा. त्यालाही संन्यास घ्यायचा होिा. आचायाांचा सन्यास घेण्याचा विचार ऐकून
त्याला अत्यानंद झाला. आचायण गरुपु गोविंदयिींच्या शोधािण वनघाल्याचे
समजल्यािर िर विष्ट्र्शु म्याण स आकाश ठेंगर्े िाटू लागले. कारर् िो सि
ु ा
गरुपु गोविंदयिींच्या शोधािण च बाहेर पडला होिा. विष्ट्र्शु म्याण ने गरुपु गोविंद यांच्या
बद्दल खूपच मावहिी गोळा के ली होिी. पर् त्यांचा सध्याचा ठािवठकार्ा त्याला
ज्ञाि नव्हिा. दोघांनी गोकर्ण महाबळे श्वराची प्रािण ना के ली. दोघांनाही मनोमन खात्री
िाटू लागली कीं आपल्याला इिे गोकर्ाण िच गरुपु गोविंदयविंचा ठािवठकार्ा वमळे ल.
दोघेही आत्मवचंिनाि मग्न असि अचानक एक वदिस एका संन्याशाकडून
गरुपु गोविंद नमण दानदीच्या िीरािर ओंकारमांधािा येिे आश्रम स्िापून राहाि
असल्याचे कळले. पल्ला खूप लांबचा होिा. पर् आिां एकाला दस
ु ऱयाचा आधार
होिा. ित्तिवचंिनाच्या संिादाि मागण िमर्ा सस
ु ह्य होर्ार होिी.
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आचायण आवर् विष्ट्र्शु माण त्िरेने नमण दािीरािरल्या ॐकारमांधात्याच्या
रोखाने वनघाले. विष्ट्र्शु माण आचायाांच्या सहिासाि खूपच फुलाला. आचायाांशी
वकिी बोलू अन् वकिी ऐकू असे त्याला झाले. दऱया-खोऱया ओलांडिाना दोघेही
गरुपु गोविंदयिींच्या स्मरर्ाि गप्पा मारि होिे. गरुपु गोविंदयिींच्या गरुपु परंपरेच्या
िपवशलाि दोघे रममार् झाले. विष्ट्र्शु माण काहीशा आश्चयाण ने म्हर्ाला, “गरुपु गोविंद
हे गौडपादाचायाांचे वशष्ट्य. गौडपादाचायण पावर्नींच्या व्याकरर्ािर महाभाष्ट्य
वलवहर्ाऱया पिंजली यांचे वशष्ट्य. पिंजली िावमळनाडू मधल्या वचदंबर मंवदरा
जिळच्या आपल्या आश्रमाि एकहजार वशष्ट्यांना एकाच िेळी वशकिीि असि.
पिंजली हे शेषाचे अििार मानले जािाि. त्यांनी आपल्या वशष्ट्यांना दोन अटी
घािल्या होत्या. एक अट म्हर्जे आपर् सिण वशष्ट्याना एका पडद्या आडून
वशकविर्ार. कोर्ीही पडद्याच्या आि याियाचे नाही. दसु री अट म्हर्जे वशकिर्े
चालू असिाना अध्ययन सोडून अन्यत्र जाियाचे नाही. पर् एक वदिस
गौडपादाचायण काही आकवस्मक कारर्ाने अध्ययन सोडून अन्यत्र गेले ि नेमके
त्याचिेळी एका वशष्ट्याने आपले गरुपु पडद्या आडून प्रत्येकािर कसे लक्ष ठेििाि हे
पाहण्यासाठी पडदा बाजूस सारला. ित्क्षर्ी घाि झाला. पिंजली आपले
मूळशेषरप धारर् करन सहस्त्रमख
ु ांनी वशकिीि होिे. त्यांच्या मख
ु ािून
वनघर्ाऱया विषावग्नने पडदा बाजूला होिाच सिण वशष्ट्य क्षर्ाि भस्म झाले.
पिंजलींनी ित्क्षर्ी मनष्ट्ु यदेह धारर् के ला पर् िोिर सिण संपलेले होिे. वशष्ट्यांच्या
संहाराचे त्यांना अत्यंि िाईट िाटले. गौडपादाचायण िाचल्याचे पाहून समाधान
िाटले खरे पर् त्यांनी दस
ु े
ु री अट मोडल्याचे पाप गौडपादचायाांना लागले. त्यामळ
आपल्या वशष्ट्याला वनष्ट्पाप करण्यासाठी पिंजली म्हर्ाले, “वमळिलेले ज्ञान जेंव्हा
िूं एखाद्या उत्तम वशष्ट्याला प्रदान करशील िेंव्हाच िूं वनष्ट्पाप होशील. ” त्यामळ
ु ें
अस्िस्ि झालेले गौडपादाचायण भटकि भटकि उज्जैवनला वक्षप्रा नदीच्या कांठी
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एका प्रचंड िटिक्षृ ा खाली येऊन रावहले. येर्ाऱया जार्ाऱयाला िे व्याकरर्ािील
खोंच असलेले प्रश्न विचारीि. त्याला त्या प्रश्नाचे उत्तर देिा आले नाही म्हर्जे
अवधकच अस्िस्ि होि. िो जर अवधक काही बोलू लागला िर त्याला मारहार्
करीि. त्यामळ
ु े लोक त्यांना ब्रह्मराक्षस म्हर्ू लागले.
एकदां चंद्रशमाण नािाचा विद्वान ब्राह्मर् व्याकरर् वशकण्यासाठी
दवक्षर्ेिल्या वचदंबरला जाण्यास वनघाला होिा. चंद्रशमाण अत्यंि िेजस्िी होिा.
त्याला पिंजली व्याकरर् महाभाष्ट्य वशकवििो हे समजल्यामळ
ु े िो विकडे
जाण्यास वनघाला होिा. वक्षप्रेच्या कांठी असलेल्या ह्या प्रचंड िटिक्षृ ाखाली िो
जरा विसािला. इिक्याि गौडपादाचायाांची ि त्याची दृष्टीभेट झाली.
गौडपादाचायाांनी त्याचा हेिू जार्ून घेिला. हा जर व्याकरर् महाभाष्ट्य वशकायला
जाि आहे िर ह्यालाच प्रश्न विचारािेि म्हर्ून चंद्रशम्याण ला गौडपादाचायाांनी
भराभर प्रश्न विचारायला सरुपु िाि के ली. चंद्रशमाण वबनचूक उत्तरे देऊ लागला. मग
आचायाांनी त्याला भज
ु ्, रंज् इत्यादींचे भूिकाळ िाचक धािस
ु ावधि विचारले.
चंद्रशम्याण ने भि
ु , रि, असे उत्तर देिाच आचायाांनी ‘पच्’ धािूचे भूिकालिाचक
धािस
ु ावधि विचारले, चंद्रशम्याण ने क्षर्ाि ‘पक्ि’ असे उत्तर वदले. आिापयांि हे
उत्तर कोर्ीच वदलेले नव्हिे. सिाांनी ‘भि
ु ’, ‘रि’, ‘पि’ अशी उत्तरे वदलेली होिी.
त्यामळ
ु े गौडपादाचायण सख
ु ािले. चंद्रशम्याण ला म्हर्ाले, “वचदंबरला आिा कोर्ीही
नाही. िल
ु ा जे व्याकरर् महाभाष्ट्य वशकाियाचे आहे िे मीच वशकवििो. ”
चंद्रशम्याण ला आनंद झाला. पर् गौडपादाचायाांनी त्याला क्षर्ाचीही उसंि वदली
नाही. प्रिासामळ
ु े िकलेल्या चंद्रशम्याण ने गौडपादाचायाांचा अवधकार पाहून जिळच
पडलेल्या िक्षृ ाच्या पानांिर नखाने िे भाष्ट्य वलहून घ्यायला सरुपु िाि के ली. ”
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विष्ट्र्शु माण हकीकि सांगण्याि रंगून गेला होिा. शंकराचायण िन्मयिेने ऐकि
होिे. िे पाहून विष्ट्र्ूशम्याण स चांगलाच हुरप आला. िो पढु ें सांगू लागला, “ चंद्रशमाण
सिि ऐकि होिा ि पानांिर कोरन वलवहि होिा. सिि चौदा वदिस अविश्रांि हा
िम चालू होिा. चौदा वदिसांनी महाभाष्ट्य पूर्ण झाले. आपल्या गरुपु ं च्या आज्ञेनस
ु ार
आपर् चंद्रशम्याण सारख्या उत्तम वशष्ट्याला हे ज्ञान वदल्याची आंिररक जार्ीि
गौडपादाचायाांना झाली. िे वनष्ट्पाप झाले. चंद्रशम्याण ने वलहून घेिलेली महाभाष्ट्याची
सिण पाने एका िस्त्राि बांधून ठेिली. चंद्रशम्याण ला प्रिासाचा शीर् होिाच. त्यािून
अचानक झालेल्या महाभाष्ट्याचा शीर्. ना अन्न ना पार्ी. ना िहान ना भूक.
अहोरात्र अध्ययनाचे पररश्रम. अध्ययन चालू असे पयांि सिण शरीरधमाांचा विसर
पडून िे महाभाष्ट्य श्रिर् करीि होिे ि झपाटल्या सारखे नखाने कोरन वलहून
घेि होिे. त्यामळ
ु े सगळी पाने एका िस्त्रांि बाधून ठेिल्यािर त्यांना ग्लानी आली.
गौडपादाचायण वनष्ट्पाप झाल्यािर क्षर्भरही न िांबिा बवद्रकाश्रमाि
जाण्यासाठी वनघाले. चंद्रशम्याांना ग्लानीने घेरल्यामळ
ु े िे गाढ झोपी गेले.
गौडपादाचायण वनघून गेल्यािर जिळपास चरर्ाऱया एका शेळीने महाभाष्ट्याची पाने
असलेल्या गाठोड् याि िोंड खपु सून वमळिील िेिठी पाने घेऊन पळून गेली.
चंद्रशम्याण ला आलेली झोप ही झोप नव्हिीच. चक्क चौदा वदिसांच्या अिक
पररश्रमामळ
ु े ि अन्नपार्ी न वमळाल्यानें अशिपर्ामळ
ु े आलेली बेशि
ु ी होिी.
कमण धमण संयोगाने दस
ु ऱयाच वदिशी उजैनी मधल्या एका धनाढ् य
व्यापाऱयाची कन्या आपल्या सखींसह वक्षप्रेच्या कांठी विहारासाठी आली. विनें ि
विच्या मैवत्रर्ींनी देखण्या ि िेजस्िी चंदशम्याण स पावहले. चंदशम्याण च्या वनद्रे बद्दल
त्यांना शंका आली. त्या िैश्य कन्येने त्याला जागे करण्याचा खूप प्रयत्न के ला. िो
असफल झाला. विला चंद्रशम्याण ची दया आली. विने चंद्रशम्याण स त्याच्या
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गाठोड् यासह आपल्या वनिासस्िानी आर्ले. दोनचार वदिस होऊनही चंद्रशमाण
झोपेिून बाहेर येि नाही असे पाहून विने आपल्या वपत्याच्या सल्ल्यािरन िैद्याला
पाचारर् के ले. िैद्याने वनदान के ले कीं कमालीच्या अशिपर्ामळ
ु े हा िरुपर् ग्लानीि
गेलेला आहे. त्यामळ
ु े दहीभाि कालिून ह्याच्या शरीरास बाह्योपचाराने चोळािा.
त्यामळ
ु े िोडा अन्नरस ह्याच्या शरीरास प्राप्त झाला कीं हा झोपेिून जागा होईल.
त्या कन्येने ि विच्या एका सखीने अविरि पररश्रम करन िैद्याने सांवगिलेल्या
उपायाने चंद्रशम्याण स जागे के ले. िैश्यकन्या चंद्रशम्याण च्या िशाही अिस्िेि
त्याच्यािर लबु ध झाली होिी. म्हर्ूनच रात्रंवदिस सेिा करन विने चंद्रशम्याण स
शि
ु ीिर आर्ले.
चंद्रशमाण शि
ु ीिर आल्यािर त्या श्रीमंि व्यापाऱयाला ि त्याच्या संदु र
कन्येला पाहून चवकि झाला. प्रिम त्याने महाभाष्ट्याच्या पानांच्या गाठोड् याची
चौकशी के ली. िैश्यकन्येने िे गाठोडे दाखििाच चंद्रशमाण सख
ु ािला. हळूहळू शिी
आल्यािर चंद्रशम्याण ने प्रिम िे भाष्ट्य नीट जळ
ु िून पनु श्च िाचून काढले. त्यािील
काही भाग नष्ट झाल्याचे त्याच्या लक्षाि आले. चंद्रशम्याण स अत्यंि िाईट िाटले.
पर् आिा काहीच इलाज नव्हिा. चंद्रशम्याण चे व्यविमत्ि अत्यंि आकषण क होिे.
चंद्रशमाण कावश्मरी पंवडि होिा. चेहऱयािर पांवडत्याचे िेज, उंचापरु ा, भरदार छािी,
लांबसडक हाि, गोरापान, िागर्े बोलर्े खानदानी त्यामळ
ु ें उज्जैनीच्या लोकांना
िो आदरर्ीय िाटू लागला. िैराग्यशील ित्त
ृ ी, आजण िी स्िभाि, मंजळ
ु पर्
वनुःसंवदग्ध भाषर् ह्यामळ
ु े िो सिाांचा आिडिा झाला. त्याची योग्यिा पाहून ि
आपल्या कन्येचे त्याच्यािर जडलेले मन पाहून त्या व्यापाऱयाने चंद्रशम्याण स
आपली कन्या देण्याचा प्रस्िाि मांडला. चंद्रशम्याण चे मन व्याकरर्ािर जडले होिे.
त्यामळ
ु े त्याने ह्या वििाहाला ठाम विरोध के ला. त्या व्यापाऱयाने चंद्रशम्याण ला खूप
30

प्रकारे समजािून सांगण्याचा प्रयत्न के ला. व्यापारी म्हर्ाला, “माझ्या मल
ु ीचे मन
िझ्ु यािर जडले आहे. विने अहोरात्र कष्ट करन िल
ु ा जीिदान वदले आहे. विची
सगळी सेिा विचाराि घे. विच्याशी वििाह कर. जर िूं विच्याशी वििाह के ला
नाहीस िर िो एक अपराधाच होईल. िूं जर िसा अपराध करर्ार असलास िर
मला राजाकडे वफयाण द करािी लागेल. मग त्याच्या न्यायसभेिला वनर्ण य िल
ु ा
मान्य करािा लागेल. ” चंद्रशम्याण ने अत्यंि विनयाने आपला अभ्यासाचा हेिू
सांवगिला. वििाहबंधनाि आपल्याला अडकिू नये म्हर्ून खूप विनंिी के ली. पर्
त्या व्यापाऱयाच्या ि त्याच्या कन्येच्या मनास हे पटेना. शेिटी िैिागून चंद्रशम्याण ने
न्यायसभेि जे होईल िे मान्य करायचे ठरिले. कारर् न्यायसभेि आपल्याला
आपली बाजू यवु ििादाने ि प्रामावर्क प्रयत्नाने पटिून देण्याचा प्रयत्न िरी करिा
येईल. अत्यंि दुःु खाने व्यापारी ि चंद्रशमाण राजाच्या न्यायसभेसमोर आले.
चंद्रशम्याण ने राजा समोर आपली बाजू अत्यंि प्रभािी भाषेि ि मद्दु ेसूद यवु ििादाने
मांडली. चंद्रशम्याण ची बवु िमत्ता, िाक्चाियु ण , व्यविमत्ि, विद्वत्ता हे सगळे पाहून
राजाच त्याच्यािर खशु झाला. आपली राजकन्याच त्याला कशी योग्य आहे ह्याचा
विचार करन राजाने िसा प्रस्िाि चंद्रशम्याण समोर मांडला. चंद्रशमाण आवर् िो
व्यापारी दोघेही चिािून गेले. कारर् राजाने व्यापाऱयाची बाजू ऐकून न घेिाच हा
प्रस्िाि मांडला. इिके च नाही िर आपल्या मंत्र्याला बोलािून हा वििाह नक्की
करण्यास सांवगिले. मंत्र्याने चंद्रशम्याण स पाहीले ि आपलीही मल
ु गी चंद्रशम्याण स
देण्याचा संकल्प चंद्रशम्याण स सांवगिला.
त्यामळ
ु े जी गोष्ट चंद्रशमाण टाळीि होिा िी त्याच्या समोर विपटीने उभी
रावहली. हे सिण समजल्यािर िैश्यकन्येची सखी जी सिि सेिा करीि होिी.
विनेही आपर् मनाने चंद्रशम्याण स िरले असल्याचे सांगून आपलाही वििाह त्यांच्या
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बरोबर व्हािा अशी मागर्ी के ली. ह्या सिण प्रकाराने चंद्रशमाण क्षर्ांि भानािर आला.
त्याने चारही जर्ींशी वििाह करण्याचे एका अटीिर मान्य के ले. िी अट अशी कीं
प्रत्येकीला एक एक पत्रु झाला कीं मी वििाह बंधनािून मि
ु होऊन वनघून जाईन.
पढु ें प्रत्येकीला एक याप्रमार्े पत्रु होिाच चंद्रशमाण गर
ु ं च्या शोधािण घराबाहेर पडला.
आपले गरुपु गौडपादाचायण ह्यांचा शोध घेि घेि चंद्रशमाण वहमालयांि
त्यांच्या पयांि पोहोचले. आिा गौडपादांनी संन्यास दीक्षा घेिल्यामळ
ु े िे
गौडपादचायण झाले होिे. व्याकरर्ा ऐिजी िेदांिाचे अध्ययन करीि िे
आत्मवचंिनाि मग्न झाले होिे. िे बवद्रकाश्रमांिच राहाि होिे. चंद्रशम्याांना पाहून
त्यांना आनंदच झाला. ह्या सवत्शष्ट्या विषयी कृपा उत्पन्न झाली. चंद्रशम्याण चे ज्ञान
ि िैराग्य त्यांनी पूिीचा अनभु िले होिे. चंद्रशम्याण ने संन्यास ग्रहर् करण्याची इच्छा
प्रकट करिाच त्यांनी समाधान व्यि के ले. एका शभु महु ूिाण िर गौडपादाचायाांनी
चंद्रशम्याांना संन्यास दीक्षा वदली. चंद्रशमाण आिां गोविंदभगित्पाद ह्या नािाने
ओळखले जाऊ लागले.
इिके सांगून विष्ट्र्शु माण िांबले. शंकराचायण उत्सक
ु िेने ऐकि होिे. त्यांना
विष्ट्र्शु माांचे खूपच कौिक
ु िाटले. िे विष्ट्र्शु म्याण स म्हर्ले, “िा:! खूपच विलोभनीय
ि आश्चयण कारक चररत्र आहे आपल्या स्र
ु ं चे. खूप मेहनि घेऊन आपर् ही सिण
मावहिी वमळिलेली आहे याि शंकाच नाही. भगिंिाची लीला अगाध आहे.
काळाच्या उदराि काय दडले आहे हे त्या एका भगिंिाखेरीज कोर् जार्र्ार?
आपर् त्याचेच सेिक आहोि. ” आचायण आपल्याला अत्यंि आदराने िागिि
आहेि ि बंधभु ािाने बोलि आहेि हे पाहून विष्ट्र्शु माण सख
ु ािला. त्याला धन्यिा
िाटली. कारर् आचायण म्हर्जे कोर्ी सामान्य व्यिी नाही हे िो मनोमन जार्ून
होिा.
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खडिर प्रिास सख
ु ािह होि होिा. कधी कधी वनवबड अरण्यािून िर कधी
रमर्ीय अशा सरोिरां जिळून िर कधी रम्य नदीकाठा िरन िे मागण आिमि
होिे. ॐकारमांधािाची ओढ लागली होिी. स्रुपु ं च्या भेटीची उत्सक
ु िा होिी.
विष्ट्र्शु माण सांगिा सांगिा िांबले. िोड् या संकोचाने पर् अत्यंि विनयाने
आचायाांना म्हर्ाले, “आचायण , मला ज्या वठकार्ाहून जसे समजले िसे मी
सांवगिले खरे. पर् गरुपु गोविंदभगित्पादांचे गरुपु गौडपादाचायण आवर्
गौडपादाचायाांचे मोक्षगरुपु साक्षाि् शक
ु मनु ी आहेि असे समजले आहे. त्याबद्दल
मला वकं वचिही संदेह नाही. पर् कालभेद पहािा मला विचार करनही ही
कालसंगिी लाििा येि नाही. कारर् शक
ु मनु ींचा काल राजा परीवक्षिीच्या िेळचा.
म्हर्जे जिळजिळ २५०० िषाांपूिीचा. त्यािून राजा पररवक्षिीला भागििाचा
उपदेश करन शक
ु मनु ींनी आपले जीिन कायण संपिले असे भागििाि वदले आहे.
िेदांिही शक
ु िामदेि मि
ु झाल्याचा उल्लेख आहेच. म्हर्ून आपर् जर ह्यािर
काही मागण दशण न कराल िर माझ्या मनाला अवधक वस्िरिा प्राप्त होईल. ”
आचायाांना विष्ट्र्शु म्याण च्या ह्या विचारपििीचे खूपच कौिक
ु िाटले.
सारासार वििेक ि विनय, दृढश्रिा ि वजज्ञासा यांच्या उत्कृष्ट वमलाफािून उत्पन्न
झालेल्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे आचायाांनी ठरिले. आचायण म्हर्ाले, “
विष्ट्र्शु माण , आपर् खूपच छान प्रश्न विचारला आहे. याचे उत्तर शक
ु मनु ींनी राजा
परीवक्षिीला आधीच वदलेले आहे. शक
ु मनु ी म्हर्िाि,
िद् विश्वनावभंत्िविित्यण विष्ट्र्ोरर्ीयसा विरजेनात्मनैक: |
नमस्कृिं ब्रह्मविदामपु ैवि कल्पायषु ो यद् विबधु ा रमन्िे ||२. २. २५||
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अिो अनंिस्य मख
ु ानलेन दंदह्यमानं स वनरीक्ष्यविश्वम् |
वनयाण िी वसिेश्वरजष्टु वधष्ट्ण्यं यद् द्वैपराध्यां िदु पारमेष्ठ्यम् ||२. २. २६||
न यत्र शोको न जरा न म्रुत्यनु ाण िीनण चोद्वेग ृिे कुिवश्चि् |
यवच्चत्तिोद: कृपयावनदंविदांदरु न्िदुःु खप्रभािानदु शण नाि् ||२. २. २७||
अिाण ि् योगी लोक सूक्ष्म आवर् शि
ु शरीराने विश्वाधार विष्ट्र्चु ि पार करन
सिण िंद्य अशा महलोकांि ब्रह्मिेत्तयांच्या स्िायी कल्पािधीकाल िास्िव्य करिाि.
या महलोकांि देिांनाही जािा येि नाही. िेिून िे योगी शेषाच्या मख
ु ािील अवग्नने
दग्ध न होर्ाऱया महलोकाच्याही िर असलेल्या ब्रह्मलोकांि जािाि. इिेच सिण
योगेश्वरांची स्िाने आहेि. ह्या लोकी कसलेच दुःु ख नाही, जरा नाही, मत्ृ यू नाही,
म्हर्ून भय, वपडा, उद्वेग नाही. पर् ह्या योग्यांना सदैि दया येिे िी भगिवद्वरहीि
जीिन जगर्ाऱया जीिांची. के िळ त्या दयेपोटीच िे भिांच्यासाठी प्रगट होिाि. िे
कालािीि असल्यामळ
ु े त्यांना कें व्हाही ि कोठेही मि
ु संचार करिा येिो. म्हर्ूनच
िर गरुपु पद अविनाशी म्हर्नू च सांवगिले आहे. अविनाशी संकल्पना मनाने श्रिा
ठेिून स्िीकारली कीं जीिाचे जीिपर् त्यागण्याचीच सिाण गीर् ियारी होिे. गरुपु हे
ित्ति आहे. िे अविनाशी आहे. त्याला कालभेदाची बंधनेच नाहीि. स्र
ु
कालािीि असल्यामळ
ु े जेंव्हा जीि स्िि:च्या एकादेवशत्िाच्या वस्ििीचा त्याग
करण्यास वसि होिो िेंव्हा जर िो एकांिाि असेल आवर् गरुपु स्मरर् करीि असेल
िर हे अविनाशी गरुपु ित्ति ित्क्षर्ी ह्या योग्यांच्या रपांि त्याच्या समोर साकार होिे.
इिे जीिाला एकदेवशत्िामळ
ु े सूक्ष्मदशण नाने समाधान प्राप्त होर्ारे नसिे. कारर्
त्याची िेिढी ियारी झालेली नसिे. वशिाय ज्या विक्षेपशिीने अहंकार जागा
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असिो वििे सूक्ष्म दशण नािर विश्वास बसि नाही. म्हर्ून सगर्ु स्िरपाि दशण न
स्पशाण नादी विया जडजीिाला विश्वसनीय िाटिाि. त्याची अनभु ूिी देऊन जीिाचे
जडत्ि अििा जीिपर् नाहीसे करण्यास गरुपु ित्ति कारर् होिे. आिां आज
आपलेच उदाहरर् पहा. ज्यांना आपर् पूिी कधीच पावहलेले नाही. ज्यांचा कधी
अनभु िही घेिलेला नाही. त्यांच्याकडे कां आकवषण ि झालो आहोि? कमण -धमण
संयोगाने त्यांच्या अवधकाराविषयी, साम्याण विषयी, ईश्वरभिी इत्यादी संबंधी जी
मावहिी वमळाली त्यािर दृढ श्रिा ठेिूनच नां? म्हर्जे आध्यावत्मक गरुपु हे के िळ
श्रिेनेच प्राप्त होिाि. ब्रह्मस्िरप झालेल्यांना गप्तु प्रकट होण्याला क्षर्ही लागि
नाही. कारर् िे पांचही वमिींच्या पलीकडे गेलल
े े असिाि. मग आिां मला सांगा
कीं िमु च्या मनािला कालभेदाचा गोंधळ नष्ट झाला आहे कीं नाही?” हे सिण
वििरर् ऐकून विष्ट्र्शु माण अत्यंि भारािला गेला. त्याचा सारा संदेह नाहीसा झाला.
भारािलेल्या अिस्िेिच िो आचायाांना म्हर्ाला, “ इिका सूक्ष्म विचार मी कधी
के लाच नव्हिा आपल्या ह्या वििरर्ामळ
ु े मला विचारांची एक निी वदशा प्राप्त झाली
आहे. ”
आचायण ि विष्ट्र्शु माण अशा ित्तिवचंिनाि ॐकार मांधािाला कधी पोहोचले िे
त्यांना समजलेच नाही. नमण दा नदीच्या वकनाऱयािर दोघे सख
ु ािले. स्र
ु भेटीची
ओढ होिीच. प्रािुःकाल होईपयांि दोघेही एका िक्षृ ाखाली विश्रांिीसाठी िांबले.
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प्रकरर् ४ िे

सद्गुरूप्राप्ती व वववेकचूडामविची विवमिती
प्राि:काल झाल्यािर दोघांनीही प्राि:स्नान के ले. स्रुपु गोविंदयिी ज्या गहु ेि
रहाि होिे विकडे वनघाले. पाऊले आिरु िेने चालि होिी. मन भविभािाने
ओिंबून गेले होिे. नेत्र दशण नोत्सक
ु झाले होिे. हाि िंदनासाठी वशिवशिि होिे.
बि
ु ी योगधारर्ेसाठी अधीर झाली होिी. अंि:करर् वनविण कल्प होण्यासाठी
आसस
ु ले होिे. वचत्त चांचल्याचा त्याग करण्यास वसि झाले होिे. अहंकार
आत्मापण र् करन वशष्ट्यत्ि वमळिण्यासाठी ित्पर झाला होिा. श्रिर्ेंवद्रये उपदेश
श्रिर्ासाठी कानाि प्रार् आर्ून उत्साहाने ियार झाले होिे. हृदय चौफाळले होिे
िी गरुपु पाउले धारर् करण्यासाठीच.
अशा भािािस्िेि बालशंकर गरुपु ं च्या गहु ेि नािमस्िक होऊन आले.
आचायाांनी अश्रपु ूर्ण नेत्रांनी स्र
ु ं ना साष्टांग नमस्कार के ला. आचायाांचे
अष्टसावत्िक भाि जागे झाले. नेत्रािून अश्रूधारा िाहाि होत्या. कं ठ स् झाला
होिा. कांिी वििर्ण झाली होिी. शरीराला कं प सटु ला होिा. कपाळािर घमण वबंदूचं ी
दाटी झाली होिी. अंगािर रोमांच उठले होिे. बोलर्े खंटु ले होिे. शरीर दंडिि्
झाले होिे. काही क्षर् अशा भािविभोर अिस्िेि गेले. गर
ु ं ना आंिररक भािना
समजल्या. विष्ट्र्शु माण अवनवमष नेत्रांनी देहभान हरपून आचायाांचे हे िंदन पाहाि
होिा. क्षर्भराने भानािर येऊन त्यानेही िंदन के ले. आचायण उभे राहून स्र
ु ं ना
प्रदवक्षर्ा घालू लागले. िीन प्रदवक्षर्ा होिाच गरुपु गोविंद यिींनी कौिक
ु ाने ह्या
िेजस्िी देखण्या बालकाला अत्यंि मदृ ू , गोड ि प्रेमळ िार्ीने विचारले, “बाळा!
कोर् िूं?” आवर् आचायण उत्स्फूिण उ्ारले,
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“मनोबुदध्् यहङ्कार वचत्तावन नाहं न च श्रोत्रवजह्वे न च घ्रार्णनेत्रे ।
न च व्योम भूवमनष तेजो न वायुुः वचदानन्दरूपुः वशवोऽहम् वशवोऽहम् ॥”
मी मन, बि
ु ी, अहंकार, वचत्त, नाही, मी कान, जीभ, नाक, डोळे ही इंवद्रये पर्
नाही. मी आकाश, भूमी, िेज, िायू इत्यादी पंचमहाभूिे पर् नाही. िर मी
वचदानंदरुपपी वशिच आहे. असे अत्यंि भािपूर्ण काव्यमय उत्तर देऊन
साश्रूनयनांनी हाि जोडून आपल्या गरुपु ं समोर उभे रावहले. आपल्या दशण नाने
ह्याच्या वचत्तित्त
ृ ी चांगल्याच उचंबळून आल्याचे जार्ून गरुपु गोविंद प्रसन्निेने हसि
हसि म्हर्ाले, “म्हर्जे िू एक के िळ परब्रह्म आहेस काय?” ह्यािर आचायण अत्यंि
नम्र ि मंजळ
ु िार्ीने म्हर्ाले,
“न चैकं तदन्यद् वद्वतीयं कुत:स्यात् न वा के वलत्वं न चाके वलत्वम् |
न शून्यं न चाशून्यामद्वैतकत्वम् कथं सवषवेदांतवसद्धं ब्रवीवम ||”
परब्रह्म एक सि
ु ां नाही मग दस
ु रे कसले असर्ार? िे के िळही नाही िा त्या
विरुपिही नाही. िे शून्य िर नाहीच नाही पर् अशून्यही नाही. असे जे अद्वैिस्िरप
आहे िे मी िार्ीने कसें बरें सांगािे? िेच िर मला आपल्याकडून जार्ून घ्यायचे
आहे. हे उत्तर ऐकून गोविंदयिी भािवििश झाले. ह्या उत्तराि आचायाांनी
परब्रह्माविषयी असलेली आपली धारर्ा स्र
ु ं कडे प्रभािी पििीने व्यि के ली
होिी.
गरुपु गोविंदयिी मनाशी विचार कर लागले. िा:! काय ही प्रज्ञा! आवर् िी ही
इिक्या लहान ियाि! अशा विचाराि िे असिानाच त्यांना बवद्रकाश्रमांि झालेल्या
व्यासमनु ींच्या दृष्टांिाचे स्मरर् झाले. व्यासमवु नंनी दृष्टांिाि सांवगिले होिे,
“प्ृ िीिरील भगिान् वशिाचा अििार िझ्ु याकडे वशष्ट्य म्हर्ून येईल. त्याच्यासाठी
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िूं नमण दािीरािर ॐकार मांधािाला जाऊन िास्िव्य कर आवर् िो येण्याची िाट
पहा. हा िझ
ु ा वशष्ट्य मी वलवहलेल्या ब्रह्मसूत्रािर अपूिण भाष्ट्य करील. ” ह्या दृष्टांिाचे
स्मरर् होऊन ि वशिोऽहम् ह्या उत्तराचे िमण जार्ून गरुपु गोविंदयिी गहु ेच्या
गाभाऱयािल्या आपल्या आसनािरन उठले. िोडे पढु े आले. त्यांनी बालशंकराला
अत्यंि प्रेमभराने आवलंगन वदले. असामान्य गरुपु -वशष्ट्यांची हृद्यस्पशी भेट झाली.
विष्ट्र्शु माण िी अवनवमष नेत्रांनी पाहाि होिा. त्याने मनोमन दोघांनाही िंदन के ले.
आचायण आवर् विष्ट्र्शु माण यांचे िास्िव्य आिां नमण दािीरािरील गरुपु गोविंद
यिींच्या आश्रमाि सरुपु झाले. आल्या वदिसापासूनच आचायाांनी गरुपु ं च्या आज्ञेने
षड् दशण नांचा अभ्यास सरुपु के ला. विविध प्रकारे सखोल अभ्यास व्हायला त्यांना
फि िीनच मवहने लागले. गरुपु गोविंदयिी आचायाांच्या ह्या अभ्यासािर इिके
प्रसन्न झाले कीं त्यांनी आचायाांना संन्यासदीक्षा देण्याचे ठरिले. एकदां गर
ु ं च्या
मनांि आल्यािर मग िेळ कशाला लागर्ार. त्यांनी बालशंकराला आपला मनोदय
सांवगिला. विधीपूिणक संन्यास वदला. िो वदिस सिण जगाच्या दृष्टीने अविस्मरर्ीय
ठरला. फाल्गनु िद्य वद्विीया यवु धवष्ठर शक २६४० म्हर्जेच इसविसनपूिण ४९९
हा वदिस सोनेरी पहाट घेऊन आला. िो या बालसूयाण ला माध्यान्हीच्या िेजाने
िळपिण्यासाठीच. त्या वदिशी गरुपु गोविंदयिींनी आपल्या ह्या बालबहृ स्पिी
वशष्ट्याला “शंकराचायष” म्हर्णून उद्घोवर्त के ले. त्यािेळी गरुपु गोविंदयिींनी चिवु िण ध
महािाक्यांच्या बोधाने “शंकराचायाांना” पररपूर्ण के ले. ज्याने पवहल्या भेटीि
वशिोऽहम् चा घोष करन “किं सिण िेदान्ि वसिं ब्रिीवम” असा प्रश्न के ला त्याचे
समपण क उत्तर िमश:च “अहंब्रह्मावस्म”, “ित्तिमवस”, “प्रज्ञानंब्रह्म” ि “अयं आत्मा
ब्रह्म” असे वदले. आचायण ध्यानमग्न झाले. स्र
ु कृपेि न्हाहून वनघाले.
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आिां खऱया अिाण ने स्र
ु ं चा सहिास सरुपु झाला. स्र
ु ं च्या प्रेरर्ेने त्याचे
आिां षड् दशण नािर सखोल वचंिन सरुपु झाले. वचंिन चालू असिाना अखंड
स्रुपु सेिा शंकराचायण करीि असि. ह्या काळाि त्यांनी अनेक स्िोत्रांची रचना
के ली. नमण देचे स्नान करिाना नमण देचे सददयण त्यांना ब्रह्मानंद प्राप्त करन देि असे.
त्यामळ
ु े अत्यंि भविभािाने िे नमण देला िंदन करीि असि. अत्यंि उत्कृष्ट स्िोत्र
रचनेचे िरदान लाभलेला हा िपस्िी एक वदिस आपलीही स्ििु ी नक्कीच करील.
असे नमण दादेिीला िाटले. कारर् आज पयांि आचायाांनी प्राि:स्मरर् ि
साधनपंचक ही स्िोत्रे रचली. त्या पाठोपाठ त्यांनी यविपंचक स्िोत्र रचले. त्यांि
संन्यास ग्रहर् के लेल्यांना मागण दशण क ित्तिांचा समािेश आहे. ह्या नंिर आचायाांनी
गर
ु गहृ ी, अत्यंि श्रेष्ठ अशा वििेकचडु ामवर् ह्या ग्रंिाच्या वनवमण िीला आरंभ के ला.
स्र
ु ं नी ज्या महािाक्यांचा उपदेश आचायाांना के ला, त्याचा अनभु ि िे स्रुपु ं च्या
सहिासाि घेिच होिे. शबदांच्या पलीकडे असलेला हा अनभु ि त्यांना वििेकाने
शबदबि कराियाचा होिा. कठीर् ित्तिज्ञान सामान्यांपयांि नेऊन पोहोचिण्याचे
विलक्षर् कायण त्यांना कराियाचे होिे. अवद्विीय बवु िमत्ता, भाषेिरील प्रभत्ु ि,
कनिाळू ित्त
ृ ी असे असामान्य गर्ु त्यांच्या अंगी असल्याचे त्यांच्या गर
ु ं नी हेरले
होिे. इिके असूनही श्रीगरुपु चरर्ी समवपण ि भािानेच िे स्रुपु ं ची अविरि सेिा करीि
होिे. मग स्र
ु ं नी आंिररक प्रेरर्ा देिाच आचायाांनी ग्रंिारम्भ के ला.
“सिण िेदांिवसिांिगोचरं िमगोचरम् |
गोविंदपरमानंदं स्र
ु ं प्रर्िोऽस्म्यहम् ||
के िळ िेदांिािील वसिान्िाच्याच सहाय्याने ज्यांना जार्िा येिे अन्यिा नाही
त्या परमानंद स्िरपी स्र
ु गोविंदांना मी विनम्रिेने िंदन करिो.
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आचायण स्रुपु मय झाले. अंि:करर्ांिच स्र
ु ं शी संिाद कर लागले. प्रभािी
भाषािैभि, अपूिण शबदरचना ि पररपूर्ण पर् सोपे करन सांवगिलेले ित्तिज्ञान अशा
वििमी िैभिाने नटलेला ‘वििेकचूडामवर्’ नामक ग्रंि साकार झाला. स्र
ु
िंदनाने सरुपु िाि करन पवहल्या ४७ श्लोकांि सिण सामान्यांना सहजिेने
आत्मवचंिनाने वशष्ट्यप्रज्ञा कशी जागिृ करािी ह्याचे प्रभािी दशण न घडिले. अत्यंि
दल
ु ण भ असलेल्या नरदेह प्राप्तीचा उपयोग आत्मानात्म वििेक न करिा जर व्यिण
घालिला िर येर्ारा मत्ृ यू म्हर्जे एक प्रकारे आत्मघािच आहे. बवहमण ख
ु िेने
इंवद्रयावदकांच्या सौख्याच्या कल्पनांचा त्याग कसा ि कोर्त्या विचारांच्या
माध्यमािून करिां येिो हे सांगून आचायण वशष्ट्यप्रज्ञा जागी करिाि. मग सहजिेने
सांगिाि,
“मंदमध्यमरुपपावप िैराग्येर् शमावदना |
प्रसादेन गरु ो: सेयं प्रिि
ृ ा सूयिे फलम् ||”
आवर् मग स्र
ु े पढु े वशष्ट्य स्र
ु ं ची महिी समजल्यामळ
ु ं ना प्रश्न विचारिो, “हे
प्रभो! बंध कुठला? कशामळ
ु े ? कां प्राप्त झाला? ि कां राहिो? त्या पासून कसें मि
ु
होिा येईल? आनात्म ि आत्म ित्तिाचा वििेक कसा असिो? हे सिण आपल्या
परमपवित्र िार्ीने आपर्च मला समाजािून सांगा. मला काही कळि नाही. ” मग
आचायण अंिरंगािला स्र
ु उपदेश सहजिेने प्रकट करिाि.
स्र
ु ा आत्मानात्मवििेक जार्ून घेण्याची इच्छा होऊन
ु म्हर्िाि, “िल
ब्रह्मभािाि येण्याची इच्छा झाली त्यामळ
ु ें िूं धन्य झालास. िझ्ु या प्रश्नाचे उत्तर
ऐक. अरे बंध कोर्िा िर िो अविद्येचा. कशामळ
ु े िर नेर्ीिे मळ
ु े . कां िर िष्ट्ृ र्ा ि
िासनांमळ
ु े . त्यापासून मि
ु होण्याचा मागण म्हर्जे आत्मज्ञान प्राप्ती. त्या ज्ञान
प्राप्तीसाठीच आत्मानात्मवििेक करािा. कसा िर िूं विचार कर कीं िल
ु ा सख
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दुःु खाची बाधा कशामळ
ु े होिे? िर इंवद्रयांच्या आधीन होण्यामळ
ु े . इंवद्रये म्हर्जे
विषयारण्यांि संचार करर्ारे पशू. त्िगेंवद्रयांना स्पशण सख
ु ाची लालसा, चक्षरु रंवद्रयांना
स्िरुपपाची लालसा, श्रिर्ेंवद्रयांना सश्र
ु िर्ाची लालसा, घ्रार्ेवन्द्रयांना सगु ंधाची
लालसा, अशा विविध लालसा पंचज्ञानेंवद्रये ि पंचकमेंवद्रये यांच्या आधीनिेमळ
ु े
बंध उत्पन्न झालेले आहेि. ह्या लालसा कधीच िप्तृ होर्ाऱया नसिाि. वशिाय त्या
क्षवर्क असिाि. नष्ट होिाि ि पन्ु हां उत्पन्न होिाि. म्हर्ून त्या सिण अनात्म.
आत्मित्ति कधीच नाश पािि नाही िा निीन उत्पन्न होि नाही. िे जसेच्या िसे
असिे. म्हर्ून िे स्िदेहाच्या विचारांनी येिे. वत्रविध िापांनी सदैि ग्रासलेल्या ह्या
देहाची रचना विचारांि घ्यािी. सप्तधािू ि सप्तआिरर्े ह्यांनी भूषिलेले हे शरीर
म्हर्जे झांकलेले चमण कंु डच आहे. वदव्यान्न सेिनाची पोटाि विष्ठा ियार होिे.
गंगाजल प्राशनाची लघशु क
ं ा ियार होिे. आवधभौविक िापांि भर घालर्ारा
आध्यावत्मक िाप असिोच आवर् हे सिण िाप भोगले जािाि िे मनाच्या
माध्यमािून म्हर्ून,
“मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूवमषु |
चरत्यत्र न गच्छन्िु साधिो ये ममु क्षु ि: ||१७६||”
मन नामक महाव्याघ्र विषयारण्याि दबा धरनच बसलेला असिो. त्यामळ
ु े
ममु क्षु ूंनी विषयसेिनाच्या बाबिीि कटाक्षाने औदावसन्य बाळगािे. वनरंिर
ईशवचंिनािून मनाची विषयाकडे असलेली धांि िांबिािी. मनाला सिि उपदेश
करन सांगि रहािे कीं आत्मसख
ु ाच्या गोडी इिके सौख्य कशािही असू शकि
नाही. मन हे िायरुपु पाने सिण शरीराि रजोगर्ु ाच्या स्कं धािर बसून इंवद्रयांच्या
मध्यािर बि
ु ीने वनर्ण य देण्याची िाट पहाि बसलेले असिे. म्हर्ून बि
ु ीच ईश्वरापण र्
करािी. मग िी वस्िर होिे. हळूहळू हा बवु ियोग कायाण वन्िि होऊ लागिो. मन ि
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बि
ु ी वस्िरिा प्राप्त करन घेिलेल्यांना आपोआपच सष्टृ ी ि दृश्यजाि विश्व, सिण
पदािण ि स्िदेह ह्यांच्या विनाशत्िाचा बोध होिो. त्यामळ
ु े च वम्यत्ि म्हर्जे काय हे
जार्िा येिे. ”
हे ऐकून वशष्ट्य विचारिो, “ हे स्रु ो आपर् जीिाच्या म्हर्जे स्िि:च्या
नश्वरिेचा विचार करायला सांगिा. पर् जीि ि आत्मित्ति अविभाज्य असल्याचेही
प्रविपादन करिा. आत्मित्ति उत्पन्नही होि नाही ि नाशही पािि नाही असेही
म्हर्िा. जीिाला मात्र संसिृ ी आहे असेही म्हर्िा. मग मि
ु ी ज्याला म्हर्िाि िी
कशी प्राप्त होईल? मला आकलन होि नाही म्हर्ून कृपया सल
ु भ करन सांगा
अशी मी आपर्ास नम्र प्रािण ना करिो. ”
स्र
ु म्हर्ले, “ सवत्शष्ट्या िूं हा फार चांगला प्रश्न विचारला आहेस. िूं अशी
कल्पना कर कीं आत्मित्ति म्हर्जे शि
ु जल. त्या जळांि मािी, धूळ इत्यादी पडून
िे गढूळ होऊन त्याचा रेंदा झाला कीं त्याच पाण्याला आपर् वचखल म्हर्िो. पर्
त्यािर गाळर्ावद संस्कार करन त्याच वचखलािून वनमण ल जल िेगळे करिा येिे.
िसेच हे आत्मित्ति जरी िेगळे नसले िरी अज्ञानरुपपी मािी, विषयरपी धूळ त्याि
पडल्यामळ
ु े ि िासनांचा संयोग झाल्यामळ
ु े िे जीिदशेला प्राप्त झाले. म्हर्ून
शहाण्याने विचारपूिणक िागािे. सदाचार पाळािा. ईशस्ििन करािे. अमयाण द
विषयभोगाचा त्याग करािा. नाशिंि पदािाांची कामना त्यागािी. वमळे ल त्यांि
संिष्टु िेनें नामस्मरर् करण्याची संिय जडिून घ्यािी. अशाप्रकारे यि
ु ी यि
ु ीने
आत्मानात्मवििेक करन देहबि
ु ीचा त्याग करािा. ”
त्यािर वशष्ट्य विचारिो, “ हे प्रभो, देहबि
ु ीचे लक्षर् म्हर्जे अंि:करर् पंचक ि
पंचमहाभूिे यांचा कदण म. आिा ह्याचा त्याग करायचा िर खाली उरर्ार काय?
परि आपर्च बोध करिाना “ित्तिमवस” असेही सांवगिले आहे. बरे, परि
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त्यागांच्या विचारांची सीमा काय? क्षधु ा, िषृ ा, वनद्रा, जागिृ ी इत्यादी देहधमाण चे
व्यिहार वकिपि त्यागिा येिील? प्रभो, हे मज अज्ञानाला नीट समजािून सांगा!”
स्र
ु े माझा बोधसमद्रु
ु म्हर्िाि, “बा रे वशष्ट्या िझ्ु या मावमण क प्रश्नामळ
उचंबळून आला आहे. ऐक, जसे विविध वठकार्च्या वचखलांि एकच जल असिे
पर् पदािाांच्या वभन्निेमळ
ु े िेगळे िेगळे भासिे. ििावप नीट विचार के ला िर त्या
जळांि जर मािीसारखा पदािण नसेल िर त्याला वचखल म्हर्िा येि नाही. िद्वि
ईश्वरांि काहीच नाही पर् सिण पंचमहाभूिांच्या कदण मास ईश्वर कारर् आहे. अििा
विविध मवृ त्तकांच्या घटाचा विचार के ला िर आकार ि नाम वभन्नत्िा खेरीज सिण
घटांमध्ये फि मवृ त्तकाच असिे. िद्वि् यच्चयािि् चराचरांि शबद, रप, रस, गंध
ि स्पशण यांच्या वभन्न्त्िा खेरीज एक आत्मित्तिच सि्-वचि्-आनंद आहे. िेच
आपल्याि आहे. म्हर्ून िल
ु ा जो “ित्तिमवस” हा बोध के ला त्याचा भािािण ध्यानाि
घ्यायचा. त्यालाच वििेक असे नाि आहे. िाक्यांचे अनेक अिण असिाि. सरळ
अिण , ध्िन्यािण , भािािण , गवभण िािण असे अनेक प्रकार आहेि. “अहं ब्रह्मावस्म” काय
वकं िा “ित्तिमवस” काय अशी अनेक महािाक्ये सांवगिली पर् त्यािला भािािण जर
वििेकाने वनवश्चि के ला नाही िर फसगिच होर्ार. कारर् व्यिहारभेदाने व्यिहार
जसा करािाच लागिो िसे अध्यात्म हे वििेकाच्या माध्यमािून िारिम्याने स्िि:च
स्िि:चे जार्ून घ्यायचे असिे. आपले स्िि:चे काहीच नाही हे जरी आध्यावत्मक
दृष्ट्या सत्य असले िरी व्यािहाररक दृष्ट्या राजाचा कर चक
ु िण्यासाठी उपयि
ु न
होिा िो एक गन्ु हाच होर्ार असिो हे िारिम्य समजलेच पावहजे. म्हर्ून.
यस्मान्नावस्त सत: परं वकमवप तत्सत्यं स आत्मा स्वयं
तस्मात्तत्त्वमवस प्रशांतममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् ||२५१||
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विचार करन बघ ज्याला िूं िझ
ु ा कमंडलू म्हर्िोस, िझ
ु े आसन
म्हर्िोस, िझ
ु े िसन, िझ
ु ी जपमाळ इत्यादी सिण देहपािा नंिर िझ
ु े राहर्ार आहे
कां? पर् िूं देहाि असे पयांि त्याच्यािर कोर्ी हक्क सांगर्ार आहे कां? नाही.
कारर् त्याला पांच वमिींपैकी कालाची वमिी आहे. वमि् हा मूळ धािू त्यापासूनच
वम्या हा शबद ियार झालेला आहे िर वम्या म्हर्जे ज्याला सिण च मयाण दा
असिाि काळाची मयाण दा, आकाराची (आकाराच्या िीन मयाण दा लांबी रुपंदी उंची )
मयाण दा, वदशेची मयाण दा अशा पांच मयाण दा असिाि. म्हर्ून िे वम्या. म्हर्जे काही
काल वटकर्ारे ि नंिर त्याचे वस्ित्यंिर होर्ार असिे. म्हर्ून िे वम्या. वम्या
म्हजे खोटे नव्हे. कारर् त्यािही सप्तु ािस्िेि आत्मित्ति असिे. िसेच िझ
ु े
चैिन्यमयी आत्मित्ति िझ्ु या बरोबरच असर्ार आहे. देहपािा नंिरही िझ्ु या
सूक्ष्मदेहा बरोबरच राहार्ार आहे. आपल्या देहपािा नंिर मन, बि
ु ी, वचत्त,
अंि:करर् ि अहंकार आपल्या बरोबरच येर्ार असिे. यािल्या मनाचा, बि
ु ीचा,
वचत्ताचा, अंि:करर्ाचा ि अहंकाराचा िूं मायेमळ
ु े जरी अंगीकार के ला असलास
िरी वििेकाने त्यागही कर शकिोस. त्यािेळी िल
ु ा हा अनभु ि आत्मित्तिाने येईल
कीं ‘ित्तिमवस’! िसा अनभु ि आला कीं मग िूं मि
ु होशील. कारर् त्यािेळी िल
ु ा
समजेल कीं बि-मि
ु असा कोर्िाच प्रकार आत्मित्तिाि नाही. िो के िळ अविद्येने
जीिभािाच्या दशेने उत्पन्न होिो. त्यािेळी िूं देहांि असूनही विदेही झालेला
असशील. वनविण कल्प झालेला असशील. म्हर्ून बा वशष्ट्या िूं हे ध्यानाि ठेि कीं,
वनववषकल्पमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरववलक्षर्णं परम् |
वनत्यमव्ययसख
ु ं नीरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमवस भावयात्मवन ||२६१||
आवर् वनविण कल्पिा प्राप्त होण्यासाठी “मी ि माझे” ह्या धारर्ेचा समूळ
त्याग आिश्यक आहे. त्याच्या अध्यासानेच (सध्या ध्यास आहे) िो हळूहळू
44

जमिो. त्यासाठी प्रत्यही मनाि उत्पन्न होर्ाऱया अहंकाराच्या लहरी दल
ु ण वक्षि
करन मन ईशवचंिनाि गंिु िािे लागिे. िसेच कोर्त्याच प्रकारची कामना
उत्पन्नच होऊ न देर्े वशकािे लागिे. त्या साठी ित्तिमवस चा बोध उपयि
ु होिो.
कारर् देह जीिभािाने उत्पन्न झालेला आहे. स्िेच्छे ने नाही. ििावप प्रत्येक
जीिाला मि
ु होण्याचे स्िािंत्र्य आहे. िे आध्यावत्मक धारर्े साठी आहे. बाकी
व्यािहाररक स्िािंत्र्य मयाण वदि स्िरपािच आहे. म्हर्ून िर पाप ि पण्ु य ह्या दोन
गोष्टी वनमाण र् होिाि. देह प्रारबधावधन असल्यामळ
ु े संसारासाठी त्याला पूर्ण
स्िािंत्र्य असि नाही. कारर् देहाचा संबंध प्रकृिीशी आहे. प्रकृिी संघषण मय आहे
िर आध्यात्म शांि ि आनंदमय आहे. प्रकृिी सविकार आहे िर अध्यात्म
वनविण कार आहे. प्रकृिीि सख
ु -दुःु खाची क्षर्भंगरु िा आहे िर अध्यात्मांि
वचरकालीन आनंद आहे. प्रकृिीि अपूर्णत्िाचा अनभु ि येिो िर अध्यात्मांि
पररपूर्णिा अनभु िास येिे. प्रकृिी प्रारबधाधीन अनभु ि देिे, िर अध्यात्म ित्तिमवस
हा अनभु ि देऊन शांि करिो. प्रारबधाि भौविकाचा व्यापार, हव्यास, िासना
ह्यांचा क्षर्ोक्षर्ी उद्रेक होिो. िर अध्यात्माि आत्मानंदासाठी सूक्ष्मत्याग धारर्ा
उत्पन्न होऊन अविनाशी “अहं ब्रह्मावस्म” चा बोध होिो. प्रकृिी पूिणजन्मािल्या
सक
ु ृ ि अििा दष्ट्ु कृि यांच्या पररर्ामाने प्रारबध वनमाण र् करिे ि भविष्ट्य अज्ञाि
असिे. िर अध्यात्म याच जन्माि जीिनमि
ु ीचा अनभु ि देऊन आत्मज्ञान प्रदान
करिे. प्रारबध प्रकृिी ि माया यांच्या आधीन आहे. प्रारबध प्रत्येकाचे िेगळे िेगळे
असिे िर अध्यात्म हे आत्मज्ञानासाठी सिाांचे एकच असिे. अध्यात्माने ज्या
परब्रह्माची प्राप्ती होिे त्या परब्रह्माला पारािर नाही. प्रकृिी ि प्रारबध यांना मयाण दा
आहे. प्रारबधाचा नाश हृद्यग्रंिी मोकळया होण्याने होिो वििेच अध्यात्म उदयाला
येिे. मग देह बाह्य आचरर्ाने प्रारबध भोगिाना वदसि असला िरी िो अंिरािून
मि
ु झालेला असिो. जीिनमि
ु ीचा सोहळा अनभु िि असिो. कारर् प्रारबध
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देहाला पूिणजन्मािल्या सक
ु ृ ि-दष्ट्ु कृिामळ
ु े प्राप्त झालेले असिे. िे प्रकृिीच्या
वनयंत्रर्ाि असिे. जसे एखाद्या वशकाऱयाने िाघािर नेम धरन सोडलेला बार्,
िाघाला लागण्यापूिीच जर िाघ त्यावठकार्ाहून बाजूला झाला िर िो बार् त्याच्या
मागे जर गाय उभी असेल िर विला लागर्ारच. िद्वि पूिण कमण फलाने विि झालेला
देह प्रारबध भोगि रहािो.

ज्ञानोदयात्परु ारब्धं कर्मज्ञानान्न नश्यति ।
अदत्वा स्वफलं लक्ष्यर्तु िश्योत्सृष्टबाणवि् ॥ ४५१॥
व्याघ्रबदु ्् या तवतनर्मक्त
ु ो बाणः पश्चात्तु गोर्िौ ।
न तिष्ठति तिनत्येव लक्ष्यं वेगेन तनर्मरर्् ॥ ४५२॥
मनाच्या वनित्त
ृ ीमळ
ु े जीिाचे जीिपर् हरपून िे ब्रह्मित्तिाशी िादात्म्य
पािल्यािर देह आपला नाही ही दृढ धारर्ा होिे मग प्रारबध िे काय उरर्ार?
कारर्
अजो वनत्य: शाश्वत इवत ब्रूते श्रुवतरमोघवाक् |
तदात्मना वतष्ठतोऽस्य कुत: प्रारब्धकल्पना ||४५९||
श्रिु ी सि
ु ा वनुःसंवदग्ध शबदांि हाच बोध करन देिाि. ज्याला जन्मच
नाही, ज्याला नाशही नाही, जे शाश्वि आहे, जे वनलेप आहे, त्या परब्रह्माशी एकरप
झाल्यािर देहच आपला नाही िर प्रारबध कल्पना उरेल कशी?
अशाप्रकारे गरुपु िचनामिृ प्राशन करिा करिा वशष्ट्य देहभान विसरला. त्याच्या
हृदयग्रंिी मोकळया झाल्या. मनाचे मनपर्च मोडले. ज्या मनािर संसारवचत्र
उमटिे िो मनोरप पडदा पूर्ण विरन गला. मन ब्रह्मभािाने शरीरभर समरसून
गेल्याने जीिभािही नाहीसा झाला. मन ि बि
ु ी यांनी जार्िा न येर्ारी
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परब्रह्मित्तिाची सूक्ष्म अनभु ूिी “ित्तिमवस” ह्या परममहािाक्याने श्रीगरुपु ं च्या
अमिृ मय िार्ीने जागी झाली. वशष्ट्य त्याच क्षर्ी समाधीअिस्िेि गेला. वनविण कल्प
अिस्िेचा अनभु ि अवनिाण च्य असल्याचे त्याला समजले िे विश्वमनाच्या सहय्याने.
वकबहुना िो स्िि: चराचरमय झाला असल्याचे त्याला जार्िले. परब्रह्म हे
वनविण कल्प आहे. िे एकही नाही िा अनेकही नाही. येि नाही वकं िा जािही नाही.
चल नाही अििा अचलही नाही. िे असेही नाही िा िसेही नाही. रपही नाही
अििा अरुपपही नाही. अशा बोधाने िप्तृ झालेला ि सि्-वचि्-आनंदाने वनिळून
वनघालेला वशष्ट्य काही िेळाने देहभानािर आला त्यािेळी त्याचे अष्टसावत्िकभाि
जागे झाले होिे त्याच अिस्िेि भािवििश होऊन िो श्रीगरुपु ं ना म्हर्ाला,

नर्ो नर्स्िे गरु वे र्हात्र्ने
तवर्क्त
ु सङ्गाय सदत्तु र्ाय ।
तनत्याद्वयानन्दरसस्वरूतपणे
र्म्ू ने सदाऽपारदयाम्बधु ाम्ने ॥ ४८६॥
अिाण ि् हे स्रु ो! आपल्या चरर्ी माझे अनंि प्रवर्पाि आहेि. आपर् साक्षाि्
परब्रह्ममूविण वनत्यानंदरप असे अपार दयेचे सागर आहाि. कारर् आपल्या बोधसागरामळ
ु े,

धन्योऽहं कृ िकृ त्योऽहं तवर्ुक्तोऽहं र्वग्रहाि् ।
तनत्यानन्दस्वरूपोऽहं पणू ोऽहं त्वदनग्रु हाि् ॥ ४८८॥
मी धन्य झालो आहे, कृिकृत्य झालो आहे, पररपूर्ण झालो आहे, भिसागर पार
के ला आहे. िो के िळ आपर् माझ्यािर के लेल्या कृपानग्रु हामळ
ु े च.
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शंकराचायण भराभर वलवहि होिे. वलवहिाना िैखरी िार्ीने उच्चारही करीि
होिे. स्रुपु गोविंदयिी श्रािर् करीि होिे. अत्यंि भािविभोरिेने िे वशष्ट्याला
न्याहाळि होिे. नेत्रांिून कृिािण िा ओसंडली होिी. कृपा उचंबळून आली होिी.
वशष्ट्या बद्दलचा आत्मविश्वास दाटला होिा. आनंदाश्रू मि
ु मौविक वबंदूसम
ओघळि होिे. नेमके त्याचिेळी शंकराचायाांनी त्याच्याकडे पावहले. आचायाांच्या
भािना अनािरिेने शबदबि झाल्या

स्िाराज्यसाम्राज्यविभूविरेषा
भित्कृपाश्रीमवहमप्रसादाि् ।
प्राप्ता मया श्रीगरु िे महात्मने
नमो नमस्िेऽस्िु पनु नण मोऽस्िु ॥ ५१७॥
हे स्रु ो! स्िराज्य ि साम्राज्य ह्यांच्या िैभिाने नटलेली ही मोक्षसंपदा मी
आपल्या परमकृपावशिाण दानेच प्राप्त करन घेिली आहे, म्हर्ून माझा आपर्ास
नमस्कार आहे, पनु :पन्ु हां नमस्कार आहे.
गरुपु गोविंदयिींना आनंद झाला. ज्ञानी झालेला वशष्ट्य समपण र्ात्मक भािाने
आपल्या चरर्ी एिढ् या विनयाने ग्रंिाचे श्रेय अपण र् करिो आहे ह्याचे त्यांना अपार
कौिक
ु िाटले. त्यांनी शंकराचायाांना भरभरन आवशिाण द वदले. हा सिण सोहळा
शंकराचायाांचा बालवमत्र विष्ट्र्शु माण महत्भाग्याने पाहाि होिा.
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प्रकरर् ५ िे

िमिदा स्तत
ु ी व गरु
ु गौडपादचार्ि भेट
विष्ट्र्शु म्याण नी हा सिण संिाद श्रिर् के ला. विष्ट्र्शु माण वििेकचूडामवर्
प्रिमपासून श्रिर् करीि होिे. त्यांना जसे जसे श्रिर् घडि होिे िशी िशी प्रचीिी
येि होिी. नमण दा िीरािरचा आश्रम अशा िोरांच्या सहिासाने उजळून वनघाला
होिा. नमण दामािा आनंदाने ह्याि सहभागी झाली होिी. “वििेकचूडामवर्” सारख्या
अवद्विीय ग्रंिाची वनवमण िी झाल्यािर शंकराचायण आपल्याकडे लक्ष देिील ि
नमण देसाठी नव्हे िर जनलोकांि नमण दामािेचे पावित्र्य समजािे म्हर्ून िरी
आपल्यािर काही काव्य रचना करिील असे नमण दामािेला िाटि होिे. पर् िसा
योग काही लिकर येईना. जो िो आपल्या साधनाि वनमग्न होिा. गरुपु गोविंदयिी
आपल्या गहु ेि ध्यानस्ि होिे. बाहेर धिु ांधार पाऊस पडि होिा. नमण दामािेला
अनायासेच संधी वमळाली. नमण दामािा दिु डी भरन िाहू लागली.
पाऊस िांबला पर् नमण दामािा िांबायला ियार नव्हिी. नमण दामािेचे
पार्ी िाढिच रावहले. इिके िाढले कीं उंचािर असलेल्या आश्रमािही आले.
प्रचंड उग्ररप धारर् के लेली नमण दामािा गरुपु गोविंदयिी वजिे ध्यानमग्न होऊन
बसले होिे त्या गहु ेच्या रोखाने वनघाली. विष्ट्र्शु म्याण ने िे पावहले. त्यांनी आचायाांना
हे ििण मान गहु िे जाऊन सांवगिले. शंकराचायण ित्क्षर्ी आपला कमंडलू घेऊन
गहु ेच्या द्वाराजिळ आले. समोरन िेगाने येर्ारी नमण दा त्यांनी पावहली. झटकन
कमंडलू प्रिेशद्वाराशी ठेिला. हाि जोडून नमण दामािेला प्रािण ना के ली, हे संसारिाप
नष्ट करर्ाऱया नमण दादेिी िझ्ु या चरर्कमलांशी मी नम्र होिो. ह्यािेळी भयचवकि
झालेले विष्ट्र्शु माण शंकराचायाांच्या चेहऱयािरील वनभण यिा पाहून स्िि:चे भय
विसरले आवर् िन्मयिेने शंकराचायाांची प्रािण ना ऐकू लागले, आचायण म्हर्ि होिे,
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सवबन्दवु सन्धस
ु स्ु खलत्तरङ् गभङ् गरवचजिं
वद्वषत्सु पापजािजािकावदिाररसंयिु म् ।
कृिान्िदूिकालभूिभीविहाररिमण दे
त्िदीयपादपङ् कजं नमावम देवि नमण दे ॥ १॥
गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीवक्षतं यदा
मक
ृ ण्डुसनू श
ु ौनकासरु ाररसेववतं सदा ।
पुनभषवावब्धजन्मजं भवावब्धदुःु खवमषदे
त्वदीयपादपङ् कजं नमावम देवव नमषदे ॥ ४॥

अशा प्रकारचे ‘नमण दाष्टक’ आचायाांनी नमण दामािेची स्ििु ी करण्यासाठी रचले.
ज्या कारर्ास्िि नमण दामािा गरुपु गोविंदयिींच्या गहु े कडे झेपािली होिी िो हेिू पूर्ण
होिाच प्रिेशद्वारी असलेल्या आचायाांच्या कमंडलूि विने प्रिेश के ला ि नमण दामािा
गप्तु झाली. नमण दामािा शांि झाली ि झरकन ओसरन गेली. हे आश्चयण पाहून
विष्ट्र्शु म्याण ने नमण देसह श्रीशंकराचायाांना िंदन के ले.
गरुपु गोविंदयिी ध्यानािस्िेिून बाहेर आल्यािर विष्ट्र्शु म्याांनी विनयाने त्यांना
िंदन करन सिण घटना किन के ली. ह्या अपूिण घटनेमळ
ु े गरुपु गोविंदयिींना आनंद
िर झालाच पर् त्यांनी शंकराचायाांना बवद्रकाश्रमांि आपल्या गरुपु ं च्या दशण नासाठी
नेण्याचा संकल्प के ला. गरुपु गोविंदयिींनी संकल्प के ल्यािर वनघायला वकिी िेळ
लागर्ार? िे शंकराचायाांना बरोबर घेऊन लगेच वनघाले. ज्या कारर्ासाठी बरीच
िषे नमण दाकाठी िास्िव्य के ले िे कारर् पूर्ण झाले. मग बरीच िषे स्र
ु भेट न
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झाल्यामळ
ु े स्रुपु भेटीची ओढ न लागिी िरच निल. शक
ु ाचायाांचे वशष्ट्य
झाल्यापासून गरुपु गौडपादाचायण िेदाभ्यासाि मग्न झाले होिे. त्याच अभ्यासािून
त्यांनी मांडुक्यकाररका नामक अपूिण ग्रंि वनमाण र् के ला होिा. मांडुक्योपवनषदािरचे
िे अपूिण भाष्ट्य होिे. त्याि गौडपादाचायाांनी अंिज्ञाण नाने त्यांना वदसलेली
अजाििादाची कल्पना वसिांिासह अनाग्रही िकाण िर मांडली आहे. मन ि बि
ु ीचे
ऐक्य साधून वचत्त चिष्टु य जेंव्हा अंि:करर्ाि विलीन होिे िेंव्हा वनविण कल्पिा प्राप्त
होऊन ज्ञानेंवद्रयांना भासमान होर्ारे संपूर्ण विश्व हे एकसंघ ब्रह्मच आहे असे ज्ञान
प्राप्त होिे ि कसलीच वनवमण िी झालेली नाही अशी अनभु ूिी येिे. वनवमण िीच नाही
िर वनमाण िाही नाही. म्हर्जेच वनवमण िी ि वनमाण िा दोन्ही एकच ब्रह्म असल्याचे
जार्ििे. ब्रह्म हेच एकमेिावद्विीय आहे. असा वसिांि अत्यंि कुशलिेने
अजाििादाच्या भाष्ट्याि गौडपादाचायाांनी प्रविपादन के ला आहे. हाच अद्वैििाद
शंकराचायाांनी गरुपु परंपरेने आत्मसाि् के ला होिा. मग अशा वशष्ट्याला आपल्या
गरुपु ं च्या चरर्ी नेण्याची ओढ गरुपु गोविंदयिींना लागर्े अगदी स्िाभाविक होिे.
शंकराचायाांना आपल्या गरुपु ं बद्दल परम आदर होिा. गरुपु गोविंदयिींनी आपल्या
गरुपु ं च्या आश्रमाि जेंव्हा शंकराचायाांच्यासह प्रिेश के ला िेंव्हा गरुपु गोविंदययिींच्या
भािना अत्यंि िरल झाल्या. त्यांचे शरीर कं प पािू लागले. त्यामळ
ु े सहजिेने
त्यांनी आपला हाि श्रीशंकराचायाांच्या स्कं धािर ठेिला. शंकराचायाांनी त्यािेळी
आपल्या गरुपु ं च्या स्पशाण िली विलक्षर् शिी अनभु िली. गरुपु -वशष्ट्य दोघेही एकाच
िेळी गरुपु गौडपादाचायाांच्या समोर आले. अनािर भािाने गरुपु गोविंदांनी आपले
मस्िक गरुपु चरर्ी ठेिले. नेत्रािल्या गंगा-यमनु ारुपपी जलाने त्यांचे पादक्षालन के ले.
शंकराचायण ह्या अपूिण भेटीचा सोहळा आपल्या अंि:करर्ाि साठिीि परात्परगरुपु
गौडपादचायाांच्या चरर्ी निमस्िक झाले.
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गरुपु -वशष्ट्याच्या जोडीला नेत्रािल्या कृपा कटाक्षाने प्रभू गौडपादचायाांनी
आवशिाण द वदला. गरुपु गोविंदयिींच्या वशष्ट्याला गौडपादाचायाांनी नीट न्याहाळले.
प्रखर िैराग्याने िेज:पंज
ु वदसर्ारा चेहरा, वनष्ट्कपट ि बघर्ाऱयांच्या अंि:करर्ाचा
ठाि घेर्ारे िेजस्िी डोळे , भव्यकपाळ, िरिरीि नाक, मग्ु धहास्य विलसर्ारी
जीिर्ी, चेहऱयाला शोभून वदसर्ारी हनिु टी, बालियामळ
ु े वनिळ वदसर्ारे गाल,
अशा सिण िैभिी चेहऱपट्टीिर विशेषत्िाने जार्िर्ारी गोष्ट म्हर्जे परम शांिी! वस्िर
नजरेने पाहार्े. शांिवचत्ताने पर् वनश्चयाने होि असलेल्या अचूक हालचाली
इत्यादी पाहून गौडपादाचायाांना जार्िले कीं हाच िो अलौवकक परुपु ष. हाच िो
शंकराचा अििार. महषी व्यासांनी ज्याच्या बद्दल पूिणसूचना वदली िो सत्परुपु ष
हाच. हाच व्यास सूत्रांचा भाष्ट्यकार! गरु गोविंदांनी जेंव्हा लौवकक ओळख करन
वदली िेंव्हा गौडपादाचायाांनी कौिक
ु ाने आपला हाि आवशिाण दासाठी
शंकराचायाांच्या मस्िकािर ठेिला. गरुपु गौडपादाचायाांनी मनाशी काही वनश्चय के ला.
दस
ु ऱया वदिसापासून प्रभाि समयी आपल्या समिेि काही काल श्रिर्ासाठी
बसण्याची आज्ञा त्यांनी शंकराचायाांना के ली. परमादराने शंकराचायाांनी िी आज्ञा
वशरोधायण मानली.
दस
ु ऱया वदिसापासून शंकराचायण ब्राह्ममहु ूिाण िर उठून ध्यानधारर्ा ि आविक
करन सूयोदयाच्यािेळी गरुपु गौडपादाचायाांना िंदन करन त्यांच्या सोर आसनािर
बसू लागले. गरुपु गौडपादचायण आपल्या मख
ु ाने शंकराचायाांना मांडुक्यकाररका ऐकिू
लागले. शंकराचायण अत्यंि एकाग्रिेने श्रिर् करीि होिे. त्यांच्या एकाग्रिेिर
गरुपु गौडपादाचायण परम संिष्टु झाले. आपल्या नािवशष्ट्याला बौिमििादाचे खंडन
करन िैवदक सनािनधमाण ची स्िापना कराियाची आहे. त्यांि पररपूर्णिा ि साधार
आत्मविश्वास यांची आिश्यकिा आहे हे जार्ून त्यांनी शंकराचायाांना
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“मांडुक्यकाररका” सांवगिली. कुशाग्र बि
ु ीच्या ि िीव्र स्मरर्शिीच्या आचायाांनी
िी धारर् के ली. मांडुक्यकाररका पूर्ण सांगून झाल्यािर गौडपादाचायाांनी
शंकराचायाांशी चचाण के ली. चचेच्या संिादािून शंकराचायाांचा विनय, सखोल
अभ्यास, वनुःसंवदग्ध भाषर् इत्यादी सिण गर्ु ांचे दशण न त्यांना वमळाले. गौडपादाचायण
अत्यंि प्रसन्न झाले. आपल्या परारात्परगरुपु ं शी संिाद झाल्यािर आचायाांनी
अत्यंि आदराने गरुपु गौडपादाचायाांना िंदन के ले, आचायण म्हर्ाले,
प्रज्ञावैशाखवेद: क्षुवभतजलवनधेवेदनाम्नोऽन्तरस्थं |
कारुण्यादुद्धरामतृ वमदममरैदुलषभं भूतहेतो: ||
िैशाख मवहन्याि सूयण ज्याप्रमार्े सागराचे पार्ी आटिून जलधारासाठी
मेघांची वनवमण िी करिो, त्याचप्रमार्े माझ्या परात्पर गरुपु ं नी सिण सामान्यांच्या
करुपर्ेने प्रेररि होऊन आपल्या असामान्य प्रज्ञेने िेदसागरािून ज्ञानामिृ धारांचा
िषाण ि करण्यासाठी हा िेदांिमेघ वनमाण र् के ला आहे.
गौडपादाचायण कृिकृत्य झाले. कारर् आिां हे ज्ञान भूिलािर प्रिाही होर्ार
होिे. गरुपु -वशष्ट्य जोडीला त्या िोर िेदांत्याने िोंडभरन आवशिाण द वदले. हा
मक्ु काम जिळ जिळ मवहनाभर होिा. गरुपु गौडपादाचायाांनी दोघांनाही आनंदाने
वनरोप वदला. गरुपु -वशष्ट्य पन्ु हां आपल्या नमण दािीरािरील आश्रमाच्या मागाण ने
वनघाले. अंि:करर् जड झाले होिे. पाऊले वनघि नव्हिी. नेत्र पार्ािले होिे.
पनु दण शनाची त्याि याचना होिी. मान पहु ां पन्ु हां मागे िळून पहाि होिी. अगदी
आश्रम वदसे पयांि.
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गरुपु गोविंदयिींनी आवर् शंकराचायाांनी ॐकार मांधािा येिील आश्रमाि प्रिेश
के ला. अत्यंि आिरु िेने िाट पहाि असलेल्या विष्ट्र्शु म्याण ने परमानंदाने सामोरे
येऊन स्िागि के ले. दोघांनही एकाचिेळी साष्टांग दंडिि घािला. शंकराचायण
गरुपु गोविंदयिींच्या सह बवद्रकाश्रमाि गेल्या पासून विष्ट्र्शु माण अत्यंि उदास झाला
होिा. त्याला गोकर्ाण पासून शंकराचायाांचा सहिास लाभला होिा. शंकराचायाांच्या
बरोिर िो सािली सारखा िािरि होिा. त्यांची सेिा करीि होिा. त्याला
क्षर्भरही आचायाांवशिाय चैन पडि नव्हिी. आचयण म्हर्जे त्याचे परमदैिि झाले
होिे. शंकराचायण गरुपु गोविंदांची सेिा करीि आवर् विष्ट्र्शु माण आचायाांची सेिा करीि
होिा. विष्ट्र्शु माण गरुपु -वशष्ट्य संिाद अत्यंि मन लाऊन ि उत्सक
ु िेने श्रिर् करीि
असे.
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प्रकरर् ६ िे

प्रस्थाित्रर्ीवर भाष्र् करण्र्ासाठी
काशीत वास्तव्र्
आचायण ि गरुपु गोविंदयिींच्या आगमनाने विष्ट्र्शु माण आनंदला. त्याच्यासाठी
जर्ू मवहन्याभराची रात्र संपून उष:काल झाला असेच त्याला िाटले. त्याने मनाशी
वनश्चय के ला इि:पर आचायाांना सोडून राहायचे नाही. आचायण ि गरुपु गोविंदयिी
यांचा प्रिासाचा शीर् संपला. ॐकार मांधािाच्या आश्रमाि पनु श्च पिु ण िि् िदण ळ
सरुपु झाली. गरुपु गोविंदयिींनी एका शभु वदिशी शंकराचायाांना काशीला जाऊन
राहण्याची आज्ञा के ली. िे भूिलािरील ब्रह्मविद्येचे सिण श्रेष्ठ माहेरघर आहे. िेिे
राहून “प्रस्िानत्रयी”िर भाष्ट्य वलही.
आपल्या स्र
ु ं चा वनरोप घेऊन आचायण वनघाले. विष्ट्र्शु म्याण ला ह्यािेळी
मोठेच आश्चयण िाटले. कारर् आचायाांनी त्याला आधीच विचारले होिे कीं आपल्या
बरोबर काशीला येर्ार कां? आिां आचायण खरोखर वनघालेले पाहून विष्ट्र्शु माण
क्षर्ाचाही विलंब न लाििा त्यांच्या समिेि वनघाला. दोघांनीही गरुपु गोविंदयिींना
िंदन के ले. ॐकारेश्वराला िंदन के ले ि वदसि नाहीसे होई पयांि पन्ु हां पन्ु हां
आश्रमास िंदन करीि मागण स्ि झाले. शंकराचायाांनी विंध्याचलाचा मागण धरला.
रमर्ीय िनश्रीसाठी नारदांनीही ज्याची स्ििु ी के ली होिी िो विंध्याचल आचायाांना
सख
ु ाविि होिा. घनदाट उंच उंच वटगोरे साग होिे. विशाल औदबंु र होिे.
सळसळर्ारे अश्वत्ि होिे. असंख्य पारंबया भूमीि रोिून अनेक िक्षृ ांचा आभास
वनमाण र् करर्ारे प्रचंड िटिक्षृ वस्ििप्रज्ञासारखे भासि होिे. जंगलािील मि
ु पश-ु
पक्षांचा संचार मनाला मोहिीि होिा. नद्यांचा आिाज मनाला साद घालीि होिा.
अनेक िेलींची सगु धं ी फुले आपला सगु ंध दरिळिीि होिी. भ्रमरांचा गंज
ु ारि जर्ू
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सामिेदाचे गायन करीि आहेि कीं काय असेच िाटि होिे. आकाश कधी वनिळ
अिांग खोलीने भरन गडद वनळे भासि होिे िर कधी अिखळ िायल
ु हरींिर
श्वेिमेघांचे नत्ृ य घडिीि होिे. ही सिण रमर्ीयिा पाहून आचायण विष्ट्र्शु म्याण ला
म्हर्ाले, “बघ िरी “ब्रह्म” नािाच्या जादगु ाराने विविधिेने नटिलेले इंद्रजाल कसे
पसरिले आहे!” विष्ट्र्शु माण आचायाांच्या ह्या िाक्यानेसि
ु ा ब्रह्मभािांि जाण्याचा
प्रयत्न करीि असे. त्याला िर आचायण म्हर्जेच चालिे बोलिे ब्रह्म िाटि होिे.
त्यािून आिा िर सदैि आचायाांच्या सेिेि राहण्याची संधी प्राप्त झालेली.
माध्यान्हा पयांि चालि राहािे. माध्यान्ही कोठे िस्िी लागली िर वभक्षा
करािी. मग िोडी विश्रांनी घेऊन पढु ील मक्ु कामी वनघािे. अंधारन येईपयांि
एखाद्या गािी पोहोचािे. एखाद्या मंवदराि मक्ु काम करािा. दशण नासाठी आलेल्या
लोकांशी बािचीि करािी. गािकऱयांच्या शंकांचे अत्यंि सोप्या भाषेि वनरसन
करािे. त्यांचे भाषर् ऐकिाना छोटेमोठे, ज्ञानी-अज्ञानी, सारेजर् समरस होऊन
ऐकि. एकिर आचायाांचा चेहरा अत्यंि देखर्ा ि विलक्षर् बोलका होिा. त्यांना
पाहिाक्षर्ीच लोक त्यांच्याकडे आकवषण ि होि असि. मग बोलायला लागल्यािर
मंत्रमग्ु ध होऊन ऐकि असि. त्यािेळी आचायण अत्यंि संदु र काव्य रचना करन
स्त्रोत्र रपाने त्यांना ज्ञान देि असि. असा प्रकार दर मक्ु कामी घडि असे.
विष्ट्र्शु माण मन:पूिणक आचायाांची सेिा करीि असे. आचायण आपल्याला वमत्रत्िाने
िागििाि याचा त्याला फार आनंद होि असे. पर् िो स्िि: त्यांच्याशी परम
आदराने िागि असे. त्याने मनोमन आचायाण नाच आपले गरुपु मानले होिे. म्हर्ून
सिि:चा वशष्ट्यत्िाचा भाि िो कधीच सोडि नसे. त्यांचा हा लांबचा प्रिास
आचायाांच्या ओघित्या उपदेशाने ि अनेक काव्य रचनेमळ
ु े अत्यंि आनंदाि होि
होिा. विविध शहरे, गािे, खेडी अििा िस्त्या इत्यादी वठकार्च्या लोकांना
आपलेसे करीि त्याना ज्ञानामिृ पाजीि दोघेही श्रीक्षेत्र िारार्सीला आले. िेंव्हा
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आचायण सहज म्हर्ाले, िारर्ा ि असी ह्या दोन नद्यांच्या संगमािर हे नगर िसलेले
आहे म्हर्ून िे “िारार्सी”. पर् खरे नाि काशीच आहे. कारर्,
काशयां’ वह काशते काशी काशी सवष प्रकावशका |
सा काशी वववदता येन तेन प्राप्ता वह कावशका ||४||
“काशी म्हर्जे आत्मा. िो आत्मित्तिािच प्रकावशि होिो. म्हर्ून
आत्मित्तिच सिण विश्वािर प्रकाश टाकर्ारे आहे. काशीचा हा गढु ािण ज्याला
समजला िोच खरा काशीला पोहोचिो. ”
विष्ट्र्शु माण विचारमग्न झाला. त्याच्या मनाि सहज आले, म्हर्जे आपर्
देहाने जरी काशीि येऊन पोहोचलो असलो िरी गढु ािाण ने अद्याप आपल्याला
काशी पहाियाची आहे. ॐकार मांधािा िे काशी आचायाांची अनेक प्रिचने झाली.
त्यािेळी त्यांनी अनेक स्िोत्रांची रचना के ली. िी सिण विष्ट्र्शु माण यांनी वलहून
काढली होिी. आिा काशी िैवशष्ठ्याच्या “काशीपचचक” स्िोत्राने काशीि प्रिेश
झाला. स्रुपु ं च्या आज्ञेनस
ु ार आिां “प्रस्िान-त्रयी” िरील भाष्ट्य पूर्ण होई पयांि
काशीिच िास्िव्य होर्ार होिे.
आचायण विष्ट्र्शु म्याण सह प्रिम गंगेच्या दशण नास आले. गंगेचे अिांग िैभि
पाहून आचायण स्िबध झाले. गंगा वकनारी हाि जोडून उभे रावहले. त्यांच्या भाि
आवर् भिी ह्यांच्या उमीनं ी िाग्देििेचे स्िरप धरर् के ले. कं ठािून मधरु नादासह
िैखरीिार्ी गंगाष्टकाच्या रुपपाि प्रकट होऊ लागली.
“भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं
ववगतववर्यतष्ृ र्ण: कृष्र्णमाराधयावम |
सकलकलुर्भंगे स्वगष सोपानसंगे
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तरलतर तरंगे देवी गंगे प्रसीद ||”
शंकराचायण आपल्या मधरु िार्ीने जेंव्हा गंगेची स्ििु ी कर लागले िेंव्हा
जिळपासची मार्से भारािल्यासारखी ऐकि स्िबध झाली. इिूनच
शंकराचायाांच्या बद्दल जनसागरांि कुिूहल वनमाण र् झाले. त्यांच्या बद्दल आदरभाि
दाखिू लागले. शंकराचायण गंगेच्या काठािरन प्रवसि अशा मनकवर्ण का घाटािर
आले. आिां त्यांच्या बरोबर बराच मोठा जनसमदु ाय होिा. आचायाांनी मनापासून
मनकवर्ण क घािाची प्रािण नारुपपी स्ििु ी के ली. िेच मनकवर्ण काष्टक.
त्ित्तीरे मवर्कवर्ण के हररहरौ सायज्ु यमवु िप्रदौ िादन्िौ कुरुपिुः
परस्परमभु ौ जन्िोुः प्रयार्ोत्सिे । मद्रूपो मनज
ु ोऽयमस्िु हररर्ा प्रोिुः
वशिस्ित्क्षर्ाि् िन्मध्याद्भगृ ल
ु ाचछनो गरुपडगुः पीिाम्बरो वनगण िुः ॥ १॥
अशी सरुपु िाि के ली ि
कृच्छै रुः् कोवटशिैुः स्िपापवनधनं यच्चाश्वमेधैुः फलं ित्सिे
मवर्कवर्ण कास्नपनजे पण्ु ये प्रविष्टं भिेि् । स्नात्िा स्िोत्रवमदं नरुः पठवि
चेत्संसारपािोवनवधं िीत्िाण पल्िलित्प्रयावि सदनं िेजोमयं ब्रह्मर्ुः ॥ ९॥
असा समारोप करन आचायाांनी वत्रिार बडु ी मारन स्नान के ले. िेिून िे
काशी विश्वेश्वराच्या दशण नास आले. आपल्या स्र
ु ं ना स्िि:ची ओळख
“वश्चदानंदरप:वशिोऽहम्” म्हर्र्ाऱया आचायाांची अिस्िा अत्यंि भािवििश झाली.
विश्वेश्वराचे दशण न होिाच निमस्िक झालेले आचायण वशिस्ििु ीि रंगून गेले.
सानन्दमानन्दिने िसन्िमानन्दकन्दं हिपापिन्ृ दम् ।
िारार्सीनािमनािनािं श्रीविश्वनािं शरर्ं प्रपद्ये ॥ ११॥
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आनंदिनािल्या आनंदी आनंदाच्या कं दा, पापांचे ढीग नष्ट करर्ाऱया हे
िारार्सीच्या अनािांच्या नािा, हे विश्वनािा मी िल
ु ा शरर् आलो आहे!” अशी
भािपूर्ण सरुपु िाि करन नंिर आचायाांनी सिु र्ण मालास्िवु ि करण्यास आरंभ के ला.
अि किमवप मद्रसनां त्ि्र्ु लेशैविण शोधयावम विभो ।
साम्ब सदावशि शम्भो शङ् कर शरर्ं मे िि चरर्यगु म् ॥ १
अशी सरुपु िाि करन आचायाांनी िी ५० श्लोकांि पूर्ण के ली. आचायण स्िवु ि
करण्याि पूर्ण रंगून गेलेले होिे. अत्यंि रसपूर्ण ि सोपी शबद रचना. अिण पूर्ण आवर्
भिीरसाने ओिंबलेली रचना लोकांचे मन मोहून घेिल्या खेरीज कशी राहील.
जनसमदु ाय आपोआपच त्यांच्या मागे मागे जाऊ लागला. आचायण जेंव्हा मोदादी
पंचविनायकाच्या दशण नास आले िेंव्हा त्यांनी “श्रीगर्ेशपचचरत्नम्” स्िोत्राने प्रािण ना
के ली
मदु ा करात्तमोदकं सदा ववमवु िसाधकं
कलाधरावतंसकं ववलासलोकरक्षकम।्
अनायकै कनायकं ववनावशतेभदैत्यकं
नताशभ
ु ाशनु ाशकं नमावम तं ववनायकम॥् १॥
असे प्रत्येक देिाचे ि देििेचे दशण न घेि असिाना आचायण िैभिशाली स्िोत्र
रचना करीि होिे. जेंव्हा िे अन्नपूर्ाण मंवदरांि पािण िीमािेच्या दशण नास आले िेंव्हा
वनत्यानन्दकरी िराभयकरी सौन्दयण रत्नाकरी
वनधण ूिावखलघोरपािनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी ।
प्रालेयाचलिंशपािनकरी काशीपरु ाधीश्वरी
वभक्षां देवह कृपािलम्बनकरी मािाऽन्नपूर्ेश्वरी ॥ १॥
अशी सरुपु िाि करन समारोपाि मागर्े मावगिले िे अत्यंि हृद्य आहे त्यांि
आचायण म्हर्िाि,
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अन्नपूर्े सदापूर्े शङ् करप्रार्िल्लभे ।
ज्ञानिैराग्यवसदध्् यिां वभक्षां देवह च पािण वि ॥ ११॥
अशाप्रकारे िैराग्याची प्रािण ना करन आचायण कालभैरिाच्या मंवदराि आले
आवर् त्यांनी कालभैरिाची प्रािण ना कालभैरिाष्टकाने के ली,
देिराजसेव्यमानपािनाङ् वघ्रपङ् कजं व्यालयज्ञसूत्रवमन्दशु ेखरं कृपाकरम् ।
नारदावदयोवगिन्ृ दिवन्दिं वदगम्बरं कावशकापरु ावधनािकालभैरिं भजे ॥ १॥
अशाप्रकारे अंिगण हृ यात्रा करन आचायण विश्वेश्वरमंवदराच्या प्रशस्ि ओिरीि
विष्ट्र्शु म्याण सह वस्िरािले.
विष्ट्र्शु म्याण ला आचायाांच्या अिक उत्साहाचे ि अचूक हालचालींचे आश्चयण
िाटि असे. त्याला जसे आश्चयण िाटे िसेच िे हळूहळू काशीिल्या लोकांनाही िाटू
लागले. सिाण ि मोठे आश्चयण असे कीं काशीिल्या विद्वान कमण वनष्ठ पंवडिांना वजिकी
आपल
ु की िाटि असे वििकीच िी अडार्ी शेिकरी कमण चाऱयांनाही िाटि असे.
याला कारर् एकच, प्रत्येक व्यिीशी समरस होऊन बोलण्याची आचायाांची
संभाषर् कला. विद्वानािला विद्वानही त्यांच्या भाषािैभिाने िप्तृ होई. अडण्यािला
अडार्ीसि
ु ा भाषेिल्या सोपेपर्ामळ
ु े आकृष्ट होई. त्यामळ
ु े आचायाांची प्रिचने
आमंत्रर् न देिाच रंगू लागली. अमाप गदी होऊ लागली.
हळूहळू सिण िरािील जनसमदु ाय आचायाांची प्रिचने ऐकण्यास गदी कर
लागला. आचायण स्र
ु ं चे स्मरर् करन “प्रस्िाननत्रयी”िर भाष्ट्य कर लागले.
सिण सामान्य लोकांना समजेल अशा कौशल्याने एक एक सूत्राचा विचार मांडू
लागले. “ब्रह्मसूत्रािल्या ‘अिािो ब्रह्मवजज्ञासा’ ” ह्या पवहल्याच सूत्रािर भाष्ट्य
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करिाना आचायाांनी प्रिम “अि” ह्या शबदाच्या अिाण पासून सरुपु िाि के ली. िैवदक
कमाण चरर् करर्ारे परंपरेने अि म्हर्जे मंगलाचरर्ाची सरुपु िाि असे समजि
असि. त्यांना समजािे म्हर्ून आचायण म्हर्ाले इिे हा आरंभ िाचक नसून
आनंियण (म्हर्जे आिां इिून पढु ें) असल्याचे समजाऊन सांवगिले. (अत्र
अिशबदुः आनन्ियाण िणुः पररगह्य
ृ िे नावधकारािण ुः ब्रह्मवजज्ञासाया अनवधकायण त्िाि्
मङ् गलस्य च िाक्यािे समन्ियाभािाि् अिाण न्िरप्रयि
ु एि ह्यिशबदुः श्रत्ु या
मङ् गलप्रयोजनो भिवि पूिणप्रकृिापेक्षायाश्च फलि आनन्ियाण व्यविरेकाि्।)
अशाप्रकारे आपल्या प्रिचनाि आचायण अगदी सोप्या पििीने समजाऊन
सांगि असि. जडजंबाल शबद जर्ू त्यांच्या कोशांिच नव्हिे. त्याकाळािल्या
लोकांना उपवनषदे, श्रवु ि-स्मवृ ि, िेद इत्यादी ग्रंि प्रमार् असल्यामळ
ु े त्यािले
वनिडक आधार आचायण देि असि. प्रचवलि मराठी भाषेिले उदाहरर् द्यायचे
म्हर्जे “िाटर्े”, “फुटर्े” अशाप्रकारचे शबद जसे िाक्याच्या अनस
ु ंधानभेदाने
िापरले जािाि िसे आचायण समजून देि असि. म्हर्जे िाटर्े ह्या मराठी शबदाचे
िाक्यभेद सिण ज्ञाि आहेि. पेढे “िाटर्े”, चटर्ी “िाटर्े”, लाज “िाटर्े” इत्यादी
वकं िा शबद “फुटर्े”, पालिी “फुटर्े”, कप “फुटर्े”, रहस्य “फुटर्े”, हे सगळे िाटर्े
ि फुटर्े अनेक वठकार्ी िापरले असले िरी िाक्यािण भेदाने िेगळे िेगळे असिाि
िसा अिण भेद समजाऊन सांगिाना आचायाां नी लोकांना हसि खेळि अिण बोध
करन देण्याची वकमया संस्कृि भाषेविषयी साधली होिी. अि शबद िेगळया
वठकार्ी िेगळे अिण कसे प्रकट करिो हे सांगिाना प्रिम त्यांनी अि शबदाची
उत्पत्ती ब्रह्मदेिाकडून झालेली आहे. म्हर्ून िी मंगलारंभाची मानण्याची पिि
झाली आहे. ििावप िाक्याच्या अनस
ु धं ानांि ब्रह्मवजज्ञासाचा विचार के ल्यास
ब्रह्माची अनभु ूिी घेण्याची विया ह्याि महत्िपूर्ण आहे. ब्रह्म जार्ून घेण्याच्या
अवधकारासाठी वनरंिर आत्मानात्म वििेक, म्हर्जे विचार समाविष्ट होिो. म्हर्ून
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अि म्हर्जे आनंियण . इत्यादी समजािाि आचायाांनी संपूर्ण वििेकाचे वििरर्
करन सिण जीिांचा ब्रह्म जार्ून घेण्याचा अवधकार त्यांना समजाऊन सांवगिला.
प्रिचन दर वदिशी उत्तरोत्तर रंगू लागले. प्रिचनानंिर विद्वान मंडळी आचायाांना
प्रश्न विचारन स्िि:च्या शंकाचे वनरसन करन घेऊ लागली.
रोज सायंकाळी आचायण प्रिचने करीि असि ि दपु ारी वमळे ल िेिढा िेळ
ग्रंि रचना करीि असि. त्यांि िे विद्वानांना पडर्ाऱया प्रश्नांचा सांगोपांग विचार
मांडून रचनेचे स्िरुपप वनवश्चि करीि होिे. कारर् ग्रंि त्यांना स्िि:साठी नव्हे िर
सिण सामान्य जनिेसाठी वनमाण र् कराियाचा होिा. त्यांच्या गरुपु ं चीच िशी आज्ञा
होिी. आचायाांनी िी िंिोिंि पाळली. ब्रह्मसूत्रािरच्या भाष्ट्याचा ग्रंि साकार होऊ
लागला. लोक भराभर नाकाला करन घेऊ लागले. त्याचे सिाण ि महत्िाचे कारर्
म्हर्जे, पवहल्याच सूत्राच्या प्रिचनाने सिण सामान्य लोकांना हा वदलासा वमळाला
कीं, ब्रह्मप्राप्ती म्हर्जे ईश्वारानभु ूिीसाठी सिण शास्त्र जार्िा आलेच पावहजे असे
नसून के िळ ब्रह्मवजज्ञासा जागी करन घेऊन ममु क्षु त्ु ि प्राप्त करन घ्यािे. ममु क्षु त्ु ि
म्हर्जे कमण करिां करिां परब्रह्माचा विचार करन कमण बंधनािून मि
ु होर्े.
कमाण िून मि
ु होर्े नव्हे. “अि:” शबदाच्या व्याख्येप्रमार्ें इि:पर पारब्रह्मभािांिच
सिण कमाण चा लय “ित्सि् ब्रह्मापण र्मस्ि”ु ह्या भािाि करर्े. त्यामळ
ु े समग्र कमण कांड
न येर्ारे ि येर्ारे दोघेही त्यांच्याकडे आकृष्ट झाले ह्यांि काय निल!
प्रस्िानत्रायींि उपवनषदांचे अनन्य साधारर् महत्ि आहे. कारर्
प्रस्िानत्रयीचे महत्ि आचायाांनी सांगिानाच ही महत्िाची गोष्ट सांवगिली “आत्मा
िा अरे द्रष्टव्य: श्रोत्व्यो वनवदध्यावसिव्य: |” म्हर्जे उपवनषदांचे श्रिर्, ब्रह्मसूत्रांनी
मनन, ि भगि्ीिेने वनवदध्यास ह्या उपायांनी ब्रह्मभािाची प्राप्ती करन घेिा येिे.
ह्याला श्रिु ीचा आधार असल्याचेही त्यांनी ब्रह्मसूत्रािल्या पवहल्याच अध्यायािल्या
प्रिम पादािल्या जन्माद्यावधकरर् “जन्माद्यस्य यि:” ह्या सूत्रािर प्रिचन करिाना
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समजाऊन सांवगिले. उपवनषदांचे सिण रहस्य समजाऊन सांगिाना आचायाांनी
फारच बहार आर्ली. अध्यात्म ि परमािण सहजिेने सोपा ि आचरर्ांि आर्िा
येईल अशा प्रकारे प्रविपादन के ला. सिण विश्व एकसंध ब्रह्म असल्याचे समजाऊन
सांवगिले. त्यािेळी प्रिचना नंिर “अहं ब्रह्मावस्म” ह्या उपवनषदािल्या महािाक्यािर
एका श्रोत्याला मोठाच प्रश्न पडला. त्याला प्रिचनां’िल्या ििव्याचा अिण च
समजेना. िो घोटाळयाि पडला. आचायाांकडे आला. निमस्िक झाला. म्हर्ाला,
“अहं ब्रह्मावस्म”चा मला काही नीट बोध होि नाही. िरी मला कळे ल असे कृपया
सांगा”.
आचायण म्हर्ाले, “ ठीक आहे. सांगिो. ” असे म्हर्ून आचायाांनी त्याला
विचारले, “ िझ्ु या खांद्यािर काय आहे?”
श्रोिा म्हर्ाला, “उपरर्े!”
आचायण , “कुर्ाचे?”
श्रोिा, “माझे”.
आचायण , “याचा अिण उपरर्े म्हर्जे िूं नाहीस!”
श्रोिा “खरे आहे!”
आचायण , “ मग हा खांदा कुर्ाचा?”
श्रोिा, “माझा. ”
आचायण : “िो खांदा कशाला जोडला आहे?”
श्रोिा : “शरीराला!”
आचायण : “शरीर कुर्ाचे?”
श्रोिा : “माझे!”
आचायण : “मग शरीर म्हर्जे िूं आहेस कां?”
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आिां मात्र श्रोिा बचु कळयाि पडला. पर् आधीच्या प्रश्नोत्तरांच्या अनषु गं ाने
म्हर्ाला, “नाही!” मग लगेच आचायाांनी विचारले, “मग िूं कोर्?” श्रोिा भांबािला.
करुपर् नजरेने आचायाण च्या डोळयांि पाहि मग्ु ध झाला. िेंव्हां आचायण सहज पर्
गांभीयाण ने म्हर्ाले, “िेच ब्रह्म िूं आहेस!” श्रोिा परि विचारमग्न झाला. त्याला हे
कोडे काही उलगडेना. म्हर्ून त्याने विचारले, “मग जीि, ईश्वर ि ब्रह्म हे िीन िेगळे
आहेि कां? कारर् मी जर ब्रह्म असेन िर प्रत्येक िस्िू दृश ि द्रष्टत्िाच्या,
स्पशण त्िाच्या, आकाराच्या इत्यादी सिण विचारांनी वभन्न िाटायला नको. पर् िसे
होि नसल्यामळ
ु े मला काही वनर्ण य करिा येि नाही. मग मी ब्रह्म कसा?” आचायण
म्हर्ाले, “जीि, ईश्वर ि ब्रह्म हे विन्ही एकच आहेि. के िळ भेदबवु िमळ
ु े िेगळे
समजले जािाि. जसे द्रि-बाष्ट्प-बफण हे एकाच जलाचे असूनही आपर् त्याला पार्ी
िाफ बफण असे म्हर्िो नां? ही जशी एकाच जलाची वस्ित्यंिरे असिाि ि िी
जार्काराला ह्या विन्ही मध्ये जला खेरीज काहीच नाही हे जसे समजिे, िसे ह्या
वस्ित्यंिराचे ज्ञान नसलेल्यांना िे समजि नाही. अशा वस्ित्यंिरामळ
ु े जल जसे
वभन्न जार्ििे, वदसिे, भासिे ि अनभु ििा येिे िद्विच अखंड ब्रह्म हेच ईश्वर ि
जीि ह्या वस्ित्यंिराि येिे. जीि हा त्या त्या देहाि त्या त्या देहािर ममत्ि धरन
िासनाभोगांचा भोिा झालेला असिो. िोच स्िि:ला अहंकाराने किाण समजून कमण
करीि असिो. िोच जीि देहाच्या इंवद्रयसौख्याचा “मी” ह्या संज्ञेने भोिा होिो. ह्या
सिण जीिांचा वनयंिा जो असिो िो ईश्वर. जीि ही िासनामय दशा आहे. िर ईश्वर हे
त्याचे जीिन आहे. “जीिनं सिण भूिेष”ु (भ. गी. अ. ७िा श्लोक९िा) हे सांगिाना
आचायण म्हर्ाले, “ििा सिण भूिेषु येन जीिवन्ि सिाण वर् भूिावन िद् जीिनम् |”
भगिान् श्रीकृष्ट्र्ांनी ही कल्पना स्पष्ट करिाना अठराव्या अध्यायाि अजण नु ाला
सांगिाना स्पष्ट ि वनुःसंवदग्ध सांवगिले कीं,
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ईश्वरुः सिण भूिानां हृद्देशेऽजण नु विष्ठवि।
भ्रामयन्सिण भूिावन यन्त्रारढावन मायया।।१८. ६१. ।।
ईश्वरुः ईशनशीलुःनारायर्ुः सवषभूतानां सिण प्रावर्नां हृद्देशे हृदयदेशेअजषुन
शक्ु लान्िरात्मस्िभािुः विशि
ु ान्िुःकरर्ुः –इवि| म्हर्ून जीि अहंकारी किाण .
ईश्वर वनरहंकारी वनयंिा. ब्रह्म सम, वनगण र्ु , वनविण कारी, वनदोष ि चराचरास
व्यापून उत्पत्ती वस्ििी ि लय ह्यांनीही विचवलि न होर्ारे आहे. म्हर्ूच भगिंिांनी
भगि्ीिेिल्या पांचव्या अध्यायांि १९ व्या श्लोकांि ब्रह्माचे िर्ण न ि त्याच्या
प्राप्तीचा मागण सांवगिला आहे. भगिान् श्रीकृष्ट्र् म्हर्िाि,
इहैि िैवजण िुः सगो येषां साम्ये वस्ििं मनुः।
वनदोषं वह समं ब्रह्म िस्मादब्र् ह्मवर् िे वस्ििाुः।।५. १९।।
ज्यांनी आपले मन समािस्िेि वस्िर के ले आहे त्यांनी इहलोकीच जन्म
मत्ृ यूचा खेळ संपिलेला असिो. कारर् ब्रह्म हे एकच वनदोष असून सिण त्र सम आहे.
त्यामळ
ु े िे त्या वनदोष ि सम ब्रह्माशी एकरप झालेले असिाि. मग जन्म-मत्ृ यू
कुठला? श्रोिा ऐकि होिा. त्याचा चेहरा आनंदाने ि आदराने उजळून वनघाला.
त्याने पन्ु हा पन्ु हां आचायाांच्या पायािर आपले डोके टेकले.
आचायाांच्या समजाऊन सांगण्याच्या अिल
ु नीय कौशल्यामळ
ु े बवु िमान्
लोक अत्यंि श्रिेने ऐकि होिे. त्यांिच सदानंद नािाचा एक गहृ स्ि आला होिा.
हा आंध्र प्रदेशांिल्या “अहोबील” या गािांिून आला होिा. सदानंदाने आपल्या
मामाच्या मागण दशण नाखाली िेदाध्ययन ि इिर शास्त्रकलांचा अभ्यास के ला होिा.
सदानंदाचे आई-िडील सदानंद लहान असिानांच पंचत्ि पािले होिे. त्यामळ
ु े
मामाने त्याचा सांभाळ के ला होिा. मामा अत्यंि कमण ठ होिा. कमण कांड म्हर्जेच
सिण स्ि असे त्याचे मि होिे. त्यामळ
ु े त्याने सदनंदाला िेच िळर् लािले होिे.
अहोबील येिे एक लक्ष्मीनवृ संहाचे सरु ख
े मंवदर आहे. सदानंदाचे आई-िडील
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अहोबील मध्ये असलेल्या त्याच “लक्ष्मीनवृ संहाचे” भि होिे. दोघेही वनत्य त्या
लक्ष्मीनवृ संहाची उपासना मनोभािे करीि असि. सदानंदाची प्राप्ती ही
आपल्यािरील लक्ष्मीनवृ संहाची कृपाच असल्याचे िे मानि असि. त्यामळ
ु े
सदनंदालाही लक्ष्मीनवृ संहाची भिी उत्पन्न झाली. िेदाध्ययन झाल्यािर िर िी
वद्वगर्ु ीि झाली. त्यामळ
ु े अत्यंि पवित्राचरर्ाने सदानंद लक्ष्मीनवृ संहाची पूजा करं
लागला. त्याला कमण कांड ि यावज्ञकी करन द्रव्याजाण नांि रस िाटेना. मामाच्या
लक्षाि ही गोष्ट आली. म्हर्ून मामाने सदानंदाला वििाहबंधनाि अडकिून
टाकायचे ठरिले. मामाने आपल्याच मल
ु ीशी सदानंदाचे मोठ् या िाटाि लग्न
लाऊन वदले. सदानंदाच्या िे मना विरुपि होिे. पर् मामाच्या हट्टापढु े सदानंदाचे
काही चालले नाही. ििावप वििाहा नंिर पत्नी िरी आपल्याला साि देईल ि
आपल्या विचारांशी सहमि होऊन भविमागाण ि येईल अशी त्याला आशा िाटली.
परंिु ददु ैिाने विला फि विलासी जीिनाची आिड होिी. त्यामळ
ु े सदानंदाने
वनरिण क िेळ न घालििा आपल्या वपत्याप्रमार्े यावज्ञकी करन अमाप द्रव्य
वमळिािे असेच विला िाटि असे. िी सदानंदाला िारंिार िसा सल्ला देऊ
लागली. सदानंदमात्र सिि आत्मवचंिनाि ि िेदांमधल्या महािाक्यांचा विचार ि
त्यांचाच अभ्यास ह्याि मग्न असे. परब्रह्म म्हर्जे काय? अंविम सत्य नक्की काय?
आपर् कोर् आहोि? इत्यादी अध्यावत्मक विचार सिि त्याच्या मनाि रुपंजी
घालीि असि. त्यामळ
ु े व्यािसावयक गोष्टींकडे त्याचे दल
ु ण क्ष होऊ लागले. मामा ि
मामाची मल
ु गी अत्यंि लालची स्िभािाची होिी. त्यांना सदानंदाची िीक्ष्र् ि
अफाट बवु िमत्ता ज्ञाि होिी. त्यामळ
ु े िी दोघे त्याला व्यिसायासाठी यज्ञकमण नीट
आत्मसाि करन घेण्याचा आग्रह कर लागली. शेिटी कं टाळून सदानंदाने
आपल्याला अध्यात्ममागाण ि जाियाचे असल्याने िे शक्य होर्ार नाही. असे
सांवगिले. पढु े हे ही सांगून टाकले कीं आपले िवडलोपाजीि उत्पन्न भरपूर
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असल्यामळ
ु े संसाराला इिर द्रव्याजण नाची आिश्यकिा नाही. मामा ि सदानंदाची
पत्नी यांना िे अवजबाि पटले नाही. दोघांनी वमळून त्याला “ह्या मागाण ने जर िल
ु ा
जीिन व्यिीि कराियाचे असेल िर िवडलोपावजण ि धनापैकी िल
ु ा काहीही
वमळर्ार नाही. ” अशी धमकी वदली! ब्रह्मज्ञानप्राप्तीची िीव्र इच्छा असलेल्या
सदानंदाला िी धमकी म्हर्जे इष्टापत्तीच िाटली. त्याला संपत्तीचा मोह नव्हिाच.
िो मनािूनच विरि झालेला होिा. त्यामळ
ु े त्याने गहृ त्यागाचा वनर्ण य घेिला.
सदानंदाचा हा वनर्ण य मामाने ि मामाच्या मल
ु ीने आनंदाने मान्य के ला. सदानंद
त्याच क्षर्ी शांिपर्े घराबाहेर पडला. घराबाहेर पडिाना कोठें जाियाचे ह्याचा
त्याने विचार के ला नव्हिा. फि लक्ष्मीनवृ संहाचे स्मरर् करन िो बाहेर पडला
होिा. त्याच स्मरर्ांि िो प्रयागला आला. आपल्याला ज्ञानमागण कोर् दाखिर्ार?
ह्या विचारि िो गकण झाला. त्यािेळी सदानंदाला गंगेच्या पलीकडे असलेल्या
झत्ु सी गांिी असलेल्या प्रभाकराचायाांची आठिर् झाली. प्रभाकाराचायण हे
त्याकाळांिले एक श्रेष्ठ मीमांसक होिे. सदानंदाच्या मामांचे िे गरुपु होिे. सदानंद
त्यांच्याकडे आला. परंिु सदानंदाची इिेही घोर वनराशाच झाली. प्रभाकराचायाांनी
त्याला ज्ञानमागण अत्यंि कठीर् असून कमण मागण अत्यंि सोपा असून ऐश्वयण प्राप्ती
करन देर्ारा आहे. त्यामळ
ु े िूं कमण मागी हो. हे ऐकून वनराश झालेला सदानंद परि
प्रयागक्षेत्री आला. प्रयागला त्याने शंकराचायाांची कीिी ऐकली. त्यामळ
ु े
शंकराचायाांना शरर् जाण्याच्या हेिूनेच िो काशीला आला.
आचायाण ची बरीच प्रिचने त्याने श्रिर् के ली होिी. अनेक श्रोत्यांनी
विचारलेल्या महािाक्यांच्या प्रश्नािरील आचायाांचे नेमके पर्े के लेले वििेचन ह्या
सिण गोष्टींचा विचार सदानंदाने के ला. त्यानें आचायाांना शरर् जाण्याचा वनधाण र
के ला. पर् हे घडािे कसें? म्हर्ून िो विष्ट्र्शु म्याण स भेटला. त्याच्यासह आचायाांची
सेिा कर लागला. सदानंदािर आचायाांचे लक्ष होिेच. आचायाांच्या अस्खवलि
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प्रिचनांनी सदानंद अहोरात्र त्याच वचंिनाि मग्न होऊ लागला. सदानंद पूर्ण विरि
झाला होिा. त्याला संन्यास ग्रहर् करण्याची िीव्र इच्छा झाली. त्याची अशी दृढ
भािना होिी कीं आचायण सिण काही जार्िाि. त्यांना आपली विरिी समजर्ारच.
आपल्याला त्यांच्याकडून संन्यास दीक्षा वमळािी असे त्याला सारखे िाटि होिे.
माझी जर खरोखरच मला िाटिे िशी योग्यिा झाली असेल िर िे आपर् होऊनच
मला दीक्षा देिील आवर् एक वदिस िसेच घडले.
एकदा गंगा वकनारी आचायण प्रिचनाला आले. पर् त्यांना विष्ट्र्शु म्याण बरोबर
सदानंद आलेला वदसला नाही. त्यािेळी सदानंद पैलिीरी होिा. आचायाांनी
िेिूनच सदानंदाला हांक मारली. िी हांक ऐकिांच देहभान हरपून आचायाांच्या
वदशेने धांिि सटु ला. त्याला नदीचेही भान रावहले नाही. वकनारा संपून जेंव्हा
त्याची पािले नदीच्या पाण्यािर पडू लागली िशी प्रत्येक पािलाखाली कमल
उत्पन्न होऊ लागले. देहभान हरपलेल्या अिस्िेि िो आचायाांच्या चरर्ी आला.
अशा िीव्र गरुपु भिीचे फळ त्याला वमळाल्या वशिाय कसें राहील? आचायाांनी
त्याला संन्यासदीक्षा वदली. त्याचे नाि पद्मपाद ठेिले. पद्मपाद कृिकृत्य झाला.
आचायाांच्या वशष्ट्यिगाण ि पद्मपाद विशेष शोभून वदसू लागला. विष्ट्र्शु माण ि पद्मपाद
दोघेही आचायाांची मनोभािे सेिा करीि होिे. त्यांि जराही अंिर पडू देि नव्हिे.
विष्ट्र्शु माण ि पद्मपाद आपल्या स्रुपु ं च्या सदैि पाठीमागे िोडे अंिर ठेिून चालि
असि. चालिाना आचायाांच्या चरर्ािर त्यांचे लक्ष असे ि मन आचायाांच्या
वशकिर्ीि िल्लीनिेने वचंिनाि मग्न असे. त्या दोघांमध्ये अनेक िेळा संिादही
होि असि. त्यांच्या संिादाि एकदां िर्ाण श्रमधमण या विषयािर चचाण चालली होिी.
त्यािेळी विष्ट्र्शु माण म्हर्ाला, आचायण चाििु ण ण्यण जरी मानि असले िरी त्यांची
वशकिर् जनमानसांि सध्या प्रचवलि असलेली जािी िचण स्िाची कल्पना नष्ट
करर्ारी आहे. पद्मपाद आनंदाने म्हर्ाले “हो खरेच आहे िे. आपल्या स्िामींचे
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व्यिहारांि जे िागर्े वदसिे त्यांि िे कुर्ालाच कधी िच्ु छ समजि नाहीि. मग
भले िो शूद्र जरी असला िरी. कारर् चाििु ण ण्यण हा के िळ व्यिहार ि सामवु हक
जीिन सख
ु ािह व्हािे म्हर्ून अवस्ित्िाि आल्याचे त्यांनी अनेकिेळा आपल्या
प्रिचनािून प्रविपादन के लेले आहे. व्यविगि साधनेिच जे काय स्पशण -अस्पशाण चे
वनयम आहेि िेिढेच. असे िर स्िामी नेहमीच सांगि असिाि. ” हे ऐकून
विष्ट्र्शु माण म्हर्ाले, “ मला स्िि:ला शास्त्रांि “अस्पश्ृ य” ही संकल्पना कुठेच
आढळली नाही. पर् आध्यावत्मक उन्निीसाठी व्यविगि शवु चिा ि वचत्तशि
ु ी
ह्यांचे बरेच वनयम आढळले आहेि. िे कमण कांडांि सकाम भिीि विशेषत्िाने
पाळािे लागिाि. त्यांि जराही िडजोड चालि नाही. ” अशा प्रकारचे
स्पश्ृ यास्पश्ृ यिे बाबि त्यांचे बोलर्े चालू होिे. त्यांि विष्ट्र्शु म्याांनी पद्मपादाचायांना
सहज विचारले, “आपल्याला काय िाटिे? ही स्पश्ृ यास्पश्ृ यिा आपल्या िैवदक
परंपरेि कशी काय रढ झाली असेल?” पद्मपादाचायण अत्यंि गंभीरपर्े म्हर्ाले,
“आपले ददु ैि! फार परु ािनकाळी बौि अििारानंिर अनेक बि
ु अनयु ायी वनमाण र्
झाले. िे आपला पंि म्हर्जे आपला िेगळा धमण च समजू लागले. स्िि:ला
बौिधमीय म्हर्िू लागले. त्यांनी चाििु ण ण्याण ला विलांजली वदली. ििावप अवहंसेचे
स्िोम असे काही माजिले कीं खावटक जमाि ही वहंसा करर्ारी म्हर्ून त्यांनी
खावटक िगण , मांस ि चमण इत्यादींचा व्यिसाय करर्ाऱयांस “अस्पश्ृ य” ठरिून
त्यांच्याशी व्यिहार बंद के ला. पढु े जेंव्हा िैश्य ि शूद्र िगाण चे लोक बौि पंिाि
प्रचंडसंख्येने सामील होऊ लागले िेंव्हा मोठेच राजकारर् झाले. राजाश्रयाने ह्या
अस्पश्ृ य िगाण ची िसाहि ग्रामाबाहेर काढण्याि आली. राजाश्रयाने समाजाि
एखादी रढी एकदा पडली कीं मग िी समाजाि मूळ धरिे. त्या रढीचे रुपपांिर
वनयमाि होिे. ज्या काळाि बौि ि जैन आचायाांचे िचण स्ि राजसत्तेिर अमात्याच्या
स्िरपांि वनमाण र् झाले ि राजा त्यांच्या िंत्राने राजसत्ता िापरन सामावजक
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व्यिस्िा जारी कर लागले. पढु े पढु े राजसत्तेिर बि
ु आचायाांचे िचण स्ि िाढि
गेल्यािर त्यांनी आपल्या पंिाचे “धमाण ”ि रुपपांिर करन घेिले. धमाांिर
करर्ाऱयांना समान दजाण चे प्रलोभन वनमाण र् करन धमाांिर घडिून आर्ू लागले.
मननु े “नावस्ि पंच्मोिर्ण :” म्हर्जे चारिर्ाण खेरीज पांचिा िर्ण नाही असेच
सांवगिलेले आहे. स्िामींनीही प्रिचनाि ह्यािर वििेचन के ले आहे. पर् बौि
पंिाला धमाण चे स्िरप प्राप्त झाल्यािर खावटक ि वहंसक जे ग्रामाबाहेर काढले गेले
िे कायमचेच. त्याचा पररर्ाम सिण समाजािर होर्े अपररहायण होिे. त्यािून एकदा
का राजमान्यिा प्राप्त झाली कीं ज्या वपढीपासून िी प्रिा पडिे िी परंपरेने
वपढ् यानवपढ् या िशीच चालू राहिे. त्याचा हा पररर्ाम आहे. ” त्यांचा हा संिाद
अवधकही चालला असिा पर् िेिढ् यािच आचायाांच्यापढु े असलेल्या काही
वशष्ट्यांच्या गडबडीमळ
ु े िो िांबला. आचायाांच्यापढु ें असलेल्या वशष्ट्यांच्या मागाण ि
एक चांडाळ आपल्या चार कुत्र्यांसह डोक्यािर दारचे मडके घेऊन येि होिा.
त्याचे कपडे अत्यंि मलीन ि फाटके होिे. त्याच्या बरोबर त्याची दोन बालके
होिी. त्यामळ
ु े आचायाांच्यापढु ें चालर्ारे वशष्ट्य त्याच्या अंगािर ओरडले, “ दूर हो!
आम्हाला िाट दे! रस्िा सोडून मागाण िून िूं दूर हों!” त्यािेळी चांडाळ त्यांना
म्हर्ाला,
“अन्नमयादअन्नमयं अििा चैिन्यमेि चैिन्याि् |
वद्वजिर दूरीकिां ु िाचछवस वकं ब्रूवह गच्छगच्छे वि ||”
“हे श्रेष्ठ ब्राह्मर्हो, मला सांगा िम्ु ही कशापासून काय दूर करं इवच्छि
आहाि? एकाच परब्रह्माच्या अन्नमय कोशापासून दस
ु रा अन्नमय कोश दूर करं
इवच्छिा कीं एका चैिन्यमय कोशापासून दस
ु रा चैिन्यमय कोश दूर कर इवच्छि
आहाि? कारर् मी सि
ु ा िमु च्या सारखाच ब्रह्म आहे. माझे शरीरही िमु च्या सारखे
अन्नमय कोशापासूनच झालेले आहे!”
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त्या अंत्यजाचे हे आकवस्मक ि िेगळे उत्तर ऐकून भांबािलेले वशष्ट्य
क्षर्ांिच िबकून आचायाांच्या मख
ु ाकडे पाहू लागले. अपररपक्ििेमळ
ु ें िे असहाय्य
मद्रु ेनें आचायाांच्या मदिीची अपेक्षा करं लागले. इिक्यांि धीरगंभीर पािले टाकीि
आचायण पढु े आले. वपढ् यानवपढ् या चालि आलेल्या संस्काराच्या प्रभािाने हे घडि
असल्याचे आचायण जार्ि होिे. आचायण अत्यंि मदृ ू ि मधरु शबदांि म्हर्ाले,
“सत्यमेव भवता यवददानीं प्रत्यवावद तनभ
ु ृत् प्रवरैतत् |
अन्त्योजोऽयवमवत संप्रवतबवु द्धं संत्याजावम वचसात्मववदस्ते ||
हे श्रेष्ठ परुपु षा िूं म्हर्िोस िे अगदी सत्य आहे. आत्मज्ञान झालेल्या िझ्ु या
बोलण्यािरन हा “अंत्यज” आहे अशी भेदबि
ु ी मी सोडून देईन.
आचायाांची ही प्रविविया सिण वशष्ट्यांना परम आश्चयण कारक िाटली.
पद्मपादांनी अत्यंि गंभीरपर्े विष्ट्र्शु म्याण कडे पावहले. विष्ट्र्शु माण मनोमन समजले
कीं, नक
ु त्याच झालेल्या संभाषर्ाचे हे प्रत्यंिरच स्िामींनी वदले आहे.
विष्ट्र्शु म्याांच्या मनांिला संदेह नाहीसा झाला. एक अनावमक दडपर् नाहीसे झाले.
मन क्षर्ािच मोकळे झाले.
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प्रकरर् ७ िे

श्रीवेदव्र्ासाांची भेट व आवशवािद

आचायाांच्या काशी क्षेत्रािील िास्िव्याला चार िषे पूर्ण होि आली. त्यांची
प्रिचने ऐकण्यासाठी दूरदूरहून अत्यंि विद्वान मंडळी येऊ लागली होिी. त्याचे
मख्ु य कारर् आचायण प्रिचना नंिर श्रोत्यांच्या शंकांचे वनरसन करीि असि. असेच
एकदा आचायाांनी “िदन्िर प्रविपत्तौ रंहवि संपररष्ट्ििुः प्रश्नवनरुपपर्ाभ्याम्” ह्या
सूत्रािर आपल्या प्रिचनाि वििेचन के ले. मत्ृ यूनंिर जीि देह सोडून जािो िेंव्हां
काय होिे? जीिात्मा पंचमहाभूिांसह अत्यंि सूक्ष्म रपाने एक शरीर सोडून
दस
ु ऱया शरीरांि प्रिेश करिो असे छांदोग्य उपवनषदांि सांवगिले आहे. आचायाांनी
हे समजून सांगिाना सूक्ष्मदेह पंचमहाभूिांचाच असल्याचे प्रविपादन के ले. त्याचे
कारर्ही सांवगिले. देह सोडिाना जीि अपूर्ण रावहलेल्या िासनांमळ
ु े पन्ु हां जन्म
घेिो. त्यासाठी सूक्ष्मदेह अििा वलंग देह धारर् करिो.
हे प्रिचन संपल्यािर अनेक वजज्ञासूंनी आचायाांना आपल्या शंका विचारन
स्िि:चे समाधान करन घेिले. सगळयांच्या शंका विचारन झाल्यािर एक िि
ृ
ब्राह्मर् आचायाांशी बोलू लागला. त्याने आचायाांना आपली शंका विचारली कीं
“पंचमहाभूिे चराचरांि भरलेली आहेि हे खरे आहे कां?” आचायण “हो!” म्हर्ाले.
िेंव्हा िो िि
ृ ब्राह्मर् वमस्कील हसि म्हर्ाला, “मग वलंगदेह ि जडदेह दोन्ही
पंचमहाभूिांचे असिाना वलंगदेह जािाना कां वदसि नाही? हे एक ि दस
ु रे म्हर्जे
देह सोडिाना वलंगदेह धारर् करण्याची आिश्यकिा काय? विश्वांि जर सिण त्र
पंचमहाभूिे व्यापलेली आहेि िर िी कुठेही वमळू शकिाि. मग देह सोडिाना वलंग
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देह धारर् कां करायचा? िो नंिर नाही कां धारर् करिा येर्ार? त्यामळ
ु े आपर्
माझ्या ह्या शंकेचे वनरसन के ल्यास बरे होईल. ” ह्या प्रश्नामळ
ु े इिरही विद्वानांचे लक्ष
िेधले गेले. आचायाांच्या लक्षाि आले कीं ह्या िि
ृ ाचा हा प्रश्न वदसिो वििका साधा
नाही. ह्यांि खूपच गंिु ागंिु आहे. ह्या गहृ स्िाचा अभ्यासही िसाच असर्ार.
त्यामळ
ु े ह्या गहृ स्िाला आधी कोर्त्या ना कोर्त्यािरी ित्तिाशी बांधून घेर्े गरजेचे
आहे. म्हर्ून आचायण अत्यंि मधरु ि मदृ ू आिाजाि म्हर्ाले, “आपर् िेदशास्त्र ि
श्रिु ी प्रमार् मानिां कां?” त्यािर िे िि
ृ गहृ स्ि “हो!” म्हर्ाले. त्यािर आचायण
म्हर्ाले “िेद प्रवर्ि महािाक्ये आपर्ास मान्य आहेि कां?” िि
ृ गहृ स्ि “हो!”
म्हर्ाला, मग आचायण म्हर्ाले, “अहं ब्रह्मावस्म” हे महािाक्य जर प्रमार् मानले िर
ब्रह्म ि आपर् िेगळे राहिो कां?” आचायाांच्या प्रश्नािर अत्यंि सखोल वििेचन
करन िे िि
ृ गहृ स्ि म्हर्ाले, “जीिाने िी परब्रह्मप्राप्ती करीिा कराियाची
भािनात्मक धारर्ा असून देहाच्या भौविक व्यापाराचाक्षय करण्यासाठी सिण
शरीरभर रुपजिायची असिे. ब्रह्मभाि जागा ठेिण्यासाठी यवु ियि
ु ीने त्या िाक्याचा
उपयोग के िळ िैचाररक ि अध्यावत्मक पािळीिर कराियाचा असिो. त्यामळ
ु ें
जीिदशा प्राप्त झालेल्या जीिाला परब्रह्म प्राप्तीचा मागण सांपडिो. ” आचायाांना नेमके
िेच हिे होिे. आचायण म्हर्ाले, “म्हर्जे परब्रह्म ि जीिदशा यांचे िेगळे पर् आपर्ही
मान्य करिा आहाि!” ह्यािर त्या िि
ृ गहृ स्िाला “हो!” म्हर्ण्या खेरीज गत्यंिरच
नव्हिे.
त्यािर आचायण म्हर्ाले, “जर परब्रह्माच्या शि
ु चैिन्यापासून जीिदशा
चैिन्यमय असूनही आपर्ास िेगळी असल्याचे जार्ििे िर शि
ु स्िरपी ि
अविसूक्ष्म अशा पंचमहाभूिांचे जीिदशात्मक सूक्ष्मशरीर अििा वलंगदेह कां बरे
मान्य नाही? िि
ृ ित्काळ म्हर्ाला, “कारर् एका परब्रह्मापासूनच पंचमहाभूिे
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अििांि झालेली आहेि म्हर्ून!” ह्यािर आचायण म्हर्ाले, “ मूलित्तिाची
पंचमहाभूिे ि जीिदशेिील पंचमहाभूिे ह्याि आपर् फरक मानिा कां?” िि
ृ
गहृ स्ि म्हर्ाले, “फरक िर जरर मानिो. पर् िो फरक जीिदशेनें त्याचा अंगीकार
के ल्या खेरीज मानिा येि नाही. म्हर्ून पंचमहाभूिे जडदेह सोडिाना
अंवगकारण्याची काय आिश्यकिा आहे? जीिाला िी नंिरही प्राप्त करिा येर्ार
नाहीि कां?” आचायण म्हर्ाले, “नाही! कारर् जीिदशा जडदेहाच्या माध्यमांिून
जडपंचमहाभूिांसह सूक्ष्म िासनादेहाच्या प्रार् नामक माध्यमािून भोगिली जािे.
जडदेह पडिो त्यािेळी एकच प्रार् पांच वठकार्ी जसा विभागलेला असिो िसाच
िो देहा बाहेर पडिो. त्याचे हे पंचमहाभूिात्मक सूक्ष्म रप चमण चक्षनंु ा गोचर होर्ारे
नसिे. त्याचे हे पंचमहाभूिात्मक सूक्ष्म रप चामण चक्षंनु ा गोचर होर्ारे नसिे. िसेच
सूक्ष्मदेह मन, बि
ु ी, श्रोत्र, चक्ष,ु रसनेन्द्रीय ि स्पशेन्द्रीय यांना घेऊनच बाहेर
पडिो. फुलांिील सगु धं जसा िायबु रोबर जािो पर् चमण चक्षंनु ा वदसि नाही त्याच
प्रकारे िायू ह्या सिण इंवद्रयसमहु ासह सूक्ष्मदेहाने म्हर्जेच वलंगदेहाने बाहेर पडिो.
याला उपवनषदांचे प्रमार् आहे.
इवन्द्रयावर् संयावि सम्यग् यावि गच्छवि |
वकम् इवि आह िायुःु पिनो गन्धान् इि आशयाि् पष्ट्ु पादे: ||
भगि्ीिेि हे
“शरीरं यदवाप्नोवत यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर: |
गृवहत्वैतावन संयावत वायुगषन्धावनवाशयात् ||१५. ८||”
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“यदा च पूिाण स्माि् शरीरान्िरम् अिाप्नोवि िदा गहृ ीत्िा एिावन मन:षष्ठावन
असे अगदी स्पष्ट सांवगिलेले आहे. त्यामळ
ु े जीिाला निीन शरीर वमळण्यासाठी
सूक्ष्मदेह प्राप्त होिो. प्रत्यक्षांि त्याला धारर्ा करण्याची गरजच नसिे िर िी एक
स्िाभाविक अव्यि अििा प्रधान ित्तिािून घडर्ारी घटना असिे.
ह्यािर िि
ृ गहृ स्ि अत्यंि विनयाने म्हर्ाले, “ पर् जगाच्या पूिणवस्ििीलाच
सांख्यमििादी ‘प्रधान’ असे म्हर्िाि. ह्यािर आपर् काय म्हर्िा?” आचायण
म्हर्ाले, “म्हर्जे जगाच्या उत्पत्ती पूिीची वस्ििी आपर् स्ििंत्र मानिा कीं काय?”
ह्यािर िे िि
ृ गहृ स्ि म्हर्ाले, “आपर् सूक्ष्मशरीराबद्दल बोलि आहोि. आिां
शरीर म्हटले म्हर्जे िे व्यिच असले पावहजे. आपर् अव्यिाला शरीर असे कसे
संबोधिा? माझी आपली ही एक शंका आहे. दस
ु रे असे कीं प्रधान हे जगाचे कारर्
आहे असे सांख्यमििादी मानिाि. म्हर्जे जगाच्या उत्पत्तीपूिीची वस्ििी स्ििंत्र
मानािी लागेल!”
ह्यािर आचायण अत्यंि प्रभािी भाषेि ि ठामपर्े सांगू लागले, “इिें अव्यि ह्या
शबदाने सूक्ष्म असे “कारर्शरीर” सचु िलेले आहे. िे सूक्ष्म पंचमहाभूिांपासून
वनमाण र् होिे म्हर्ूनच त्याला अव्यि म्हटले आहे. आपला िेदाचा गाढा अभ्यास
आहे म्हर्ून इिें मद्दु ाम उल्लेख करिो कीं, “ ग्िेद संवहिेि ९:४:६४ ‘गोवभ:
श्रीर्ीि मत्सरम्’ असे म्हटले आहे. ह्याचा अिण शबदश: घेिला िर “गाय सोमरसाि
कालिा” असा होईल. पर् िो िसा वशष्टसंमि नाही. इिें कारर्ासाठी िापराियाचा
शबद कायाण साठी िापरला आहे. म्हर्ून “सोमांि गाय” न कालििा गोरसच
कळिला जािो. गोरस म्हर्जे दूध हाच अिण घेिला जािो. अव्यि हा शबद सूक्ष्म
पंचभौविक शरीरास िापरला आहे िो ह्याच अनषु ंगाने घ्यािा लागेल. दस
ु रे आपर्
म्हर्िा कीं जगाच्या उत्पत्ती पूिीची वस्ििी स्ििंत्र मानािी लागेल. पर् िसे मानले
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िर “परुपु षान्न परं वकवचचि्” ह्या श्रिु ी िचनाला बाधा येिे. त्यामळ
ु े जगाच्या उत्पत्ती
पूिीची वस्ििी स्ििंत्र मानिा येि नाही. मूळवस्ििीच्या पर काहीच नाही मग
स्ििंत्रिा कशी राहील? त्यामळ
ु े मूळवस्ििी अििा परुपु ष ह्यापासून उत्पन्न
झालेल्या “बीजरप शिीला” अविद्या अििा अव्यि असे संबोधले जािे. मि
ु
झालेला साधक पन्ु हां जन्मास येि नाही. कारर् ज्ञानामळ
ु े अविद्येचा नाश झालेला
असिो. म्हर्जेच अव्यिाच नाश झालेला असिो. हे अव्यि परमेश्वराच्याच
आश्रयािर राहािे. ‘माया’ हे विचे स्िरप आहे. अविद्येच्या सष्टृ ीि आिरर् ि
विक्षेप ह्या दोन शिी कायाण वन्िि असिाि. आिरर् शिीने मोह वनमाण र् होिो ि
विक्षेप शिीने मूळस्िरपाचा विसर पडून भेदबि
ु ीने प्रपंच वनमाण र् होिो. विच्यािच
सिण संसारी जीि आपल्या स्िरुपपाची ओळख न होण्यामळ
ु े अज्ञानाने राहिाि. ह्या
मायेला अविद्या, अव्यि इत्यादी नािांनी ओळखले जािे. असे अव्यि ि त्याचे
कायण जे शरीर ह्यांच्या ऐक्याची कल्पना करिा येिे. शरीर हे दोन प्रकारचे आहे.
एक स्िूल ि दस
ु रे सूक्ष्म. स्िूल शरीर सिाांना वदसिे. सूक्ष्म वदसू शकि नाही. िे
सूक्ष्म शरीर ह्या वठकार्ी सांगाियाचे आहे. ”
आचायण ि िि
ृ गहृ स्ि ह्यांचा हा संिाद सिण सभा मग्ु ध होऊन ऐकि होिी. िि
ृ
गहृ स्ि िेदाचा गाढा पंवडि होिा ि त्याच्या प्रत्येक शंकेचे वनरसन आचायण आपल्या
प्रभािी भाषेि करीि होिे. त्या गहृ स्िाच्या शंका काही संपि नव्हत्या. संिाद
रंगिच होिा. पद्मपाद विस्मय चवकि झाले. आजपयांि इिकािेळ इिक्या शंका
विचारर्ारा हा ब्राह्मर् कोर्ीिरी अलौवकक असला पावहजे. त्याच्या डोळयािली
चमक ि िेज पाहून पद्मपादांनी अंिज्ञाण नाने त्यांचे खरे स्िरप जार्ून घेिले. िेंव्हा
त्यांच्या लक्षाि आले कीं हा न संपर्ारा िाद आहे. कारर् प्रश्न विचारर्ारे साक्षाि्
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भगिान् िेद व्यासमनु ी आहेि ि उत्तर देर्ारे साक्षाि् भगिान् वशिशंकर आहेि. हे
लक्षाि येिाच पद्मपाद अत्यंि चिरु ाईने म्हर्ाले,
“शंकर:शंकर: साक्षात् व्यासो नारायर्ण: स्वयम् |
तयोववषवादे संप्राप्ते वकं कर: वकं करोम्यहम् ||”
“शंकराचायष म्हर्णजे प्रत्यक्ष शंकरच आहेि आवर् प्रश्न विचारर्ारे प्रत्यक्ष
िेदव्यास म्हर्जे साक्षाि् विष्ट्र्ूच आहेि. अशा दोघांचा िाद सरुपु झाल्यािर
माझ्यासारख्या दोघांच्या सेिकाने काय बरे करािे?”
पद्मपादांच्या उ्ारांचा गवभण िािण आचायाांनी जार्ला. आचायण पटकन उभे
रावहले ि त्या िि
ृ ब्राह्मर्ाच्या पाया पडले. आचायाांचा हा विनय ि कुशाग्र बि
ु ी
पाहून त्या िि
ृ ब्राह्मर्ाने आपले खरे रप प्रकट के ले. महवषण िेदव्यास प्रकट झाले.
त्यांनी आचायण , त्यांचे वशष्ट्य ि इिरांनाही आवशिाण द वदले ि झटकन वनघूनही गेले.
ह्या प्रसंगा नंिर िोड् या वदिसांिच आचायाांनी आपले “ब्रह्मसूत्रािरचे” भाष्ट्य पूर्ण
के ले.
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प्रकरर् ८ िे

प्रस्थाि त्रर्ीच्र्ा भाष्र्ाला गरु
ु ां चा आवशवािद
आचायाांचे प्रस्िानत्रयीिरचे भाष्ट्य लेखन पूर्ण झाल्यािर आचायाांना िे भाष्ट्य
आपल्या गरुपु ं ना दाखिण्याची इच्छा झाली. स्र
ु ं चा आवशिाण द घेिल्या खेरीज
आचायाांना चैन पडर्ार नव्हिे. त्यांना मावहिी वमळाली कीं गरुपु गोविंदयिी
बद्रीकाश्रमांि गरुपु गौडपादाचायाांकडे गेले आहेि. आचायण त्िररि वनघाले.
विष्ट्र्शु माण ि पद्मपाद त्यांच्याबरोबर वनघाले. इिरही अनेक वशष्ट्य त्यांच्या समिेि
वनघाले. आचायाांचे हे वशष्ट्यिैभि अपूिण होिे. आचायण त्या सिण िैराग्यशील
समदु ायांि सूयाण सारखे िेजस्िी वदसि होिे. अत्यंि गोड, मदृ ू ि हसरा चेहरा.
कपाळािर शूपाण कृिी आडिे भस्माचे पट्टे. िेजस्िी डोळे , धारदार सरळ नाक,
मधरु वस्मिाने भरलेली वजिर्ी, शंखासारखा वनिळ उंच पर् प्रमार् बि गळा,
भरदार धिी, रुपंद खांदे, भरदार मांड्या, टपोऱया प्रमार्बि पोटऱया आवर् अत्यंि
संदु र पाउले. बि
ु ी देिगरुपु बहृ स्पिींच्या सारखी िल्लख, बोलर्े अत्यंि मधरु ,
िार्ी स्पष्ट ि सबु ोध िाक्यरचना. ह्या सिण िैभिामळ
ु े ि मस
ु मस
ु त्या िारुपण्यामळ
ु े
आचायाांना पाहून बटू िामन िो हाच कीं काय असा भाि पाहर्ाऱयाच्या मनाि
उत्पन्न होई. मन परम आदराने भरन गेल्यावशिाय राहाि नसे. आचायाांनी
अंगािर धारर् के लेल्या भगव्या िस्त्रांना अिर्ण नीय शोभा प्राप्त होई.
आचायण , विष्ट्र्शु माण ि पद्मपाद ह्या दोघांनाच घेऊन आपल्या गरुपु ं च्या
दशण नास जार्ार होिे. इिर वशष्ट्य मागे िांबर्ार होिे. मजल दर मजल करीि
आचायण बवद्रकाश्रमा जिळ आले. गरुपु गोविंदयिी ि त्यांचे गरुपु गौडपादाचायण दोघेही
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आश्रमाि होिे. आचायण आपल्या प्रस्िानत्रयीिर के लेल्या भाष्ट्यासह त्यांच्या समोर
आले. त्या दोघांच्या दशण नाने आचायण भारािले गेले. साश्रनु ेत्रांनी आचायाांनी गरुपु
गोविंद ि गरुपु गौडपादाचायण ह्यांना िंदन के ले. दोघांनीही यिािकाश प्रस्िानत्रयी
िरील आचायाांनी के लेले भाष्ट्य श्रिर् के ले. दोघेही आचायाांच्या ह्या किण त्ृ िािर
संिष्टु झाले. त्या संिष्टु िेि िप्तृ िा होिी. प्रेम होिे. आवशिाण द होिा. आपल्या
गरुपु ं च्या संमिीने गरुपु गोविंदयिींनी आचायाांना अद्वैििादाचा प्रसार करण्याचा
आदेश वदला. आचायाांनी िो वशरोधायण मानला. मनोमन संपूर्ण आयष्ट्ु य
अद्वैििेदान्िाच्या प्रचारांि घालिण्याचा दृढ वनश्चय के ला. त्याच िेळी गरुपु
गौडपादाचायण ह्यांनी आपल्या िैखरी िार्ीने जर्ू त्या वनश्चयाला कोंदर्ाि बसिािे
िसे आचायाांना म्हर्ाले, “ह्या पढु चे सिण जीिन ह्या प्रसाराि घालि!” आचायाांना
धन्यिा िाटली. आचायाांनी के लेल्या “मावर्क”रुपपी वनश्चयाला परात्परगर
ु ं च्या
“सिु र्ण ”रुपपी शबदांचे कोंदर् प्राप्त झाले. परात्परगरुपु ं च्या सिण ज्ञिेची मनोमन साक्षच
वमळाली. ित्क्षर्ी आचायाांना गरुपु गौडपादाचायाांच्या सिण ज्ञिेच्या स्ििु ीचे काव्य
स्फुरले िे त्यांनी अत्यानंदाने आपल्या मधरु िैखरीिार्ीने प्रकट के ले.
“संपर्ण
ू ष जगदेव नंदनवनं सवेवप कल्पद्रुम:
गाङ्गंवारी समस्तवाररवनवहा: पुण्या: समस्ता: वक्रया: |
वाच: संकृतप्राकृत: श्रवु तवशरो वारार्णसी मेवदनी
सवाषववस्थवतरस्य वस्तुववर्या दृष्टे परब्रह्मवर्ण ||”
(हे परब्रह्मरुपपी स्रु ो, आपल्या साठी संपूर्ण विश्व म्हर्जे एक नंदनिनच
आहे. सिण च िक्षृ आपर्ास कल्पिक्षृ च आहेि. सिण च जलाशय गंगा आहेि ि
आपल्या सिण च विया अत्यंि पवित्र आहेि. आपली भाषा संस्कृि असो कीं प्राकृि
असो िी मला िेदासम वशरोधायण आहे. सिण भूमी आपर्ासाठी िारार्सीच आहे
कारर् आपर् चराचरासह ब्रह्मभािांि रहािा.) ह्यािर गर
ृ गौडपादाचायाांनी आपला
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िरदहस्ि आचायाांच्या मस्िकािर ठेिला. त्यांनी जर्ू प्रसन्निेने त्या स्ििु ीचा
स्िीकारच के ला.
गरुपु गौडपादाचायाांचा आश्रम खूपच उंचािर होिा. समद्रु सपाटी पासून
जिळ जिळ १०२०० फूट इिका उंच असल्यामुळें खूपच िंड. त्यािून िो
वहमालय. गरुपु गोविंद आपल्या गर
ु ं ची सिण िोपरी सेिा करीिच होिे. पर् गरुपु
गोविंदांना आपल्या गर
ु ं ना इिक्या िंडीिही गार पाण्याने स्नाना करािे लागिे
ह्याचे िाईट िाटे. गरुपु भि आचायाांच्या हे सहज लक्षांि आले. आचायाांनी आपले
शास्त्र ि कला यांचा िापर के ला. बारकाईने त्यांनी शोध घेिला. एके वठकार्ी
त्यांना गरम पाण्याच्या झऱयाची लक्षर्े वदसली. आचायाांनी पररश्रम करन िेिे
खर्ायला प्रारंभ के ला. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले. गरमपाण्याचा झरा
चोिीसिास िाहू लागला. त्याकाळापासून िो झरा आजही िेिें िाहाि आहे. गरुपु
गोविंदांना धन्यिा िाटली. दोन्ही यिींच्या स्नानाने िो झरा पािन झाला. त्या
पािन झालेल्या झऱयािच नंिर आचायण , विष्ट्र्शु माण ि पद्मपाद यांनी स्नान के ले.
आचायण आपल्या गर
ु ं चा ि परात्परगर
ु ं चा आवशिाण द घेऊन िेिून वनघाले.
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प्रकरर् ९ िे

कैलमस र्वण तमकडे गमन व हशव ्शण न

विष्ट्र्शु माण ि पद्मपाद यांच्यासह आचायण गरुपु ं च्या आश्रमािून अत्यंि जड
अंि:करर्ाने वनघाले. आचायाांनी कै लासपिण िाकडे जाण्याचा वनश्चय के ला. प्रिास
अत्यंि खडिर होिा. प्रचंड गारठा. पर् आचायाांना कै लासाचा ध्यास लागला
होिा. त्यामळ
ु े ह्या ि असल्या कोर्त्याच गोष्टींची िमा न बाळगिा िे कै लास
पिण िाजिळ आले. अनेक िक्षृ ांची गदी वििे होिी. शोधक नजरेने आचायण सिण
काही पाहाि होिे. इिक्याि त्यांची नजर एका िटिक्षृ ाकडे गेली. जरा विश्रांिी
घ्यािी ह्या विचाराने आचायण त्या िटिक्षृ ाकडे वनघाले. झाडाझडु ु पािून िाट काढीि
आचायण जेंव्हा पढु े आले िेंव्हां िो िटिक्षृ पूर्णपर्े त्यांच्या दृष्टीपिाि आला. त्या
िटिक्षृ ाच्या पाय्याशी असलेल्या पारासारख्या उंचीिर आचायाांना एक महान्
आश्चयण वदसले. त्या िक्षृ ाखाली अनेक िि
ृ वशष्ट्यांना घेऊन एक अत्यंि िेजस्िी
िरुपर् गरुपु बसलेले आहेि. त्या िि
ृ वशष्ट्यांि गरुपु गौडपादाचायण ि त्यांचे गरुपु
श्रीशक
ु मनु ी हे ही बसलेले आहेि. आिां हे स्िप्न म्हर्ािे कीं जागिृ ी? हे आचायाांना
समजेना! पर् त्याच अिस्िेि त्यांच्या कडून स्िोत्र गाईले जाऊ लागले.
विश्वं दपण र्दृश्यमाननगरी िल्ु यं वनजान्िगण िं |
पश्यन्नात्मवन मायया बवहररिोद्भूिं यिा वनद्रया ||
यि् साक्षात्कुरिे प्रबोधसमये स्िात्मानमेिाद्वयम् |
िस्मै श्रीगर
ु मूिणये नम इदं श्रीदवक्षर्ामूिणये || १ ||
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वनद्रेि असिाना स्िप्नाि भासर्ाऱया पदािाांप्रमार्े हे सिण विश्व आरशासारखे
आत्मस्िरपाच्या वठकार्ीच प्रविवबंवबि झालेले असिे. मायेच्या अज्ञानस्िरपी
द्वैिभाि उत्पन्न होण्यामळ
ु े िे िेगळे िाटिे खरे पर् गरुपु कृपेने जेंव्हा आत्मज्ञान प्राप्त
होिे िेंव्हा त्या वनद्रेिून आलेल्या जागिृ ीमळ
ु े ज्यांच्या कृपेमळ
ु े िे नाहीसे होिे त्या
परमात्मस्िरपी श्री दवक्षर्ामूिीला मी नमस्कार करिो ||१||
अशी सरुपु िाि करन आचायाांनी समारोपाच्या ११ व्या श्लोकाि म्हटले,
िटविटवप समीपे भूवमभागे वनषण्र्ं I
सकलमवु नजनानां ज्ञानदािारमाराि II
वत्रभिु नगरुपु मीशं दवक्षर्ामूिीदेिं I
जननमरर्दुःु खच्छे ददक्षं नमावम II११II
सिण षीमनु ींना अगदी सहज ज्ञानदान करर्ारे, जन्म मरर्ादी दुःु खांचा नाश
करण्याि अत्यंि कुशल िटिक्षृ ािळी बसलेले, त्रैलोक्यगरुपु , श्रीदवक्षर्ामूिी देि
त्यांना मी नमस्कार करिो. II११II
वचत्रं िटिरोमण ूले िि
ृ ावश्शष्ट्या गरुपु यण िु ा I
गरु ोस्िु मौनंव्याख्यानं वशष्ट्यास्िु वछन्नसंशयुः II
वचदघनाय महेशाय िटमूलवनिावसने |
सवच्चदानन्दरुपपाय दवक्षर्ामूिणये नमुः ||१२ II
िटिक्षृ ाच्या मळ
ृ वदसि
ु ाशी एक मोठे आश्चयण वदसि आहे. सगळे वशष्ट्य िि
आहेि आवर् गरुपु मात्र िरुपर् वदसि आहेि. विशेष म्हर्जे गरुपु ं च्या मौनरपी
भाषर्ानेच वशष्ट्यांच्या अंिुःकरर्ािील सिण संशय आपोआप मािळि आहेि.
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िटिक्षृ ाच्या मूळाशी िास्िव्य करर्ारे वचन्मय सवच्चदानन्दरुपप असे जे दवक्षर्ामूविण
भगिान शंकर महेश त्यांना माझा नमस्कार असो. I|१२II
आचायाांनी देहभान हरपून त्यांच्याकडे पाहायला सरुपु िाि के ली आवर्
चमत्कार घडला. िि
ृ वशष्ट्य अदृश्य झाले. िरुपर् गर
ु ं च्या वठकार्ी आचायाांना
भगिान् वशिशंकर वदसू लागले. मदनाला जाळर्ारा भगिान् वशि. मस्िकािर
जटा, त्यािून प्रिाही होर्ारी गंगा. मस्िकी विराजर्ारा चंद्र. नीलकण्ठाभोििी
िीडा करर्ारे िे सपण . भव्य कपाळािर लखलखर्ारे भस्माचे वत्रपंड्रु . िेजस्िी
पार्ीदार डोळे . सरळ नावसका, वस्मिहास्य असलेली वजिर्ी. गजचमण पांघरलेले.
भव्य देह. िेजस्िी कपण ूरगौर कांिी. संपूर्ण मदाण नी सददयण एकिटले असल्याची साक्ष
दाखिर्ारा भगिान् वशिाचा िेजस्िी चेहरा आचायण अवनवमष नेत्रांनी पाहाि होिे.
भगिान् वशिांनी त्यांना समीप येण्याची खूर् के ली. आचायण वशिाच्या समीप आले.
आचायाांना त्याक्षर्ी काय िाटले हे शबदांच्या पलीकडले आहे. आचायाांनी साष्टांग
दंडिि घािले. हाि जोडून प्रािण ना के ली, “हे प्रभो! गोविंदयिींनी मला
विवधसंन्यास वदला आहे. हे भगिंिा, हे वत्रभिु न पालका, हे दयावनधे, आपर् मला
अध्यात्मसंन्यास देऊन कृिािण करािे!” आचायाांची िी प्रािण ना भगिंिाने ऐकली.
अत्यंि प्रसन्निेने भगिान् वशिांनी आचायाांना अध्यात्मसंन्यास वदला.
अध्यात्मसंन्यास वमळिाच आचायाांनी भगिान् वशिाची मानस पूजा के ली.
आचायाांची िार्ी प्रिाही झाली,
“रत्नैुः कवल्पतमासनं वहमजलैुः स्नानं च वदव्याम्बरं
नानारत्नववभूवर्तं मगृ मदामोदाङ्वकतं चन्दनम् ।
जातीचम्पकवबल्वपत्ररवचतं पष्ु पं च धपू ं तथा
दीपं देव दयावनधे पशुपते हृत्कवल्पतं गृह्यताम् ॥१॥
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सौवर्णे नवरत्नखण्डरवचते पात्रे घृतं पायसं
भक्ष्यं पञ्चववधं पयोदवधयतु ं रम्भाफलं पानकम् ।
शाकानामयुतं जलं रुवचकरं कपषरू खण्डोज्जज्जवलं
ताम्बल
ू ं मनसा मया ववरवचतं भक्तत्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥
छत्रं चामरयोयषगु ं व्यजनकं चादशषकं वनमषलं
वीर्णाभेररमदृ ङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा ।
साष्टाङ्गं प्रर्णवतुः स्तुवतबषहुववधा ह्येतत्समस्तं मया
सङ्कल्पेन समवपषतं तव ववभो पूजां गृहार्ण प्रभो ॥३॥
आत्मा त्वं वगररजा मवतुः सहचराुः प्रार्णाुः शरीरं गृहं
पूजा ते ववर्योपभोगरचना वनद्रा समावधवस्थवतुः ।
सञ्चारुः पदयोुः प्रदवक्षर्णवववधुः स्तोत्रावर्ण सवाष वगरो
यद्यत्कमष करोवम तत्तदवखलं शम्भो तवाराधनम् ॥४॥
करचरर्णकृतं वाक्तकायजं कमषजं वा
श्रवर्णनयनजं वा मानसं वापराधम् ।
वववहतमवववहतं वा सवषमेतत्क्षमस्व
जय जय करुर्णाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥५॥
आचायाांच्या ह्या िैभिी-भािपूर्ण मानसपूजेमळ
ु े भगिान् वशि अत्यंि प्रसन्न
झाले. त्यांनी आचायाांचा हाि आपल्या हािाि घेिला ि िे आचायाांसह चालू
लागले. देहभान हरपून आचायण भगिान् वशिां बरोबर चालि होिे. कै लास
पिण िाच्या पाय्याशी येिाच भगिान् वशि अदृश्य झाले. आचायण देहभानािर आले.
स्िप्न म्हर्ािे िर स्िप्न नाही, जागिृ ीिले सत्य म्हर्ािे िर समोर विष्ट्र्शु माण ि
पद्मपाद उभे. आचायण काही बोलण्यापूिीच विष्ट्र्शु माण म्हर्ाला, “आपर् त्या
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िटिक्षृ ाकडे जािाना अचानक वदसेनासे झालाि. म्हर्ून आम्ही वकिीिरी िेळ
शोध घेि घेि इिे पिण िाच्या पाय्याशी आलो. विचार के ला आपर् नक्कीच इिे
भेटाल. झालेही िसेच!” वदक्कालाच्या अिीि असलेल्या ि सिाण न्ियाण मी िास
करर्ाऱया भगिान् वशिांनी आपल्याला इिे कां आर्ले याचा आचायाांना सहजच
खल
ु ास झाला. ईश्वराच्या चराचरािरील सत्तेची खूर् पटली. म्हर्जे स्िप्न म्हर्ािे
िर स्िप्न नाही. सत्य म्हर्ािे िर सत्य नाही. भास म्हर्ािा िर सिण च भास.
आचायाांनी कै लास वशखराला िंदन के ले. पन्ु हां म्हर्ाले,
विश्वं दपण र्दृश्यमाननगरी िल्ु यं वनजान्िगण िं |
पश्यन्नात्मवन मायया बवहररिोद्भूिं यिा वनद्रया ||
यि् साक्षात्कुरिे प्रबोधसमये स्िात्मानमेिाद्वयम् |
िस्मै श्रीगर
ु मूिणये नम इदं श्रीदवक्षर्ामूिणये || १ ||
वनद्रेि असिाना स्िप्नाि भासर्ाऱया पदािाांप्रमार्े हे सिण विश्व आरशासारखे
आत्मस्िरपाच्या वठकार्ीच प्रविवबंवबि झालेले असिे. मायेच्या अज्ञानस्िरपी
द्वैिभाि उत्पन्न होण्यामळ
ु े िे िेगळे िाटिे खरे पर् गरुपु कृपेने जेंव्हा आत्मज्ञान प्राप्त
होिे िेंव्हा त्या वनद्रेिून आलेल्या जागिृ ीमळ
ु े ज्यांच्या कृपेमळ
ु े िे नाहीसे होिे त्या
परमात्मस्िरपी श्री दवक्षर्ामूिीला मी नमस्कार करिो ||१||
आचायाांनी के लेल्या स्ििु ीचा अन्िय पद्मपादांनी जार्ला. त्यांनी िो
विष्ट्र्शु मण याला सांवगिला. विष्ट्र्शु माण आचायाांच्या बालपर्ापासून आचायाांना
ओळखि होिा. गोकर्ण महाबळे श्वरपासून त्यांची सेिा करीि होिा. आजपयांि िी
सेिा चालूच होिी. पर् विष्ट्र्शु म्याण चा अद्याप मनाचा वनश्चय झाला नव्हिा कीं
संन्यास घ्यािा कीं नाही. मधूनच त्याला गहृ स्िी व्हािे असे िाटि असे. आजमात्र
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त्याला आचायाांच्या चरर्ािर मस्िक ठेिण्याची इच्छा झाली. सािली सारखा
आचायाांबरोबर असर्ारा, त्याची सिण िोपरी सेिा करर्ारा, पर् अद्याप गरुपु कृपा
प्राप्त न झालेलाच होिा. आज त्याला आचायाांना शरर् जािेसे िाटले. त्याने
आचायाांच्या चरर्ािर आत्मापण र्ाच्या भािनेने मस्िक ठेिले. त्याचे अष्टसावत्िक
भाि जागे झाले. वहमालयािल्या बद्रीकाश्रमांिल्या गारठ् यािही विष्ट्र्शु म्याण च्या
मख
ु ािर घमण वबंदू िरळले. आिाज उमटेना. िार्ी स्वदि झाली. शरीर वििर्ण
झाले. अंगािर रोमांच उभे रावहले. गात्रे कं पायमान झाली आवर् काही क्षर्ािच िो
िटस्ि झाला. नेत्रांिून िाहार्ाऱया अश्रूंनी चरर्क्षालन झाले. त्या भािसमाधीिून
बाहेर येिांच वनश्चयाने म्हर्ाला, “माझ्यासाठी आपर्च दवक्षर्ामूविण आहाि.
आजिर माझ्या मनांि यिी कीं पिी हे द्वंद्व होिे. िे आज संपलेले आहे. माझा
दृढवनश्चय झाला आहे कीं मला अज्ञानाला काही कळि नाही. आपर् मला आपले
म्हर्ा. मला संन्यास दीक्षा द्या. माझ्यािर अनग्रु ह करा. ” विष्ट्र्शु म्याण ने
अंि:कारर्पूिणक के लेली ही प्रािण ना आचायाांनी मान्य के ली. योग्य काळ पाहून
आचायाांनी विष्ट्र्शु म्याण ला विधीपूिणक संन्यास वदला. त्याचे नाि वचत्सख
ु ाचायण
ठेिले.
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बदरी िारार्ि मांवदर स्थापिा
बदररकाश्रमांि विविधभागािून संचार चालू असिाना आचायण विचार
करीि होिे. हा पररसर नर-नारायर्ांचा. अलकनंदा नदीच्या डाव्या िीरािर नर
पिण ि ि उजव्या िीरािर नारायर् पिण ि पर् मंवदर कोर्ाचेच नाही. ह्या विचारांि
आचायाांना वनद्रा आली. त्यांची वनद्रा म्हर्जे समाधी अिस्िाच. त्यांच्या ध्यानांि
स्िि: नारायर् प्रकट झाले. म्हर्ाले, “पूिी पाखंडीमििाद्यांनी मला अलकनंदा
नदीच्या नारदकंु डाि टाकले आहे. िेिून िूं मला बाहेर काढ. िूं शोधलेल्या
गरमपाण्याच्या कंु डाि स्नान घाल. जिळच मंवदर बांधून त्यांि माझी स्िापना कर.
” आचायण समाधीिून बाहेर आले. वचत्सख
ु ाचायण ि पद्मपादाचायण यांना घेऊन
नारदकंु डा जिळ आले. नारदकंु डाि आचायाांनी शोध घेिला. त्यांना फुटभर
उंचीची “नारायर्ा”ची संदु र मूिी वमळाली. समाधीि झालेल्या दृष्टांिा प्रमार्े त्यांनी
लगेच उष्ट्र् पाण्याच्या झऱयाि त्या मूिीला स्नान घािले. जिळच मंवदरस्िापनेचा
संकल्प करन (सध्या वजिे मंवदर आहे) वििे विधीपूिणक प्रार्प्रविष्ठा करन िी
मूिी स्िापनके ली. मंवदर बांधण्यासाठी द्रव्याची व्यिस्िा करण्याचे विचार मनाि
घोळि होिे. त्यािेळी कालटीहून आवग्नशमाण आयाण म्बेचा वनरोप घेऊन आला.
“मल
ु ा! लिकरांि लिकर ये. माझा अंि समीप आला आहे. माझ्याजिळ असेलेली
सिण सोन्या-चांदीची भांडी िझ्ु याकडे पाठिि आहे. िल
ु ा त्यांचा जसा विवनयोग
कराय्िायाचा असेल िसा कर. इकडे यायला उशीर कर नकोस. धािि ये!”
आचायाांनी हा वनरोप ऐकला. नारायर्ाच्या समोर हाि जोडून उभे रावहले. त्यांच्या
अमिृ मयिार्ीिून षट् पदी बाहेर पडली.
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॥ श्रीविष्ट्र्षु ट् पदी ॥
अविनयमपनय विष्ट्र्ो दमय मनुः शमय विषयमगृ िष्ट्ृ र्ाम् ।
भूिदयां विस्िारय िारय संसारसागरिुः ॥ १॥
वदव्यधनु ीमकरन्दे पररमलपररभोगसवच्चदानन्दे ।
श्रीपविपदारविन्दे भिभयखेदवच्छदे िन्दे ॥ २॥
सत्यवप भेदापगमे नाि ििाहं न मामकीनस्त्िम् ।
सामद्रु ो वह िरङ् गुः क्िचन समद्रु ो न िारङ् गुः ॥ ३॥
उििृ नग नगवभदनज
ु दनज
ु कुलावमत्र वमत्रशवशदृष्टे ।
दृष्टे भिवि प्रभिवि न भिवि वकं भिविरस्कारुः ॥ ४॥
मत्स्यावदवभरििारैरििारििाऽििा सदा िसधु ाम् ।
परमेश्वर पररपाल्यो भििा भििापभीिोऽहम् ॥ ५॥
दामोदर गर्ु मवन्दर सन्ु दरिदनारविन्द गोविन्द ।
भिजलवधमिनमन्दर परमं दरमपनय त्िं मे ॥ ६॥
नारायर् करुपर्ामय शरर्ं करिावर् िािकौ चरर्ौ ।
इवि षट् पदी मदीये िदनसरोजे सदा िसिु ॥ ७॥
आचायाांच्या मख
ु ािून अमिृ िार्ी स्त्रिू लागली,
 “हे भगिान् श्रीविष्ट्र्ो! माझा उिटपर्ा ि उन्मत्तपर्ा नाहीसा करन
मनाचे दमन करा. विषयमगृ ांची िष्ट्ृ र्ा शमिा ि यच्चयािि् भूिमात्रांच्या बद्दल
मनाि दया उत्पन्न करा ि मला या संसाररुपपी भिसागरांिून िारन न्या. ||१||
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 हे श्रीपिी िझ्ु या चरर्कमलांिून वनघर्ारी मकरंदरुपपी गंगा आमचे
संसारभय नष्ट करन िझ्ु या चरर्कमलािून वनघर्ाऱया “सवच्चदानंद”रुपपी
पररमळाचा आस्िाद घेण्याची पात्रिा उत्पन्न करन दे. यासाठी मी िझ्ु या
चरर्कमलांस िंदन करिो. ||२||
 हे प्रभो, हे नाि, िमु च्या माझ्याि िम्ु ही भेद मानीि नाही हे खरे
पर् मी आपल्यापासून आहे आपर् माझ्यापासून नाही. अहो भगिंिा,
िरङ् ग हे समद्रु ाचेच असिाि ि समद्रु ािरच येिाि पर् त्या िरङ् गांना
कोर्ी समद्रु म्हर्ि नाहीि. त्यांना समद्रु ािाचे िरङ् ग म्हर्ूनच संबोधले
जािे. ||३||
 हे गोिधण नधारी (उििृ नग) भगिंिा, हे िामना (नगवभदनज
ु ),
राक्षसांच्या शत्रो, चंद्र-सूयण नेत्र असर्ाऱया प्रभो, िझ्ु या सारख्या
प्रभािशाली दशण न झाल्यािर संसारासिी संपल्या खेरीज राहील काय?
||४||
 हे भगिंिा, मत्स्य, कच्छ, िराह इत्यादी रपे धारर् करन आपर्
ज्या िसधु ेचे सदैि रक्षर् के लेि त्याच िासधु ेिर मी वत्रविध िापांनी
भयग्रस्ि झालो असल्यामळ
ु ें आपल्या संरक्षर्ाखाली येण्यास पात्र आहे.
||५||
 हे षड् गर्ु ैश्वयण शाली मंवदर असलेल्या दामोदरा, हे गोविंदा, िझ
ु े
मख
ु कमल अविशय संदु र आहे. हे प्रभो आमच्यासठी िूं भिसागराचे मंिन
करर्ारा साक्षाि् मंदारपिण िच आहेस. म्हर्ून माझ्या अंि:करर्ािली
भिाची भीिी नष्ट कर. ||६||
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 हे करुपर्ामय नारायर्ा, िझ्ु या चरर्कमलांचा मी आश्रय घेिला
असल्यामळ
ु े हा स्ििु ीरपी भ्रमर माझ्या मख
ु ाि सदैि िास करो. ||७||
आचायण भविरसाि न्हाऊन वनघाले होिे. प्रािण ना करिाना िे देहभान
विसरले होिे. त्यांनी षट् पदीला सरुपु िाि के ली िेंव्हाच गढिालचा राजा
आचायाांच्या दशण नास आला होिा. त्याची सि
ु ा भािसमाधी लागली होिी.
आचायाांची षट् पदी म्हर्ून झाल्यािर कामाची वनरिावनरि करन आचायण लगेच
वनघर्ार होिे. त्यासाठी िे िळले. गढिालचा राजा समोर आला. आदराने िंदन
करन हाि जोडून उभा रावहला. राजाने आचायाांना नम्रपर्े विनंिी के ली. मला
काहीिरी आज्ञा द्या. आचायाांनी ित्क्षर्ी आयाण म्बेने पाठिलेली सोन्या-चांदीची
भांडी राजाच्या हािाि वदली. म्हर्ाले, “इिे संदु र बद्रीनारायर्ाचे मंवदर बांधून
घ्या! त्याच्या खचाण साठी ही भांडी िापरा. ” गढिालच्या राजाने िी भांडी
आचायाांना िशीच परि के ली. म्हर्ाला, “सिण खचण मी करीन! ह्या भांड्यांची
आिश्यकिा नाही!” आचायाांनी िी भांडी िशीच अवग्नशम्याण जिळ वदली. त्याला
िी बद्रीनारायर्ाच्या पूजस
े ाठी िापरण्यास सांवगिली ि बद्रीनारायर्ाच्या पूजेसाठी
वििेच राहायला सांवगिले. अग्नीशम्याण ने आचायाांची आज्ञा वशरसािंद्य मानली
आवर् वििेच रावहला. बांधकामाच्या देखरेखीसाठी पद्मापादांना वििे राहायला
सांगून आचायण वचत्सख
ु ासह कालटीकडे वनघाले.
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आर्ािम्बामातेचे विधि

आयाण म्बा कालटीला आपल्या घरांि िषृ ाचलाचे ध्यानांि अंिरुपर्ाि काळ
कं ठीि होिी. आपल्या बाळाची िाट पाहाि होिी. डोळे िकले होिे. विच्या
शंकराची कीिी विविध प्रकारे कालटीि येऊन पोहोचली होिी. आपला शंकर
आिा खूप मोठा झालाय. अद्वैि वसिांि सांगिो. म्हर्जे नक्की काय सांगिो हे त्या
माऊलीला कळि नसे. गािािल्या विद्वानांना िी ह्या अद्वैि वसिांिाबद्दल विचारि
असे. पर् कोर्ालाच काही समाधानकारक सांगिा येि नसे. आयाांबेचे कुिूहल
िशाही अिस्िेि टिटिीि होिे. आचायाांकडून म्हर्जे विच्या काळजाच्या
िक
ु ड् याकडून िी हे जार्ून घेर्ार होिी. अंिकालाची विला पिाण नव्हिी. विचा
भरिसा विच्या काळजाच्या िक
ु ड् यािर होिा. विच्या मनांि आपल्या बाल
शंकराचे िचन नेहेमीच घोळायचे. आजही विला िे आठिले. बाल शंकर विला
म्हर्ाला होिा, “अहंन्यम्ब रावत्रसमये समयांिरे. . . हे िी आठिि होिी आवर्
इिक्याि मधरु ि खर्खर्ीि आिाजाि त्याच्या पढु चा चरर् विला बाहेरन ऐकू
आला,
. . . . िा संवचंत्य स्ििशगो ऽ िशगोऽििा मां | एष्ट्यावम ित्समयं सकलं विहाय
विश्वासमाप्नवु ह मिृ ावप संस्कारीष्ट्ये ||”. . . . . .
आठिर्ींच्या पाखरापेक्षा आपले पाखरुपच परि आले आहे. हे आयाांबेने त्िररि
जार्ले. दहा िे बारा िषाांनी भेट होि होिी. डोळयांिले आटलेले अश्रू शंकराला
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पाहून पन्ु हां िरारले. भािनांच्या मेघांनी दाटी के ल्यािर जलाचा पूर नेत्रद्वारे न
िाहािा िरच निल. वचत्सख
ु ाचायाांनी दंड कमंडलू आपल्या जिळ घेिला. आचायण
खडािा काढून ओसरीिर आले. आचायण आईच्या वबछान्या जिळ आले.
आचायाांना पाहून आयाांबा उठर्ार इिक्यांि आचायाांनी चपळाईने आईच्या
मानेखाली हाि घालून विला अलगद उठिले. शंकराचा स्पशण होिांच आयाांबा
भािविभोर झाली. शंकराला विने आपल्या कृश हािांनी वमठीि घेिले. ित्क्षर्ी
विला विच्या जीिनांिला िषृ ाचलाच्या िास्िव्याचा कालािधी आठिला. स्मिृ ींची
पाखरे चीिवचिाट करन दाटली. िषृ ाचलाच्या मंवदरांि वशिगरुपु ं सह के लेली
वशिाची आराधना. वशिदृष्टांि! मग शंकराचा जन्म, वशिगर
ु ं चा विरह. असामान्य
बालशंकराचा अपूिण सहिास. मग त्या पाठोपाठ त्याचाही विरह! आयाांबाला हुदं का
अनािर झाला. आचायाांनी विच्या पाठीिरन हाि वफरिून विला शांि के ले. पवहला
आिेग ओसरला. आचायण आईच्या वमठीिून बाहर आले. आचायण कालटीि
आल्याची िािाण िायनू े फुलािला सगु ंध सिण त्र पसरिािा िशी सिण त्र पसरली.
आचायाांच्या दशण नाला जमलेल्यांची आचायाांभोििी दाटी होऊ लागली.
वचत्सख
ु ाचायाांनी त्या गदीला वशस्ि लािून िासाभराि दशण नाचा कायण िम संपिला.
आयाांबेच्या िाड् यािर िदण ळ िाढली. आयाांबेच्या सेिेसाठी एक दोघी असाियाच्या
पर् आिां न मोजलेल्याच बऱया! िािािरर्ाि उत्साह होिा िो आचायाांच्या
आगमनामळ
ु े . िरीही िािािरर्ाि एक अनावमक िार् जार्िि होिा. िो
आयाांबेच्या प्रकृिीमळ
ु े ! आचायण आईजिळ बसले होिे. आईने त्यांचा हाि आपल्या
हािाि घेिला आवर् आपल्या कपाळाला लािि म्हर्ाली, “ िूं साक्षाि् शंकराचा
अििार आहेस नां रे! माझ्यासाठीं िर िूं ईश्वरच आहेस. माझी हरीिर श्रिा आहे
िशीच िी हरािर सि
ु ा आहे. हरी आवर् हराि भेद नाही हे मी फार लहानपर्ा
पासून ऐकि आले आहे. पर् अनभु ि कधी आलेला नाही. िूं अद्वैि वसिांि साऱया
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जगाला सांगिोस. मग मला कां बरे त्याचा बोध करन देि नाहीस? माझी
श्रीकृष्ट्र्ािर भिी आहे. त्याचे दशण न मला अंिकाळी व्हािे अशी माझी िीव्र इच्छा
आहे. मला िे अद्वैि काही कळलेले नाही. िेिढे सामािून सांग. अरे कवपलमनु ींनी
नाही कां आपल्या आईला ज्ञान सांवगिले? िसे िूं मला सांग. आिां ह्या
भौविकांिल्या कश्श्याकश्श्याची म्हर्ून इच्छा रावहलेली नाही. पर् आपल्या सत्तेने
संपूर्ण विश्व सांभाळर्ारा जो कोर्ी आहे, िो हर कीं हरी हे मला समजि नाही िरी
त्याचे मंगलमय दशण न िूं मला घडि. िझ्ु या अङ् कािर माझे मस्िक घे! िझ
ु ी िार्ी
ऐकि आवर् त्या ईश्वराला पहाि मला शेिटचा श्वास घेऊ दे!”
आयाांबा एका दमाि हे बोलली. विच्या नेत्रािून अश्रूधारा िाहू लागल्या.
आचायाांनी हळूिार पर्े आपल्या बोटांनी विचे अश्रू पस
ु ले. आईचे मस्िक आपल्या
मांडीिर घेिले. आपल्या मधरु िार्ीने विला म्हर्ाले, “ आई! िझ
ु ा त्याग अपूिण
आहे. संसारािल्या सख
ु दुःु खापासून, त्यांच्या जावर्िांपासून अवलप्त राहण्याच्या
योग िूं कें व्हाच साधला आहेस. िल
ु ा हे वनवश्चि ज्ञाि आहे कीं हे शरीर अवनत्य
आहे पर् आत्मित्ति वनत्य आहे. िझ्ु या ह्या मन:संयमामळ
ु े च िझ
ु े िैराग्य प्रखर
झाले आहे. आिां िर िूं शरीरबंधािूनही मि
ु होण्यास आिरु झालेली आहेस.
वनत्य असर्ारे आत्मित्ति अखंडत्िाने चराचर व्यापून उरले आहे. िेच परब्रह्म! ना
त्याला आकार ना त्याला विकार. िे व्यिही नाही कीं अव्यिही नाही. आपर्
आपल्या देहधारर्ेच्या व्यित्िामळ
ु े व्यिाची धारर्ा करिो म्हर्ून व्यि. पर्
देहधारर् होण्यापूिी सि
ु ा आपले अवस्ित्ि कुठें िरी होिे म्हर्ूनच आपर्
अव्यिािून व्यि वस्ििीि आलो नां? आवर् अव्यि वस्ििीिून व्यि वस्ििीि
आल्यािर त्याच अव्यिाला आपर् िेगळे समजू लागलो. त्याची ईश्वर या भािनेने
पूजा कर लागलो. हे द्वैि आपर्च वनमाण र् के ले नां? एकदां हे द्वैि वनमाण र् झाले कीं
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भिी आलीच. कारर् आपर् विभि झालो. पर् आत्मित्तिाने सिण विश्वासह आपर्
एकरप असल्याचे जार्र्े म्हर्जे अद्वैि. आई, अद्वैि अद्वैि जे म्हर्िाि िे देहांि
असिानाच परब्रह्माशी िादात्म्य पािर्े हेच आहे. त्यालाच कोर्ी मोक्ष म्हर्िाि,
कोर्ी मि
ु ी म्हर्िाि, कोर्ी साक्षात्कार म्हर्िाि. पर् वजिे िाचाच उरि नाही
वििे शबद कोर्िेही िापरले िरी काय फरक पडर्ार? जे शबदांच्या पलीकडले
आहे जे के िळ अनभु ूिीनेच जार्िा येिे िे वनुःशबदाचे मूळ म्हर्जेच परब्रह्म. हेच
परब्रह्म रुपद्राच्या रपांि अििीर्ण होिे आवर् िेच परब्रह्म श्रीकृष्ट्र्ाच्या रपािही
अििीर्ण होिे. म्हर्ून िर हरी आवर् हर यांच्याि भेद नाही. िेंव्हां त्या हराचे दशण न
िूं घे! असे म्हर्ून आचायाांनी
“श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालो हे व्योमके श वशविकण्ठ गर्ावधनाि |
भस्माङ् गराग नक
ृ पालकलापमाल संसारदुःु खगहनाज्जगदीश रक्ष ||६||”
हा श्लोक म्हर्िाच आयाांबेला रौद्रस्िरपी रुपद्र दशण न झाले, पर् िी आसस
ु ली
होिी श्रीकृष्ट्र् दशण नाला. त्यामळ
ु े विच्या चेहऱयािरील भयभीि भाि पाहून
आचायाांनी अत्यंि मधरु स्िरांि भगिान् श्रीकृष्ट्र्ाची प्रािण ना के ली.
” यदा धमण ग्लावनभण िवि जगिां क्षोभकरर्ी
िदा लोकस्िामी प्रकवटििपुःु सेिधु दृ जुः ।
सिां धािा स्िच्छो वनगमगर्गीिो व्रजपविुः
शरण्यो लोके शो मम भििु कृष्ट्र्ोऽवक्षविषयुः ॥ ८॥
धमण ग्लानी आल्यामळ
ु े जगांि क्षोभ वनमाण र् होिो िेंव्हा हे िंदृ ािनपिे श्रीकृष्ट्र्ा िूं
अजन्मा असूनही शरीर धारर् करिोस. िूं शरर्ागि ित्सल असल्याचे गीि िेदही
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गािाि. अशा भिित्सल श्रीकृष्ट्र्ा आम्हाला िूं दशण न दे. आचायण भािवििश
होऊन प्रािण ना करीि होिे. त्याच क्षर्ी आयाांबेला शंख, चि, गदा, पद्म ि िैजयंिी
माला धारर् के लेल्या भगिान् श्रीकृष्ट्र्ांचे दशण न भगिान् वशिाच्या वठकार्ी झाले.
िी धन्य झाली ! हरी ि हर यांच्याि भेद नसल्याची अनभु ूिी आयाांबेला आली.
कृिािण झलेल्या आयाांबामािेचे दोन्ही हाि आपोआप जळ
ु ले गेले. त्याच वठकार्ी
असलेल्या वचत्सख
ु ाचायाांनाही िीच अनभु ूिी प्राप्त झाली िीच त्यांच्या मख
ु ािून
शबदरपांि प्रिाही झाली.
इवि हरररवखलात्मारावधिुः शङ् करेर्
श्रवु िविशदगर्ु ोऽसौ माित्ृ मोक्षािण माद्युः ।
यवििरवनकटे श्रीयि
ु आविबण भूि
स्िगर्ु ििृ उदारुः शण्खचिाचजहस्िुः ॥ ९॥
वचत्सख
ु ाचायण म्हर्ाले, “आचायाांनी भगिान् श्रीकृष्ट्र्ांची आराधना के ल्यािर
िेदांनी गर्ु िर्ण न के लेले िे परब्रह्म आचायाांच्या मािेला विचा मनोरि पूर्ण करन
परमसख
ु देण्यासाठी शङ् ख, चि, गदा, पद्म इत्यादी धारर् करन प्रत्यक्ष प्रगट
झाले. ” आयाांबामािेने प्रसन्निेने आचायांचा हाि आपल्या हािाि घेिला.
आवशिाण दासाठी उजिा हाि विने उंचाििाच आचायण खाली िाकले. आयाांबेने
आचायाांच्या मस्िकािर हाि ठेिून “विजयी भि” असा आवशिाण द वदला.
आयाांबामािा िप्तृ नजरेने आपल्या पत्रु ाकडे पहाि असिांनाच प्रसन्निेने
अनंिाकडे झेपािली. चैिन्य चैिन्यांि विलीन झाले. अचेिन जड शरीर जागेिरच
रावहले. आचायाांच्या िेजस्िी टपोऱया नेत्रांिून ओघळलेली अश्रूंची मावलका

95

आयाांबामािेच्या मस्िकािर विसािली. हा हृदय-द्रािक प्रसंग पाहार्ाऱया
वचत्सख
ु ाचायाांनी आपली मान िळिली. आयाांबामािेचे पिण आिां संपले होिे.
आचायण आपला आिेग आिरन हळूच उभे रावहले. कालटीि ही िािाण
पसरली. अंत्यदशण नासाठी लोक जमले. अंत्यसंस्कार करण्याच्या ियारीला
आचायण लागले. िैवदक ब्राह्मर् पढु े सरसािले. सिण ियारी झाली. आचायण स्िि:
अंत्यसंस्कारकरर्ार हे ऐकून जमलेले िैवदक ब्राह्मर् चमकले. रढी ि परंपरा
त्यांना स्िस्ि बसू देईना. त्यांनी आचायाांना जार्ीि वदली. आपर् संन्यासी
आहाि. आईचा अंत्यसंस्कार आपर् कसा करर्ार? ही अवनष्ट प्रिा पडेल. आपर्
हा विचार सोडा. िेळ प्रसंग फार कठीर् होिा. आचायाांनी त्या ब्राह्मर्ांना आपर्
आईला वदलेल्या िचनाचा सविस्िर ित्त
ृ ांि सांवगिला. पर् ब्राह्मर्ांची समजूि
पटेना. काळ कोर्ासाठीच िांबि नाही. समजािण्याि ि सांगण्याि िेळ जाि
होिा. ब्राह्मर् विविधप्रकारे आचायाांनाच समजािून सांगि होिे. ििावप आचायाांचा
वनश्चय कोर्ीच मोडू शकि नव्हिे. हळू हळू एक एक काढिा पाय घेऊन
आपापल्या वनिास्िानी गेला. गदी ओसरली. शक
ु शक
ु ाट झाला. रढी ि परंपरा
जोपासण्याि गािकऱयांनी धन्यिा मानली. आयाांबे जिळ आचायण ि वचत्सख
ु ाचायण
यांच्या खेरीज कोर्ीच उरले नाही. आचायण उठले. परसदारी आले. भराभर वचिा
रचू लागले. वचत्सख
ु ाचायण मदिीला धांिले! त्यांच्या भविष्ट्याचा विचार करन
आचायाांनी त्यांना प्रविबंध के ला. वचत्सख
ु ाचायण फि सावक्षत्िाने पर्
जडअंिुःकरर्ाने पहाि रावहले. बराच िेळ होऊन गेला होिा. आयाांबाचा जडदेह
आिा बराच जड झाल्यामळ
ंु याचे
ु े आचायण एकटे उचलू शकि नव्हिे. त्यांनी मत्ृ यज
स्मरर् के ले. आईच्या देहाचे िीन िक
ु डे के ले. सरर्ािर नेऊन ठेिले. स्िि:च्या
योगसाम्याण ने त्या वचिेला अग्नी वदला. आपल्याच हािाने मािेचे दहन के ले.
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आईला वदलेले िचन िंिोिंि पाळले. आचायण धगधगलेल्या वचिेकडे पहाि होिे.
मनांि भािनांचा कल्लोळ झाला िो शबदरप धारर् करन बाहेर आला.
आस्िां िािवदयं प्रसूविसमये दिु ाण रशूलव्यिा
नैरुपच्यं िनशु ोषर्ं मलमयी शय्या च सांित्सरी ।
एकस्यावप न गभण भार भरर् क्लेशस्य यस्य क्षमुः
दािंु वनष्ट्कृविमन्ु निोऽवप िनयुः िस्यै जनन्यै नमुः ॥
प्रसूिीकालच्या असह्य िेदना, गभाण रपर्ाि िोंडाची चि जार्े, शरीर िाळर्े,
पोटांि िाढर्ाऱया गभाण च्या मल मत्रु ाची िषण भर शय्या होऊन राहर्े, अशा अनेक
त्रासांपैकी एकाही त्रासाची परिफे ड करर्े मल
ु ाला आयष्ट्ु य िेचूनही जमर्ारे नाही.
आनंदाने हे त्रास सहन करर्ाऱया माझ्या मािेला वत्रिार िंदन असो. . . आचायाांचे
सांत्िन कोर् करर्ार? वदिस अस्िास गेला.
आईचे वदिस करण्यासाठीसि
ु ा कोर्ी ब्राह्मर् येईना. आचायाांनी विविध
प्रकारे प्रािण ना के ली. पर् व्यिण ! त्याच िेळी कालटीमध्यें िीन ब्राह्मर् अवििी
म्हर्ून आचायाांच्या िाड् याि आले. कालटीि येिाच आचायाांचा सिण ित्त
ृ ांि त्यांना
समजला होिा. . गािािून कोर्ी येण्याची शक्यिा नव्हिीच. पर् हे आलेले ब्राह्मर्
अत्यंि िेज:पंज
ु वदसि होिे. आिां आचायाांचा िाडा रोज िेदघोषाने दर्ार्ून
जाऊ लागला. त्यांनी आचायाांना श्रािविधी, दहािा, बारािा, िेरािा इत्यादी सिण
यिासांग करन वदले. आलेले िेज:पंज
ु ि िपस्िी वदसर्ारे ब्राह्मर् कोर्? कुठले?
हे कुिूहल कालटीिल्या िैवदकांि वनमाण र् झाले. हे काय अघटीि आहे?
कालटीिल्या काही अवधकारी िैवदक ब्राह्मर्ांनी वचत्सख
ु ाचायाांना प्रािण ना के ली.
आचायाांच्या कृपेने वचत्सख
ु ाचायाांना त्या ब्राह्मर्ांचे दशण न साक्षाि् ब्रह्मा, महेश ि
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परशरु ाम यांच्या मूळ स्िरपाि झाले होिे. त्यामळ
ु े वचत्सख
ु ाचायाांच्या कडून सत्य
समजिाच आचायाांचा अवधकार सिण िैवदकब्रह्मिंदृ ाला ज्ञाि झाला. िे िीन ब्राह्मर्
आले िसे वनघूनही गेले. कोठून आले कोठे गेले हे कोर्ालाही समजले नाही.
के रळनरेशांपयांि आयाांबेच्या वनधनाची ि आचायण कालटीि आल्याची
िािाण गेली. के रळनरेश िांिडीने कालटीि आचायाांच्या दशण नास आले. कालटीि
आल्यािर के रळनरेशांना सिण ित्त
ृ ांि समजला. त्यांनी कालटीिल्या सिण
ब्रह्मिंदृ ाला पाचारर् के ले. घडलेल्या प्रकाराबद्दल आचायाांची जाहीर क्षमा
मावगिली. इिके च नाही िर आपल्या सिण प्रजेला आदेश वदला कीं इि:पर
आपल्या मिृ नािेिाईकांचे दहन घराच्या मागील बाजूस करािे. त्यामळ
ु े के रळाि
िशीच प्रिा पडली. ब्रह्मा, महेश ि परशरु ाम यांचे एक मंवदरही बांधण्याि आले. िे
के रळमधील ह्या प्रसंगाचे सिि स्मरर् राहािे म्हर्ून! हे मंवदर के रळाि वत्रिेन्द्रम
जिळ विरुपिल्लभ येिे आहे. आजही के रळीय लोक आपल्या मिृ पूिणजांना
श्रिांजली िाहण्यासाठी िेिे येिाि.
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प्रकरर् १२ िे

गुरुगोहवं्यतींचे हनयमण ण
कालटीिले िास्िव्य संपिून आचायण वचत्सख
ु ाचायाांसह काशीकडे वनघाले.
त्याचिेळी पद्मदाचायण कालटीि आचायाांकडे आले. आपल्या गर
ु ं ना िंदन करन
म्हर्ाले, “ प्रभो आपर् बद्रीनाि सोडले आवर् आपले गरुपु गोविंदयिी हे पर्
आपल्या नमण दािीरािरील आश्रमांि गेले. त्यांच्या एका वशष्ट्याने बदरीनािला
येऊन मला त्िररि गरुपु गोविंदांच्याकडे येण्यास सांवगिले. सहकाऱयांिर मंवदराच्या
बांधकामाची व्यिस्िा सोपिून मी गरुपु गोविंदयिींच्या आश्रमाि आलो. त्यांची
प्रकृिी खालािि चाललेली वदसली. त्यांनी आपल्याला भेटण्याची इच्छा
माझ्याजिळ व्यि के ली. म्हर्ून मी िांिडीने आपर्ास भेटायला इिे आलो आहे.
” हे ऐकिांच आचायण त्या दोघांसह गरुपु गोविंदयिींना भेटण्यासाठी वनघाले.
वचत्सख
ु ाचायण िोडे आश्चयाण ने आचायाांकडे पाहू लागले. त्यांचा भाि आचायाांना
समजायला काय िेळ लागर्ार? वचत्सख
ु ाचायाांना समजािे म्हर्ून आचायण उ्ारले,
“क्षमा मंडले भूपभूपालिंदृ ैुः सदा सेवििं यस्य पदारविन्दम् |
गरु ोरङ् वघ्रपद्मे मनश्चेन्न लग्नं िि: वकं िि: वकं िि: वकम् ||”
भूमंडलािील सिण राजे जरी नमस्कार करीि असले िरी ज्याचे मन गरुपु पदी
रमलेले नसेल त्याला त्या गरुपु कृपेचा काय लाभ? गरुपु म्हर्जे आत्मा. गरुपु म्हर्जे
प्रार्. गरुपु म्हर्जे सिण . साक्षाि् श्रीगर
ु ं नी पाचारर् के ल्यािर त्यापेक्षा अवधक
महत्िाचे काय असू शकिे? अरे पद्मपादा, अरे वचत्सख
ु ा! परु ार्ािल्या गोष्टीि एक
संवदपकाची गोष्ट आहे िी आठिा. साक्षाि् भगिान् श्रीवशिशंकर त्याच्या
गरुपु भिीिर प्रसन्न होऊन त्याला िरदान देण्यासाठी त्याच्या समोर प्रकट झाले.
पर् गरुपु ं च्या मनास येि नाही म्हर्ून संवदपकाने िरही मावगिला नाही. ह्या अशा
गोष्टीची सत्यिा जीिनाि अनभु िायची असिे िी स्िि: िसे आचरर् करन. अशा
अनेक गोष्टी परु ार्ाि सांपडिील पर् त्या खऱया कीं खोट् या ह्याच्या साठी जडािले
संदभण ि परु ािे िपासि बसून आयष्ट्ु य व्यिण घालिण्या पेक्षां स्र
ु ं िर पूर्ण श्रिा
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ठेिून भविमागाण ची कास धरर्े ि अनभु ि घेर्े हे श्रेयस्कर आहे. नाहीिर “एकोऽहम्
बहु स्याम्” ह्या िैिरीय ब्रह्मिल्लीिल्या सूत्राचा प्रत्यय कसा घेर्ार? ऐविहावसक
परु ािा वमळण्याची सिु राम शक्यिा नाही. इिे जसे िरिमभािाने िकण शि
ु िेने
जगदांिर करन आपर् एका जोडप्या पयांि येऊन िांबिो, त्यािेळी लक्षाि येिे कीं
ह्या जोडप्याच्या पलीकडे जी सष्टृ ी आहे िी शरीरापासून शरीर उत्पन्न होर्ारी
नाही. म्हर्ून वचत्सख
ु ा िूं हे लक्षांि ठेि कीं परु ार्े खरी कीं खोटी ह्याचा विचार न
करिां त्यािल्या प्रत्येक किेि वदलेले ज्ञान अत्यंि महत्िाचे. िे आपर् आचरर्ांि
आर्ून अनभु िू शकिो. मग त्या परु ार्ांचा समाजरचना, समाजवस्िरिा, सधु ारर्ा,
कला, सौख्यमय सहजीिन, इत्यादी भरघोस उपयोग होि असेल िर सूज्ञांनी िोंच
करन घेर्े योग्य नाही कां?”
आचायण बोलि होिे आवर् वचत्सख
ु ाचायण अनभु िि होिे कीं मनांि उत्पन्न
झलेली शंका आचायण सहजिेने फे डून टाकि आहेि. िरी वचत्सख
ु ाचायाांच्या मनांि
अनेक शंका येिच होत्या. ह्या सगळया संकांचे वनरसन होर्ार कां? ही पर् शंका
त्यांच्या मनाि होिी! पर् वचत्सख
ु ाचायाांची सिाण ि मोठी शंका अशी होिी कीं
आचायाांनीच असे म्हटले आहे “गरु ोस्िु मौनं व्याख्यानं वशष्ट्यास्िवु च्छन्न संशय:”
मग आपल्याला िार्ीने का बरे सांगि आहेि? आपर् नेमके कुठे कमी पडिो?
नेमक्या ह्याच प्रश्नाचे उत्तर आचायण देऊ लागले. आचायण म्हर्ाले, “ जो पयांि वशष्ट्य
‘मी आवर् माझे’ ह्या भािनांच्या उपाधींना वचकटून असिो िोिर त्याला गर
ु ं चे
मौनािले म्हर्जे परािार्ीिले बोलर्े श्रिर् करिा येि नाही. मग शंका वनरसन
कसे होर्ार? अंि:करर् जो पयांि मी ि माझे ह्या आठिर्ीने भरलेले असिे िो
पयांि वििे संन्यास्ि ित्त
ृ ी खऱयाखऱु या अिाण ने उत्पन्न होि नाही. बाह्य संन्यास
अंिरंगाि उिरिण्यासाठी ‘मी आवर् माझे’ विसरले पावहजे. गरुपु स्मरर् ि गरुपु चरर्ी
आत्मापण र् हा त्याचा पाया आहे. आपल्या शरीरासह जे काही आहे िे सिण गर
ु ं चे
आहे ही अव्यवभचारी धारर्ा झाल्यावशिाय खरा संन्यास अनभु ििा येि नाही.
इिके बोलून आचायण शांिपर्े भराभर पाउले टाकीि चालू लागले. त्यांच्या
कायेला, पाऊलांना, मनाला ओढ लागली होिी िी स्रुपु ं च्या दशण नाची. आई नंिर
100

भौविकािला फि स्रुपु ं चाच भािना पाश आिा वशल्लक होिा. कें व्हा िरी िोही
हरपर्ारच हे जरी आचायण जार्ून होिे िरी स्रुपु ं चा देहान्ि समयीचा देहाि
असिानाचा अखेरचा आवशिाण द आचायाांना फार महत्िाचा िाटि होिा.
आचायाांची अशी दृढ धारर्ा होिी कीं हे सिण स्रुपु कृपेचे फळ आहे. याि आपले
काहीच नाही. आचायण फारच भराभर चालि होिे. वचत्सख
ु ि पद्मपाद त्यांच्या
पाठोपाठ लगबगीने चालि असि.
ॐकारमांधािाच्या गरुपु गोविंदयिींच्या आश्रमांि त्यांच्या वशष्ट्यांची अिक
सेिा चालू होिी. गरुपु गोविंदयिी अत्यंि खंगले होिे. देहभानािर नव्हिेच. शांि
पडून होिे. सभोििी काय घडिे आहे ह्याचे त्यांना भानच नव्हिे. त्यामळ
ु े आचायण ,
वचत्सख
ु ाचायण ि पद्मपादाचायण आश्रमाि येऊन त्यांच्या जिळ बसले िरी त्यांना
समजले नाही. मग आचायाांनी आपल्या मधरु िार्ीने भािपूर्ण गरुपु स्िवु ि आरंभली.
“विषवमि विषयान् यो मन्यमानो दरु न्िान् |
जयवि परमहंसो मि
ु ीभािं समेवि ||”
आचायाांच्या मख
ु ािून वनघालेल्या प्रभािी िार्ीचा पररर्ाम म्हर्ा अििा
गरुपु गोविंदयिींची ह्या अलौवकक वशष्ट्याला भेटण्याची ददु ण म्य इच्छा म्हर्ा पररर्ाम
असा झाला कीं गरुपु गोविंदयिी देहभानािर आले. त्यांनी डोळे उघडले आवर्
चरर्सेिा करीि असलेल्या त्यांच्या परमवप्रय वशष्ट्याला पावहले. त्यांच्या शरीराि
निचैिन्य वनमाण र् झाले. िे पटकन उठून पद्मासनाि बसले. त्यांना हे पूर्ण ज्ञाि
होिे कीं आपल्याला काही क्षर्ांिच आिां अनंिाि विलीन व्हाियाचे आहे. पर्
शेिटचे एक कायण त्यांना कराियाचे होिे. त्यासाठीच त्यांनी आपले प्रार् रोखून
धरले होिे. अविलंबे त्यांनी आपल्या सिण वशष्ट्यांना जिळ बोलािले आवर्
संन्यासाश्रमाचे वनयम पन्ु हां एकदा सांवगिले.
“वभक्षाटनं जपो वनत्यं शौचं स्नानं ध्यानं सरु ाचण नम् |
किण व्यावन षडेिावन सिण दा नपृ दण्डिि् ||”
जनलोकांचे वनरीक्षर् करण्यासाठी वभक्षाटन करर्े, शरीर शि
ु ीसाठी शौच,
स्नान, अंि:करर् शि
ु ीसाठी वनत्य ध्यान, जप, देिािापूजन ही सहा किण व्ये, हािी
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दंड धरन राजा जसा प्रजापालनाचे किण व्य पार पाडिो िद्वि संन्याशाने दण्ड
धारर् करन समाज कल्यार्ासाठी आचरािी. इिके सांगून पढु े म्हर्ाले, “माझ्या
नंिर सिण जर् ह्या शंकराला आपला गरुपु माना. त्याच्या आज्ञेचे यिायोग्य पालन
करा. इिके सांगून नमस्कारासाठीं निमस्िक झालेल्या शंकराचायाांच्या
मस्िकािर आपला िरदहस्ि ठेऊन म्हर्ाले, “विजयी भि!”
गरुपु गोविंदयिींनी त्यानंिर आपले दोन्ही हाि आपल्या गडु घ्यािर ठेिले.
पद्मासनाची विशेष मद्रु ा के ली. एक दीघण श्वास घेिला. मख
ु ािून ॐकाराचा कर्ण मधरु
ध्िनी उमटला. आवर् त्यांच्या प्रार्ज्यािीसह अनंिाि विलीन झाला. त्यािेळी
आल्हाददायक प्रकाश आसमंि उजळून गेला. वशष्ट्यांच्या कानांि मात्र िो
ॐकाराचा ध्िनी काळजाचा ठाि घेि अंिराि गेला. िो शेिटचा ध्िनी त्यांच्या
अंि:करर्ाि विरला. िे धन्य झाले. आचायाांचा शेिटचा भािबंध संपला.
ॐकारमांधािाचा आश्रम ॐकाराने इ. स. पूिण ४९४ च्या काविण क पौवर्ण मेला पूर्ण
भारािला.
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प्रकरण १३ वे

े ा उदर्
पांचार्ति पूजच

ॐकारर्ांधािा येथे आपल्या गरु ं च्या सर्ाधीची सवम व्यवस्था करून आचायम
र्नोर्न आपल्या गरू
ु ं ना वंदन करून तनघाले. त्यांना आपल्या गरू
ु ं च्या आज्ञेचे पालन
करावयाचे होिे. आचायाांनी प्रथर् काशीला जाऊन काशी तवश्वेश्वराचे दशमन घ्यायचे
ठरवले. बरोबर तचत्सख
ु ाचायम व पद्मपादाचायम हे दोघेही तनघाले. काशीि येिाचं
काशीच्या ब्रह्मवृंदाने त्यांचे र्न:पवू मक अपवू म स्वागि के ले. काशीचा श्रोिृवगम
आचायाांची प्रवचने श्रद्धा, र्ाव व र्क्तीने श्रवण करून स्वि: ईश्वरातर्र्ख
ु होऊ
लागला. तवद्वानाचं ी र्ने िृप्त होऊ लागली.
ज्या काशीि र्हर्षी व्यासानं ी आचायाांना आतशवामद तदला होिा त्याच काशी
पासनू आचायाांनी प्रस्थानत्रयीवर प्रवचने सरु के ली. काशीच्या तवद्वानाचं ी र्ने िृप्त
झाली. त्या सवम तवद्वानांचे आतशवामद व सद्भावना घेऊन आचायम प्रयागला जाण्यास
तनघाले. चालिाना तचत्सख
ु ाचायाांच्या र्नािं सहज प्रश्न आला कीं ह्या स्थानाला
प्रयाग नाव कां बरे पडले असेल? र्ागे आचायाांनी काशीच्या नावाचा खल
ु ासा के ला
होिा िसा ह्या नावाचा खल
ु ासा तवचारावा का?ं असे तचत्सख
ु ाचायाांच्या र्नाि
आले. आपल्या तशष्याच्या र्नािं हा तवचार येिाचं आचायम सहज म्हणाले, “आपण
ज्या प्रयागला जाि आहोि त्या प्रयागा विल स्कंद परु ाणांि प्रयाग हे नाव कां पडले
िे सांतगिले आहे,
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“प्रकृ ष्ट: सवम यागेभ्य: प्रयाग तर्िी गीयिे |
प्रयाग इति िन्नार् कृ िं हरीहारातदतर्: ||”
आचायम पढु ें म्हणाले ‘प्र’ म्हणजे प्रगि ‘याग’ म्हणजे र्हायज्ञ, प्रजापिी
ब्रह्मदेवाने गगं ा-यर्नु ा-सरस्विी या िीन नद्ांच्या सगं र्स्थानी अनेक प्रगि याग के ले
म्हणनू र्गवान् तवष्णू व तशव यांनी त्या स्थानाला प्रयाग हे नाव तदले. तचत्सख
ु ांच्या
अिं :करणाि आपल्या सद्गरू
ु ं च्या सवमज्ञिेची साष क कोरली गेली. त्यानं ा हे पावलो
पावली जाणवू लागले कीं र्नष्ु याचा र्ाव व श्रद्धा वाढवण्याचा आचायम सवाांगाने
प्रयत्न करीि आहेि. अशा प्रकारे अत्यंि अद्भुि अनर्ु व घेि तचत्सख
ु ाचायम व
पद्मपादाचायम आचायाांसह िीथमराज प्रयागला आले.
प्रयागच्या िीथामि स्नान करून तिघेही बाहेर आले. त्याच तठकाणी
आचायाांनी र्त्स्य परु ाणािील ‘प्रयागाष्ट्काने’ प्रयागाची स्ििु ी के ली.
“ तसिातसिे यत्र िरङ्गचार्रे नद्ौ तवर्ािे र्तु नर्ानक
ु न्यके ।
लीलािपत्रं वट एक साष कात्स िीथमराजो जयति प्रयागः ॥ ९||”
र्नु ी आतण सयू म याच्ं या कन्या असलेल्या गगं ा-यर्नु ा दोन नद्ारपी पाढं ऱ्या व
काळ्या चवऱ्या ज्याच्यावर सदैव ढाळल्या जािाि व ज्याच्यावर अष कयवटाचे ित्र
आहे िो िीथमराज प्रयाग तवजयी होवो. आचायाांची वाणी स्त्रवि होिी आतण
ऐकणारा र्त्रं र्ग्ु ध होि होिा. तिथे जर्लेल्या अनेक सश्रद्ध र्ातवकाचं े तचत्त
आचायाांच्याकडे आकतर्षमि न होिे िरच नवल. आचायम तकिीही सो्या र्ार्षेि व
सार्ान्य र्नष्ु याला सहज सर्जेल अशी र्ावपणू म व प्रासातदक स्िोत्रे करीि होिे िरी
प्रयागािले आचायाांचे कार् तििके सोपे नव्हिे. कातशिली पररतस्थिी वेगळी होिी.
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याचे र्ख्ु य कारण काशींि काशीतवश्वेश्वराला र्ानणारा, वैतदकपरंपरा जोपासणारा वगम
अतधक होिा. त्या तठकाणी सनािन वैतदक सस्ं कृ िीची पाळेर्ळ
ु े खोलवर रजलेली
होिी. त्याि कर्मठपणा येऊन वैतदक परंपरा र्ानणारा वगम बतहर्ख
मु झालेला होिा.
वेदतवद्ा ही पोटाथी असल्याची धारणा दृढ होऊ लागली होिी. सवमजण र्ौतिक
सौख्य तर्ळवण्याच्या प्रयत्नांि व्यस्ि झाले होिे. आचायाांनी त्यांना ईश्वरातर्र्ख
ु
करून ऐश्वयामसह परर्ाथम कसा करावा हे तशकवले होिे. आचायाांनी वैतदक सनािन
सस्ं कृ िीचे पनु रज्जीवन के ले िे िी आ्यातत्र्कदृष्ट्या जीवन जगण्याचा र्ागम
दाखवण्यासाठी. त्याि र्तक्तर्ागम, ज्ञानर्ागम, योगर्ागम इत्यादी सवाांचा सर्ावेश होिा.
त्यािं अगदी सार्ान्य र्नष्ु यही आचायाांनी अपवाद के लेला नव्हिा. जे त्याच्ं याकडे
आलेच नाहीि पण आचायाांना जे तदसले त्यांना सद्ध
ु ा आचायाांनी घासनू पसु नू
लख्ख के ले. काशीि असिाना आचायम पहाटेच गगं ेवर स्नानास जाि असि. रोजच
वेगवेगळ्या र्ागामिनू त्यांचा सचं ार असे. एकदा असेच पहाटे स्नानास जाि असिाना
एक जराजजमर गृहस्थ ओटीवर तदवटीच्या प्रकाशाि व्याकरण पाठ करीि बसला
होिा. त्यािं िो ‘डु कृं ’ असा अगदी ष कीण उच्चाराि पाठ करीि होिा. आचायम
थांबले. त्यांना त्याची दया आली. ष कणाचाही तवलंब न लाविा त्यांनी िो पाठ
थांबवायला लावला व हरीनार् घेण्याचा उपदेश के ला. आपल्या हृदयस्पशी वाणीने
िे त्याला म्हणाले,
“र्जगोतवन्दं र्जगोतवन्दं गोतवन्दं र्ज र्ढू र्िे ।
सम्प्राप्ते सतन्नतहिे काले नतह नतह रष कति डुकृञ्करणे ॥ १||”
बाबारे ! हे िझु े व्याकरण पाठ करणे काही िल
ु ा सद्गिी देणार नाही. आिां िझु े
वय झालेले आहे. र्ृत्यू कें व्हां झडप घालील िे र्ातहि नाही. अशावेळी िंू हे
105

व्याकरण कशासाठी बरे पाठ करिो आहेस. त्या ऐवजी िंू नार्स्र्रण कर. त्यार्ळ
ु े
िल
ु ा सद्गिी िरी प्राप्त होईल! अशा आशयाचे सदंु र स्िोत्र आचायम म्हणाले. त्या
गृहस्थाला फार आनदं झाला. त्याने आचायाांना साष्टागं नर्स्कार घािला.
आचायाांना शरण जाऊन हररनार्ाची दीष का प्राप्त करून घेिली. आचायाांनी रचलेले
स्िोत्र त्याला फार आवडले. त्याने तवचारले “आपण के लेल्या उपदेशाच्या स्िोत्राचे
नाव काय आहे बरे ?” आचायम त्याच्या िोंडाचे बोळके झालेले पाहून हसि हसि
म्हणले, “चपमटपजं री” ! चपमट म्हणजे खर्गं व पजं री म्हणजे कुटून बारीक के लेलं
खाद्. अशा प्रकारे आचायम लोर्स बोलनू सहजिेने लोकांना ईश्वरातर्र्ख
ु करीि
होिे. काशीि हे खपू च सोपे होिे. कारण सार्ान्य र्नष्ु य वैतदक परंपरांचा आदर
राखि होिा. अज्ञानार्ळ
ु े परर्ाथामला र्क
ु ला होिा. त्याला आचायम र्तक्तर्ागम
दाखवीि होिे. तवद्वानानं ा अद्वैि तसद्धािं पटवनू देि होिे. तवद्वानवैतदकानं ा
“ब्रह्मसत्रू ाच्या र्ाष्याने” प्रर्ातवि करून परर्ाथी बनवीि होिे.
प्रयाग र्धली तस्थिी खपू च वेगळी होिी. वैतदकपरंपरे ि त्याकाळी अनेक पथं
तनर्ामण झाले होिे. जैन, बौद्ध, र्ांतत्रक, िांतत्रक, कर्मठ, र्ैरव, शैव, वैष्णव असे
अनेक पथं तनर्ामण होऊन जो िो फक्त र्ौतिक सौख्याच्या र्ागे लागलेला होिा. त्या
त्या पथं ाच्या सस्ं थापकांनी घालनू तदलेले िारिम्य लोप पावलेले होिे. तनयर्ांचे
पालन करिाना सतहष्णिु े ऐवजी कर्मठपणा वाढीला लागला होिा. र्िर्िांिरांच्या
गलक्याि सार्ान्य र्नष्ु य र्ाबं ावला होिा. जो िो आपल्या पथं ाचा अतर्र्ान उराशी
बाळगनू इिरांना कतनष्ठ सर्जि होिा. सार्तु हक सहजीवनांि रजवलेली सनािन
वैतदक सस्ं कृ िीची सार्तु हक सहकाराची जागा द्वेर्ष, र्त्सर, स्वाथम ह्यांनी घेिली होिी.
आचायाांना नेर्के हेच नाहीसे करायचे होिे. ईश्वर एकच आहे. िो र्ानणाऱ्याचं ा आहे
व न र्ानणाऱ्यांचासद्ध
ु ा आहे. त्यार्ळ
ु े आचायाांच्या प्रवचनाला ह्या सवाांची गदी वाढू
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लागली. सर्ाजाच्या एकजटु ीची िीव्र ओढ आचायाांना लागली होिी. धातर्मक
सतहष्णिु ेखेरीज पयामय नव्हिा. आचायम िारिम्याने प्रत्येक गोष्ट सहजिेने सांगि होिे.
त्यार्ळ
ु े सार्ान्य जैन, बौद्ध, शैव वा वैष्णव इत्यादी तवतवध पथं ािनू अनेकानं ी त्यानं ा
आपले गरु र्ानले. आचायाांना खरा र्क
ु ाबला करायचा होिा िो त्या त्या पथं ाच्या
तर्र्ांसकांशी. तिथें बतु द्धवाद व बतु द्धतवलास करणारे च खपू होिे. आपली तवद्वत्ता
वाद तववाद करण्यासाठी वापरून सर्ाजािं आपणच श्रेष्ठ आहोि हे तसद्ध करण्यािच
हा वगम धन्यिा र्ानि होिा. आचायाांना जशी सार्ान्य र्ाणसाची काळजी होिी
िशीच िी ह्या तवद्वान व वादपटुत्व प्राप्त झालेल्या तवद्वानांबिलही होिी. वेदाच्या
आधारे तकिीही वाद घालिा येिो हे काय आचायम जाणि नव्हिे असे थोडेच होिे .
पण बौतद्धक घेण्याि कुशल असलेले आचायम व्यवहार कुशलही होिे. प्रत्येकाचे
स्वाित्र्ं य गृतहि धरून होिे. िे आपले र्ि कुणावरही लादि नसि. िर सर्ोर
असलेल्या व्यक्तीचे र्िपररविमन करीि असि. त्याकाळी घरा-घरांिनू तपिा-पत्रु ांच्या
सद्ध
ु ा उपासना पद्धिी तर्न्न असल्याचे त्यांना जाणवले. आधी कुटुंबाि सतहष्णू र्ाव
तनर्ामण करण्यासाठी आचायाांनी “देवपजू ा” या तवर्षयावर म्हणजे र्िू ीपपजू ेवर प्रवचने
के ली. त्या प्रवचनाि त्यांनी देव जरी एक असला िरी तवतवध रूपे धारण करून िो
सवम तवश्वसचं ालन करीि असिो. सत्व, रज व िर् या िीन गणु ांच्या आधारे तवष्ण-ू
ब्रह्मा व र्हेश याचं ा अविार झाला असल्याचेही सर्जाऊन सातं गिले. त्याच
अनर्षु गं ाने घराघरांिले वाद नष्ट होऊन एकोपा नांदवा म्हणनू पचं ायिन पजू ेची
सक
ं ल्पना र्तक्तर्ागीयांना सांतगिली. िी अत्यंि यशस्वी झाली. त्याकाळापासनू
आजही घराघरांिनू पचं ायिन पजू नाची प्रथा चालू आहे. त्याचा पररणार् भ्रािृर्ाव
वाढण्याि झाला. आचायाांच्या प्रर्ावाने सार्ान्य र्नष्ु य जसा तदपनू जाि असे िसाच
ज्ञानर्ागामचा कट्टर परु स्किामसद्ध
ु ा तदपनू जाि असे. अशा ज्ञानर्ागीयाच्ं या पढु ें आचायम
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आपल्या अद्वैि ित्त्वज्ञानािली सक्ष्ू र्ातिसक्ष्ू र् ित्त्वे र्ांडि असि. त्यार्ळ
ु े आचायाांना
िे ज्ञानर्ागी सत्परु र्ष र्ानि. त्यांना शांिी तर्ळण्याचा र्ागम सांपडि होिा.
उत्तरे कडे जैनपथं ाने राजाश्रय तर्ळवनू आपले वचमस्व स्थापन के ले होिे. जैन हा
जरी वैतदक पथं होिा िरी स्वि:च्या बद्ध
ु ीतवलासािनू त्यांनी सवमसार्ान्य र्नष्ु याच्या
र्नाि परंपरे ने उत्पन्न झालेल्या सगणु ईश्वरोपासनेला धक्का तदला होिा. त्यार्ळ
ु ें
अनेक सार्ान्यलोकांचा गोंधळ झाला होिा. तवश्वाला तनर्ामिाच नाही. िे शन्ू यािनू
आपोआप तनर्ामण झाले आहे. त्यार्ळ
ु े सवमसार्ान्याच्ं या सगणु ईश्वरावर असलेल्या
श्रद्धायक्त
ु कल्पनांना धक्का बसला. राजाश्रय तर्ळालेल्या पथं ाकडून िसा बतु द्धर्ेद
व्हायला िसा वेळ लागि नाही. सार्ान्यि: कर्ामचा कंटाळा असणाऱ्यांना जैन व
बौद्ध पथं अतिशय सोयीचा वाटू लागला. त्याच्ं या तवचारप्रणालीने िे र्ारावनू गेले.
त्याचे र्हत्वाचे कारण असे होिे कीं सनािन वैतदक तवद्वान के वळ कर्मकांडावर र्र
देऊन िे न करणाऱ्यांना पाखंडी म्हणनू सबं ोधू लागले होिे. सवमसार्ान्य र्नष्ु य
कर्मकाडं ाि प्रवीण होणे शक्य नव्हिे. त्यार्ळ
ु ेही बराच सर्ाज जैन व बौद्ध पथं ाकडे
आकतर्षमि झाला. आचायम कोणावरही टीका न करिां आपले म्हणणे शांिपणे र्ांडि
असि. िे फक्त अज्ञान दरू होईल असेच सर्ं ार्षण करीि असि. लोकांना अ्यात्र्
अत्यिं सो्या पद्धिीने के वळ नार्सक
ं ीिमनाने कसे सा्य होऊ शकिे िे सर्जावनू
सांगि असि. हळूहळू आचायाांच्या र्ोविी हजारो र्ातवक गोळा होऊ लागले.
त्याचं ी दीष का घेऊ लागले. प्रचडं सख्ं येने लोक त्यानं ा गरु स्थानी र्ानू लागले. बौद्ध
पथं ािले लोकही त्याला अपवाद नव्हिे. बौद्ध र्ीर्ांसक ज्यावेळी आचायाांशी वाद
तववाद करीि त्यावेळी आचायम अत्यंि िकम कठोर असि हे तजिके खरे तििके च िे
वृत्तीने कोर्ल होिे. त्याचं ी सतहष्णिु ा सवामनर्ु िे र्ान्य होि असे. त्यानं ी जेव्हा
पचं ायिन पजू चे ा पायंडा पाडला, त्यावेळी त्यांनी र्ैरवाला तशवांचा सेवक म्हणनू
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वेगळे स्थान तदले नव्हिे. त्यार्ळ
ु ें अनेक र्ैरवपथं ी अस्वस्थ झाले होिे.
र्ैरवपथं ीयांच्या तनत्यपाठांि आचायाांनी रचलेले “र्ैरवाष्टक” श्रद्धेने सार्ावनू घेिले
होिे. कारण आचायाांनी के लेली र्ैरवाची स्ििु ी र्ावजागृि करणारी व अनर्ु िू ी
देणारी होिी. त्यार्ळ
ु े अनेक र्ैरवपथं ी आचायाांना र्ेटले. आचायाांना त्यांनी तवनिं ी
के ली कीं पचं ायिनांि र्ैरवाची उपासना करणाऱ्यांची सोय करा. असख्ं य र्ैरवपथं ी
त्या र्ागाि असल्याचे आचायाांना जाणवले. आचायाांनी सर्िोल वृत्तीने त्याच्ं या
आग्रही र्तू र्के चा तवचार के ला आतण र्ैरवाचा उपास्यदेविा म्हणनू सर्ावेश के ला.
त्यार्ळ
ु ें र्ैरवाचे अ्वयमू अत्यंि खश
ु झाले. त्यांनी आचायाांना ‘र्षण्र्िस्थापनाचायम’
म्हणजे ‘सहा देविांचा उपासनार्ागम तनर्ामण करणारे गरु ’ अशी पदवी बहाल के ली.
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प्रकरण १४ वे

प्रभाकरध्वरींची शरिागती
आचायम प्रयाग र््यें अद्वैिाचा प्रचार करिाना आिां “र्षण्र्िावर” आधाररि
प्रचार करू लागले. तनत्य शेकडो तशष्य आचायाांच्या बरोबर गगं ास्नान व अष कयवट
याच्ं या दशमनास जाऊ लागले. एक तदवस अष कयवटाच्या दशमनास आचायम गेले
असिा त्यांना कोणी एक कुष्ठरोगी अष कयवटाच्या फादं ीला दोर बांधनू गळफास
लावनू घेण्याच्या ियारीि तदसला. गळ्यांि दोर अडकवण्या पवू ीच आचायाांनी
आपल्या कणखर आवाजािं त्याला “थांब ! गळफास लावू नकोस! ष कणर्र उर्ा
रहा.”असे सांतगिले. आचायाांचे िे शब्द ऐकिाचं िो कुष्ठी िरण थबकला.
आचायाांकडे पाहू लागला. आचायाांच्या बरोबरचे तशष्य जागीच थबकले. आचायम
धीरगंर्ीर पावले टाकीि त्या कुष्ठी िरणाजवळ आले. त्याचा चेहरा पणू म तवद्रूप
झालेला होिा. त्याच्या डोळ्यांना सयू मप्रकाश सहन होि नव्हिा. पण आचायाांना
पाहून त्वरे ने िो त्याच्ं या सर्ोर आला. आचायाांच्या चरणी त्याने साष्टागं दडं वि
घािले. र्िु ासारख्या तदसणाऱ्या त्या िरणाला आचायाांनी अत्यिं प्रेर्ाने उठवले.
त्याच्या पाठीवरून आपला प्रेर्ळ हाि तफरवला. आधीच र्ेदरलेले तशष्य दरू च
थांबले होिे व आचायम काय करिाि हे कुिहु लाने र्य-यक्त
ु नजरे ने पाहि होिे.
आश्चयम असे घडले कीं िो िरूण पणू मपणे व्याधीर्क्त
ु होऊन पवू मवि् झाला होिा. त्या
िरणाला आचायम साष काि् तशवशक
ं रच वाटले. परर्ानदं ाने त्याने पन्ु हां पन्ु हां
आचायाांना वंदन के ले. बरोबर असलेल्या तचत्सख
ु ाचायाांनी आचायाांचा जयघोर्ष
के ला. िो बरोबरच्या शेकडो तशष्यांनी प्रतिसादाच्या रूपाने आसर्िं ाि तननादि
ठे वला. काही काळ आचायम स्िब्ध रातहले. जयघोर्ष थांबल्यावर िो िरूण हाि
जोडून आचायाांना म्हणाला, “ हे प्रर्ो! हे दयातनधे! हे र्गवंिा, र्ी िरणपणीच
घरदार सोडून र्ोष काच्या इच्िे ने सद्गरु ं च्या शोधािं तनघालो. पण सद्गरू
ु प्राप्ती ऐवजी
र्ला ह्या घाणेरड्या व्याधीने पिाडले. व्याधी र्रार्र वाढिच चालली. त्यार्ळ
ु े
तनराश होऊन ह्या अष कयवटाखाली जीवन सपं वनू र्ोष कप्राप्ती करून घेण्याच्या
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तनधामराने इथे आलो. आपल्या दशमनाने व स्पशामने व्यातधर्क्त
ु झालो खरा पण
र्वसागरािं नू र्क्त
ु झालो नाही. आपले ऋण र्ी कशानेच फे डू शकणार नाही. र्ाझ्या
अंि:करणािला र्ाव आपल्या खेरीज कोण जाणू शकणार आहे? आपणच
र्ाझ्यावर कृ पा करा व र्ला ह्या र्वसागरािनू पार होण्याचा र्ागम दाखवा. र्ी र्ाझे
जीवन आपल्या चरणी सर्पमण के ले आहे. ”
त्या िरणाची तशष्यप्रज्ञा िीव्र झालेली पाहून आचायाांनी त्याला तवचारले,
“तकं ज्योतिस्िव?” - िंू कोणत्या प्रकाशाने तवश्व पहािोस बरे ? - िरण उत्तरला,
“र्ानर्ु ानअतिर्े | रात्रौ प्रदीपातदकर्् |” – तदवसा सयू मप्रकाशाने व रात्री
दीपातदकाच्ं या प्रकाशाने! – आचायम म्हणाले, “स्यादेवं रतवदीपदशमनतवधौ तकं
ज्योतिराख्यातह र्े |” – िे खरे आहे पण सयू म व दीप ह्या गोष्टी िंू कशाने पाहिोस?िो िरण उत्तरला, “चष क:ु ” – डोळ्यांनी – आचायम म्हणाले, “ िस्य तनर्ीलनातदसर्ये
तकर्|् ” – डोळे तर्टल्यावर कोणत्या साधनाने पाहिोस? – इथें िो िरण ष कणांिच
अंिर्ख
मु झाला. त्याला ित्ष कणी र्गवद्गीिेिला दहाव्या अ्यायािला दहावा श्लोक
आठवला “ िेर्षां सिियक्त
ु ानां र्जिां प्रीतिपवू मकर्् | ददातर् बतु द्धयोगं िं येन
र्ार्पु यातन्ि िे ||१०||” तवचारांची आविमने ष कणांि झाली आतण िो िरण उत्साहाने
उत्तरला, “धी:”! – बद्ध
ु ीने – त्यावर आचायम म्हणाले, “तधयो दशमनते कर्?् ” – बद्ध
ु ीचे
दशमन कशाच्या र्ा्यर्ािनू होिे? – िरण म्हणाला, “ ित्राहर्”् – िे करणारा र्ी
आहे. – हे उत्तर देि असिानाच त्याच्या र्नािं “अहं ब्रह्मातस्र्” ची आविमने
त्रयस्थपणे तनर्ामण झाली. त्याच्यािला देहाहक
ं ार पणू म तवरून र्गवत्स्वरूपाशी
एकरूप झाला. त्याच्या सपं णू म शरीराि आत्र्ित्त्वाचा र्ाव प्रवाही झाला. आिां
आचायम काय तवचारिाि हे िो कानार्नाला एक करून ऐकू लागला. आचायम सहज
उद्गारले, “अिो र्वान् परर्कं ज्योति: |” – अरे म्हणजे परर्ज्योिी म्हणिाि िी िंचू
आहेस कीं! – आनदं लहरींच्या सवम शरीरर्र पसरणाऱ्या सवं ेदनांचा अनर्ु व घेिा
घेिा सद्गद झालेला िो िरण “िदतस्र् प्रर्ो |” – होय प्रर्ो ! िी परर्ज्यािी र्ीच
आहे!” असे म्हणनू र्क्त
ु झालेला िो िरण अष्टसातत्वक र्ाव जागे होऊन
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आचायाांच्या चरणावर साष्टागं दडं वि घालनू आचायाांचे चरण अश्रनु ी प्रष कालन करू
लागला. िटस्थ झाला. रोर्ांतचि झाला. सद्गद झाला. कांिी तववणम झाली. त्याला
ष कणकाल िसाच राहू देऊन आचायाांनी खाली वाकून हळुवार हांक र्ारली “उदक
ं ा”
व खांद्ांना धरून उठवीि म्हणाले, “उठ, उदक
ं ा! उठ!” उदक
ं म्हणजे सवम कलंक नष्ट
झालेला, तनष्कलंक! उदक
ं ाला नवजीवन प्राप्त झाले. “सत्यतप र्ेदापगर्े नाथ िवाहं
न र्ार्कीनस्त्वर्”् ची अनर्ु िू ी प्राप्त झाली. देहांि राहूनही तवदेही होण्याची तकर्या
घडली. र्न, बतु द्ध, तचत्त व अहक
ं ार हे अिं :करण चिष्टु य सद्गरु र्य झाले. र्ग तिथे
अहक
ं ारचे कातवरे कसे उरणार? म्हणनू िो तनष्कलक
ं झाला. कृ िाथम झाला.
आचायाांनी त्याला सन्ं यास तदला. तचत्सख
ु ाचायम हा सवं ाद ऐकि होिे. कै लास
पवमिाच्या पायथ्याशी त्यानं ी जी अनर्ु िू ी घेिली होिी िीच पन्ु हां इथे तर्ळाली.
त्यांनी हा सवं ाद श्लोकाच्या स्वरूपांि लष काि ठे ऊन र्नाि त्याची पनु रावृत्ती करू
लागले. . . . . .
तकं ज्योतिस्िव र्ानर्ु ान् अहतन र्े रात्रौ प्रदीपातदकं
स्यादेवं रतवदीपदशमनतवधौ तकं ज्योतिराख्यातह र्े ।
चष कस्ु िस्य तनर्ीलनातदसर्ये तकं धीतधमयो दशमने
तकं ित्राहर्िो र्वान् परर्कं ज्योतिस्िदतस्र् प्रर्ो ॥
अशाप्रकारे आचायाांची कीिीजवळपासच्या आश्रर्ांिनू , गावांिनू ,
पचं क्रोशीिनू पसरि पसरि र्ारिर्र पसरू लागली. जनसर्दु ाय आचायाांना सवेसवाम
र्ानू लागला. त्यांिच श्रीवल्ली नार्क ग्रार्ी प्रर्ाकर हे वैतदक तवद्वान राहाि होिे.
त्याच्ं या पत्नीला आचायाांनी उदक
ं ाला बरे के ल्याची सर्ग्र हकीकि सर्जली. तिच्या
र्नाि आचायाांबिल आदर तनर्ामण झाला. हे प्रर्ाकर यज्ञ करणारे म्हणनू
“प्रर्ाकर्वरी” असे प्रतसद्धी पावलेले नार्वंि व श्रीर्िं यातज्ञक होिे.
पद्मपादाचायाांचा र्ार्ा तदवाकर ह्या ‘प्रर्ाकर्वरी’चा तशष्य होिा. प्रर्ाकरानं ा
अनेक तशष्य होिे. त्या सवाांच्याच कानावर आचायाांची कीिी जाि होिी.
प्रर्ाकराच्ं या तशष्यानं ा आचायाांच्या दशमनाची ओढ लागली होिी. पण प्रर्ाकरानं ा िे
112

िसे सांगू शकि नव्हिे. कारण प्रर्ाकर हे अत्यंि कठोर कर्मकांड करणारे िपस्वी
म्हणनू र्ान्यिा पावले होिे. त्यार्ळ
ु े तशष्यांना िे अत्यिं कठोरिेने वागवीि असि.
त्यार्ळ
ु े त्यांच्याि व तशष्यािं सवं ाद होि नसे. कुर्ारील र्ट्ट हे प्रर्ाकरांचे गरु होिे.
पण श्रीवल्ली नावाचे गांव प्रर्ाकरांना यज्ञयाग करण्यास इनार् तर्ळाले होिे. त्यार्ळ
ु ें
प्रर्ाकर धनवान झाल्यावर आपल्या गरु ं नाही जर्ु ानीनासे झाले होिे. इिके िे उन्र्त्त
झाले होिे. र्ान सन्र्ान व स्वि:ची प्रतिष्ठा याखेरीज त्यांना काहीच तदसि नव्हिे.
त्यानं ा एक र्ल
ु गा होिा. िो वयाच्या पाच
ु ा झाला होिा. िे शल्य
ं व्या वर्षाम पासनू र्क
प्रर्ाकर व त्याचं ी पत्नी यानं ा होिेच. प्रर्ाकर स्वि: यज्ञयाग प्रवीण असल्यार्ळ
ु े
आपल्या पत्रु ाचे र्क
ु े पण घालवण्यासाठी प्रर्ाकरानं ी तवतवध देविानं ा प्रसन्न करून
घेण्यासाठी अथक प्रयत्न के ले होिे. पण िे सवम तवफल झाले होिे. त्यािं नू उदक
ं ाची
कुष्ठरोगािनू र्क्त
ु िा झाल्याचे सर्जल्यापासनू प्रर्ाकरांच्या पत्नीने आचायाांना
र्ेटण्याचा लकडा लावला होिा. पण प्रर्ाकर स्वि:ला फार श्रेष्ठ सर्जि
असल्यार्ळ
ु ें त्याला स्वि:ला जावेसे वाटि असनू ही अहक
ु े जाि नव्हिा.
ं ारार्ळ
पद्मपादाक
ं डून आचायाांना प्रर्ाकरां तवर्षयी सवम र्ातहिी तर्ळालीच होिी. प्रयाग व
प्रयागच्या पररसरािील तनयोतजि कायमक्रर्ांर्ळ
ु े आचायाांना बरे च तदवस श्रीवल्ली
येथे जािा आले नव्हिे. सवम कायमक्रर् आटोपल्यावर आचायाांनी श्रीवल्ली येथे
जाऊन प्रर्ाकराचं ी र्ेट घेण्याचा र्नोदय तचत्सख
ु व पद्मपाद याच्ं याकडे व्यक्त के ला.
ही बािर्ी लगेच श्रीवल्लीि प्रर्ाकराक
ु होऊन
ं डे पोहोचली. प्रर्ाकर खश
आपल्या पत्नीला म्हणाला, “ बघ शेवटी ह्या सन्ं याशाला र्ाझे र्ाहात्म्य पटले. ”
ह्यावर पत्नी काहीच बोलली नाही. प्रर्ाकर पढु ें म्हणाला, “ र्ी न बोलाविाच
येिोय. म्हणजे र्ला शरण येण्यासाठीच येि असणार. ” नवऱ्याची ही दपोक्ती तिला
जराही आवडली नाही. िी काही एक न बोलिा र्ान खाली घालनू बसली.
आचायाांबिल आदरर्ाव बाळगनू त्यांना र्नोर्न लवकर येण्याची प्राथमना करून
आचायाांची आिरु िेने वाट पाहू लागली.
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आचायम श्रीवल्लीला यावयास तनघाले. प्रर्ाकरांचे तशष्य व प्रर्ाकर स्वि:
आचायाांना पहाण्यास उत्सक
ु होिे. प्रर्ाकरने आपल्या वैर्वाची िाप आचायाांवर
पडावी म्हणनू अत्यंि र्रजरी वस्त्रे, अलंकार, अत्तरे , पादरष का इत्यादी धारण के ले
होिे. आपला तशष्यपररवार आपल्या र्ागे घेऊन आचायाांना वेशी जवळ सार्ोरा
गेला. झळाळणारी उंची वस्त्रे व अलंकार पररधान के ल्याने प्रर्ाकर एखाद्ा राजा
सारखा तदसि होिा. िर आचायम र्गव्या वस्त्राि असनू ही ज्ञान व वैराग्य यांच्यार्ळ
ु े
अत्यिं िेजस्वी तदसि होिे. आचायाांना पाहून प्रर्ाकर तदपनू गेला. अिं :करणाचा
ठाव घेणारी नजर. िेजस्वी पाणीदार डोळे, शािं पण तनश्चयी चेहरा, हसरी जीवणी,
बाधं से दू शरीरयष्टी इत्यादी पाहून प्रर्ाकराच्ं या र्नाि तवचार चर्कून गेला, के वळ
तर्ष कान्नावर राहून इिके िेज? आश्चयम आहे! इिक्याि आचायाांनी पढु ें होऊन
प्रर्ाकरांना आतलंगन तदले व नर्स्काराच्या अडचणीिनू वांचवले. आगिस्वागि
झाल्यावर प्रर्ाकरांनी काही प्रश्न तवचारण्याची इच्िा प्रदतशमि के ली. प्रर्ाकराचा प्रश्न
तवचारण्याचा र्ळ
ू हेिू हाच कीं काही अवघड प्रश्न तवचारून ह्याला अडचणीि
आणायचा व आपले श्रेष्ठत्व तसद्ध करावयाचे. म्हणजे हा सन्ं यासी आला िसा तनघनू
जाईल तकंवा र्ला शरण येईल. म्हणनू कर्मकांडाच्या प्रश्नािनू आचायाांना गोत्याि
आणण्याच्या उिेशाने प्रर्ाकरांनी आचायाांना प्रश्न के ला, “ आचायम, आपण वेद
प्रर्ाण र्ानिा! र्ी “यज्ञकर्म” म्हणजेच तक्रयारूप कर्म करिो. ह्या तक्रयारूप
“यज्ञकर्ामच”े उत्पत्तीस्थान वेद हे आहे. त्यार्ळ
ु ेच पाउस, तपके , फळे इत्यादी
जीवनावश्यक गोष्टींची उत्पत्ती होिे. र्ानवी जीवनाला िे आवश्यक असिे. र्ग असे
असिाना आपण नैष्कम्यम, अद्वैि, अजािवाद, जगाचे तर्थ्यत्व इत्यादी प्रतिपादन
करीि तहडं िा आहाि िे कसे? त्याने पोटापाण्याचा प्रश्न कसा सटु णार?” इिके बोलनू
प्रर्ाकर िाठ र्ानेने सर्ोवारच्या आपल्या तशष्यांवर व सर्ेसाठी जर्लेल्या
तवद्वानांवर नजर टाकून र्ग आचायाांकडे पाहू लागला.
आचायम म्हणाले, “ आपणही वेद प्रर्ाण र्ानिा िर वेदाधारे असा तनष्कर्षम
आहे कीं आपण म्हणिा त्याप्रर्ाणें यज्ञयागार्ळ
ु े जलधारा, जलधारांर्ळ
ु े अन्न
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इत्यादी हे अगदी यथायोग्य आहे. र्नष्ु याला जगायला अन्न आवश्यकच आहे. हे ही
अगदी खरे . पण वेदािं आवश्यक िेवढे स्वीकारा, अतधकाचा र्ोह ठे ऊ नका.
अतधकाचे दान करा. असेही सांतगिले आहे. आपण वेदाची एक आज्ञा ऐकिो व
दसु ऱ्या आज्ञेकडे सोयीस्करपणे दल
ु मष क करिो. त्याला र्ोगासक्ती एवढे एकच कारण
आहे. स्वि:च्या पररवाराला तनवामह परु िे ठे ऊन अतधकाचे दान आपण करिो कां?
उदाहरणाथम आपलाच प्रश्न घ्या. आपल्या प्रश्नाचा रोख यज्ञकर्ामची आवश्यकिा
असल्याचे सर्थमन करण्याकडे आहे. वेदानं ीच िे सातं गिले आहे िर तनतवमवाद सत्य
आहे. पण आपण आपल्या तवक्रर्ी वैर्वशाली यज्ञाच्या सर्थमनाचा र्िु ा तवचारािं
घेऊन बाकीचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू. आपण ज्या प्रकारे यज्ञ करिा आहाि
त्या प्रकारचे यज्ञ आपले सवम तशष्य करूं शकिाि का?ं तनतश्चिच नाही. का?ं िर
त्यांना िर्ु च्या सारखे गांव काही इनार् तर्ळालेले नाही. आपल्या व्याख्ये प्रर्ाणें
आपल्याच सारखे यज्ञ करावयाचे िर त्या प्रत्येक तशष्याला एक एक गांव इनार्
तर्ळवावे लागेल. म्हणजेच प्रत्येक तशष्याला एक एक गांव इनार् तर्ळवण्याची
पात्रिा आली पातहजे. आिा गरु या नात्याने तशष्याचं ी िेवढी पात्रिा येण्याची
जबाबदारी ओघानें आपल्यावरच येिे नाही कां?”
इथे र्ात्र प्रर्ाकर चांगलेच ष कब्ु ध झाले. एकिर तशष्यांना आपल्या िोडीचे
करण्याची कल्पनाच त्यानं ा सहन होईना. तशष्य हा कायर्चा तशष्य. त्याच्ं यािला
उन्र्त्तपणा उफाळून वर आला. आचायम आपल्या तशष्यानं ा तचथावणी िर देि
नाहीि? र्ी र्ाझ्या गरु ं च्या कडून तशष कण घेिल्यावर स्वि:च्या पररश्रर्ाने ही तवद्ा
वाढवली आहे. घनपाठ के ला आहे. र्रपरू अभ्यास के ला. र्त्रं , सतं हिा, प्रश्न,
अनवु ाक, ब्राह्मण इत्यादी सवम कंठस्थ के ले हे सवम र्ाझ्या स्वि:च्या पररश्रर्ाचे आहे.
त्यानिं र र्ीर्ांसा वगैरे सवम र्ी स्वि:च्या र्ेहनिीवर के लेले आहे त्याि गरु ं चा काय
सबं ंध? तवद्ा वाढवनू र्ी िी स्वकिृमत्वाने तटकवली आहे. यशस्वीरीत्या वापरून यश
तर्ळवले आहे. लोकांना आदर तनर्ामण झाला िो र्ाझ्या स्वि:च्या उद्र्शीलिेर्ळ
ु े.
र्ाझ्या तजर्ेला साही शास्त्रांचा सराव आहे. र्ी अस्खतलि उच्चार करिो.
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र्ोठर्ोठ्या यज्ञांची रचना र्ी करिो. त्याच र्ाझ्या किृत्म वाचे हे फळ आहे. त्यार्ळ
ु ेच
हे गांव राजाने र्ला इनार् तदले आहे. हे िर एकच आहे पण अशी अनेक गांवे र्ी
इनार् तर्ळवण्याची र्ाझी धर्क आहे. र्ी िी तर्ळवीन सद्ध
ु ा. पण हा सन्ं यासी र्ाझी
ही किमबगारी तवचाराि न घेिा र्ाझ्याच तशष्याच्ं या सर्ोर र्लाच अडचणीि
आणण्याचा प्रयत्न करीि आहे. त्यार्ळ
ु े सवम तशष्यांच्या सार्ोरच याला आपल्या
किृमत्वाची जाणीव द्ावी. त्यांिनू च र्ाझ्या तशष्यांना र्ाझी र्हानिाही सर्जेल. ह्या
हेिनू े आचायाांना थाबं वीि प्रर्ाकर म्हणाले, “वा:! आचायम! आपण सगळीच
जबाबदारी र्ाझ्यावर टाकण्याचा प्रयत्न करिा आहाि. पण त्या प्रत्येक तशष्याने
स्वि:च र्ेहनि करून आपली तवद्ा वाढवली पातहजे. र्ाझ्या गरु ं च्या कडून र्ी
तवद्ा तशकलो. िी वाढवली. त्याच्ं या पेष का जास्ि तवद्ा, धन, र्ानर्रािब, लौतकक,
इनार् इत्यादी स्वकिृमत्वाने कर्ावले आहे. त्यािं र्ाझ्या गरू
ु ं चा काहीही सबं ंध नाही.
र्ी स्वकिृमत्वाने हे यश प्राप्त करून स्वि:च गरु पदी बसलो आहे. त्यांि र्ाझ्या गरु ं चा
काहीही सबं ंध नाही. ” हे ऐकिाच आचायम अत्यंि गर्ं ीर झाले. प्रर्ाकर सर्ोवार
तवजयीर्द्रु ने ें पाहू लागले. इिक्याि आचायम आपल्या खणखणीि व र्धरु आवाजाि
प्रर्ाकरांना म्हणाले,
“र्षडंगातदवेदो र्ख
ु े शास्त्रतवद्ा
कतवत्वातद गद्ं सपु द्ं करोति।
र्नश्चेन्न लग्नं गरु ोरंतघ्रपद्मे
ििः तकं ििः तकं ििः तकं ििः तकर्।् ।३।।
यशो र्े गिं तदष कु दानप्रिापाि्
जगद्वस्िु सवां करे सत्प्रसादाि।्
र्नश्चेन्न लग्नं गरु ोरंतघ्रपद्मे
ििः तकं ििः तकं ििः तकं ििः तकर्।् ।६।।
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साही शास्त्रे तजर्ेवर खेळि असिील, गद्, पद् रचनेसाठीं तवपल
ु
शब्दसपं त्ती आहे रचना कौशल्य व प्रतिर्ा हे सद्ध
ु ां आहेि पण र्न जर गरु चरणी
लीन नसेल िर त्या सवाांचा काय बरे उपयोग?
र्ाझा व्यवहार, र्ाझा उद्ोग, र्ाझे यश, र्ाझे दानशरू त्व, र्ाझी
दशतदशािली कीिी, र्ाझ्या कृ पेर्ळ
ु े काहीही तर्ळू शकिे असे म्हणणाऱ्याचे र्न
जर गरु चरणी सर्तपमि नसेल व गरु ं च्या पेष का आपण श्रेष्ठ आहोि असे वाटि असेल
िर िे सवमच तनथमक नाही कां? आचायाांचा शािं पण कणखर आवाज व अथमपणू म
रचना ह्यार्ळ
ु े प्रर्ाकराचे तशष्यच काय पण प्रर्ाकर स्वि:च तवचाराि पडला.
आपल्या बोलण्याचा पररणार् नेर्का आपल्याच तवरोधािं िो हिबद्ध
ु िर झालाच
पण सपं णू म तशष्य वगामने आचायाांना जोडलेले हाि पाहून िो अवाक् झाला. त्याच्या
र्नाि तवचारांचे आविमन झाले. आचायाांच्या बोलण्यािला तनिांि प्रार्ातणकपणा
प्रर्ाकराला जाणवला. आपण तकिी आत्र्कें तद्रि झालो आहोि हे जाणवले.
आचायम तवनयाने बोलि असल्याचे त्याला जाणवि होिेच. आचायाांच्या बोलण्याि
गवम अथवा अतर्र्ान यांचा लवलेशही नाही हे प्रर्ाकरला र्नोर्न जाणवले.
आचायाांच्या ह्या बोलण्यावर कोणिाच तबनिोड यतु क्तवाद त्याला स्र्रे ना. िो
आचायाांच्या शािं व िेजस्वी चेहऱ्याकडे िे पढु े काय बोलिाि हे ऐकण्यासाठी
के तवलवाण्या नजरे ने पाहू लागला. आचायम बोलू लागले,
वदन्िु शास्त्रातण यजन्िु देवान्
कुवमन्िु कर्ामतण र्जन्िु देविाः ।
आत्र्ैक्यबोधेन तवनातप र्तु क्तः
न तस्यति ब्रह्मशिान्िरे ऽतप ॥ ६ ॥
तचत्तस्य शद्ध
ु ये कर्म न िु वस्िपू लब्धये ।
वस्ितु सतद्धतवमचारे ण न तकंतचत्कर्मकोतटतर्ः ॥ ११ ॥
प्रर्ाकर आपण म्हणिा साही शास्त्रे आपल्या तजर्ेवर खेळिाि. आपण
यज्ञयाग यशस्वी करिा हे सवम आपण फलप्राप्तीसाठी, र्ौतिक सौख्यासाठी
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अनिं काल जरी करीि रातहला िरी त्यार्ळ
ु े आपल्याला खरे सर्ाधान तर्ळणार आहे
कां? र्ौतिक सौख्य त्या त्या काळापरु िे र्यामतदि सौख्य देिे पण तचरकालीन सौख्यआनदं कशार्ळ
ु े प्राप्त होिो याचा कधी तवचार के ला आहे कां? वेदप्रतणि कर्म हे
तचत्तशद्ध
ु ी साठी असिे. र्ौतिक सौख्य उपर्ोगण्यासाठी िे करावयाचे नसिे. िो र्ोग
त्यार्धनू आपोआप तर्ळि असिो हे जरी खरे असले िरी त्या कर्ामचे िे उतिष्टच
नाही. आपण ज्याला किृत्म व किृमत्व म्हणिा त्याला र्गवद्गीिेि र्गवान् श्रीकृ ष्ण
असे म्हणिाि,
प्रकृ िेः तक्रयर्ाणातन गणु ःै कर्ामतण सवमशः |
अहङ्कारतवर्ढू ात्र्ा किामऽहतर्ति र्न्यिे ||३-२७||
सत्व-रज-िर् ह्या तत्रगणु ाच्ं या साम्यावस्थेला प्रकृ िी असे सबं ोधले जािे. त्याच
गणु ांकडून कर्े घडवली जािाि. िी लौतकक व शास्त्रीय अशी दोन्ही प्रकारची
असिाि. पण देहते न्द्रयांना अहक
ं ाराने ‘र्ी किाम आहे’ अशी र्ावना उत्पन्न होिे व
के लेल्या कृ िीला िो “स्वकिृमत्व” सर्जण्याचा र्ख
ू मपणा करिो. आपण र्ला नैष्कम्यम
म्हणजे काय हे तवचारले याचा र्ला आनदं च आहे. नैष्कम्यम र्ी प्रतिपादन करीि
नाही. िे र्गवान् श्रीकृ ष्ण प्रतिपादन करिाि िे ही वेदाधारे च. नैष्कम्यम म्हणजे
फलासक्ती सोडून ब्रह्मापमण के लेले कर्म! नाही िरी प्रत्येक तक्रया-कर्म, यज्ञयाग
इत्यादी पणू म के ल्यावर आपणही “ित्सि् ब्रह्मापमणर्स्ि”ु असे म्हणिाच िे काय
के वळ उपचार म्हणनू ? पण त्याच म्हणण्याि खरा र्ाव तनर्ामण झाला व र्ानतसक
अवस्था िशीच झाली िर िेच “नैष्कम्यम” होईल. अद्वैि म्हणजे र्गवन्िाशी के लेला
ऐक्य र्ाव. आपली उत्पत्ती र्गवंिापासनू झालेली आहे. पण आपण म्हणजे र्गवंि
नाही. जसे लाटा जरी सर्द्रु ापासनू झालेल्या असल्या िरी त्यांना कोणी सर्द्रु म्हणि
नाहीि िर सर्द्रु ाच्या लाटा असेच म्हणिाि. िसेच आपले आहे लाटा जशा
सर्द्रु ाशी एकरूप असिाि म्हणजे वेगळ्या नसिाि िसेच आपण आपले वेगळेपण
तवसरून र्गविं ाशी एकरूप होणे हे अद्वैि. सर्द्रु ावरच्या लाटा म्हणजे सर्द्रु ावरचे
अनेक िरंग. त्या प्रत्येक िरंगाि सर्द्रु ाचेच पाणी असिे िरी प्रत्येक िरंग वेगळा
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तदसिो. िद्वि आपण एका र्गवंिाचेच िरंग आहोि पण गणु ातधक्यार्ळ
ु े तवतवध
र्ावाने वावरि असिो. सवाांचे आत्र्ित्त्व एकच असिे. सोन्याचे अनेक दातगने
बनिाि. त्या प्रत्येक दातगन्याि सोनेच असिे. पण म्हणनू अंगठीला अंगठीच
म्हणिाि. बांगडीला बांगडीच म्हणिाि. फार िर सोन्याची बांगडी म्हणिाि. िसेच
आपण र्गवंिाचे आहोि. आपण जरी अनेक तदसि असलो िरी र्ळ
ू र्गवत्कृ पा
जाणीवेि ठे वणे ह्याचे नाव अद्वैि. तह र्ावना सरावाने अिं :कारणांि एकदा दृढ झाली
कीं र्ग “अद्वैिािनू च नैष्कम्यम” प्राप्त होिे. कारण तिथें जीवाचे जीवपण लोप
पावलेले असिे. जसे सोन्याचा कोणिाही दातगना तविळवला कीं त्याचे तनखळ
सोनेच होिे. िद्विच जीवाचे जीवपण लोप पावले कीं िो र्गवत्स्वरूप होिो. िेच
अद्वैि. त्या अवस्थेि “यद्त्कर्म करोतर् ित्तदतखलं प्रर्ो िवाराधनर्|् ” ही धारणा दृढ
होऊन ज्ञानाचा म्हणजे आत्र्ज्ञानाचा उदय होिो. िो पररपक्व झाला कीं त्याला हे
सर्जिे “न तनरोधो न चोत्पतत्तनम बद्धो न च साधक: | न र्र्ु ष क
ु नु म वै र्क्त
ु इत्येर्षा
परर्ाथमिा ||३२||” इथे प्रलय नाही, उत्पत्ती नाही, कोणी बद्ध नाही कीं साधक नाही,
कोणी र्र्ु ष क
ु ु नाही कीं र्क्त
ु ही नाही हाच खरा परर्ाथम आहे. ह्यालाच अजािवाद
म्हणा, परर्ाथम म्हणा की आतणक काही म्हणा. “अगा जे घडलेची नाही त्याची वािाम
पसु सी काई” अशी अवस्था असल्यावर जे काय सर्जिे िे शब्दाच्ं या पलीकडले
असिे. वणमनाच्या बाहेरचे आहे. त्यार्ळ
ु े तदसणाऱ्या प्रत्येक वस्ििु परब्रह्म आहे िे
अखडं आहे. अिटू आहे. िे एकही नाही अथवा शन्ू यही नाही. िेच एक सत्य आहे
हे कळल्यावरच सृष्टीचे तर्थ्यत्व अ्यातत्र्क पािळीवर सर्जणार. प्रर्ाकरा! आपण
नीट तवचार करा. आपल्याला वेदांचे शब्दज्ञान तवपल
ु आहे. िे जर र्ननासाठी
तवचारांि घ्याल िर सवम प्रश्नांची उकल आपोआपच होईल. ”
इिके बोलनू आचायम थांबले. प्रर्ाकरांचे सवम तशष्य हे ऐकि होिे. त्यांच्या
अंगावर रोर्ाचं उर्े रातहले होिे. आनदं ातिशयाने त्यांनी एका सरु ांि “आचायम देवो
र्व” असा जयजयकार के ला. प्रर्ाकर उठून उर्े रातहले. त्यांनी आचायाांना
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नम्रिापवू मक वंदन के ले. प्रर्ाकरांनी आचायाांचे तशष्यत्व पत्करले. तशष्यप्रज्ञा म्हणजे
काय हे त्यांना कळले.
इिक्याि घरािल्या आिल्या बाजसू हालचाल झाली. तशष्य र्रार्र दिु फाम
झाले. प्रर्ाकरांची पत्नी आपल्या आठ वर्षामच्या र्क
ू र्ल
ु ाला घेऊन येि होिी. िी
आचायाांच्या सर्ोर आली. त्यांना वंदन करून अश्रपु णू म नेत्रांनी आपल्या पत्रु ाला तिने
आचायाांच्या सर्ोर उर्े के ले. िी इिकी र्ावतववश झाली होिी कीं तिच्या र्ख
ु ािनू
शब्द फुटि नव्हिा. िी काही बोलण्याच्या र्न:तस्थिीि नव्हिी. आचायाांनी तिचे
र्नोगि जाणले. त्या बालकाच्या र्स्िकावरून हाि तफरवनू म्हणाले,
“कस्त्वं शििो कस्तय कुतोऽशि गन्ता शकं नाम ते ्वं कुत आगतोऽशि |
एतन्मयोक्तं वद चार्भक्वं म्रीतये रीशत शववर्भनोऽशि ||”
“बाळा! िंू कोण आहेस? कोणाचा पत्रु आहेस? आतण कुठें तनघाला आहेस?
िझु े नाव काय? कोठून आला आहेस? बाळा र्ाझ्या र्नांि िझ्ु याबिल प्रेर् उत्पन्न
झाले आहे म्हणनू िंू र्ला ह्या प्रश्नांची उत्तरे दे!” त्या बालकाने ित्काळ उत्तर तदले,
“नाहं मनुष्यो न च देव यषो ो न राहामणक्षो शवयव्यशयि्रा:ा| |
न राहमणकचारी न गहृ ी न वनस्तथो शर्षो नु भ नाहं शनजबोर्रूप| ||”
र्ी र्नष्ु य नाही, देव नाही, यष क नाही, ब्राह्मण, ष कतत्रय, वैश्य अथवा शद्रू सद्ध
ु ा
नाही. ब्रह्मचारी वा गृहस्थी नाही, वानाप्रस्थी वा सन्ं यासी पण नाही िर र्ी तनज्बोधाने
पररपणू म ब्रह्मरूप झालेला तनत्य व सत्यस्वरूपी आत्र्ा आहे!”
“सर्स्िेर्षु वस्िष्ु वनस्ु यिू र्ेकं सर्स्िातन वस्ितू न यन्न स्पृशतन्ि ।
तवयद्वत्सदा शद्ध
ु र्च्िस्वरूपं स तनत्योपलतब्धस्वरूपोऽहर्ात्र्ा ॥”
जे सवम वस्िंर्ू ्ये एकवटले आहे पण एकही वस्िू त्याला स्पशम करू शकि नाही.
िे आकाशाप्रर्ाणे शद्ध
ु व र्ल रतहि असलेले आत्र्ित्त्वच र्ाझे स्वरूप आहे. असे
बोलनू त्याने आचायाांच्या चरणाला तर्ठी र्ारली. त्याचा त्या वेळचा र्ावावेग
इिका प्रर्ावी होिा कीं तिथे उपतस्थि असलेल्या प्रत्येकालाच आचायाांच्या चरणी
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लोळण घ्यावीशी वाटि होिी. र्ग थोड्यावेळाने र्ावावेग कर्ी झाल्यावर त्या
बालकाने आचायाांकडे सन्ं यास घेण्याची इच्िा व्यक्त के ली. िशी प्राथमना के ली.
आचायाांनी त्याला सन्ं यास तदला व त्याचे नाव “हस्िार्लक” (म्हणजे
िळहािावरील आवळ्या सारखे तवश्व पाहणारा!) असे ठे वले. प्रर्ाकर व त्याची
पत्नी यांना आसर्ान ठें गणे वाटू लागले.
आचायाांची तवजयपिाका प्रयागच्या चारी तदशांना फडकू लागली. प्रर्ाकरा
सारख्या सतु वख्याि तर्र्ासं कानेही आचायाांचे तशष्यत्व पत्करल्याची वािाम सवमत्र
पसरली. त्यार्ळ
ु े सवम सार्ान्यच काय पण वेदान्िीही आचायाांकडे येऊन त्यानं ा
आपले र्ोष कगरु र्ाननू दीष का घेऊ लागले. घरोघरी अनेक तचत्रकारानं ी आचायाांची
तवतवध तचत्रे रंगवायला सरु वाि के ली. पररणार् असा झाला कीं प्रयागच्या सवम
पररसरांि आचायाांचा जयघोर्ष आकाशांि दर्ु दर्ु ू लागला. घरोघरी आचायाांचा
प्रतिर्ा स्थापन होऊन त्यांनी राचालेली तवतवध स्िोत्रे र्क्ती र्ावाने गायली जाऊ
लागली. परर्ेश्वराच्या र्क्तीचा परू लोटू लागला िो आचायाांच्या स्िोत्रांनी!
वैतदकधर्ामचे पनु रज्जीवन झाले. अनेक बद्ध
ु पथं ीय वेद प्रर्ाण र्ाननू आचायम जे
सांगिाि िे प्रर्ाण र्ानू लागले.
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कौशाांबीतला चमत्कार
आचायम श्रीवल्लीहून कौशबं ीकडे तनघाले. कौशबं ीला त्या काळांि अनन्य
साधारण र्हत्व प्राप्त झालेले होिे. कारण यतु धतष्ठराच्या निं र आठव्या तपढीि
नेतर्चक्र हा राजा हतस्िनापरु ािं राज्य करीि होिा. त्याच्या कारतकदीि यर्नु ल
े ा
प्रचडं र्हापरू आला व त्या परु ाने सपं णू म हतस्िनापरु उ्वस्थ झाले. म्हणनू नेतर्चक्र
राजाने आपली राजधानी कौशांबीला स्थापन के ली. पढु े नेतर्चक्रच्या चवथ्या तपढीि
सर्षु णे नार्क र्हापराक्रर्ी राजा झाला. िो चक्रविी म्हणनू र्ान्यिा पावला. त्यार्ळ
ु े
कौशांबी र्रर्राटीस आली. ष केर्क हा कुरकुलािला शेवटचा राजा. त्यानिं र
कौशाबं ी जरी राजधानी रातहली नव्हिी िरी िे एक र्हत्वाचे शहर गणले जाऊ
लागले. त्या कौशांबीि आचायम आले. प्रथर् िे कौशाबं ीच्या ग्रार्देविेचे म्हणजेच
र्क
ु ांतबके च्या र्तं दराि आले. र्क
ु ांतबके ला त्यांनी र्तक्तर्ावाने पण तन:शब्द वंदन
के ले. कोणिेही नवीन स्िोत्र न करिा के लेले हे पतहलेच वदं न होिे. बरोबर असख्ं य
तशष्य होिे. त्यांना र्ोठे आश्चयम वाटले. आचायम प्रदतष कणा करून पन्ु हां एकवार
साष्टागं नर्स्कार करून बाहेर बाहेर पडले.
कौशबं ीच्या एका गल्लीिनू जािाना त्याच्ं या कानावर अत्यंि करण
तवलापाचा ्वनी आला. ज्या घरािनू िो तवलाप येि होिा तिथे िे ष कणर्र थांबले.
करण स्वरािं कोणी िरी र्क
ु ातं बके ला म्हणि होिे “आई र्क
ु ातं बके कां अशी तनष्ठुर
झालीस. आम्ही िझ्ु या चरणी आश्रय घेिला. िो िझ्ु या कृ पेसाठीच नां? र्ग अशी
अवकृ पा होण्या इिपि आर्चा काय अपराध झाला? हे कृ पाविं े िचंू जर अशी
तनष्ठुर झालीस िर आम्ही कोणाला आळवायचे?” आतण अत्यंि करण स्वरांि िो
वृद्ध गृहस्थ रदन करू लागला. देवीशी अशाप्रकारे बोलनू तवलाप करणाऱ्याचे दःु ख
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िरी काय असावे हे जाणनू घ्यावे म्हणनू आचायम घरािं जाऊ लागले. जर्लेल्या व
तखन्न झालेल्या इिर लोकानं ी आदराने आचायाांना वाट करून तदली. “र्िू दयां
तवस्िारय____” अशी प्राथमना करणाऱ्या आचायाांना दया उत्पन्न होणे अगदी
स्वार्ातवकच होिे. आि येिाच
ं त्यानं ा एक वृद्ध दपं िी शोक करिाना तदसली.
र्क
ु ांतबके च्या कृ पेने त्यांना वृद्धापकाळाि पत्रु रत्न प्राप्त झाले होिे. पण बालपणीच
त्याला र्ृत्यू आलेला होिा. त्या पत्रु ाचे प्रेि सर्ोरच पडले होिे. आचायम गंर्ीर होिे.
सात्ं वना देण्यासाठी आचायम त्या बालकाच्या तपत्याला म्हणाले, “ अरे रे! फारच
ददु वै ी घटना आहे. प्रारब्ध बलवत्तर असिे. आपण तकिी काल शोक करणार?
घडलेली घटना खरे च ददु वै ी आहे! आपण शोक आवरा. ” आचायम हे त्यािं
हळुवारपणे व प्रेर्ाने म्हणाले. त्यावर िो वृद्ध गृहस्थ तकंतचि् काल आचायाांकडे
पाहून म्हणाला, “प्रर्ो! आपण सन्ं यासी आहाि. आपण अत्यंि िेजस्वी आहाि.
र्ाझ्या सर्ोर जणू र्गवान् तशवशक
ं रच्या स्वरूपािं आपण आला आहाि. पण
प्रारब्ध म्हणनू र्ाझे कसे सर्ाधान होणार? प्रारब्धाचा ष कय व्हावा म्हणनू च
र्गवद्भक्ती वेदशास्त्रांि प्रर्ाण र्ानली आहे. र्ला र्ल
ु नव्हिे. िे र्क
ु ांतबके च्या
कृ पाप्रसादाने उतशरा कां होईना पण प्राप्त झाले. तिच्याच कृ पेचे हे फळ. पत्रु पौत्र
धनधं ान्यं हस्त्यश्वातदगवे रथर्् | प्रजानां र्वसी र्ािा आयष्ु र्न्िं करोिु र्े || हे
श्रीसक्त
ू ािच आहे ना?ं त्यािं च “र्वतन्ि कृ िपण्ु यानां र्क्तानां श्रीसक्त
ू ं जपेि् ||” असेही
म्हटले आहे. र्ग हे पण्ु य काय उपयोगाचे? त्यांिच शेवटी असा आशीवामदही तदला
आहे “श्रीवचमस्वर्ायष्ु यर्ारोग्यर्ातवधाच्िोर्र्ानं र्हीयिे | धान्यं धनं पशंु
बहुपत्रु लार्ं शिसवं त्सरं दीघमर्ाय:ु ||” देवा! फक्त प्रारब्धच प्रर्ाण र्ानायचे असेल
िर र्ग ही असली स्िोत्रे व देव-देविांची र्न:पवू क
म पजू ा करण्याची िरी काय गरज
होिी? र्ी व र्ाझ्या पत्नीने सद्धर्म व सदाचार कधी सोडलेला नाही. ” पन्ु हां उसासा
टाकून िो वृद्ध म्हणाला, “हे प्रर्ो! ज्या दःु खाि र्ी व र्ाझी पत्नी आहोि त्या
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दःु खाने आर्ची आिडी तपळवटली जाि असिाना प्रारब्ध कसे प्रर्ाण र्ान?ू
आपल्या शास्त्रािं अनेक फलश्रिु ी सातं गिलेल्या आहेि. बालपणापासनू त्या र्नावर
ठसल्यावर प्रारब्ध उणे असल्यावर त्या त्या काम्यव्रिांना अनसु रणे हे अयोग्य
र्ानायचे का?ं अहो र्ला र्ृत्यू येिा िर काही प्रश्न नव्हिा. कारण अचेिन देहाला
काही सवं ेदना उरि नाहीि. पण ज्याच्या बाललीलांनी र्न हतर्षमि होि होिे, जो
कुलदीपक म्हणनू वावरि होिा. सख
ु वीि होिा. आिां आपल्या र्ृत्यनू िं र आपले
औ्वमदते हक करण्यास कोणी िरी आहे ही धारणा आर्च्या र्नािं बळावली होिी.
त्या र्ावनेलाच आई र्क
ु ांतबके ने िडा तदल्यावर आपण सांगि असलेला प्रारब्धाचा
वेदािं कसा बरे रचावा? आपण र्ला ष कर्ा करा. . . ” असे म्हणनू पत्रु ाच्या अगं ावर
पडून िो वृद्ध “बाळा! अरे , असा कसा तनष्ठुर झालास रे ? एकदा अगदी फक्त एकदां
िरी र्ला घट्ट तर्ठी र्ार रे . . . . . ”त्या वृद्धाचे सगळे अंग गदागदा हालि होिे.
बालकाचा नक
ु िाच र्ृत्यू झालेला होिा. त्याची िी करण अवस्था पाहून
आचायाांच्या नेत्रांिनू ही अश्रू तटपकले. त्यांना “अहन्ं यम्ब रातत्रसर्ये सर्यांिरे वा. . .
” हा सवं ाद आठवला. आचायम र्ावतववश झाले. आचायाांच्या र्नांि त्या वृद्ध
दम्पिी बिल करणा उत्पन्न झाली आतण िे र्क
ु ांतबके ची प्राथमना करू लागले,
र्वातन स्िोिंु त्वां प्रर्वति चितु र्मनम वदनैः
प्रजानार्ीशानतस्त्रपरु र्थनः पञ्चतर्रतप।
न र्षड्तर्ः सेनानीदमशशिर्ख
ु रै ्यतहपतिस्िदार्न्येर्षां के र्षां कथय कथर्तस्र्न्नवसरः॥१॥
हे आई र्वानी, िझु ी स्ििु ी तजथे चिर्ु ख
मु ब्रह्मा, पचं र्ख
ु ी तशव, र्षण्र्ख
ु ी
कातिमकेय व सहस्त्रर्ख
ु ी शेर्ष ह्यांनाही जर्ि नाही तिथें िी इिरांना कशी जर्ेल बरे ?
पण
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कृ पापाङ्गालोकं तविर िरसा साधचु ररिे
न िे यक्त
ु ोपेष का र्तय शरणदीष कार्पु गिे।
न चेतदष्टं दद्ादनपु दर्हो कल्पलतिका
तवशेर्षः सार्ान्यैः कथतर्िरवल्लीपररकरै ः॥१०॥
हे सदाचारी सज्जनाचं े कल्याण करणाऱ्या र्ािे, र्ी िल
ु ा शरण आल्यावर िंू
र्ाझ्याकडे दल
ु मष क करणे योग्य नाही. िंू ित्काळ िझ्ु या कृ पेचा कटाष क र्ाझ्यावर टाक.
(हा ब्राह्मण म्हणिो त्या प्रर्ाणें) इतच्िलेली गोष्ट जर िंू देणार नसशील िर कल्पिरू
व इिर झडु पे यांि काय फरक आहे बरे ?
वसन्िे सानन्दे कुसतु र्िलिातर्ः पररवृिे
स्फुरन्नानापद्मे सरतस कलहसं ातलसर्ु गे।
सखीतर्ः खेलन्िीं र्लयपवनान्दोतलिजले
स्र्रे द्स्त्वां िस्य ज्वरजतनिपीडापसरति॥२०॥
वसिं ऋिनू े बहरलेल्या वेलींनी वेढलेल्या, कलहसं ांच्या रांगांनी र्ालेल्या
तवतवध कर्ले फुललेल्या आतण र्लयपवमिावरून येणाऱ्या वाऱ्याने तनर्ामण होणाऱ्या
लाटांच्या र्ानससरोवरांि िंू आपल्या सख्यांसह क्रीडा करीि असिेस, अशा िझु े
स्र्रण करणाऱ्यांची ससं ारिापापासनू होणारी पीडा दरू होिे. (िी िंू ह्या वृद्ध दपं िीचे
दःु ख जाणनू दरू कर. ) आचायाांनी अशी प्राथमना करून त्या बालकावरून आपली
अर्ृि दृष्टी तफरवली. त्याबरोबर िे बालक झोपेिनू जागे व्हावे िसे जागे झाले व
आपल्या तपत्याला त्याने घट्ट तर्ठी र्ारली. त्या वृद्ध दम्पिीच्या नेत्रांिनू वाहणाऱ्या
द:ु खाश्रंचू े आनदं ाश्रिू रपांिर झाले. त्या दपं तिने आपल्या पत्रु ासह आचायाांच्या
चरणावर र्स्िक ठे वले.
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कुमारीलभट्ट व आचार्ि भेट
हा हा म्हणिा ही बािर्ी कौशांतबि पसरली. अनेक तवद्वान व अतधकारी
आचायाांच्या दशमनास आले. आचायम वैतदक सनािन धर्ामचे पनु रज्जीवन करीि
असल्याचे लष कािं घेऊन त्यािं ल्या काही अतधकारी लोकानं ी आचायाांना तसद्धपरु ला
जाऊन कुर्ारील र्ट्ट यानं ा र्ेटण्याची प्राथमना के ली. कारण कुर्ारील र्ट्ट यानं ी राजा
सधु न्व्याच्या द्वारके च्या दरबारांि जैनपथं ीय आचायाांचा परार्व करून राजाला
वैतदक धर्ामचे र्हत्व पटवनू तदले आहे. त्यार्ळ
ु े राजाश्रय प्राप्त झाला आहे. पण
आिा कुर्ारील र्ट्ट हे िर्षु ातग्नर्ष कण करण्याच्या ियारीि असल्याचे सर्जिे. आपण
त्यांचे र्िपररविमन करून त्यानं ा वाचवावे.
आचायाांनी ित्काळ तसद्धपरु ला जाण्याचा तनणमय घेिला. कौशांबीिील
अनेक तवद्वान र्डं ळी आचायाांसह तनघाली. पद्मपादाचायम व तचत्सख
ु ाचायम हे
आचायाांना ष कणर्रही अंिर देि नव्हिे कारण आचायाांर्ळ
ु े वैतदक सनािन चर्ामचे
होणारे पनु रज्जीवन जैन आचायाांना अस्वस्थ करू लागले होिे. त्यानं ा अनेक
तवरोधक तनर्ामण झाले होिे. पद्मपादाचायम हे बालपणापासनू नृतसहं ाचे उपासक होिे.
त्याचं ी नृतसहं उपासना उत्तरोत्तर वाढिच चालली होिी. आपल्या उपास्यदेविेची
प्राथमना करिाना पद्मपादाचायम न तवसरिा आचायाांना सरं ष कण देण्यासाठी नृतसहं ांची
प्राथमना करीि असि. पद्मपादाचायम यांचे र्ार्ा तदवाकर हे प्रर्ाकराचायम यांचे तशष्य.
प्रर्ाकराचायम हे कुर्ारील र्ट्ट यांचे तशष्य. त्यार्ळ
ु े पद्मपादाचायाांना कुर्ारीलर्ट्ट
यांच्या बिल बरीच र्ातहिी होिी. त्यांि काशी-प्रयाग-श्रीवल्ली इत्यादी तठकाणाहून
व तवशेर्षि: कौशांबीिील कुर्ारील र्ट्टांच्या अनेक तशष्यांकडून खपू च र्ातहिी
तर्ळाली होिी. िे आज ६४ वर्षाांचे असनू आचायाांपष क
े ा ४८ वर्षाांनी वडील आहेि.
कुर्ारील र्ट्ट यांनी अलौतकक कायम के ले होिे. कुर्ारील र्ट्ट यांना वैतदक सनािन
धर्मच अतर्प्रेि होिा. प्रथर् त्यांनी वेदा्ययन करून कर्मकांड-र्त्रं -िंत्र आत्र्साि
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के ले. त्याच्ं या काळाि उत्तरे कडे जैनांचे प्राबल्य खपू च वाढलेले होिे. त्यांना जैन
पथं ाचा जराही द्वेर्ष नव्हिा. कारण जैन वैतदक र्त्रं ाचेच पठण करीि असि. पण िेच
र्त्रं िे तनरीश्वरवादासाठी वापरून आकारण चािवु मण्यावर हल्ला चढवीि असि.
अतहसेच्या नावाखाली यज्ञाला तवरोध करीि असि. त्यार्ळ
ु े सार्ान्यजन सश
ं यग्रस्ि
होई. पवू ीच्या जैन आचायाांनी राजे लोकांवर िाप पाडून जैनपथं ाला राजाश्रय
तर्ळवनू तदला होिा. त्यार्ळ
ु े अतधकच गोंधळ होऊ लागला. त्यांिलाच राजा
सधु न्वा. हा र्गवान् श्रीकृ ष्णाच्ं या द्वारके चा राजा. कुर्ारील र्ट्ट यानं ी आपल्या
िपश्चये निं र र्िु ार् जैनपथं ाच्ं या गरू
ु ं कडे जाऊन जैनपथं ाि प्रवेश के ला होिा.
त्याकाळािं जैनपथं ाच्या सवमश्रेष्ठ गरू
ु ं ना र्हावीर र्ानि असि. आिां कुर्ारील र्ट्ट
यानं ी र्हावीराचं े तशष्यत्व स्वीकारले. त्यावेळी कुर्ारील र्ट्ट त्या र्हावीराचं े
पट्टतशष्य झाले. पण काही काळानी त्या र्हावीरांचे तनवामण झाले. त्याच्ं या जागी
दसु रे र्हावीर आले. िे आधीपासनू च कुर्ारील र्ट्टांचा द्वेर्ष करीि होिे. आिा िर
काय कुर्ारील र्ट्ट आयिेच त्यांच्या िावडीि सांपडले. त्यांनी कुर्ारील र्ट्ट यांना
िळायला सरु वाि के ली. िे कुर्ारील र्ट्ट यांना पटेना. कारण िळ म्हणजे तहसं ाच
असा र्हावीरांचाच तसद्धांि िे र्हावीरांना पटवनू देण्याचा प्रयत्न करीि. त्यार्ळ
ु ें त्या
र्हावीरांनी कुर्ारील र्ट्ट यांची जैन पथं ािनू हकालपट्टी के ली. पण कुर्ारील र्ट्ट
यानं ी तजिका काल जैनपथं ाि काढला होिा िेवढ्या काळाि त्यानं ी जैनपथं ाचं े
र्ल
ू र्िू ग्रथं अभ्यासले िेंव्हा त्याच्ं या हे सहज लष कािं आले कीं ही सवम उपतनर्षदेच
आहेि. ह्या उपतनर्षदां खेरीज वेगळ्या पद्धिीचे ित्त्वज्ञान प्रतिपादन करून लोकानं ा
आपल्याकडे आकतर्षमि करण्याची कलाही इथे तशकवली जािे हे त्यांनी जाणले. ह्या
सवम गोष्टी लष कांि आल्यावर त्या पथं ाि खरे नवीन तशकण्या सारखे काहीच
नसल्याचे त्यांना कळले. त्यार्ळ
ु े झालेली हकालपट्टी कुर्ारील र्ट्ट यांच्या
पथ्यावरच पडली. कारण त्यांना जैन पथं ाचे उच्चाटन करण्याची सधं ी हवी होिी.
आिां जैनपथं सोडल्यावर र्क्त
ु झालेले कुर्ारील र्ट्ट द्वारके च्या राजा सधु ान्व्याकडे
गले. राजा सधु न्वा हा अत्यिं प्रजातहिदष क व तवद्वानाचं ा आदर करणारा होिा. िो
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जैनांच्या प्रर्ावाखाली वाढला होिा. कारण आधीच्या राजांनी जैन आचायाांना र्ान
देऊन दरबारांि त्यांची प्रतिष्ठा वाढवलेली होिी. िीच परंपरा पढु े चालू रातहली.
त्यार्ळ
ु े सधु न्वा त्याच्ं याच प्रर्ावाखाली वाढला. वैतदक धर्ामचा आधारस्िर्ं
ठरलेल्या कुर्ारील र्ट्ट याचं ी कीिी त्यानेही ऐकली होिी. त्यार्ळ
ु े कुर्ारील र्ट्ट
यांचे स्वागि के ले. दरबारािच त्याने जैनयिींच्या सर्ोर वैतदक धर्म व जैन पथं याच्या
ित्त्वां तवर्षयी र्ट्टपादाश
ं ी चचाम के ली. त्यांि जैनयिींनी तहरीरीने र्ाग घेिला. राजा
सधु न्व्यावर र्ट्टपादाच
ं ी चागं लीच िाप पडली. बारीक लष क ठे वणाऱ्या र्ट्टपादाच्ं या
नजरे िनू ही गोष्ट सटु ली नाही. त्यानं ी राजा सधु न्व्याला उिेशनू कोतकला न्यायोक्तीने
एक श्लोक म्हटला.
“र्लीनश्चेन्न सगं स्िे नीचैः काककुलैः तपक |
श्रतु िदर्षू कातनतनऱ्हादैः श्लाघनीयस्िदा र्वे ||”
“हे कोकीळा! ह्या कणमकटू गोंगाट करणाऱ्या नीच श्रतु ि दर्षू क कावळ्यांशी िझु ा
सपं कम च नसिा िर िंू तकिी प्रशसं नीय झाला असिास!” हे ऐकून राजा सधु न्वा
तकंतचि हसला. त्याच ष कणी जैन यिी अत्यंि सिं प्त झाले. त्यांनी ओरडून आपला
तनर्षेध व्यक्त के ला. राजाला सांगनू र्ट्टपादांना वाद-तववादासाठी आव्हान तदले.
र्ट्टपादांनी िे लगेच स्वीकारले आतण वाद-तववादािं र्ट्टपादांनी सवम जैनयिींची
दाणादाण उडवनू तदली. जैनयिी चागं लेच गोंधळाि पडले व त्याचं ी आपसािच
चचाम सरु झाली. ह्या सधं ीचा फायदा र्ट्टपादानं ी घेिला व राजाला सनािन वैतदक
धर्ामचे तवचार पटवनू तदले. राजाच्या प्रत्येक प्रश्नाचे सर्पमक व तनःसतं दग्ध उत्तर देऊन
राजाचे पणू म सर्ाधान के ले. राजा अत्यिं प्रसन्न झाला. आपल्याला ह्या जैनयिींनी
चक्क पाखंडी बनवल्याचे त्याच्या लष काि आले. िो र्नािनू अत्यंि सिं ापला. पण
तववेकाने आपला सिं ाप आवरला. दरबारांि जैनांचा असाधारण प्रर्ाव असल्याचे
लष कांि घेऊन त्याने या वादाचा तनकाल वेगळ्या पद्धिीने लावायचा ठरवला. प्रथर्
राजाने दरबारांि शािं िा प्रस्थातपि के ली. आपल्या प्रधानाला बोलावनू गप्तु पणे एका
घागरीि एक तवर्षारी सपम घालनू िी घागर दरबारांि तसहासनासर्ोर पालथी ठे वायला
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सांतगिली. िशा प्रकारे दरबाराि तसहं ासना सर्ोर घागर पालथी घालण्याचे कायम
प्रधानाने अत्यंि गप्तु पणे पार पाडले. र्ग राजाने तवचारले कीं जैनयिी व कुर्ारील
र्ट्ट यांनी के लेल्या वादाचा तनणमय ह्या घागरीखाली काय आहे हे ओळखण्याने
होईल, यास दोघांची र्जं रु ी आहे कां? ह्यावर जैनयिींनी आज फार उशीर झाला
आहे. आम्ही उद्ा सकाळी ह्याचे उत्तर देऊ. कुर्ारील र्ट्ट यांनीही त्याला र्ान्यिा
तदली. दरबार सपं ला.
जैनयिींचे हेर जागो जागी राजाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठे वण्यासाठी
जैनयिींनी नेर्लेले होिे. त्याच्ं या कडून जैनयिींनी र्ातहिी काढून घेिली व तनतश्चिं
झाले. दसु ऱ्या तदवशी दरबार र्रल्यावर प्रथर् जैनयिींनी उत्तर तदले कीं ‘राजा, या
घागरीखाली एक तवर्षारी सपम आहे. ’ राजाने कुर्ारील र्ट्ट यानं ा तवचारले. िेंव्हा
कुर्ारील र्ट्ट म्हणले, ‘ह्या घागरी खाली शेर्षशायी र्गवान् श्रीतवष्णंचु ी सवु णामची
र्िू ी आहे. राजा अत्यिं तखन्न झाला. कारण आिा कुर्ारील र्ट्टांना आपला परार्व
र्ान्य करावाच लागेल. आपण काहीही करू शकणार नाही. राजाने सेवकांना घागर
उचलण्याची आज्ञा तदली. घागर उचलिाष कणीच राजा थक्क झाला. कारण घागरी
खाली चक्क र्गवान् श्रीतवष्णंचु ी शेर्षशायी सवु णामची र्िू ीच तनघाली. िे आश्चयम
पाहून प्रर्ख
ु जैनयिीने दरबारािनू पळ काढला. पाठोपाठ त्याच्या अनयु ायांनी त्याचे
अनक
ु रण के ले व िे सवम पळून गेले. द्वारके ि पनु श्च वैतदक सनािन धर्ामचे
पनु रज्जीवन झाले.
अशाप्रकारे कुर्ारील र्ट्टानं ी तवतवध र्ागाि कायम करून सवमत्र तवजय सपं ादन
के ला. पण र््यंिरी आपण जैनगरु ं शी प्रिारणा के ली ह्याचे शल्य कुर्ारील र्ट्ट यांना
बोचि होिे. त्यार्ळ
ु ें गरु द्रोहाच्या पािकािनू र्क्त
ु होण्याचा त्यांनी तनश्चय के ला. त्या
पापाचे ष कालन िर्षु ातग्नने होईल म्हणनू त्यांनी तसद्धपरू ला िर्षु ातग्नर्ष कणाचा कायमक्रर्
करून जीवनाची इतिश्री करावयाची ठरवली. त्यांनी स्ं यावंदनइत्यादी करून र्ग
प्रायतश्चत्त तवधी पणू म के ले. र्ट्टपाद िसु ाच्या ढीगाि र््यर्ागी बसले. तढगाच्या बाहेर
उभ्या असलेल्या ब्राह्मणांना त्यांनी इशारा के ला. ब्राह्मणांनी र्त्रं पवू मक अग्नी तदला.
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र्ट्टपादांनी डोळे तर्टून घेिले. इिक्यांि आचायम तिथें पोहोचले. आचायाांनी
उच्चरवांि त्यांना हांक र्ारली. आचायम म्हणाले, “ हे र्ल्या ब्राह्मणा! थांब.
आपल्या जीवनाचा अंि करू नको. वणवा अद्ाप पेटलेला नाही िोवर बाहेर ये. िंू
अद्ाप सरु तष कि आहेस.” ह्याच वेळी आचायाांच्या बरोबर असलेल्या
प्रर्ाकराचायाांनीही हृदय तपळवटून हांक र्ारली व म्हणाले, “हे गरु ो ! थांबा!
शक
ं राचायाांचे ऐका!” हा पाळ्या तशष्याचा आवाज ऐकून र्ट्टपादांनी डोळे उघडले.
सर्ोर शक
ु ं शी प्रिारणा के ल्याचे हे प्रायतश्चत्त
ं राचायाांना पाहून म्हणालें “र्ी जैनगरू
घेि आहे. कार् काय आहे िे सागं !” प्रर्ाकराचायाांनी थोडक्याि आचायाांचे कायम
सातं गिले, िेंव्हा र्ट्टपादानं ी आचायाांना सातं गिले कीं कीं िंू र्तहष्र्िी नगरीि जा
तिथें र्ाझा र्ेव्हणा र्डं न तर्श्र आहे. त्याला िंू वादाि हरवनू घे म्हणजे िंू सवमत्र
तवजयी होशील व धर्मस्थापना होईल. र्ाझे जीवनकायम आिां सपं ले आहे. ” र्ट्टपाद
इिके बोलनू थांबले. त्यांनी डोळे तर्टून घेिले. इिक्याि अतग्नदेवांनी आपल्या
ज्वालेच्या लोटानें त्यांची आहुिी घेिली. अतग्नज्वाळांचा लोट एक िेजस्वी ज्योि
घेऊन अिं राळाि झेपावला. अत्यंि तवर्षण्णिेने आचायाांनी हाि जोडले. त्यांचे
अनक
ु रण इिरांनी के ले. एक िेजस्वी जीवन िेजांि तर्सळले गेले. . . . . .
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प्रकरण १७ वे

मांडि वमश्र व आचार्ि
आचायाांना आिां र्तहष्र्िी नगरीला जाण्या खेरीज पयामय उरला नाही. र्डं न
तर्श्र हा एक प्रचडं र्ोठी वेदशाळा चालवीि होिा. तवद्ाथ्याांना िो कर्मकांडांचे
तशष कण देऊन त्यांना पक्के कर्मठ बनवि होिा. त्यार्ळ
ु े प्रर्ाकराचायाम सारखे अनेक
आचायम त्याने तनर्ामण के ले होिे. र्डं न तर्श्राचे राजा सधु न्व्याच्या दरबारी वजन होिे.
राजा र्डं न तर्श्राला फार र्ानि असे. कारण एक िर र्डं न कुर्ारील र्ट्टपादांचा
र्ेव्हणा होिा. त्यािनू अत्यंि तवद्वान आतण अफाट सयं ोजक शक्ती असलेला
बतु द्धर्ान प्रशासक होिा. परर्ाथामच्या बाबिीि िो अगदी अनतर्ज्ञ होिा. तकंबहुना
िो त्याला रचिच नव्हिा. कर्मकाडं करून यज्ञयाग करावेि अर्ाप ऐश्वयम प्राप्त करून
घ्यावे व सख
ु ेनवै जीवन व्यिीि करावे अशा र्िाचं ा िो होिा. त्याकाळाि र्डं न
इिका प्रतसद्ध झाला होिा कीं त्या र्ागािील नागररक र्डं नचे, र्डं नच्या नगरीचे,
र्डं नच्या तवद्ापीठाचे एका श्लोकांि वणमन करीि असि. िे असे,
“यस्या: परु ा राजति धर्मर्ल
ू ा या ष कालयन्िी चरणौ सादास्या: |
र्तहष्र्िी र्डं न र्तं डिा सा यत्रातस्ि िारा र्वु नस्य िारा ||”
“ज्या नगरी सर्ोरून धर्मर्ल
ू ा नदी त्या नगरीचे सदैव चरणष कालन करीि
वाहाि असिे अशा ह्या र्तहष्र्िी नगरीला र्डं नपतं डिाने र्तं डि के ले असनू तिथें या
र्िू लाला लखलखत्या िाऱ्या प्रर्ाणे शोर्ायर्ान करणारे त्याचे िारा तवद्ापीठ
आहे. ”
त्यार्ळ
ु ें “िारा तवद्ापीठाचा” र्डं न कुलपिी होिा हे आचायाांच्या ्यानी
आले. आचायाांच्या सवम तशष्याच
ं े कुिहू ल जागे झाले. र्तहष्र्िीकडे वाटचाल करीि
असिाना पद्मवन नार्क उपनगरािं र्डं न तर्श्र याच
ं चे राज्य असल्याचे जाणवि होिे.
अथामि िेथील राजाने िे नगर र्डं न तर्श्रांना अग्रहार म्हणनू च तदले होिे. ह्या नगरीिनू
जािाना एका ब्राह्मणाला आचायाांनी र्डं न तर्श्र कोठे राहिाि असे तवचारले.
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त्यावेळी र्ोठ्या आदराने त्याने सांतगिले, “धर्मर्ल
ू ानदीच्या कंठाने आपण
र्तहष्र्िीला जा. तिथें एक प्रचडं र्ोठी आर्राई आहे. गदम झाडीि अनेक पाठशाला
तदसिील. त्या सवाांि उठून तदसणारी सिरा अठरा हाि उंच व्यासपीठ असलेली
र्व्य शाळा तदसेल. त्या सवम पररसराचा तवस्िार खपू र्ोठा व रर्णीय आहे. त्यांिच
एक शर्ं र खांब असलेला प्रचडं र्ोठा वाडा आहे. त्याच्या चारी बाजू तर्ंिीनी
सरं तष कि आहेि. बाहेर प्रशस्ि ओटे असनू तिथें असख्ं य पोपटाचे तपजं रे टागं लेले
आहेि. त्या तपजं ऱ्यािले पोपट सदा ित्त्वचचाम करीि असिाि. या वणमना वरून
आपण र्डं न तर्श्राच
ं े घर सहज ओळखू शकाल. त्याच्या घराकडे जािाना
आपल्याला फरसबदं रस्िा लागेल. ” एका दर्ाि के लेले हे सरु े ख वणमन ऐकून
आचायाांसह त्याच्ं या तशष्यानं ा र्ोठे च कौिक
ु वाटले. आचायम पद्मपादाचायाांना सहज
म्हणाले, “हा र्डं न पतं डि र्ोठा कुशल सघं टक व प्रशासक तदसिो!” बोलि बोलि
िे धर्मर्ल
ू ा नदीच्या कंठाने चालि होिे. बराचवेळ चालल्यावर नदीवरून काही
रजक तस्त्रया धिु लेल्या कपड्यांचे र्ारे डोक्यावर घेऊन येिाना तदसल्या. त्यांना
आचायाांच्या पढु ें असलेल्या तशष्यांनी र्डं न पतं डिांच्या घराचा पत्ता तवचारला. िेंव्हां
िो र्ागम बोटाने दाखवीि त्या म्हणाल्या,
“स्वि: प्रर्ाणं परि: श्रतु ि सा फलप्रदां कर्मफलप्रदोऽि:|
जगद् ध्रवु ं स्याि् जगदध्रवु ं स्याि् कीराङ्गना यत्र तगरंतगरतन्ि |
द्वारस्थतनडान्िरसतं नरद्धा: जानीतह िि् र्डं न पतण्डिौक: ||
असे उत्तर तदले. “वेद हे स्वि:च प्रर्ाण आहेि कीं त्यानं ा काही आधार आहे?
कर्म के ल्यार्ळ
ु े फल तर्ळिे कीं प्रारब्धाने तर्ळिे? जग शाश्वि आहे कीं अशाश्वि
आहे? दरवाजा सर्ोर टांगलेल्या तपजं ऱ्यािल्या र्ैना तजथे अशा प्रकारची बडबड
करिाना आढळिील िेच घर र्डं न पतं डिाचे आहे हे नक्की सर्जा. ” तशष्य आश्चयम
चतकि झाले. हा सारा र्डं न पतं डिाचा प्रर्ाव. सर्ाजाच्या सवम स्िरावर हा प्रर्ाव
पडलेला आहे हे सहज लष कांि आले.
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सवम र्डं ळी ऐन र्ा्यान्ही आचायाांसह र्डं न तर्श्राच्ं या घरा सर्ोर आली. घराचे
दरवाजे बंद होिे. आचायाांनी रष ककांकडे चौकशी के ली. त्यांना कळले कीं र्डं न
तर्श्रांच्याकडे वतडलाचं े वर्षम श्राद्ध आहे म्हणनू कोणालाही आि सोडायचे नाही
अशी रष ककांना आज्ञा आहे. आचायाांनी आपल्या सवम तशष्यांना गांवांि तर्ष काटना
साठी पाठवनू तदले. आचायम स्वि: योगर्ागामने र्डं न तर्श्रांच्या घरांि ब्राह्मणांच्या
पक्त
ं ीि बसले. र्डं न त्यावेळी ब्राह्मणाचे पाय धिू होिा. सवम ब्राह्मणांचे पाय धिू
र्डं न आचायाांच्या पायाजवळ आला. आचायाांची कोर्ल पाउले पाहून त्याने
आचायाांच्या चेहऱ्याकडे पातहले. आचायम सन्ं यासी. र्डं नला िर सन्ं याशाबं िल राग.
त्यािं नू हा सन्ं यासी ऐन श्राद्धाच्यावेळी टपकलेला. घरािं येण्याचे र्ागम बदं के लेले
असिाना हा आलाच कसा? द्वाररष कक अवज्ञा करणेच शक्य नाही. र्ग आला कसा?
र्डं नला आधीच राग आलेला त्या रागाच्या र्रािच त्याने सन्ं याशाला उपहासाने
तवचारले,
“कुिो र्ण्ु डी?”
र्डं नने र्ण्ु डी, म्हणजे बोडख्या कुठून आलास? अशा
अथामने तवचारले. पण आचायाांनी र्डं नला अतर्प्रेि अथम न घेिा “बोडखे कुठून
के लेस?” अशा अथामने घेऊन उत्तर तदले.
“आगलान् र्ण्ु डी”`` गळयापासनू वर सवम र्डंु नच के लेले आहे. सिं ापलेल्या
र्डं नानं ी असे तवचारण्याि अथम नाही म्हणनू सरळ तवचारले,
“पन्थानं पृच्ििे र्या”
आचायाांनी ह्याही वाक्याचा र्डं नला “र्ी र्ागामस
तवचारले” (म्हणजे कोणत्या र्ागामने आलास) हा अतर्प्रेि अथम न घेिा र्ागामस
म्हणजे र्ागामला म्हणजे ‘ह्याला, त्याला िसे र्ागामला’असा अथम घेऊन र्डं नलाच
प्रतिप्रश्न के ला,
“तकर्त्तु ररिं िेन |” “र्ग र्ागामने िल
ु ा काय उत्तर तदले बरे ?”आिा र्ात्र र्डं न
तचडला व म्हणाला,
“तकर्ु सरु ा तपिा” “काय दारू ्यालास काय?” हा र्डं नला अतर्प्रेि अथम न
घेिा आचायाांनी “दारू तपवळी असिे कां?” हा अथम घेऊन उत्तर तदले,
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“न िु पीि रक्ता एव|”
िे िे दारू तपवळी कुठली िी िर लाल असिे.
”आचायाांच्या ह्या उत्तरावर आचायाांचा उपहास करावा ह्या उिेशाने र्डं न म्हणाला,
“ितहम वणमर्् ज्ञायिे र्विा” अरे वा:! म्हणजे िल
ु ा सन्ं याशाला दारूचा रंग
र्ातहिी आहे िर!” ह्यावर आचायाांनी लगेच प्रतिटोला तदला.
“वणेव र्या पररणतिस्िर्ु विैव |” र्ला फक्त वणमच र्ातहिी आहे पण िल
ु ा
िर त्याच्या पररणार्चेही ज्ञान आहे. (म्हणजे िंू अनर्ु वी तदसिोस!) वेगळ्या प्रकारे
पाणउिारा करण्याच्या दृष्टीने र्डं न म्हणाला,
“तकं जडधार्|” “र्ख
ू म आहेस का?ं ” हा र्डं नचा अतर्प्रेि अथम न घेिा
‘जडधार्चा’ वैतदकवाङ्मया प्रर्ाणे अथम घेऊन (म्हणजे शरीराचा धर्मच जडाचा
असिो)
“जडत्वं प्रकृ िेधर्म :म |” जडत्व हा शरीराचा प्रकृ िी पासनू झालेला धर्मच आहे.
ह्यावर सिं ापनू र्डं न म्हणाला,
“तकं र्त्त: |” काय र्ाजलास काय? हा सरळ अथम न घेिा ‘र्त्त:’ म्हणजे र्ाझ्या
पासनू काय? असा अथम घेऊन र्डं नला उत्तर तदले
“न र्त्तो न त्वत्त: प्रकृ तिस्िु परर्ात्र्ि: |”
िे िे प्रकृ िी ना िो र्ाझ्यापासनू
वा िझ्ु या पासनू झाली, िी झाली िी त्या परर्ात्म्यापासनू झाली. इिके झाले िरी
र्डं न आचायाांचा उपहास करण्याचे काही थाबं वीना. त्याने पन्ु हा तवचारले,
“तकं दर्ु मगोतस|” “िंू काय दर्ु ामगी आहेस का?ं ” इथे आचायाांनी सवं ादाला
एकदर् कलाटणीच तदली. आचायम म्हणले,
“यत्यचाम सहं तिम स एव दर्ु मग: |”
“आलेल्या अतिथीरपी यिीचे स्वागि
करण्यास कचरिो िोच शास्त्राि दर्ु ामगी म्हणनू सबं ोधला जािो. ” आचायाांचे हे उत्तर
ऐकून र्डं न वेगळ्या प्रकारे उपहास करण्यासाठी म्हणाला,
“तकंर्नाहुिो दर्षु कोतस |” “आगंिक
ु ासारखे न बोलाविा आलास िो
आलास िे काय दोर्ष काढायला?” ह्यावर आचायाांनी अगदी र्ातर्मक उत्तर तदले कीं
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िे ऐकून इिकावेळ खर्गं सवं ाद ऐकणारे परु ोतहि ब्राह्मण तवचारांि पडले. आचायम
म्हणाले,
“अररवगम पीतडिस्याप्रातथमि एव तवष्णरु तितथ: स्याि् |” “कार् क्रोधादी र्षतिपनंू ी
जे पिाडलेले असिाि त्यानं ा साऱ्या र्ानापर्ानाची व बोलावण्याची इत्यादीची
आवश्यकिा असिे. िेच तनर्त्रं णादीची चौकशी वा उहापोह करिाि. पण
सज्जनांच्या दृष्टीला आलेला अतिथी हा तवष्णरू
ु पच र्ासिो. िे त्याला पज्ू य
र्ानिाि.
हे ऐकिाचं र्डं न काही बोलण्याच्या आिच र्ख्ु ययातज्ञक उद्गारले,
“ अक्रोधनै: शौचपरे: सििं ब्रह्मचाररतर्: |
र्तविव्यं र्वतद्भश्च र्या च श्राद्धकर्मतण ||”
“श्राद्ध कर्ामच्या प्रसगं ी िम्ु ही आतण र्ी क्रोध न येऊ देिा, शरीर आतण र्न
पतवत्र ठे वनू ब्रह्मचयामचे पालन करावयाचे आहे. ” हे ऐकिाच र्डं न तर्श्र ित्ष कणी
आपला क्रोध आवरून आचायाांची पाद्पजू ा करून र्ोकळा झाला. आचायाांना
तवष्णंच्ु या नावाने सक
ं ल्पनू ठे वलेल्या के ळीच्या पानावर बसवले. घरांिल्या आिल्या
बाजसू असलेल्या र्डं न तर्श्रांच्या पत्नीने म्हणजेच कुर्ारील र्ट्टपादाच्ं या बतहणीने
हा सवम सवं ाद श्रवण के ला होिा. आचायम के वळ १६ वर्षामचे होिे. अत्यंि िेजस्वी
तदसि होिे. र्ारिी म्हणजे र्डं न तर्श्राच
ं ी पत्नी. तिच्या र्नािं आचायाांच्या बिल
आदरयक्त
ु र्ािृवत्सल प्रेर्र्ाव उत्पन्न झाला. कां व कसा? िे तिलाही कळले नाही.
श्राद्धतवधी पणू म झाला. घरािील सवाांची जेवणे झाली. र्ग आधीच सिं ापलेल्या
र्डं न तर्श्रांनी आचायाांना त्यांच्या येण्याचे कारण तवचारले. पण िे कारण तवचारण्या
पवू ी त्यांनी आचायाांना एक कडवट प्रश्न तवचारला,
“कंथां वहतस दबु मद्ध
ु े गदमर्ेनातप दर्ु मरान् |
शीखायज्ञोपतविाभ्यां कथं र्ारो र्तवष्यति ||”
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“अरे दष्टु बद्ध
ु ीच्या र्नष्ु या गाढवालाही ओझे होईल अशी गोधडी खाद्ं ावर
घेऊन तहडं िोस िल
ु ा काय शेंडी आतण यज्ञोपवीिाचा र्ार झाला काय?” ह्यावर
आचायाांनी त्याच्याच शब्दािं त्याला आहेर तदला,
“कंथां वहातर् दबु मद्ध
ु े िव तपिरातद दर्ु मरार्् |
शीखायज्ञोपतविाभ्यां श्रतु िर्ारो र्तवष्यति ||”
अरे दष्टु बद्ध
ु ीच्या र्नष्ु य िझ्ु या बापजाद्ांना ओझे झालेली ही गोधडी र्ी वाहिो
आहे. पण िझ्ु या सारख्याच्ं या शेंडी आतण जानव्याचा र्ात्र िर्ु च्या कोरड्या
कर्मकाडं ानं ी वेदानं ा र्ात्र असह्य र्ार झालेला आहे. ” आचायम बोलण्याि अत्यिं
पटाईि व हजरजबाबी आहेि हे जाणनू र्डं न तवचाराचं ी जळ
ु वाजळ
ु व करू लागला.
िेवढ्या वेळािं आचायाांनी शब्दिळ करून आपले कायम साधणार नाही ह्या सज्ञू
तवचाराने बोलायला सरु वािं के ली, म्हणाले, “र्ी आपले गरु कुर्ारील र्ट्टपाद
यांच्या सांगण्यावरून इथे आलो आहे. र्ट्टपादांनी िर्षु ातग्नर्ष कण करून प्रायतश्चत्त
घेिले आहे. िे आिां ह्या जगाि नाहीि. िर्षु ातग्नर्ष कणास बसले असिाना त्यांची व
र्ाझी पतहली व शेवटची र्ेट झाली. त्यावेळी त्यांनी र्ला र्तहष्र्िीस जाऊन र्डं न
तर्श्राशी वेदािं ावर चचाम कर व वैतदक धर्ामचा पाया र्क्कर् कर. असे
सांतगिल्यार्ळ
ु े र्ी इथें आलो आहे!”
हे ऐकून र्डं न तर्श्र अत्यिं तखन्न झाले. आपल्या गरू
ु ं चे स्र्रण करून त्यानं ी
र्नोर्न कुर्ारील र्ट्टपादाचायाांना कल्पनेने िर्षु ातग्नि बसल्याचे दृश्य उर्े करून वदं न
के ले. र्ग अत्यिं शािं व कािर स्वरािं िे आचायाांना म्हणाले, “झाल्या गोष्टीची र्ी
र्न:पवू मक ष कर्ा र्ागिो. र्ी आपला जो उपहास के ला त्याचे र्ला वाईट वाटिे आहे.
आपण आिां र्नर्ोकळे जे काही बोलायचे िे बोलावे. र्ाझी चचाम करण्याची ियारी
आहे पण ही चचाम म्हणजे वादतववादच होणार. त्याचा तनणमय कोण करणार?”
ह्यावेळ पयांि सायंकाळ होि आली होिी. आचायाांचे सवम तशष्य र्डं न तर्श्रांच्या
तनवासस्थानी आले होिे. तचत्सख
ु ाचायम, पद्मपादाचायम, प्रर्ाकराचायम असे ज्येष्ठ व
श्रेष्ठ िसेच कौशाबं ीिले अनेक तवद्वान व िेजस्वी तशष्य पररवार त्या तनवासस्थानी
136

जर्ल्यार्ळ
ु े र्तहष्र्िीच्या नागररकांचा िो एक कुिहू लाचा तवर्षय झाला होिा.
कारण र्डं न सन्ं याशाना थारा देि नसे हे सवम र्तहष्र्िी जाणनू होिी. त्यार्ळ
ु े असख्ं य
तवद्वान नागररक तिथे जर्ले होिे. तनवासस्थानाचा सगळा नरू च पालटला होिा. र्डं न
तर्श्रांच्या तनवासस्थानी एकाच वेळी इिके सन्ं यासी जर्णे म्हणजे आश्चयमच असे
र्तहष्र्िीच्या नागररकांना वाटि होिे. र्डं न तर्श्र व त्याची पत्नी र्ारिीदेवी अत्यंि
कुशल सयं ोजक असल्यार्ळ
ु े व तनवासस्थान र्लेर्ोठे व प्रशस्ि असल्यार्ळ
ु ें
र्ारिीदेवीने सवाांची तवशेर्षातवशेर्ष व्यवस्था र्ोठ्या कौशल्याने के ली. आिां
सवाांच्या सर्ोरच आचायम व र्डं न याच
ं ी चचाम होऊ लागली. त्याि तनणमयाचा प्रश्न
आलाच होिा. आचायाांनी त्यावर िोडगा काढला कीं तनणमय र्ारिीदेवीने करावा.
वादतववादाला सरु वािं दसु ऱ्या तदवसापासनू करावी. र्ारिीदेवी स्वि: अत्यिं तवद्वान
व वेदज्ञ होिी. धर्म-अथम-कार् व र्ोष क या चारही परु र्षाथामची िी अतधकारी
र्ीर्ांसकही होिी. पण वादतववाद करण्याऱ्याि प्रत्यष क आपला पिीच आहे व
दसु ऱ्या बाजल
ू ा र्ानसपत्रु ‘शक
ु े िी तवतस्र्ि होऊन स्िब्ध होिी
ं र’ आहे. त्यार्ळ
इिक्याि र्डं नने स्वि:च अनर्ु िी दशमवनू र्ारिीदेवीला आश्चयमचतकि के ले.
र्ौनानेच तिने त्या पदाचा स्वीकार के ला.
र्तहष्र्िीच्या नागररकांना र्डं न तर्श्रांबिल प्रचडं आदर होिा. आचायाांच्या
आगर्नार्ळ
ु े िो अतधकच वाढला. आिा आपल्याला तचिं ना ऐवजी ह्या दोन श्रेष्ठ
परु र्षाच्ं या वादतववादािनू सवम शक
ं ाच
ं े तनरसन करून घेिा येईल, ह्या कल्पनेने िे
आनदं ले. प्रर्ाकराचायाांसह इिर तशष्यही ही चचाम ऐकायला उत्सक
ु होिे. त्या
सवाांच्याच र्नाि आचायाांबिल तनिांि आदर होिा आतण या चचेि आचायमच
तवजयी होिील या बिल त्यांना शक
ं ाच नव्हिी. तशवाय आपण न तवचारलेल्या
प्रश्नांची उकल या वादािनू नक्कीच होईल. त्यार्ळ
ु े ही चचाम म्हणजे एक ज्ञानयज्ञच
वाटि होिा.
दसु ऱ्या तदवसाची र्गं ल प्रर्ाि उगवली. र्डं न आपले आतिक, ब्रह्मयज्ञ इत्यादी
आटोपनू वाड्याच्या र्ख्ु य व र्व्य दालनांि आले. दोन सदंु र सश
ु ोतर्ि के लेली
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उच्चासने सर्ोर-सर्ोर ठे वली होिी. त्या दोन आसनांच्या र््यावर र्ागल्या बाजसू
साधे पण सदंु र आसन र्ारिीदेवीसाठी सज्ज के ले होिे. त्या र्व्य दालनांि
श्रोत्यांसाठी असख्ं य आसनाचं ी सोय के लेली होिी. र्डं न तर्श्र, आचायम व पाठोपाठ
र्ारिीर्ािा यांचा त्या दालनाि प्रवेश झाला. दालन श्रोत्यांनी फुलनू गलेले होिे. सवम
श्रोिे उठून उर्े रातहले व हाि जोडून त्यांनी आपला आदर व्यक्त के ला. वािावरण
अत्यिं पतवत्र पण खेळीर्ेळीचे होिे. कोणिाच िाण नव्हिा. आचायम व र्डं न दोघेही
आसनस्थ झाले. र्ारिीर्ािेने घवघवीि व िाज्या सगु धं ी फुलाचं े दोन हार आणले
होिे. वादतववाद सरु होण्यापवू ी एक आचायाांच्या गळ्यािं व दसु रा र्डं न याच्ं या
गळ्यािं घािला गेला. त्यानिं र र्ारिीर्ािेने सर्ेि सातं गिले कीं वादतववाद चालू
झाल्यावर ज्याच्या गळ्यािं ला हार प्रथर् सक
ु े ल तकंवा कोर्ेजेल िो वादािं हरला
असे सर्जावे. असे सांगनू िी आपल्या आसनावर स्वस्थ बसली.
वादतववादाला सरु वांि करण्यापवू ी आचायाांनी र्गवान् तशवाचे, आपल्या
गरू
ु ं चे, र्ािा-तपत्यांचे र्नोर्न स्र्रण के ले व र्डं नच्या प्रश्नाची वाट पहाि शांि
बसले. थोड्याच वेळाि र्डं न यांनी आपले वंदन सपं वनू पतहला प्रश्न के ला,
“वेदा तवतर्न्न: स्र्ृियो तवतर्न्ना: ना ऽ सौ र्तु न: यस्य र्िं न तर्न्नर्् |
धर्मस्य ित्वं तनतहिं गहु ायां र्हाजनो येन गि: स पन्था ||”
वेद वाङ्मयािं परस्पर तवरोध सापं डिो, स्र्ृिींच्या बाबिीिही िसेच, तशवाय
प्रत्येक र्तु न वेगळी वेगळी र्िे र्ाडं िो. त्यार्ळ
ु े धर्म ह्या शब्दाची नेर्की व्याख्या
काय आहे? दसु रे असे कीं ‘र्हाजन’ िरी नक्की कुणाला म्हणायचे? तिसरे , र्तु ननं ा
जर ईश्वरी साष कात्कार घडि असेल िर र्ि तर्न्निा कां? ह्या िीन गोष्टींची उकल
झाल्यावर र्गच पढु ला र्िु ा तवचारािं घेणे सोयीचे होईल. ” ह्यावर आचायाांनी
थोडक्यांि पण र्डं नचे सर्ाधान होईल असे उत्तर तदले.
आचायम म्हणाले, “ वेद वाङ्मयांि परस्पर तवरोध कोठे ही नाही. पण पवू मपष क व
तसद्धांि अशा दोन गोष्टींच्यार्ळ
ु े जर आपण िरिर् र्ावािनू तचिं न व र्नन न करिा
फक्त शब्दाथमच पाहू लागले िर तर्न्निा आढळेल. वेदांिच धर्ामचे तववरण आहे.
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धर्ामचे ित्त्व हे अत्यिं रहस्यर्य आहे. त्याचे शब्दािं वणमन करण्यांि अथामच्या
अनेक त्रटु ी राहून जािाि. िरी सत्य, िप, पातवत्र्य व दया ह्या चारांच्या र्ा्यर्ािनू
र्ानवाच्या इह व पर कल्याणासाठी के लेली आचार सतं हिा म्हणजे धर्म असे म्हणिा
येईल. त्यािही िरिर् र्ाव आवश्यक असिोच. त्यासाठीच वैतदक वाङ्मय तनर्ामण
झाले आहे. जे वाङ्मय तनर्ामण झाले आहे िे त्या त्या काळाि अनर्ु िू ी घेिलेल्या
र्नु ींच्या कडून तनर्ामण झालेले आहे. र्तु न जी अनर्ु िू ी घेिाि तिथे र्नाचा सबं ंध
नसिो. तनतवमकल्पािं िी अनर्ु िू ी घेिलेली असिे. देहर्ानावर आल्यानिं र तनयर्
करण्यासाठी शब्दशास्त्र वापरावे लागिे. िें र्ात्र र्नाच्या व बद्ध
ु ीच्या र्ा्यर्ािनू . िे
व्यावहाररक पररर्ार्षेच्या सपं कामर्ळ
ु े सदोर्षत्वानेच साकार होिे. म्हणनू िर ईश्वर
रहस्यर्य राहिो. कारण िो ज्याचा त्यानें अनर्ु वायचा असिो. ह्या व्यतक्तगि
अनर्ु िू ीच्या तववरणाि जे फरक होिाि त्याला आपण तर्न्निा म्हणनू सबं ोधिो.
त्यािं ही िपतशलाचा फरक जरूर असिो पण अनर्ु िू ीि र्ात्र फरक नसिो. त्यार्ळ
ु े
धर्मित्त्व हे अति रहस्यर्यच रहािे. त्यासाठी काही कोणिी पाउलवाट नाही. म्हणनू
त्या त्या काळाि त्याला अनरू
ु प असे जे सिं सज्जन होऊन गेले त्यांना र्हाजन असे
सबं ोधले आहे. त्यार्ळ
ु े सवमसार्ान्य र्नष्ु याची सार्तु हक सहजीवनासाठी िी एक
व्यावहाररक सोय करून तदलेली आहे. ”
हे ऐकून र्डं न यानं ी तवचारले, “धर्म अत्यिं रहस्यर्य आहे असे म्हणिा िर र्ग
धर्म ज्ञाि होण्यासाठी व धर्ामचरण करण्यासाठी वेदाच्ं या ज्या काही आज्ञा आहेि
त्या पाळून धर्मप्राप्ती म्हणजे धर्मरहस्य जाणिा येणार नाही असे आपण म्हणिा
आहाि हे र्ाझे सर्जणे बरोबर आहे कां?”
आचायम म्हणाले, “नाही! हे प्रश्न अशाप्रकारे अनर्ु ान काढून सटु णारे नाहीि.
सर्ग्र तवचारांची इथे आवश्यकिा आहे. िो सर्ग्र तवचार असा. शरीर शद्ध
ु ीसाठी
आवश्यक सांतगिलेल्या तक्रयांचा व अिं :करण शद्ध
ु ीसाठी सांतगिलेल्या कर्ाांच्या
र्न:पवू मक के लेल्या दीघमकालीन आचरणार्ळ
ु े शरीरासह तचत्तशद्ध
ु ी होिे. ह्या
तक्रयांचा अंिर्ामव धर्ामचरणाि आहे. धर्ामचरण व धर्म अथामिच तर्न्न झाले. पण
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धर्ामचरण धर्म जाणण्यास साधनासारखे वापरावे लागिे म्हणनू त्याची आवश्यकिा
पवू ीच्या ऋर्षी र्नु ींनी प्रतिपादन के ली. त्या सवम कर्ाांना र्त्रं बद्ध करून सहजिेने
आचरणांि आणिा येिील अशी योजना के ली. त्यािं ही तवतवध शाखा तनर्ामण
झाल्या. उपशाखा तनर्ामण झाल्या. हे सवम अपररहायमपणे घडि राहणारच. काही
शाखा कालािं राने लोप पाविील िर काही नवीन उदयाला येिील. धर्म
सर्जण्यासाठी स्नान स्ं येची, देवपजू ेची, यज्ञयागाची अशी कशाचीच आवश्यकिा
नाही िर र्ननाची व त्यागाची आवश्यकिा आहे असे जर एखाद्ा अनर्ु िू ी
घेिलेल्या र्तु नवयाांनी सातं गिले िर लगेच तवरोधार्ास उत्पन्न होिो. िथातप त्या
र्तु नवयाांनी त्याग व र्नन याच
ू र्िू कल्पना पणू म तवस्िाररि के ली नाही िर
ं ी र्ल
सार्तु हक जीवनािं गोंधळ तनर्ामण होऊ शकिो. ह्याचे आजचे उत्तर् उदाहरण म्हणजे
बौद्ध व जैन शाखा आहेिच. धर्म हा र्नाच्या अतिि आहे हे जरी ऋर्षीर्नु ींना ज्ञाि
होिे िरी त्यांनी िसे उघड उघड आर्सर्ाजाला र्ाजी-बाजारांि र्ाज्यांचे र्ाव
सांगावे िसे कधीही सांतगिले नाही. िथातप आचरणाच्या र्ा्यर्ािनू तनयर् घालनू
देऊन शास्त्राच्या चौकटीि िे बसवले. सवम सार्ान्य सर्ाज िसा आळशी, स्वैर व
स्वच्िंदी असिो. त्या स्वैर वृत्तीला आळा घालण्यासाठी धर्ामतधतष्ठि आचरण
तनर्ामण झाले. पण जैन व बौद्ध शाखांनी िीच वैतदक सनािन परंपरा उखडून
टाकण्याची तकर्या के लीच कीं नाही? त्याला जास्िीि जास्ि कारणीर्िू जर कोणी
असेल िर िी कर्मठवैतदक र्डं ळी! शास्त्र-तनयर्-कर्मकाडं हे स्वि: शािं व
सयं र्शील िारिम्याने वापरले िर ससु ह्य होिाि. िेच हािाि दडं घेऊन कठोरिेने
वापरायला र्ाग पाडल्यावर होणारा जाच असह्य असिो. कारण िो र्ना तवरद्ध
घडिो. र्नांि त्याची कळि न कळि घृणा वाढि जािे. अशावेळी जर िो एखाद्ा
जैन यिीच्या सहवासािं येऊन त्याच्ं या तवचाराजं वळ पोहोचला कीं ष कणाि त्याला
र्ोकळे र्ोकळे वाटू लागिे. िो त्या पथं ाला अनक
ु ू ल होिो व कर्मठा ऐवजी पाखंडी
बनिो. याचे कारण त्याचे अज्ञान. जसे पक्वान्नांचे र्ोजन तकिीही रचकर व पौतष्टक
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असले िरी िे िान्ह्या र्ल
ु ाला देि नाहीि तकंवा नवज्वर झालेल्याला दधू देि नाहीि
िद्वि पणू म िारिम्य वापरल्या खेरीज धर्ामचरणही फलदायी होि नाही. ”
आचायम हे सांगि असिाना त्यांचा शािं पणा, शब्दांची फे क, र्ार्षेवरचे प्रर्त्ु व
ह्या सवम गोष्टींनी र्डं न तर्श्र र्ारावला िर होिाच पण त्याच्या हेही लष काि आले होिे
कीं नक्कीच आपले काही िरी जाणनू घ्यायचे रातहले आहे. आिां काय यातहले
आहे व आपल्या अ्ययनांि काय त्रटु ी रातहल्याि िे आचायाांनाच तवशद करू द्ावे
हेच सोयीस्कर असे त्याच्या र्नाने घेिले. पतहल्या तदवसाची चचाम र्ारिीने
सायक
ं ाळ होिाच थाबं वली. दोघाच
ं हे ी हार अद्ाप टवटवीि होिे. म्हणजे अजनू
तनणमय झालेला नाही. दसु ऱ्या तदवशी पन्ु हा सरु वाि होईल असे सातं गिले. सवम श्रोिे
उत्सक
ु िेने दसु ऱ्या तदवसाची वाट पाहू लागले.
दसु ऱ्या तदवशीं र्ारिीने पनु श्च दोन िाज्या घवघवीि पष्ु पर्ाला दोघांना
पररधान करण्यास तदल्या. चचेला सरु वाि झाली. र्डं न तर्श्रांना र्नन व तचिं नासाठी
र्रपरू वेळ तर्ळाला होिा त्यार्ळ
ु े आचायाांच्या कालच्या तववेचनाला अनसु रून
त्यांनी आपला प्रश्न तवचारला. “आचायम! आपण म्हणिा त्याप्रर्ाणें ऋर्षी-र्नु ींनी
र्त्रं रूपांि वेदाज्ञा तनर्ामण के ल्या. म्हणजे वेद पौरर्षेय र्ानावे लागिील. पण वेदांच्या
अ्ययनािं िे अपौरर्षेय असल्याचे सांतगिले जािे. िसेच धर्म जर र्नाच्या अिीि
होऊन जाणनू घ्यायचा िर िो कसा जाणिा येईल? कारण जाणण्याच्या सवम
तक्रयार्ं ्ये अिं :करण चिष्टु यािले र्न असिेच ना?ं त्यार्ळ
ु ें सवम तक्रया बद्ध
ु ी व र्न
याच्ं या सहाय्याने तचत्तािल्या तचिं नशीलिेने जशा सर्जिाि िशा शब्दश:
करावयाच्या असिाि तिथे परि िारिम्य वापराचे हे कसे? आणखी एक र्हत्वाचे
असे कीं वेदांनी ईश्वराचे वणमन कारिाना परु र्षसक्त
ू ांि सावयव वणमन के ले आहे.
िथातप सर्ारोपाि र्ात्र वैतदक वाङ्मय “न इति न इति” असा सर्ारोप कां करिे?
ह्याचा उलगडा व्हावा. िसेच आम्ही तनत्य, नैतर्तत्तक व काम्य अशी तिन्ही कर्े
वेदाधारे च करीि असिाना त्याि कोणिी र्हत्वाची उणीव आपणास जाणविे तकंवा
ज्यार्ळ
ु े आपण त्या कर्मकाडं करणाऱ्यांना पाखंड र्ाजवणे असे सबं ोधिा? िी कर्े
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करण्याची आवश्यकिा िर वेदांनीच प्रतिपादन के लेली आहे. त्यार्ळ
ु ें नैष्कम्यम कसे
साधावे हे आपण सर्जाऊन सांगा. ”
आचायम म्हणाले, “प्रथर् वेद अपौरर्षेय कसे याचा तवचार पाहू. आज
आपण ज्या वेदांचा अभ्यास करीि आहोि त्याि सर्ग्रवेदांचा सर्ावेश नाही. काही
अंशर्ात्र वेद आपल्यापयांि आलेले आहेि. त्यांिही चार शाखांि र्हर्षी व्यासांनी िे
तवर्ागनू तदले आहेि. सांप्रि कतलयगु सरू
ु ं आहे. र्नष्ु याला सत्य, त्रेिा व द्वापार
यगु ािं असलेले आयष्ु य नाही. कर्ी कालावधीि उपयक्त
ु िेच्या दृष्टीने वेदव्यासानं ी
पनु रम चनेने सतं ष कप्त व तनव्यमलीक आचारधर्म व लौकीकािं वागण्याचे तनयर् ह्याच्ं याच
आधारे ग्रतथि के ले आहेि. ह्याचा अथम सृष्टीच्या उत्पत्ती पवू ी वेद होिे. आिां
त्याच्याही पवू ीचा तवचार पहा. सृष्टी उत्पन्न करण्याचे कायम ब्रह्मदेवानं ी के ले असे
र्ानले जािे. ब्रह्मदेवाचा जन्र् र्गवान् श्रीतवष्णच्ंू या नातर्कर्लािनू झाला. त्यावेळी
ब्रह्मदेवाने आपला तनर्ामिा कोण? ह्याचा शोध बाह्य दृग्गोचर होणाऱ्या सृष्टीि
करण्याचा प्रयत्न के ला. अपयश आल्यावर ब्रह्मदेव वैफल्यग्रस्ि झाला. त्या
वैफल्यग्रस्ििेि त्याला आपण अज्ञानी असल्याचे जाणवले. आपला तनर्ामिा सवमश्रेष्ठ
असला पातहजे म्हणनू त्याने अंि:करणांि लय लाऊन शोध घेण्याचा प्रार्ातणक
प्रयत्न के ला. त्यावेळी त्याला त्याच्या नातर्स्थानीं ॐकाराचा ्वनी व जप-िपाचा
आदेश ऐकू आला. ‘ॐकार’ हे ‘नार्’साधनेसह सपं णू म तवश्वाचे आधारर्िू ित्त्व
आहे. त्याच्या जप-िपाच्या प्रर्ावाने ब्रह्मदेवानं ा परु र्षसक्त
ू िािं वणमन के लेल्या
सावयव र्हातवष्णचंू े दशमन झाले. त्यावेळी र्हातवष्णनंू ी के वळ सक
ं ल्प उच्चार के ला
कीं आपण वेदगर्म आहाि. िे जाणनू घ्या. त्या वेदाधारे सृष्टीची रचना करा. त्यार्ळ
ु ें
ब्रह्मदेव वेदगर्म र्ानले गले. याचा अथमच असा कीं ब्रह्मदेवांच्या जन्र्ापवू ी वेद होिे.
म्हणनू िे अपौरर्षेय आहेि. पढु े त्यांिनू सार्तु हक सहजीवनासाठी वेगळ्या वेगळ्या
र्नु ींनी आवश्यक िेवढ्या र्त्रं ांचा उपयोग के ला. त्यार्ळ
ु े काही अंशांनचे िे
आपणास ज्ञाि झलेले आहेि. नारदर्नु ींनी जेंव्हा सृष्टी उत्पत्तीचे गढू ब्रह्मदेवांना
तवचारले िेंव्हा ब्रह्मदेव ज्ञानाने पररपक्व अवस्थेि असल्यार्ळ
ु ें ‘र्ी’ तनतर्त्तर्ात्र आहे
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व र्हातवष्णु तनर्ामिे आहेि. असे सांतगिले. नारदांना र्हातवष्णंचु ी अनर्ु िू ी होिीच.
िथातप त्या र्हातवष्णंचु ा उत्पन्न किाम कोणीिरी असलाच पातहजे असे र्ाननू त्याने
त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न के ला. त्यावेळी नारदांना असे ज्ञान प्राप्त झाले कीं
“ब्रह्मा, तवष्णू आतण हर” हे बाह्यि: स्वरूपाने तर्न्न तदसि असले िरी “रज”,
“सत्व” व “िर्” ह्या गणु ातवष्काराचा िो प्रर्ाव आहे. हे ज्ञान नारदांच्या
अंि:करणाि उदय पाविाच नारद अंिर्ख
मु झाले. र्ननाने अंि:करणाि लय साधनू
उन्र्नी अवस्थेि गेले. त्यावेळी सत्व, रज व िर् या गणु ाच्ं या साम्यावस्थेच्या
पलीकडे असलेली अव्यक्त, तनगमणु , तनराकार, सवमसाष की, सवमगार्ी, सवामन्ियामर्ी,
चराचराला व्यापनू उरलेली अर्ेद्, अखडं , अच्िे द्, अनिं , अतवनाशी, अष कर,
अज, शाश्वि अशी आत्र्ित्त्वाची शक्ती नारदानं ा अनर्ु विा आली.
ह्या शक्तीचे अथवा आत्र्ित्त्वाचे वणमन शब्दांच्या पलीकडील आहे. म्हणनू
कोणिेच वणमन त्याला लागू पडि नाही. म्हणनू वेदांनी सर्ारोपाि “न इति-न इति”
(हे नाही हे नाही) असा नकारात्र्क पतवत्रा घेऊन आपली र्यामदा सातं गिली आहे.
आपण हे जड शरीरािल्या र्नाने जाणण्यास सर्थम होि नाही. आपण पचं कर्ेंतद्रये व
पचं ज्ञानेतन्द्रये यांच्या सहाय्याने रूप, रस, गंध, िेज व शब्द याचं ा अनर्ु व घेि
असिो. ह्या जड इतं द्रयांच्या निं र सक्ष्ू र् इतं द्रयांचे कायम सर्जनू घेणे आवश्यक आहे.
ह्या जड इतं द्रयांना हा र्ोग सर्जण्याची तक्रया होिे िी वायरू
ु प असलेल्या र्नार्ळ
ु े,
िेजोरूप असलेल्या बद्ध
ु ीर्ळ
ु े . र्न हे वायरू
ु प सक्ष्ू र् इतं द्रय आहे. िे दाखविा येि
नाही पण अनर्ु विा येिे. र्नापेष का सक्ष्ू र् इतं द्रय बद्ध
ु ी आहे. बद्ध
ु ी पेष का सक्ष्ू र् आत्र्ा
आहे. हेच सक्ष्ू र्ित्त्व चढत्या र्ांजणीि आत्र्ित्त्वा पयांि तस्थि होिे. र्न, बद्ध
ु ी,
आत्र्ा इत्यादी हे प्रत्येक जीवाि उपर्ोगाच्या तवतवध ष कर्िांच्या सार्थ्यामने योजले
गेले आहे. त्याच प्रर्ाणें ह्या र्नाच्या अिीि होण्याचा र्ागम फक्त नरदेहांिच आहे.
परु र्षसक्त
ू जे सावयव वणमन करिे त्यािल्या तवश्वर्नाच्या सहाय्याने देहर्ान नष्ट
झालेल्या अवस्थेिच साधक जडर्नाच्या अतिि होण्याचा अनर्ु व घेऊ शकिो.
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अथामि ही साधना के वळ कर्मकांडाने होऊ शकि नाही. त्यासाठी परब्रह्माचा ्यास
व अंि:करणािनू र्ौतिकाचा त्याग आवश्यक असिो.
िारिम्य हे सवमच बाबिीि आवश्यक असिे. िसेच िे धर्मपालन व
शास्त्रपालन याच्ं यासाठीही आवश्यक असिे. आपल्या म्हणण्याप्रर्ाणें वेदांि तनत्य,
नैतर्तत्तक व काम्य हे के वळ कर्मकांडाि प्रतिपादले आहे. पण प्रत्यष काि वेदांि ज्ञानर्क्ती-नैष्कम्यम अशी िीन कांडे योजलेली आहेि. आपण कर्मकांडच फक्त प्रर्ाण
र्ानल्याने आपला प्रश्न अगदी स्वार्ातवक आहे. त्यार्ळ
ु ेच िर कर्मठ पाखाडं तनर्ामण
झाले आहे. आपण ज्ञानर्ागम व र्तक्तर्ागम जे वेदाचं े र्ख्ु य प्रतिपाद् तवर्षय आहेि
त्याचा कधी तवचारच के लेला तदसि नाही. वेदानं ी आपल्याला चार आश्रर् नेर्नू
तदलेले आहेि. त्या चार आश्रर्ाच
ं े पन्ु हां सोयीसाठी चार चार र्ाग के ले आहेि.
ब्रह्मचयामश्रर् हा पतहला आश्रर् आहे. दसु रा गृहस्थाश्रर्. र्ग वानप्रस्थाश्रर् व चवथा
सन्ं यासाश्रर्. ह्या चार आश्रर्ांच्या योगे धर्म, अथम, कार्, र्ोष क अशा चार परु र्षाथाांची
प्राप्ती करून घ्यायची असिे. प्रत्येक आश्रर्ािले चार चार उपतवर्ाग िारिम्याने
वापरावयाचे असिाि.
काही गोष्टी वेदांि सद्ध
ु ा उपर्ा देऊन सर्जाऊन सांतगिलेल्या असिाि.
त्यािं जीवनािली अगदी सार्ान्य घटना तदलेली असिे. उदाहरणच घायचे िर
“परर्ानदं ” हा ईश्वरानर्ु िू ीर्ळ
ु े तर्ळिो. त्या परर्ानदं ाची कल्पना यावी म्हणनू वेदानं ी
आनदं ाचे ‘उपस्थ एकायिन’ असे सातं गिले आहे. इथें आनदं सर्जावा म्हणनू
वापरलेले उदाहरण िल
ु नेने सर्जण्याऐवजी जर िोच परर्ानदं र्ानला िर िे चक
ू
होईल. आिा वेदांनी अशी उदाहरणे कां तदली? िर ईश्वरीय अनर्ु िू ीचा परर्सख
ु ानदं
ज्यांनी कधी अनर्ु वलाच नाही त्यांना जीवनांिला “र्ैथनु सख
ु ाचा” आनदं हाच
परर्ानदं वाटि असिो. म्हणनू जीवनांि अनर्ु वाला येणाऱ्या त्या परर्ानदं सख
ु ाच्या
उदाहरणाने त्याच्या वरचढ असलेल्या ईश्वरीय परर्ानदं सख
ु कल्पनेंि बसावे म्हणनू
सांतगिले जािे. तवर्षयोपर्ोग वाढावा म्हणनू नव्हे. आिां कर्मकांडा तवर्षयी हाच
तवचार जर के ला िर र्ानवी जीवन सर्ृद्ध व्हावे म्हणून त्या योजना ऋर्षी र्नु ींनी
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के ल्या आहेि. “सवामरम्र्ा:िण्डूलप्रस्थर्ल
ू ा: |” पावशेर िांदळ
ु ाचा आधार असेल
िरच कायामरंर्ाचा तवचार र्नांि येणार. सवमसार्ान्य र्नष्ु य जर त्यालाच पारखा
झाला िर उपाशी पोटी परर्ाथम कोण करणार? त्यार्ळ
ु े प्रत्येकाच्या शरीरधारणे इिकी
अन्नाची गरज र्ागलीच पातहजे. ह्या उिेशाने तनयोतजि के लेल्या कायामचा
उपर्ोगासाठी जर उपयोग होऊ लागला िर तिथे पाखंडा तशवाय काय उरे ल?
ज्ञानर्ागम हा र्क्तीर्ागामिनू जास्ि चांगला साधिो असा ब्रह्मदेवाचाही अतर्प्राय
आहे. र्गवान् श्रीकृ ष्ण अविार सर्यी देवकीच्या उदरािं असिाना ब्रह्मदेव
त्यातठकाणी र्गविं ाची स्ििु ी करण्यास आले असिाना म्हणिाि,
“येऽ न्येऽरतवन्दाष क तवर्क्त
ु र्ातनन स्त्वयस्िर्ावादतवशद्ध
ु बद्ध
ु य: |
आरह्य कृ च्रे ण परं पदं िि: पिन्त्यधोऽनादृियष्ु र्दङ्घ्रयः ||१०. २. ३२||
िथा न िे र्ाधव िावका: क्वतचद् भ्रश्यतन्ि र्ागामत्त्वतय बद्धसौहृदा: |
त्वयातर्गप्तु ा तवचरतन्ि तनर्मया तवनायकानीकपर्धु सम ु प्रर्ो ||१०. २. ३३||”
हे कर्लनयना! हे स्वि:ला र्क्त
ु र्ानणारे असिाि त्यांची िझ्ु या तवर्षयी श्रद्धा नष्ट
झाल्यार्ळ
ु े, र्हत्प्रयासाने जरी िे श्रेष्ठपदावर आरूढ झाले िरी िझु ी चरणसेवा
अंिरल्यार्ळ
ु े अध:पिीि होिाि. (१०. २. ३२) पण हे र्ाधवा! िझ्ु यावर तनश्चल प्रेर्
करणारे िझु े र्क्त र्ात्र आपल्या र्ागामपासनू भ्रष्ट होि नाहीि. हे प्रर्ो िंू त्यांचे रष कण
करीि असल्याने सवम सक
ं टाच्ं या र्ाथ्यावर पाय देऊन िे तनर्मयपणे तहडं ि असिाि.
(१०. २. ३३).
ब्रह्मदेवानं ी के लेली ही स्ििु ी र्तक्तर्ागमच सागं ि नाही का?ं आपण तवचारलेल्या
प्रश्नांची ही सष क
ं ेपाने तदलेली उत्तरे आहेि. ह्यावर आपण आपले म्हणणे जरूर र्ांडावे.
” आचायम थांबिाष कणीच र्ारिीर्ािेने त्या तदवशीची चचाम तिथेच थांबवली. र्डं न
तर्श्र तवचारर्ग्न झाले होिे. दोघांचहे ी हार अद्ाप टवटवीि होिे. आिां तिसऱ्या
तदवशी चचाम होणार म्हणनू उपतस्थि तवद्वान श्रोत्यानं ा अतिशय आनदं झाला.
कानार्नाला एक करून ऐकणाऱ्या श्रोत्यांना ही एक ज्ञानाजमनाची पवमणीच र्ंडन
तर्श्रांच्या तनतर्त्ताने प्राप्त झाली होिी. सवाांनी त्या तिघांनाही वंदन के ले.
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तिसऱ्या तदवशी निू न पष्ु पर्ाला धारण करून पन्ु हां चचामसत्राला आरंर्
झाला. र्डं न तर्श्रांचा खपू च वैचाररक गोंधळ उडाला होिा. कारण आचायम त्यांना
पाखंड र्ाजवण्यासाठी जबाबदार सर्जि होिे. िे सद्ध
ु ा बौद्धपथं ापेष का अतधक!
म्हणनू त्याबाबि आज तनश्चयात्र्क तवचार झालाच पातहजे. हे र्नांि योजनू र्डं न
म्हणाले, “बौद्धांचा पथं पाखडं तनर्ामण करिो ह्याचा अथम ‘बद्ध
ु ’ हा हीं पाखंडी आहे
कां? िसेच आम्ही “कर्मठ” त्याही पेष का अतधक पाखंडी कसे? कालपासनू र्ाझ्या
र्नाला ही एक र्ोठीच रख रख लागली आहे. आज आपण ह्याचे तनराकरण करा!”
आचायम बोलू लागले, बौद्धपथं ाच्या प्रचतलि अ्वयनांू ा बौद्धर्ि म्हणजे
“गौिर्बद्ध
ु ”च सर्जला नाही असे र्ाझे र्ि आहे. त्यार्ळ
ु ें र्ल
ू र्िू ित्त्वाचं ा
अगं ीकार न करिा के वळ गौिर्बद्ध
ु ाच
ं े व्यतक्तर्त्व वापरून त्याचं ी आपल्याला
सोयीस्कर तशकवण अंगीकारून जो प्रसार चालू आहे त्याला पाखंड म्हणनू सबं ोधले
आहे. र्ला स्वि:ला गौिर्बद्ध
ु ांबािल
ु हे प्रत्यष क ईश्वरी
् परर् आदर आहे. गौिर्बद्ध
अविार असल्याचे साष काि् शक
ु र्नु ींनीच श्रीर्द्भागविाि “िि: कलौ सम्प्रवृत्ते
साम्र्ोहाय सरु तद्वर्षार्् | बद्ध
ु ो नाम्नाजनसिु : कीकटेर्षु र्तवष्यति ||” असे सांतगिले
आहे. या पढु े कतलयगु ास सरु वाि झाल्यावर देवाचं ा द्वेर्ष करणाऱ्यांना र्ोतहि
करण्यासाठी तककट प्रदेशािं आजनाचा पत्रु “बद्ध
ु ” या नावाने र्गवान स्वि:
अविीणम होिील. इिके च नव्हे िर िर पाखडं सर्दु ाय व िदनर्षु तं गक प्रर्ाद ह्याच्ं या
पासनू र्गवान् बद्ध
ु हे रष कण करिील असेही र्ागविाि सातं गिले आहे. “द्वैपायानो
र्गवान प्रबोधात्बद्ध
ु स्िु पाखडं गणाि प्रर्ादाि ||” त्यार्ळ
ु े गौिर्बद्ध
ु पाखडं ी कसा
असेल? त्याचं े आपण स्र्रणच के ले पातहजे. म्हणजे आपल्याला पाखंडापासनू
सरं ष कणच तर्ळेल. प्रथर् आपण त्यांचे स्र्रण करूं! असे म्हणनू आचायाांनी ्यान
धरून श्लोक म्हटला.
“धराबद्धपद्मासनस्याङ्तघ्रयतष्टतनमयम्यातनलो न्यस्िनासाग्रदृतष्टः |
य आस्िे कलौ योतगनां चक्रविी स बद्ध
ु : प्रबद्ध
ु ोऽस्िु तनतश्चिं विी ||”
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“बद्धपद्मासनांि बसनू न्यासाग्रदृष्टी तस्थर करून, प्राणांचे तनयर्न के लेला
कलीयगु ािील सवमश्रेष्ठ योगी व ज्ञानी बद्ध
ु आर्च्या हृदयांि सदैव वास करो. ” ही
प्राथमना करिाना आचायाांच्या गंर्ीर व र्तक्तयक्त
ु स्वरांचा पररणार् सवम सर्ेवर झाला.
आचायाांचे तवचार तनःसतं दग्ध आहेि हे र्डं नसह सवाांनाच जाणवले. त्यांच्या
तचत्तवृत्ती तवकतसि झाल्या होत्या. र्डं नला आपल्या गरू
ु ं चे म्हणजे कुर्ारील
र्ट्टपादांचे स्र्रण वारंवार होऊ लागले. कारण आचायम त्यांच्याच कृ पेर्ळ
ु े इथे आले
आहेि ही जाणीव र्डं नच्या अिं :करणािं उत्पन्न झाली. दोन तदवसािं र्डं नर््ये
एक बदल तनतश्चि झाला होिा कीं, ही चचाम नव्हे वा वादतववाद नव्हे. कर्मकचाट्याि
सापडून आपण ज्या गोष्टींचा कधी तवचारही के ला नव्हिा िो ह्या दोन तदवसािं
अत्यिं शांिपणे करिा आला आहे. त्यार्ळ
ु े आपल्या अिं :करणािं खपू च तस्थरिा
तनर्ामण झाल्यचे र्डं नला जाणवू लागले होिे. आचायम उत्कृ ष्ट प्रबोधन करीि आहेि.
आजचे बद्ध
ु ा तवर्षयीचे तवचार व धारणा आपल्या कधी लष कािच आलेली नव्हिी.
ज्या अथी इिक्या लहान वयांि तवचारांची इिकी प्रगल्र्िा, पररपक्विा व
तनःसतं दग्धिा आहे त्याअथी साही शास्त्रांचा आपला अभ्यास नक्कीच योग्य तदशेने
झालेला नाही. आपण यांच्याकडून आपल्या सवमच शक
ं ाचं े तनरसन करून घ्यावे हेच
श्रेयस्कर होईल. र्डं न पणू म तवचारांि गढलेला पाहून आचायाांनी त्याचं ीलागलेली
तवचाराच
ं ी िद्रं ी र्गं के ली. आचायम म्हणाले, “ आपल्याला पाखडं र्ाजवण्यास
जबाबदार धरले हे र्ी नाकारीि नाही. पण आपला ह्याि फारसा दोर्ष र्ी र्ानीि
नाही. आपण ज्या काळािं आतण र्िार्िािं राच्ं या सघं र्षामि जन्र्ाला आलाि त्या
काळाचा हा प्रर्ाव आहे. र्ानवी जीवनांि र्ान-र्रािब, प्रतिष्ठा, आतथमकस्थैयम व
ऐश्वयम ह्यासाठी सिि सघं र्षम व स्पधाम चालू आहे. प्रवाहाच्या उलट जाण्याची
कोणत्याच जीवाला इच्िा नसिे. आपल्या गरु ं नी िो प्रयत्न के ला. त्यांच्या बिल
र्ला तनिांि आदर आहे. वैतदक धर्ामचे सत्रू प्रस्थानत्रयीि आहे. िेच आपल्या
जीवनाचे सत्रू आहे. साष काि् र्गवंिाचा अविार असलेल्या ऋर्षर्राजाने राज्यत्याग
करण्यापवू ी आपल्या पत्रु ांना के लेल्या उपदेशांिच आपल्याला पाखडं
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र्ाजवल्याबिल जबाबदार कां धरले ह्याचे उत्तर सांपडेल. िे आपण पाहू. ऋर्षर्देव
म्हणिाि,
“परार्वस्िावद्बोधजािो यावन्न तजज्ञासि आत्र्ित्त्वर्् |
यावतत्क्रयास्िावतददं र्नो वै कर्ामत्र्कं येन शरीरबंध: ||५. ०५. ०५. ||
जो पयांि र्नष्ु याला आत्र्ित्त्व जाणण्याची इच्िा होि नाही िो पयांि
अज्ञानवश देहातर्र्ानार्ळ
ु े आत्र्स्वरूप आच्िादलेले रहािे. िोच स्वि:चा परार्व
असिो. जो पयांि इतं द्रयाच
ं े व्यापार चालू असिाि िो पयांि र्न कर्ामकडे प्रवृत्त होिे,
कारण र्न हे कर्ोत्सक
ु असिे. त्यार्ळ
ु ेच र्नष्ु याला शरीरबधं र्ोगावा लागिो. (५५-५)
कर्ामशयं हृदयग्रतं थबन्धर्तवद्याऽऽसातदिर्प्रर्त्त: |
अनेन योगेन यथोपदेशसं म्यग्व्यपोह्योपरर्ेि् योगाि् ||५-५-१४||
ह्या करीिा र्नष्ु याने अत्यिं सावधानिेने शास्त्रसर्ं ि उपायांचे अनष्ठु ान करून ही
अहक
ं ाररूपी अतवद्ेची गाठं म्हणजे हृदयग्रंथी तनःशेर्ष सोडून टाकावी. म्हणजे
नैष्कम्यम प्राप्त होिे.
लोक: स्वयं श्रेयतस नष्टदृष्टीयोऽथान्सर्ीहेि तनकार्कार्: |
अन्योन्यवैर: सख
ु लेशहेिोरनन्िदःु खं च न वेद र्ढू : ||५-५-१६||
लोकानं ा आपले खरे कल्याण कशािं आहे हेच सर्जि नाही. िीव्र र्ोगेच्िा
हेच त्यांच्या कर्ामचे र्ळ
ू असिे. िे ष कणकालच्या सख
ु ासाठी दसु ऱ्यांशी वैर धरिाि.
त्यार्ळ
ु ें त्यांना अनिं दःु खे र्ोगावी लागिाि ह्याचे त्यांना आकलनच होि नाही.
गरु नम स स्यात्स्वजनो न स स्यातत्पिा न स स्याज्जननी न सा स्याि् |
दैवं न ित्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न र्ोचयेद्: सर्पु िे र्ृत्यर्ु ् ||५-५-१८||
र्ृत्यरू
ु पी ससं ाराच्या र्ृगजळािनू बाहेर काढण्याचे सार्थ्यम नसेल िर िो गरु
नाही. स्वजन नाही , तपिा नाही, बंधू नाही, आई नाही, अथवा दैविही नाही. ” इिके
सांगनू र्ग आचायम थोडे थांबले व पढु े म्हणाले, “ कर्म करिां करिाच तवचारांची
कास धरली पातहजे. कर्ामच्या प्रत्येक र्त्रं ांि ईश्स्र्रणाची सोय आहे. त्याचप्रर्ाणे
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के लेले प्रत्येक कर्म ब्रह्मापमण करण्याची व्यवस्था आहे. त्यागोष्टी कोणी खऱ्या अथामने
आचरणांि आणि नाहीि. पोपटाप्रर्ाणें नसु िा उच्चार करून कर्मप्रवण होिाि.
स्वि:सारखेच इिरांनाही करिाि. त्याला पाखंड असे म्हटले आहे. त्यािही जे
आग्रहाने कर्मठपणाचे प्रतिपादन करिाि िे जास्ि जबाबदार. सर्ाजाि सवमच सारख्या
बद्ध
ु ीर्त्तेचे नसिाि. पण ईश्वराचा र्ागम र्ात्र त्या सवाांसाठीच र्ोकळा असिो. िो र्ागम
म्हणजे नार्स्र्रण, शरणागिी व आत्र्ापमण आहे. त्यासाठीं गरु ही सोय आहे. पण जर
कोणी स्वि:ला गरु सर्जू लागेल िर िी त्याची स्वि:ची र्ोठीच फसगि असेल. ”
आचायम बोलि होिे. सर्ा कान टवकारून ऐकि होिी. त्यातदवशीची चचाम इथेच
थांबली. श्रोिे चवथ्या चचामसत्राची उत्सक
ु िेने वाट पाहू लागले.
र्डं न तर्श्रांर््ये आिां अर्ल
ु ाग्र बदल घडू लागला. चचामसत्र सलग वीस
तदवस चालले होिे. प्रत्येक तदवशीचे आचायाांचे तववेचन र्डं न तर्श्रांच्या
अंि:करणाचा ठाव घेऊ लागले. त्याचा पररणार् असा झाला कीं, आचायम हे
अलौतकक बतु द्धर्त्तेचे सत्परु र्ष असनू आपल्यापेष कां श्रेष्ठ असल्याचे र्डं न तर्श्रांचे र्ि
झाले. र्डं न तर्श्राचं ी तशष्यप्रज्ञा िीव्र होऊ लागली. आत्र्ित्त्व जाणनू घेण्याची
त्यानं ा प्रबळ इच्िा झाली. त्यासाठी आचायाांसारखा गरु शोधनू ही सापं डणार नाही.
ईश्वरानेच र्ाझ्या गरु ं च्या र्ा्यर्ािनू ह्यानं ा र्ला आत्र्बोध करण्यासाठी पाठवले
आहे. र्ग र्ी ह्या लौकीकािल्या जय-पराजयाची वाट कां पहावयाची? आिां उद्ा
सकाळी आपण र्र सर्ेि त्यांना शरण जाण्याचे तनवेदन करून चचामसत्र थांबवावे हे
उत्तर्. एवढे धैयम जर सर्ा सरु होिाना आपणास दाखविा आले नाही िर आज
आपला शेवटचा प्रश्न तवचारून त्यांिल्या तववेचनाच्या आधारे त्यांना शरण जावे हे
उत्तर्. अशाप्रकारच्या तवचारांनी र्ारावलेल्या अवस्थेि र्डं न तर्श्र एकतवसाव्या
तदवशी चचामसत्रासाठी सर्ास्थानी आले. दोघांनी पष्ु पर्ाला पररधान के ल्या. सर्ेि
उत्तर् सगु ंध दरवळि होिा. आचायम शांि बसले होिे. र्ारिी र्ािा आपल्या
आसनाजवळ उर्ी होिी. र्डं न तर्श्र अचानक गर्ं ीरवाणीने बोलू लागले, “आज र्ी
शेवटचा प्रश्न तवचारणार आहे. त्याचे तववेचन र्ला पटले िर र्ाळ कोर्ेजो अथवा न
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कोर्ेजो र्ी आचायाांना शरण जाऊन सन्ं यास . . . . . . . . . . . . . ” त्यांचे वाक्य
अधमवट िोडून र्ारिी म्हणाली, “ उर्यिांच्या सर्ं िीने तनणेिा म्हणनू र्ाझी नेर्णक
ू
झालेली आहे. त्यार्ळ
ु े ह्या चचामसत्राचा तनणमय सवमस्वी र्ाझ्याच आधीन राहील.
आचायाांची र्ाळ कोर्ेजली िरच चचामसत्र सपं ल
े . र्ग र्ाझा पत्रु म्हणनू र्ी त्यांना
गृहस्थी बनवीन. पण र्ाझ्या पिीची र्ाळ कोर्ेजली िर त्यांची अधाांगी म्हणनू र्ी
प्रश्न तवचारीन. त्या प्रश्नांच्या उत्तरानिं रच तनणमय के ला जाईल. िो तनणमय दोघांनाही
र्ान्य करावा लागेल. ” र्ारिी र्ािेच्या ह्या वक्तव्यावर आचायाांनी तस्र्ि हास्य
करीि होकाराथी र्ान डोलावली. र्डं न तर्श्र त्यार्ळ
ु ें काहीच बोलू शकले नाहीि.
र्डं न तर्श्र आिां काही िरी गहन प्रश्न तवचारणार म्हणनू सर्ा कानार्नाला एक
करून श्रवण करू लागली.
स्थानापन्न झालेल्या र्डं न तर्श्रांनी प्रश्न तवचारला, “र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी
अजमनु ाला
“िस्र्ाच्िास्त्रं प्रर्ाणं िे कायामकायमव्यवतस्थिौ |
ज्ञात्वा शास्त्रतवधानोक्तं कर्म किमतु र्हाहमतस ||१६-२४||”
असे तनःसतं दग्ध सांतगिल्या निं र परि,
“सवमधर्ामन्पररत्यज्य र्ार्ेकं शरणं व्रज |
अहं त्वां सवमपापेभ्यो र्ोक्ष्यतयष्यातर् र्ा शचु ः ||१८-६६||”
असे कां सांतगिले? इथें िर र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी सवम धर्ाांचा पररत्याग सचु वला
आहे. म्हणनू सरु वािीस र्ी धर्ामची व्याख्या तवचारली होिी. िी सांगिाना आपण
सत्य, िप, दया व पातवत्र्य ह्याच्ं या आधारे इह व पर कल्याणासाठी िारिम्य वापरून
करावयाचे शास्त्रशद्ध
ु आचरण अशी स्थल
ू र्ानाने व्याख्या करून तदली होिी. त्याचा
इथें सदं र्म घेिला िर तनणमय कसा करावा हे आपण सर्जवावे. ”
आचायम सांगू लागले, “धर्म व धर्ामचरण ह्याचा पक्का तनणमय अंि:करणाि
ठसवनू घ्यावा. प्रथर् िस्र्ाि् शास्त्रं . . . चा तनणमय करू. इथे र्गवान् श्रीकृ ष्ण इह
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लोकाशी सबं ंध जोडून सर्जावनू सांगि आहेि. कारण इहलोकी आचरण
करण्यासाठी ससु वं ाद व एकवाक्यिा असावी व त्या त्या वणामश्रर् धर्ामप्रर्ाणे
प्रत्येकाचा आचार हा र्ोष कप्राप्तीचे साधन व्हावा हा त्यांिला र्ळ
ू हेिू आहे.
अजमनु ाचा प्रश्न कां उपतस्थि झाला हे सर्जण्यासाठी थोडी पवू मपीठीका सर्जनू
घ्यावी लागेल. र्गवान् श्रीकृ ष्ण हे साष काि् र्गवंि आहेि हे अजमनु ाला त्याच्ं या
“तवश्वरूप” दशमनाने ज्ञाि झालेले आहे. र्नष्ु याला दृक्श्राव्य प्रत्ययाने प्राप्त झालेले
ज्ञान पणू ामवस्थेि नेऊ शकि नाही. अजमनु ाने र्गवान् श्रीकृ ष्णानं ा गरु र्ानल्यार्ळ
ु े
श्रीकृ ष्णानं ी त्याचे ‘र्ी’पण तहरावनू न घेिा बोध करून ष कात्रधर्म जागवलेला आहे.
ष कात्रधर्म जागा झाला नाही िर अजमनु यद्ध
ु कसा करणार? िथातप त्याची
आपल्यावरील श्रद्धा वाढावी म्हणनू िे दशमन त्याला घडवल्यावर असे सातं गिले कीं,
“र्त्कर्मकृन्र्त्परर्ो र्द्भक्तः सङ्गवतजमिः |
तनवैरः सवमर्िू ेर्षु यः स र्ार्ेति पाण्डव ||१०-५५||”
ह्याचा अथमच असा आहे कीं अजमनु ाने ईश्वरासाठी कायम करावे, सवमर्िू र्ात्रांशी
तनवैर असावे आतण र्गच यद्ध
ु करावे. तनवैर झाल्यावर यद्ध
ु कसें करिा येईल? िर िे
ईश्वराचे कायम म्हणनू िे वैरर्ाव न ठे विा धर्मस्थापनेसाठी करावयाचे. पण अजमनु ापढु े
असा प्रश्न पडला कीं लौतकक व्यवहार करण्यासाठी काय प्रर्ाण र्ानावे? त्या
उत्तराि “िस्र्ाि् शास्त्रं . . ”चा उपदेश के ला आहे. अजमनु ाला ह्याि जडदेहाच्या
रहाटणीचा प्रश्न अतर्प्रेि आहे. त्याला अनसु रून िे उत्तर आहे व आिं ररक धारणा
कशी असावी हे सर्जावनू सांगण्यासाठी अजमनु ाला
“सवमकर्ामतण र्नसा सन्ं यस्यास्िे सख
ु ं वशी।
नवद्वारे परु े देही नैव कुवमन्न कारयन् ॥५- १३॥”
ह्याि तनत्य-नैतर्तत्तक-काम्य इत्यादी कर्ामचा अंिर्ामव आहे. ह्या तस्थिीच्या
साधनेचा र्ागम
“ यिो यिोतनश्चरति र्नश्चञ्चलर्तस्थरर्।्
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ििस्ििो तनयम्यैिदात्र्न्येव वशं नयेि् ॥६ -२६||
असा सांतगिला आहे. र्नाि येणाऱ्या तवतवध व अनावश्यक
तवचारिरंगाच्ं याकडे दल
ु मष क करून आत्र्ानात्र् तववेक जागा ठे वण्यास सांतगिले
आहे. अंिरंगाि आत्र्ानात्र्तववेक जर साित्याने जागा ठे वायचा असेल िर धर्ामचा
पतहला चरण ‘सत्य’ आचरले जािे. ईश्वराखेरीज काहीच सत्य नाही ही धारणा
तनर्ामण होिे. इथे व्यावसातयक जीवनािल्या सत्य-असत्या इत्यादींचा सबं धं नाही.
अनात्र् दल
ु मतष कि होि होि आत्र्तववेक जसा जसा जागा होि जाईल िसिशी
अपमणर्क्ती वाढि जाईल. अथामि अपमणर्क्ती जाणीवपवू मकही करावयास सांतगिली
आहेच
“यत्करोतर्ष यदश्नातस यज्जहु ोतर्ष ददातस यि।्
यत्तपस्यतस कौन्िेय ित्कुरष्व र्दपमणर्् ॥९- २७॥”
ह्या प्रर्ाणें सवम आिं ररक तक्रया बतु द्धयोग प्राप्त व्हावा म्हणनू सांतगिल्या आहेि.
जसजसे अजमनु हे जाणनू घेऊ लागला िसिसा त्याच्या तवचारांि फरक पडून बद्ध
ु ीि
तस्थरिा उत्पन्न होऊ लागली. कायम करण्याचा तनश्चय पक्का होऊ लागला.
र्गवद्गीिेचे हे सार्थ्यम तवचारर्थं नाने आजही प्राप्त करून घेिा येिे. ह्याच र्गवद्गीिेि
र्गवंिांनी स्वि:च्या म्हणजे र्गवंिाच्या प्राप्तीसाठी ब्रह्मसत्रू ाचा आश्रय घेणे कसे
सोयीस्कर होिे हे सातं गिले आहे.
“ऋतर्षतर्बमहुधा गीिं िन्दोतर्तवमतवधैः पृथक्।
ब्रह्मसत्रू पदैश्चवै हेिर्ु तद्भतवमतनतश्चिैः ॥१३- ४॥
“तकं च ब्रह्मसत्रू पदै: च एव ब्रह्मण: सचू कातन वाक्यातन ब्रह्मसत्रू ातण िै: पद्िे
गम्यिे ज्ञायिे ब्रह्म इति िातन पदातन उच्यन्िे|” अथामि तनश्चयात्र्क ब्रह्म
सर्जण्यासाठीच िर ब्रह्मसत्रू तनश्चयाने व तनःसतं दग्ध ब्रह्म तववरण करणारी पदे सागं ि
आहे.
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आपण “सवम धर्ामन्पररत्यज्य . . . ” असे र्गवंिच म्हणिाि म्हणनू
गोंधळाि पडला आहाि. धर्ामचे बरे चसे तववरण पवू ी के लेच आहे. िथातप पन्ु हां
एकदा वेगळ्या वेगळ्या ऐतिहातसक घटनांचा तवचार करून आढावा घेऊ. धर्म हे
एक ित्त्व आहे. ित्त्व म्हटले कीं त्याच्याशी िडजोड चालि नाही. र्ग िारिम्य कसें
वापरायचे असे आपण तवचारले आहे. त्यासाठीच िर र्गवंि म्हणालेि “र्ार्ेकं
शरणं व्रज|” र्लाच शरण ये. कारण धर्म हा फक्त आतण फक्त ईश्वरालाच सर्जिो.
धर्म धर्म ज्याला म्हणिाि त्या धर्ामचा दरु पयोग करून जर सज्जनाचं ा िळ होि
असेल िर काय तनणमय घेणार? इथे िारिम्य वापरणे आवश्यक असिे. र्गवान्
श्रीकृ ष्णानं ी िे हरप्रकारे वापरून दाखवले आहे. र्गवान् श्रीकृ ष्णानं ी धर्ामबिलच्या
आपल्या र्ोंगळ कल्पना काढून टाकण्याचा खपू प्रयत्न के लेला आहे. कणम जेंव्हा
रथचक्र जतर्नीि रिल्यावर धर्ामचा आधार घेऊन अजनमु ाला थांबवू लागला िेंव्हा
र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी कणामला सरळ सरळ प्रश्न तवचारला कीं, ज्या गोष्टींनी फक्त
अधर्म घडवला गेला त्या र्िू काळांिल्या िझ्ु याच गोष्टी आठव. कुरकुळाची
साम्राज्ञी र्रसर्ेि खेचनू आणल्या निं र कणाम! दयु ोधनाला र्ांडी उघडी करून द्रौपदी
सारख्या पतिव्रिा साम्राज्ञीला दाखवण्याची तचथावणी देिाना िझु ा धर्म कोठे लोप
पावला होिा? र्र सर्ेि सासऱ्यांसर्ोर गरु जनांच्या सर्ोर कुरकुलाची पतिव्रिा
साम्राज्ञी तववस्त्र करण्याची तचथावणी देिाना िझु ा धर्म कोठे गेला होिा? अरे
आयष्ु यर्र अधर्म आतण अधर्मच करणाऱ्यानं ा फक्त स्वि:च्या फायद्ाच्या वेळीच
जर धर्म आठवि असेल िर, अजमनु ा, आत्ता ह्या ष कणी धर्मपालनासाठी ह्या अधर्ी
कणामचा वध करण्याि कसलाच अधर्म होणार नाही. घे! उचल िे गाण्डीवधनष्ु य
आतण एकाच बाणाि याचा तशरच्िे द कर.
इिके च नाही िर फसवणे, खोटे बोलणे हे अधर्ामचे लष कण आहे. पण
र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी जरासधं ाला कसें फसवले हे लष कािं घेण्यासारखे आहे. खोटे
बोलणे सद्ध
ु ा खोटे न बोलिा बोलले आहेि. श्रीकृ ष्ण र्ीर्ाजमनु ांनासह जरासधं ाच्या
राज्याि स्नािक तद्वज म्हणनू प्रवेशले. जरासधं धर्ामच्या नावाने अधर्मच करीि होिा.
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जरासधं ाला आम्ही स्नािक ब्राह्मण आहोि असे सांगनू द्वद्वं यद्ध
ु ाची तर्ष का र्ातगिली.
र्ीर्ाकडून द्वद्वं ाि जरासधं ाला ठार र्ारवले. जरासधं ाने नरर्ेध करण्यासाठी कै देि
ठे वलेल्या सवम राजांची सटु का के ली. जरासधं ाच्या अधर्ामचा अधर्ामनचे नाश करणे
गरजेचे होिे. कपट हा ही अधर्मच आहे पण प्रत्यष क र्ीष्र्ांशी कपट के ले आहे.
कारण र्ीष्र् धर्ामच्या नावाखाली अधर्ामची बाजू घेऊन लढणार होिे. म्हणनू
नार्र्ात्र तशखंडीला र्ीष्र्ां सर्ोर यद्ध
ु ास उर्े करून अजमनु ाच्या शरसधं ानाने त्याचं ा
तनःपाि के ला. म्हणजे धर्मरष कणासाठी जर अधर्म वापरावा लागला िर िेही करण्याचे
र्नोधैयम के वळ तनरपेष किेने येिे म्हणनू तनवैरिा, तनरपेष किा, तनस्पृहिा, हे धर्ामच्या
पातवत्र्याचे गणु आहेि. अशा सवम सर्ग्र तवचारानं ीच धर्ामचे अतधष्ठान तनर्ामण होिे.
धर्म हा आचारणािनू ही दृग्गोचर होिो. सदह् िे ू साठी आचरला जाि असेल िरच
त्याला धर्म म्हणिा येईल. अजमनु त्या ष कणी सारासार तवचार करून तनणमय करण्याच्या
अवस्थेि नव्हिा. म्हणनू ईश्वराच्या पढु ें धर्म जाऊ शकि नाही. फक्त ईश्वरच धर्म जाणू
शकिो. हे अजमनु ाला सर्जावे म्हणनू श्रीकृ ष्णांनी अजमनु ास िसा उपदेश के ला. आिां
आपल्या लष कांि येईल कीं धर्म म्हणजे ‘ईश्वरीय’ व्यवस्था. जडािल्या
गणु ातधक्यार्ळ
ु े तनयंत्रणाला अत्यिं कठीण अशी ही गोष्ट असल्यार्ळ
ु े सो्यािला
सोपा धर्ामचरणाचा र्ागम म्हणजे ‘ईश्वराचे चरणी आत्र्ापमण’!
आचायम बोलि होिे. सर्ा िटस्थ होिी. र्डं न हे सवम ऐकिा ऐकिा अिं र्ख
मु
झाले होिे. त्यांची जवळजवळ सर्ाधीच लागली होिी. त्यांच्या हृदयग्रंथी र्ोकळ्या
होऊ लागल्या. सपं णू म शरीरर्र उष्णिा तनर्ामण होऊ लागली. शरीरािील पापांना िेथें
राहणे असह्य होऊ लागले. र्डं न तर्श्रांचा श्वासोच्िवास जलद होऊ लागला.
शरीरािनू बाहर पडणाऱ्या श्वासाची उष्णिा वाढू लागली. त्याचा पररणार्
गळ्यािल्या र्ाळेवर होऊ लागला. िी हळुहळू कोर्ेजू लागली. शरीरही िापू लागले
होिे. त्यार्ळ
ु े आि व बाहेर दोन्ही तठकाणी तनर्ामण झालेल्या उष्णिेने र्ाळ पणू म
कोर्ेजनू गेली. र्डं न काही काळाने एकदर् शांि झाले. त्याच्ं या र्नांि तनरव शांििा
तनर्ामण झाली. िे उन्र्नी होऊन ियु ामवस्था र्ोगू लागले. जे र्गविं ाने वणमन के ले
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“यञ्ु जन्नेवं सदात्र्ानं योगी तनयिर्ानसः |
शातन्ि तनवामणपरर्ां र्त्सस्ं थार्तधगच्िति ||६-१५||”
िेच र्डं न अनर्ु वि होिे. र्ारिीर्ािा उठून उर्ी रातहली व तिने सर्ेची तनरव
शािं िा र्गं करून सातं गिले, “र्ाझ्या पिीची र्ाळ जरी कोर्ेजली असली िरी चचाम
र्ी पढु ें चालवणार आहे व आचायम जोवर र्ाझ्या प्रश्नानं ा सर्पमक उत्तरे देणार नाहीि
िो पयांि र्ाझे पिी सन्ं यास घेणार नाहीि.” सर्ा थक्क होऊन र्ारिीर्ािेकडे पहाि
असिानाच तिने आचायाांशी बोलायला सरु वाि के ली, “ आचायम ! र्ी आपले
र्न:पवू मक अतर्नदं न करिे. र्ी आपला आदरच करिे. िथातप ह्या सवम चचेि आपण
फक्त िीनच परु र्षाथम तवचाराि घेिले आहेि. त्यावर अप्रतिर् तववरण के ले म्हणनू
अतर्नदं न! चवथा परु र्षाथम “कार्” रातहला आहे. त्याबाबि र्ला चचाम करावयाची
आहे. प्रश्न तवचारायचे आहेि. त्याची उत्तरे तनणमय ठरविील. र्ला परवानगी आहे
कां?” आचायम अत्यिं गढू हसले! त्यांच्या लष कांि आले कीं र्ारिीने त्यांना सरळ
सरळ कालावधी न र्ागिा आज घडायची घटना पढु ें ढकलेली आहे. आचायम
अत्यिं तनश्चयपवू क
म पण शािं पणे म्हणाले, “र्ािे िंू म्हणिेस िसेच घडेल. िंू जरूर
प्रश्न तवचार पण आज वा उद्ा नाही. र्ी वयाच्या ९वव्या वर्षीच सन्ं यास घेिलेला
आहे. त्यार्ळ
ु ें “कार्” ह्या परु र्षाथामशी दरु ान्वयानेही सबं ंध आलेला नाही. र्ला िंू
सहा र्तहन्यांचा कालावधी दे. सहा र्तहन्यांच्या आि र्ी कें व्हाही येईन. ”
र्ारिीर्ािेने ित्ष कणी होकार तदला. तिला िेच िर हवे होिे. र्डं न तर्श्रांची
इिकी र्ोठी वेदपाठशाळा आहे. त्या वेदपाठशाळेची सवम व्यवस्था लावावयाला
काही कालावधी हवाच होिा. इिका र्ोठा व्याप सार्ं ाळण्यासाठी र्डं न तर्श्राच्ं या
िोलार्ोलाचा र्नष्ु यच हवा. िशी सवम जळ
ु वाजळ
ु व करून र्गच र्डं न तर्श्र सन्ं यास
घेऊन इथनू तनघनू
लें बरे . ह्या धोरणानेच र्ारिीर्ािेने आचायाांना िसा प्रस्िाव
के ला होिा. र्ारिीर्ािेचे दसु रे नाव सरस्विी होिे. र्ारिी प्रेर्ळ, सत्वगणु सपं न्न व
र्हापतिव्रिा होिी. कुर्ारील र्ट्टपादाचं ी िी र्ानलेली बतहण होिी. कुर्ारील
र्ट्टपादांच्या गावी राहणाऱ्या तवद्वान व ईश्वरर्क्त तवष्णतु र्त्र नार्क तवप्राची र्ारिी
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कन्या होिी. र्ारिी अत्यंि बतु द्धर्ान असल्याचे तवष्णतु र्त्रांनी कुर्ारील र्ट्टपाद यांना
सांतगिले. तवष्णतु र्त्र व र्ट्टपाद यांचा कौटुंतबक स्नेह होिा. त्यांर्ळ
ु े र्ारिी कुर्ारील
र्ट्टपादांच्या वेदपाठशाळेि येि असे. तवष्णतु र्त्राच्ं या बिल र्ट्टपाद यांना तपिृिल्ु य
आदर होिा. म्हणनू त्यांनी र्ारिीला आपली लहान बतहण र्ानले होिे. तवष्णतु र्त्र हे
नावाप्रर्ाणेच तवष्णर्ु क्त होिे. सिं ान प्राप्तीच्या इच्िे ने त्यांनी प्रखर व्रिाचरण के ले.
िेंव्हा र्गवान् श्रीतवष्णंनू ी त्यांना स्व्नाि येऊन असा दृष्टांि तदला कीं दवु ामसांच्या
शापार्ळ
ु े सरस्विीला र्ल
ू ोकी जन्र् घ्यावा लागणार आहे. िी िझ्ु या उदरी येईल.
र्गवान् तशव जेंव्हा र्िू लावर अविार घेिील त्यावेळी त्याच्ं या दशमनाने िी र्क्त
ु
होईल. र्डं न तर्श्राचं ा र्ारिीशी तववाह झाल्यावर ही गोष्ट र्ट्टपादानं ी र्डं न तर्श्र
यानं ा सातं गिली होिी. आपल्या गरू
ु ं वर र्डं न याचं ी प्रगाढ श्रद्धा होिी. त्यार्ळ
ु े
शक
ं राचायम आपल्या गरु ं च्या सांगण्यावरून आलेि हे सर्जल्यावर र्डं न यांनी
आचायाांची ष कर्ा र्ातगिली होिी. आचायाांच्या परित्त्वस्पशी र्ार्षणार्ळ
ु े र्डं न यांना
वरील गोष्ट आठवली. त्यांना आपल्या र्तवष्याची चाहूल लागली. र्ारिीर्ािेला िे
ज्ञान होिेच. पण र्डं न तर्श्र तिचा पिी होिा. सवम तनरवातनरव करिाना शक्य िेवढा
अतधक सहवास तर्ळावा अशा दहु रे ी हेिनू े तिने “कार्” हा परु र्षाथम रातहला
असल्याची सबब पढु े के ली होिी. सर्ा सपं ली होिी.
आचायम दसु ऱ्या तदवशी र्तहष्र्िी सोडून तनघणार होिे. त्या रात्री र्डं न
अत्यिं शांि व र्क
ू होिे. त्यांच्या र्नाि कोणिीच शक
ं ा उरली नव्हिी. कोणत्याच
कर्ामची आसक्तीही उरली नव्हिी. त्यांनी र्नाने कें व्हाच सन्ं यास स्वीकारला होिा.
आिा फक्त जडदेहाचा औपचाररक तवधी तशल्लक होिा. िो आचायम करिील िेंव्हा
होईल. आपल्याला कोणिीच घाई नाही! आिां एका ईश्वराखेरीज काय आहे? त्या
रात्री र्ारिीने आपल्या र्ल
ु ाची करावी िशी आचायाांची सेवा के ली. िी र्नोर्न
सर्जली होिी कीं आिा आपले जीवन सपं ले आहे.
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प्रकरण १८ वे

आचार्ाांचा परकार्ा प्रवेश
पद्मपाद, तचत्सख
ु ाचायम, हस्िार्लक, प्रर्ाकराचायम इत्यादी सवम तशष्यांना
घेऊन आचायम तनघाले. र्तहष्र्िी नगरांिले सारे यातज्ञक, वेदज्ञ, प्रतितष्ठि नागररक व
इिर अनेक ईश्वरर्क्त नागररक र्डं न तर्श्राच्ं या तनवासाकडे आले होिे. बावीस
तदवसाच्ं या आचायाांच्या सहवासाने त्यानं ा अपार आनदं तर्ळाला होिा. त्यानं ा
तनरोप देण्यासाठी त्यांनी रस्िे सजवले होिे. गंध, धपू , दीप इत्यादी िबकांि ठे ऊन
हारीने अनेक सवु ातसनी ओट्या-ओट्यावर दिु फाम उभ्या होत्या. आचायाांनी र्डं न व
र्ारिीर्ािा ह्यांचा तनरोप घेिला. र्डं न व र्ारिी यांचे नेत्र पाणावले. र्ारिीर्ािा
सहजिेने म्हणाली, “शक्य िेवढ्या लवकर या. सहा र्तहने थांबायची िशी काही
आवश्यकिा आहे कां? या लवकर या. आम्ही उर्यिा आपल्या वाटेकडे डोळे
लाऊन बसणार आहोि. हे तवसरू नका!” आतण तिने र्ान वळवली. र्डं नच्या
डोळ्यािं ला र्ाव आचायाांना कळला. र्डं नच्या उजव्या खाद्ं ावर हळुवार थोपटून
आचायम त्या वैर्वशाली तनवासाच्या पायऱ्या उिरू लागले. ओसरीि टांगलेल्या
तपजं ऱ्यािनू राघ-ू र्ैना यांच्या पख
ं ांची फक्त फडफड ऐकू आली. त्यांनाही जणू
तनःशब्दाचे र्ळ
ू सर्जले असेच त्या पष कांनी दशमवले.
आचायम व त्याच्ं या पाठोपाठ तचत्सख
ु ाचायम, पद्मपाद, हस्िार्लक,
प्रर्ाकराचायम इत्यादी सवमजण र्ागम आक्रर्ू लागले. अनेकांनी लांबनू च त्याच्ं यावर
पष्ु पाच
ं ा वर्षामव के ला. आचायम गावाची सीर्ा ओलाडं ू न बाहेर आले. जवळचा पवमि
पार करून अर्ृिनगरा जवळ आले. अर्ृिनगराला पवमिराजीने वेढलेले होिे.
अर्ृिनगर र्ोठे रम्य होिे. अर्ृिपरू च्या बाहेर असलेल्या अर्ृिेश्वराच्या र्तं दराकडे
आचायाांची पावले वळली. अर्ृिेश्वरर्तं दराच्या सर्ोरच अतिरम्य असे सरोवर होिे.
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सरोवराच्या बाजल
ू ा बरे च लोक तखन्नर्द्रु ने े चदं नच्या लाकडाची तचिा रतचि होिे.
आचायम सरोवराि चरण ष कालन करून अर्ृिेश्वराचे दशमन घेण्याचा तवचारािं होिे.
दपु ार होि आलेली होिी. चरणष कालन करण्यासाठी जािाना इिका र्ोठा सरंजार्
कोणाच्या अंत्यतवधीसाठी आहे हे पाहावे म्हणनू त्यानं ी चौकशी के ली. त्यावेळी
अर्ृिपरू च्या राजाचं े तनधन झाले आहे व साधारण िासार्राि त्याला इथे आणले
जाईल. त्यार्ळ
ु े राजा येण्याच्या आि सवम ियारी पणू म करण्याि येि आहे असे
आचायाांना सर्जले. पद्मपादाचायम, तचत्सख
ु ाचायम, हस्िार्लक, प्रर्ाकराचायम
इत्यादींसह आचायम अर्ृिश्वे राचे दशमन घेऊन बाहेर आले. पद्मपाद, तचत्सख
ु ,
हस्िार्लक व प्रर्ाकर व इिर तशष्यासं ह आले िसे पन्ु हां पवमिाकडे वळले. सावमजण
आचायम कुठें तनघालेि हे न सर्जल्याने र्ाबं ावल्या सारखे त्याच्ं या र्ागे तनघाले.
पवमिराजीि आचायाांनी थोडे तनरीष कण के ले. अर्ृिेश्वर र्ंतदरापासनू खपू दरू उंचावर
एका पवमिावर त्यांना एक तनजमन गहु ा तदसली. आपल्या इिर सवम तशष्यांना होिे
तिथेच थांबायला सांगनू आचायम तचत्सख
ु , पद्मपाद, हस्िार्लक ह्या तिघांना बरोबर
घेऊन गहु िे तशरले. गहु ा आि गलीच तवस्िारलेली होिी. आि बऱ्यापैकी
काळोख होिा. आचायाांना िी गहु ा योग्य वाटली. त्यांनी तचत्सख
ु ाचायम,
पद्मपादाचायम, हस्िार्लकाचायम ह्यानं ा आपली योजना सातं गिली. आचायम म्हणाले,
“र्ी र्ाझा देह इथे ठे ऊन अर्ृिपरू च्या राजाच्या शरीरािं प्रवेश करिो. एक र्तहना
र्ाझ्या शरीराचे रष कण करा. गहु चे े प्रवेशद्वार दगडांनी बंद करा. डोळ्यांि िेल घालनू
जपा. कोणालाही चाहूल लागू देऊ नका. र्ी इथें गहु िे राहणार असल्याचे सांगा. ही
गोष्ट र्षट्कणी होणार नाही याची पणू म काळजी घ्या. प्रर्ाकराचायाांना इिर तशष्यांची
काळजी घ्यायला सांगा. आपल्या तिघांपक
ै ी दोघांनी चोवीस िास पहारा ठे वा.
एकाची तवश्रांिी झाली कीं दसु ऱ्याची. र्ी तनघिो पण कोणत्याही सक
ं टाची चाहूल
लागली िर कोणीही एकाने येऊन र्ाझ्या म्हणजेच राजा सर्ोर येऊन,
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कर-चरण-कृ िं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवण-नयनजं वा र्ानसं वापराधं ।
तवतहिर्तवतहिं वा सवमर्िे ि-् ष कर्स्व, जय जय करणाब्धे श्रीर्हादेव शम्र्ो !||
हा श्लोक म्हणा, र्ी ित्ष कणी देह सोडून पनु श्च र्ाझ्या शरीरांि प्रवेश करीन. ”
अशी सवम व्यवस्था करून आचायम तनघनू गेले.
आचायाांचे शरीर त्या काळोखांि ठे वनू त्या तिघांनी बाहेर येऊन गहु चे े द्वार बंद
के ले. आचायाांच्या आदेशां प्रर्ाणें इिरांची व्यवस्था के ली. “ह्या र्ागांि परि
कोणीही येऊ नका. अर्ृिश्वे राच्या र्तं दरांि वा अन्य तठकाणी थांबा. योग्यवेळी
आचायम आम्हाला घेऊन आपल्याकडे येिील. शक्यिो अर्ृिपरु ािल्या
राजसेवकाच्ं या घराघरािं तर्ष केच्या तनतर्त्ताने जाऊन काही तवशेर्ष गोष्ट सर्जली िर
तर्ष केला आर्च्या तिघापं क
ै ी जो कोणी येईल त्याला कल्पना द्ा. अत्यिं सावध
राहा. आचायम इथल्या गहु िे आहेि हे कुणालाही कळू देऊ नका. त्याबाबि
पराकाष्ठेची गप्तु िा बाळगा. हा आचायाांचा आदेश आहे. ” इिके सांगनू हस्िार्लक,
तचत्सख
े डे तनघनू गेले.
ु हे परि गहु क
प्रर्ाकराचायम सवम तशष्यांना घेऊन अर्ृिेश्वराच्या र्तं दराकडे आले. त्यावेळी
तचिा रचनू ियार झालेली होिी. राजावर अंत्यसस्ं कार करण्यासाठी राजाला आणले
होिे. अंत्यदशमनासाठी राजाचे शव एका फुलांच्या गादीवर ठे वण्याि आले होिे.
इिक्याि राजाने हालचाल के ल्याचा र्ास झाला. झोपेिनू उठावे िसे राजाने आळस
तदला व राजा उठून बसला. हे पाहून सवम प्रजा, प्रधान, त्यांचे र्त्रं ी आनदं ाश्चयामने पाहू
लागले. राजा िडफदारपणे उर्ा रातहला. अवाक् झालेला र्हार्त्रं ी पढु ें आला. त्याने
राजाला र्ानवदं ना तदली. त्यावेळी सवाांनीच राजाचा जयजयकार के ला.
अंत्यतवधीपणू म करण्यासाठी आलेल्या ब्राह्मणांनी प्रसगं ावधान राखनू कतणके चे
प्रतिक करून तिचे दहन के ले. िो तवधी पणू म करून त्यांनी राजाला सरोवरांि
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सक
ु र्त्रं स्नान घािले. राजाने नवीन र्रजरी वस्त्रे पररधान के ली. िोवर
ं ल्पयक्त
अबं ारीसह सजवलेला हत्ती आणण्याि आला.
अर्ृिपरु ीि अर्ाप उत्साह सचं ारला. रस्त्या रस्त्यांि सडे तशपं ले गेले. घरा
घरा सर्ोर राजाच्या स्वागिासाठी लोक पष्ु पर्ाला, पष्ु पे, पष्ु पगच्ु ि असे जे तर्ळेल िे
घेऊन उर्े रातहले. राजर्ागामवरून राजाची स्वारी राजवाड्याकडे तनघाली. वेशी
जवळ येिाच वेसकऱ्यानं ी वेशीवरचे नगारे तपटायला सरु वािं के ली. ििु ाऱ्या तननादू
लागल्या. राजप्रासादािं र्हाराणीने अत्यानदं ाने शृगं ार के ला. दासींना उंची वस्त्रे दान
के ली. त्यांनाही सजवनू आपल्या बरोबर घेिले. पचं ारिींनी सजवलेली िबके त्यांच्या
िाि तदली. स्वि: रत्नजडीि सवु णामची पचं ारिी व पष्ु पहार, अत्तर, हळदीकंु कूर्,
कस्िरु ी, र्ोत्याची अष कि, चंदनाचे गंध इत्यादी घेऊन राजाला सार्ोरे जाण्यास तसद्ध
झाली. राजप्रासादा जवळच्या प्रवेशद्वारी राजा येिांच र्ृदगंु ावर थाप पडली. र्ेरी वाजू
लागली, वीणा झणत्कार लागली, झालरी घर्ु ू लागल्या, नतिमका नृत्य करू लागल्या.
उजव्या बाजसू उर्े के लेले र्ाट स्ििु ीपर गीिे गाऊ लागले. वािावरण हर्षोल्हासीि
झाले. राजाने प्रासादांि प्रवेश करिांच र्हाराणीने पचं ारिी ओवाळली.
अर्ृिेश्वराच्या र्तं दरांि ज्यावेळी प्रर्ाकराचायम आले त्याचवेळी त्यांनी सवम
प्रकार पातहला होिा. जाचे स्नान, पजू ा चालू असिानाच प्रर्ाकराचायम
र्हार्त्र्ं याला न्याहाळि होिे. त्याच्या तनकटविीयानं ाही िे न्याहाळि होिे. जा
तजवंि झालेला पाहून प्रर्ाकराचायम काय सर्जायचे िे सर्जले. तचत्सख
ु ाने
सांतगिलेले त्यांच्या बरोबर ्यानाि आले. त्यांनी त्याच ष कणी तनश्चय के ला व
राजघराण्यािल्या लोकांना तिथेंच हेरून ठे वले. आिां त्यांना जास्िच काळजी वाटू
लागली. सवम तशष्यांना त्यांनी एका बाजल
ू ा बोलवनू काही गप्तु सचू ना तदल्या. आपण
तनवडक तशष्यांसह तर्रवणक
ु ीि सार्ील झाले. सवम र्गवी वस्त्रे रण के लेले
सन्ं यासी म्हणनू त्यानं ा अग्रर्ागी र्ानाचे स्थान तर्रवणक
ु ीि तर्ळाले. त्यार्ळ
ु े
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प्रर्ाकराचायामचे कार् अतधकच सोपे झाले. राजप्रासादांि सहज प्रवेश तर्ळाला.
त्याच्ं या पजू नाची व्यवस्था र्हार्त्र्ं याने के ली. सवम सन्ं याशाचं े पाद्पजू न झाले.
प्रर्ाकराचायामचे िेज पाहून सवम सन्ं यासी त्याच
ं े तशष्य असल्याचे अनर्ु ान
र्हार्त्र्ं यांनी के ले. त्यार्ळ
ु े र्हार्त्र्ं याने प्रर्ाकराचायाांना आपल्या घरी पाचारण के ले.
हे सवम व्यवतस्थि पार पडले. राजाने र्हार्त्रं ी व राजपरु ोतहि यांच्या सह
राजतसहं ासनाकडे गर्न के ले. राजा तसहं ासनावर आरूढ झाला. राजपरु ोतहिाने योग्य
िो अतर्र्षेक करून राजाचा जयजयकार के ला.
दसु ऱ्या तदवसापासनू राजदरबार इिक्या वेळेवर सरू
ु ं झाला कीं र्हार्त्रं ी
थोडे आश्चयम चतकि झाले. आजवर त्यांना नेहर्ी राजे सर्ेि येण्याची वाट पहावी
लागि असे. सर्ा सरु होिाच राजा र्रार्र तनणमय देि होिा. र्ग प्रश्न कृ र्षी तवर्षयक
असो की नगरािल्या नागररकाच
ं ा असो. व्यापारतवर्षयक असो कीं धातर्मक सर्स्येचा
असो. प्रत्येक तनणमय राजा स्वि: अत्यिं िकम शद्ध
ु व तनःसतं दग्ध तनणमय व सचू ना देई.
राजदरबाराि तवतवध ष केत्रािले िज्ञ पतं डि नेर्लेले होिे. त्यांना तवचार करण्यासही
अवधी तर्ळि नव्हिा. िे तवचार करे पयांि राजा तनणमय देऊन पढु ल्या प्रश्नाकडे वळि
होिा. दरबाराि नवचैिन्य आल्यासारखे झाले होिे. सवम प्रश्न सहजिेने हािाळणाऱ्या
राजाने जेंव्हा अपराध प्रकरण आले िेंव्हा दडं नीिीसाठी आपल्या र्त्रं ीर्डं ळाला
र्रार्र प्रश्न तवचारले. त्या प्रश्नांची साधक-बाधक चचाम नेर्लेल्या िज्ञांशी के ली.
अपराधीला स्वि:ची बाजू र्ाडं ण्याची पणू म र्र्ु ा देऊन िकम शद्ध
ु पद्धिीने तवश्लेर्षण
करून अपराध असल्याची खात्री करून र्गच तनणमय देऊ लागला. काहींना र्त्र्ं यानं ी
वैर्नस्यािनू अपराधी ठरवल्याचे राजाच्या लष काि आले. त्यांचे तनणमय राजाने सबळ
कारण पढु े करून िे पनु तवमचाराथम दसु ऱ्या तदवसावर ढकलले. त्याचा पररणार्
नगरांिल्या प्रतितष्ठि नागररकांवर फार चांगला झाला. सलग आठ-दहा तदवसािं
सपं णू म नगरांि लोकांर््यें अपवू म आत्र्तवश्वास तनर्ामण झाला. चौयमकर्म करणारे
धास्िावले. गंडु तगरी करणारे घाबरले. दडं ेली करणारे कचरले. ठाणेदार ठाणे सोडून
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उगाच कोठें जाईनासे झाले. कोिवाल कोिवाली करिाना चारचार वेळा तवचार करू
लागले. अर्लदार लाचं लचु पिीपासनू चार हाि दरू राहू लागले. राजा दपु ारनिं र
राणीच्या र्हालािं न जािा नगरािं र्त्र्ं यासं ह दौरा करून येऊ लागला. जवळपास
असलेल्या शेिांवर नजर तफरवनू सायंकाळी सयू ामस्िा पवू ी नगरांि येऊ लागला.
येिाना अर्ृिेश्वराच्या र्तं दरासह नगरांिल्या तकर्ान दोन िीन र्तं दरांना र्ेटी देऊ
लागला. त्यार्ळ
ु ें र्त्र्ं यांना पडझड झालेल्या र्तं दरांची डागडुजी करून घेणे व पजु ारी
नेर्णे र्ाग पडले. पौरातणक इतिहास व र्गवद्भक्ती ह्यांचे र्ागमदशमन सार्ान्य जनिेला
व्हावे म्हणनू राजाने र्रार्र वैतदकिज्ञ, उत्तर् कीिमनकार, तवद्वान प्रवचनकार इत्यादी
नेर्नू सवम र्तं दराचं े पनु रज्जीवन के ले. त्यार्ळ
ु े कथा तकिमनाचं ा तधगं र्तं दरा-र्तं दराि
तननादू लागला. लोकाच
ं ी सायक
ं ाळ हरीर्क्तीि फुलनू जाऊ लागली. १५-२०
तदवसांि अर्ृिपरू सवमिोपरी चैिन्यर्य झाले.
खाजगी जीवनािं राणी पतहल्याच र्ेटीि र्ोहरून गेली. एकिर
अशक्यकोटीिील गोष्ट शक्य झाली होिी. त्यानिं र आिां राजदरबाराि घडणाऱ्या
गोष्टी सर्जनू िी र्ारावली गेली होिी. राजा बिलच्या तिच्या र्ावना इिक्या उत्कट
झाल्या कीं राजा फक्त रात्रीच्या सर्यीच येणार आहे हे सर्जल्यावर िर तिने
राजाच्या स्वागिासाठी अत्यंि रम्य व प्रसन्न वािावरण तनतर्मिीची िजवीज के ली.
राजा अिं :परु ाि येण्याच्या सर्यी स्वि: हािाि आरिी घेऊन त्याचे स्वागि करू
लागली. अत्यिं प्रेर्ादराने राजाला हािाला धरून र्चं कावर बसवनू त्याची प्रसन्निा
वाढवीि असे. तवतवध प्रकारे शृगं ार करून स्िनानं ा के शराची उटी लावीि असे.
सगु ंधी द्रव्यांचा यथायोग्य वापर करीि असे. नेत्र काजळाने सश
ु ोतर्ि तदसिील व
आपल्या पिीला आल्हाद देिील असे सजवीि असे. िथातप राजा फारसा तवचतलि
होि नाही हे तिच्या लष काि आले. राजा अत्यंि प्रेर्ाने वागिो, बोलिो तिला
सख
ु ावेल अशी क्रीडा करिो. पण िरी िो अतलप्त असल्याचे तिला जाणवि असे.
राजाच्या बाहुपाशाि यगु े यगु े राहावे असे हल्ली तिला कां वाटू लागले आहे हे र्ात्र
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िी सर्जू शके ना. एक गोष्ट तवशेर्षत्वाने तिच्या लष काि आली िी म्हणजे राजा पवू ी
इिर दा कडे पहाि असे िे आिा ढुक
ं ू नही पहाि नाही. त्याच्या पवू ीच्या सगळ्या
सवं यी बदलेल्या तिला जाणवि होत्या. राजाने दा कडून सेवा घेणे बदं के ले होिे
त्यार्ळ
ु े राणी स्वि:च सवम सेवा करीि होिी. तिला जणू श्रीकृ ष्णच आपल्या
सहवासाि असल्याचे वाटू लागले. अनिं काल आपल्याला अशीच सेवा करण्यास
तर्ळो म्हणनू िी र्नोर्न प्राथमना करू लागली. तिला काय र्ातहि कीं आपली
प्राथमना कधीच फलद्रूप होणार नाही. िी तबचारी स्वि:च्या र्ाग्याला दृष्ट लागू नये
म्हणनू व्यतथि झाली होिी.
इकडे र्हार्त्रं ी व र्त्रं ीर्डं ळािील ज्येष्ठ र्त्रं ी आश्चयम करीि होिे. र्हार्त्र्ं यांनी
वीस तदवसांनी एक गप्तु बैठक आयोतजि के ली. सेनापिी व इिर हेरखात्याच्या
अर्ात्यासं ह सवम प्रर्ख
ु ानं ा बोलावले. त्यािं र्हार्त्र्ं याने आपला तवचार र्ाडं ला.
“कदातचि् कोणत्यािरी योग्याने राजाच्या शरीरािं प्रवेश के ला असला पाहीजे. जर
िो योगी सशरीर व आजवर जीतवि असेल िर त्याने राजांि प्रवेश करण्यापवू ी
आपले शरीर पवू ी र्तच्िंद्रनाथांनी जसे लपवनू ठे वले होिे िसे लपवनू ठे वले
असणार त्यार्ळ
ु ें आपण गप्तु पणे शोध घेऊन िे शरीर शोधनू काढले पातहजे.
अथामिच हे कार् राजाच्या नकळि व गप्तु पणे करावे लागेल. िे िसे सोपे नाही पण
करणे आवश्यक आहे. असा र्ाझा तवचार आहे. ”
र्हार्त्र्ं यांच्या ह्या तवचाराचा सवाांनी स्वीकार के ला. र्हार्त्रं ी पढु ें म्हणाले,
“शरीर सापं डल्यावर आपण त्याला अग्नी द्ायचा म्हणजे राजािला योगी कुठें ही
जाऊ शकणार नाही. राजा अनिं काळ राज्य करून कदातचि् चक्रविी सद्ध
ु ा होईल
असे वाटिे. ” सवाांनीच िो तवचार उचलनू धरला. गप्तु पणे कायामला सरु वांि
करण्याचा सवाांचा तनधामर झाला.
र्हार्त्र्ं यांचा प्रर्ाकराचायाांवर पणू म तवश्वास बसला होिा. त्यार्ळ
ु ें
त्याच्ं याकडून आपणास योग्य र्ागमदशमन तर्ळेल ह्याची त्याला खात्री होिी. म्हणनू
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त्याने प्रर्ाकराचायाांना सहज तवचारले, “राजा पनु जीतवि झाला, हा चर्त्कार
आपणास कोणत्या प्रकारचा वाटिो?” प्रर्ाकराचायम अत्यिं सावध होिे. त्यानं ी
लगेच साधा प्रतिप्रश्न के ला, “राजा नक्की र्ृि झाला आहे ह्याची खािरजर्ा कोणी
के ली होिी कां?” र्हार्त्रं ी म्हणाले, “राजवैद् आपल्या तवद्ेि पारंगि आहेि. त्यांनी
पणू म िपासणी करून हा तनणमय तदला होिा. दसु रे असे कीं राजाचे पवू ीचे वागणे,
बोलणे, तनणमय देणे, राज्यकारर्ाराची पद्धि हे सवम बदलले आहे. त्यार्ळ
ु ेच र्ला
जबरदस्ि शक
ं ा येि आहे कीं कुणीिरी योगी त्याच्ं या शरीरांि प्रवेशला असावा.
ह्याबाबि आपले काय र्ि आहे. ” ह्यावर प्रर्ाकराचायम म्हणाले, “ िशी शक्यिा
नाकारिा येि नाही. पण जे घडले आहे िे जर आपल्या फायद्ाचे असेल िर र्ग
त्याचा आपण कां बरे उहापोह करायचा? उलट ईश्वराचे आर्ार र्ाननू आपण
त्याच्ं या किमबगारीचा लार् घेणेच उतचि नाही कां?”
हे ऐकून र्हार्त्रं ी लगेच “होय, त्याच प्रयत्नांि आहे!” असे म्हणाले व
सावधपणे बोलणे थांबवले. प्रर्ाकराचायाांना िेवढ्या बोलण्यावरून जो काय तनष्कर्षम
काढायचा िो काढिा आलाच. दसु ऱ्याच तदवशीं त्यांनी तर्ष काटनाला आलेल्या
हस्िार्लकांना अर्ृिेश्वराच्या र्तं दराि सावधानिेची जाणीव तदली. र्हार्त्र्ं यांचे हेर
सवमत्र तफरू लागले होिे. डोंगर, दऱ्या, वने, गहु ा, र्तं दरे , र्तं दराचं ी र्यु ारे असा कसनू
शोध सरु होऊन १० -१५ तदवस झाले. हेरानं ी पद्मपाद ज्या गहु बे ाहेर वास्िव्याला
आहेि त्या बंद गहु चे ी र्ातहिी तदली. र्हार्त्र्ं याला आपले कार् फत्ते झाल्यासारखे
वाटले. त्याने तर्ष काटनाला आलेल्या प्रर्ाकराचायाांनाच काय तवधी करून िे शरीर
जाळवे? िसे के ल्या निं र पापर्क्त
ु होण्यासाठी कोणिे प्रायतश्चत्त घ्यावे इत्यादी
तवचारपसू के ली. दसु ऱ्याच तदवशी हे सवम पार पाडण्याचा आपला तवचारही स्पष्ट के ला.
प्रर्ाकराचायम हे र्ीर्ांसक व वेदज्ञ असल्यार्ळ
ु े त्यांनी अगदी तवचारपवू मक र्हार्त्र्ं यांना
सगळे तवधी सातं गिले. िे इिके होिे कीं त्याच्या ियारीला त्याच ष कणापासनू लागणे
आवश्यक होिे. प्रर्ाकराचायम लगेच अर्ृिेश्वर र्तं दराकडे गेले. पढु चा सवम धोका
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ओळखून प्रर्ाकराचायाांनी एका तशष्याला पद्मपादांना सावध करण्यासाठी तनरोप
पाठवला कीं “आचायम जर सर्ाधीि असिील िर त्यानं ा सर्ाधीिनू बाहेर आणनू उद्ा
पहाटेच आपल्याला पढु ल्या र्क्ु कार्ी जाणे गरजेचे आहे. र्ी इिर तशष्यासं ह पवमिाच्या
पायथ्याशी वाट पहाि आहे. ”
हा तनरोप तर्ळिाच पद्मपादांनी तचत्सख
ु ांना त्वररि राजवाड्याि जाऊन राजाची र्ेट
घेऊन खणु ेचा श्लोक म्हणण्याची सचू ना के ली. तचत्सख
ु त्वररि तनघाले. राजप्रासादािं
त्यानं ा सन्र्ानाने प्रवेश तर्ळाला. अथामि र्हार्त्र्ं याच
ु ाचायाांना
ं े हेर तिथें होिेच. तचत्सख
राजच्या र्ेटीसाठी नेण्याि आले. राजाने राणीला पाचारण करून तिच्याकडून
तचत्सख
ु ाचायाांचे पाद्पजू न करवनू घेिले. तचत्सख
ु ांनी शन्ू याि नजर लाऊन तनघिाना
“कर-चरण-कृ िं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवण-नयनजं वा र्ानसं वापराधं ।
तवतहिर्तवतहिं वा सवमर्िे ि्-ष कर्स्व, जय जय करणाब्धे श्रीर्हादेव शम्र्ो !|| हा श्लोक
म्हटला व शािं पणे तनघनू गेले. राजाचे व त्याच
ु े हेरानं ा
ं े काहीच बोलणे न झाल्यार्ळ
काहीच अदं ाज बाधं िा आला नाही. त्यानं ा काही शक
ं ाच आली नाही. त्यानं ी िी
एक सार्ान्य घटना सर्जनू सोडून तदली.
त्या रात्री राजा तनत्याप्रर्ाणे राणीच्या र्हालाि आला. पहाटेच जाग येऊन
त्याने राणीला उठवले. राणीला सयु ोदयापवू ीच स्नान करून घे म्हणनू सातं गिले. िंू
परि आल्यावर र्ला जर र्ला झोप लागलेली असली िर उठवू नकोस. असे सागं नू
राजा परि र्चं कावर पहुडला. राणी राजाच्या इिकी आधीन झालेली होिी कीं
तनःशक
ं र्नाने तनत्यकर्म करण्यास िी तनघनू गेली. जािाना शय्या गृहाच्या
दरवाजावर एका दासीला पहारा द्ायला सांतगिला व र्ी परि येई पयांि कोणालाही
आि जाऊ देऊ नकोस. र्हा ज झोपले आहेि. र्ी आल्यावर उठवीन. ” असे
सांगनू तनघनू गेली.

165

तचत्सख
ु ांनी व पद्मपादांनी पहाटेच्या प्रहरी गहु चे े द्वार उघडले. आचायम
शािं पणे बाहेर आले. सयू ोदयापवू ीच फटफटलेल्या र्दं प्रकाशािं आचायाांसह
सवमजण र्तहष्र्िीचा र्ागम आक्रर्ू लागले. पवू मतदशा उजळू लागली. सयु ोदयापवू ीच
िे अर्ृिपरू पासनू तकिीिरी दरू गले. र्हार्त्र्ं याच्या सचु नेप्रर्ाणें सेनापिी आपल्या
तनवडक सैतनकांसह त्या गहु जे वळ आला. गहु े जवळ कोणीच नव्हिे. कोणत्याच
प्रकारच्या प्रतिकारा खेरीज कार् होणार म्हणनू त्याला बरे च वाटले. पण गहु िे ही
कोणीच नाही हे पाहून िो चांगलाच चरकला. त्याने त्वररि र्हार्त्र्ं यांना खबर तदली.
र्हार्त्रं ी होिे िसेच राजप्रासादाकडे तनघाले. सयू म आिा बराच वर आला होिा.
राजप्रासाद तनत्याप्रर्ाणें कायामतन्वि झालेला होिा. र्हार्त्र्ं यानं ी राजाची र्ेट
र्ातगिली. र्हाराणींनी येऊन र्हार्त्र्ं याच
ं े स्वागि के ले. िी म्हणाली, “र्हाराज आज
अजनू झोपले आहेि. र्ी स्नानादी आवरून त्यांना पाहून आले. त्यांनी र्ला पहाटेच
सचू ना तदली होिी कीं, र्ी जर जास्िवेळ झोपलो िरी उठवू नकोस. म्हणनू र्ी त्यांना
उठवले नाही. ” र्हार्त्रं ी र्टकन खाली बसले. र्हाराणीच्या पोटाि त्यार्ळ
ु ें धस्स
झाले. िी र्ागल्या पावली र्हाराजांच्या शय्यागृहांि गेली. कांहीं ष कण गेले आतण
शय्यागृहािनू काळजाचा ठाव घेणारी आिम तकंकाळी आली. सारा राजप्रासाद र्ेदनू
िी आकाशािं तवरून गेली.
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प्रकरण १९ वे

मांडि वमश्र सांन्र्ासाश्रमाांत
पद्मपाद, तचत्सख
ु , हस्िार्लक, प्रर्ाकराचायम इत्यादींचे कौिक
ु करीि
आचायम र्ागम आक्रतर्ि होिे. साधारण दीड पावणेदोन र्तहन्यािच िे र्तहष्र्िीला
परि येि होिे. र्तहष्र्िीच्या जवळ येिांच नागररकांना त्यांची चाहूल लागली. वािाम
लगेच वाऱ्यासारखी पसरली. आचायम र्डं नतर्श्रांच्या तनवासाजवळ आले. त्यावेळी
तिथे जर्लेल्या प्रचडं जनसर्दु ायाने आचायाांचा जयजयकार करून स्वागि के ले.
र्ारिी व र्डं न आचायाांच्या वाटेकडे डोळे लाऊनच बसलेले होिे. त्यार्ळ
ु े त्यांच्या
आनदं ाला िल
ु नाच नव्हिी. तवद्वान, प्रतितष्ठि, र्ीर्ांसक इत्यादींना आिा पन्ु हा
ज्ञानचचाम होणार म्हणनू आनदं झाला. र्डं न-र्ारिी ह्यानं ी आचायाांचे चरणष कालन
के ले. व्याघ्रचर्म पसरून के लेल्या उत्कृ ष्ट आसनावर त्यानं ा बसवनू पजू न के ले.
स्वागि सर्ारंर् झाल्यावर उद्ा पासनू चचाम होईल असे ठरले.
दसु रा तदवस उजाडला. र्डं नला आिां ह्या चचामसत्रांि काडीचाही रस उरलेला
नव्हिा. पण आचायम स्वि: वक्ते आहेि, त्यांचा प्रत्येक शब्द र्ोलाचा आहे. त्यार्ळ
ु ें
आपण त्यांचे र्ार्षण श्रवण के लेच पातहजे ह्या तशष्यप्रज्ञेिनू र्डं न श्रवण करणार
होिा. योग्यवेळी आचायम सर्ास्थानी आले. र्ारिी व र्डं न यांच्यासह सवाांनीच उर्े
राहून त्यांना अतर्वादन के ले. आचायम आसनस्थ झाल्यावर इिर सवमजण आपापल्या
जागी बसले. अनेक तवद्वानांच्या र्नािं एकच प्रश्न होिा कीं ‘कार्’ ह्या परु र्षाथाम
तवर्षयी प्रश्न तवचारणारी एक प्रौढ अनर्ु वी व प्रगल्र्बतु द्धर्त्ता असलेली तवद्वान स्त्री
आहे. िर उत्तरे देणारे आचायम के वळ वीसवर्षामचे सन्ं यासी िरण आहेि. त्यार्ळ
ु ें
सर्ेि सवाांसर्ष क ह्या तवर्षयावर तनर्ीडपणे उत्तरे देिील का?ं अशा प्रकारचे तवचार
त्याच्ं या र्नािं येि असिानाच र्ारिीर्ािेने ईशस्िवनास सरु वाि के ली.
आचायाांकडून प्रश्न तवचारण्याची अनर्ु िी घेिली. अनर्ु िी तर्ळिाच तिने प्रश्न
तवचारला, “स्त्री व परु र्ष दोघांसाठी हा परु र्षाथम सारख्याच प्रर्ाणािं आहे कां?”
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आचायाांनी “हो!” म्हणिाच र्ारिी म्हणाली, “ जर आपण हो म्हणिा िर श्रिु ीपरु ाणे इत्यातदकांर््ये स्त्रीसगं त्याज्य कां सांतगिला आहे? बहुिेक सवमच तठकाणी
स्त्रीर्ळ
ु े अध:पिन होिे अशाप्रकारचे धोके दाखवले आहेि. जर परु र्षाथम सारखाच
आहे िर फक्त स्त्री त्याज्य कशी? स्त्रीलापण आत्र्सन्र्ान असिो अशी जाणीव ह्या
परु र्षाथामि आहे का?ं ” आचायम म्हणाले, “र्ािे! िंू म्हणिेस िे अगदी खरे आहे कीं
शास्त्रािनू व परु ाणािनू कंठरवाने स्त्रीसगं त्याज्य आहे असे सांतगिले आहे. वैतदक
वाङ्मयाि िसे आहे. िरी सद्ध
ु ां तवचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे कीं इिका
कंठशोर्ष करून तकिी जण िी गोष्ट टाळू शकलेले आहेि? तकंवा तकिी जणानं ी त्या
अथामने त्याज्य र्ानला आहे? िसा िर िो परु र्षाथम म्हणनू र्ानला गेला असल्यार्ळ
ु े
अनेक तवद्वान त्याचा चक
ु ीचा अथम लावि असल्यार्ळ
ु े ही गफलि होि आहे. िे
असो पण आत्र्सन्र्ान ज्याला िंू म्हणिेस िो िर वैतदक वाङ्मयाि तनतश्चि तदलेला
आहे. पण रढींनी िो नीट पाळला नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. स्त्री जर खरोखर
त्याज्य र्ानली गेली असिी िर वेदांनी “र्ािृदवे ो र्व” म्हटले असिे कां?
आत्र्सन्र्ान ज्याला िंू म्हणिेस िो यापेष का काय वेगळा असिो? िरीही वेगळेपणाने
सद्ध
ु ां िो “यत्र नायमस्िु पज्ू यन्िे रर्न्िे ित्र देविा: | यत्रैिास्िु न पज्ू यन्िे
सवामस्ित्राफला: तक्रया: ||” इिक्या िीव्रिेने िो र्नस्ु र्ृिीि व्यक्त के लेला आहे. पण हे
सवम कशासाठी सातं गिले आहे िर ईश्वरप्राप्तीसाठी व ईश्वरीय क्रीडनासाठी प्रजोत्पादन
व्हावे ह्या उिेशाने सातं गिले आहे. तवर्षयर्ोगासाठी नाही. आिां हे स्पष्ट आहे कीं
एखादेच व एकदाच उल्लेख के लेल्या वाक्याचे तवस्र्रण होिे व पन्ु हां पन्ु हां उल्लेख
के लेल्या गोष्टी र्नावर ठसिाि म्हणनू िशी योजना के ली आहे. ”
ह्यावर र्ारिीर्ािेने आचायाांच्या उत्तरािले र्धलेच एक वाक्य घेिले व
तवचारले, “स्त्री जर खरोखर त्याज्य र्ानली गेली असिी िर” असे आपण म्हणालाि
त्याचा नक्की अथम काय? परु र्षाला फक्त ‘कार्’ ह्या परु र्षाथामसाठी त्याज्य नाही असा
अथम घ्यायचा कां? र्ग तस्त्रयांच्या बाबात्च्या ‘कार्’ ह्या परु र्षाथामचे काय?” आचायम
म्हाणाले “र्ािे, खरे िर कार् हा परु र्षाथम तनर्षेधात्र्क परु र्षाथम म्हणनू च प्रतिपादन
168

के ला आहे. जर तवतधवि पालन करावयाचे ठरवले िरच हे कळणार! र्गवंिांनी
स्वि:च त्यार्ळ
ु े र्गवद्गीिेि “बलं बलविां चाहं कार्रागतववतजमिर्।्
धर्ामतवरद्धो र्िू ेर्षु कार्ोऽतस्र् र्रिर्षमर् ॥७- ११॥ असे म्हटले आहे अथामि
‘कार्’ या ह्या शब्दाचा अथमच सर्जनू घेिला जाि नाही. र्ािे कार् म्हणजे ज्या
गोष्टींची कार्ना र्नाि उत्पन्न होिे िी गोष्ट. िी गोष्ट प्राप्त झाल्यावर त्याि रर्र्ाण
होणे म्हणजे राग. त्यार्ळ
ु ें र्गवंि म्हणिाि र्ानवी शरीराि र्ी अशा प्रकारचे बल
आहे कीं जो कार् व राग तववतजमि आहे. त्यार्ळ
ु ें पढु े स्पष्ट करिाि कीं प्रातणर्ात्रािं
देहधारणेसाठी आवश्यक पण शास्त्रानसु ार असलेली कार्ना म्हणजे कार् र्ी आहे.
त्यार्ळ
ु ें स्त्री काय अथवा परु र्ष काय दोघानं ाही कार् हा परु र्षाथम तििकाच सारखा
आहे. अ्यात्र्ाि स्त्री परु र्ष हा र्ेद के लाला नाही. धर्ामचरणाि कार्ासाठी तनर्षेधच
अतधक सांतगिले आहेि. त्यांिही कार्ाची व्याप्ती अर्यामद आहे. कार् हा कर्ेंतद्रये
व ज्ञानेंतद्रये ह्यांचा स्वर्ाव आहे. तवर्षयसख
ु ाची चटक लावावी लागि नाही. िी सवम
प्राणीर्ात्रािं ील उपजि वृत्ती आहे. कोणिेही तशष कण न देिाच िी तनर्ामण होिे.
त्यार्ळ
ु ें शास्त्राला त्यासाठी वेगळा प्रयत्न करण्याची गरज र्ासली नाही िर िो सयं ि
करण्याची गरज र्ासली आहे. त्याची पररणीिी शास्त्राि तनर्षेधाि झालेली आहे.
कारण कार्ाची व्याप्ती इिकी प्रचडं आहे कीं कार् हा तक्रयात्र्क परु र्षाथम र्ाननू जर
आचरण घडू लागेल िर र्नष्ु याला ब्रह्मदेवा एवढे आयष्ु य तर्ळाले िरी िो परु र्षाथम
सा्य होणार नाही. जननेंतद्रयाच्ं या तवर्षयापेष काही इिर तवर्षय अफाट आहेि. त्यािं
श्रवण, नेत्र, रसना, त्वचा व घ्राण ह्याच्ं या र्ा्यर्ािनू शब्द, रूप, रस, स्पशम व गधं
ह्यांच्या असख्ं य व तनत्य बदलणाऱ्या सवं यी लष कांि घेऊनच ऋर्षींनी शास्त्रांि
असख्ं य तनयर् प्रतिपादन के ले आहेि. त्याि प्रत्येकाचे तनर्षेधच व्यक्त के ले आहेि.
त्या तनर्षेधांच्या पालनालाच परु र्षाथम म्हटले आहे. म्हणनू च र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी
“कार् एर्ष क्रोध एर्ष रजोगणु सर्द्भ
ु वः |
र्हाशनो र्हापा्र्ा तवद्् येनतर्ह वैररणर्् ||३७||”
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म्हणजे कार् हाच सवाांचा शत्रू असनू त्याच्यार्ळ
ु े सगळा अनथम होिो. कार् प्राप्त
झाला िर ठीक नाही िर िो क्रोधाचे रूप धरण करिो म्हणजे क्रोध हा एक प्रकारे
कार्च. यांची उत्पत्तीच रजोगणु ािनू होिे. कार्च रजोगणु ाकरवी आपल्याला
कायामतन्वि करीि असिो. बर अनेक वेळा असे ऐकायला तर्ळिे कीं अर्क
ु िर्क
ु
गोष्टीच्या इच्िे र्ळ
ु े र्ी हे के ले. म्हणजे र्ानवाचे खरे िर िे एक दःु खच असिे पण
िरी सद्ध
ु ा त्याच्याकडून पापकर्म घडवणारे कार् हे वैरीच नाही कां? ह्या पेष का
र्हत्वाची गोष्ट र्गवान् श्रीकृ ष्ण पढु ें स्पष्ट करिाि कीं अग्नी प्रकट होिाना सहजिेने
धरू उत्पन्न करिो अथवा आरसा जसा धळ
ु ीने व्याप्त होिो अथवा गर्म जसा नाळेने
गडंु ाळलेला असिो िद्वि ज्ञान सद्ध
ु ा कार्ाने झाक
ं लेले असिे. र्गवान् म्हणिाि,
“धर्ू ने ाऽऽतव्रयिे वतियमथाऽऽदशो र्लेन च |
यथोल्बेनाऽऽवृिो गर्मस्िथा िेनदे र्ावृिर्् ||३. ३८||
त्यार्ळ
ु े तववेकी लोकांनी त्याच्या पासनू सावध राहणे आवश्यक असिे. तशवाय
ह्या कार्ाचे अतधष्ठान र्न व बद्ध
ु ी सारख्या सक्ष्ू र् इद्रं ीयाशी तनगडीि आहे. जीवाला
िो नाना प्रकारच्या र्ोहािच अडकवि असिो. बद्ध
ु ी पेष का आत्र्ा सक्ष्ू र् आहे.
त्यार्ळ
ु ें स्त्री असो कीं परु र्ष असो त्याला आत्र्ित्त्व जाणनू घेण्यासाठी ह्या कार्रूपी
शत्रचू ा प्रतिकार करावाच लागिो. म्हणनू िर र्गवान् श्रीकृ ष्ण म्हणिाि,
“एवं बद्ध
ु ेः परं बदु ्् वा सस्ं िभ्यात्र्ानर्ात्र्ना |
जतह शत्रंु र्हाबाहो कार्रूपं दरु ासदर्् ||३. ४३||”
ह्यावर र्ारिीर्ािा म्हणाली कीं आपण जर असे म्हणिा आहाि िर र्ग
उद्धवाला उपदेश करिाना र्गवान् श्रीकृ ष्ण िर असे सांगिाि कीं, “स्त्रीणां
स्त्रीसङ्तगनां सङ्गं त्यक्त्वा दरू ि आत्र्वान् | ष केर्े तवतवक्त
आसीनतश्चन्ियेन्र्ार्ितन्द्रिः ॥ र्ा. ११/१४. २९ ॥ इिके च नाही िर पढु ें असेही
म्हणिाि कीं “न िथास्य र्वेि् क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गिः ।
योतर्षत्सङ्गाद् यथा पसंु ो यथा ित्सङ्तगसङ्गिः ॥र्ा. ११/१४/ ३० ॥” “उद्धवा!
तस्त्रयांची व त्यांच्याशी सगं िी करणाऱ्या स्त्रैण परु र्षाशी दरु ान्वयानेही सगं िी करू नये.
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तस्त्रयांची व स्त्रैणांची सगं िी परु र्षाला तजिकी बद्ध करिे व क्लेशकारक होिे तििकी
िी इिर कशानेही होि नाही. असे कां सांतगिले? कारण आपल्या म्हणण्याप्रर्ाणें
सरु िर्ोगापेष कां इिर तवर्षय अफाट आहेि. पण श्रीकृ ष्ण िर इिर तवर्षयांपष क
े ां हा बंध
अतधक क्लेशकारक असे म्हणिाि. त्याचा अतर्प्राय काय हे आपण नीट सर्जावनू
सांगाल िर र्ला सर्ाधान होईल. कारण इथे पिी-पत्नी सबं ंध सद्ध
ु ा गृहीि धरला
जािो. ” र्ारिी इिके बोलनू थांबली. आचायम काय तववरण करिाि हे ऐकण्यासाठी
सर्ा अत्यिं आिरु झाली. सवम सर्ा अत्यिं सावधानिेने आतण आनदं ाने
श्रवणर्क्तीि िल्लीन झालेली होिी. आचायम बोलू लागले, “र्गवान् श्रीकृ ष्णानं ी जे
सातं गिले िे तस्त्रयाच्ं या एका वैतशष्ट्यपणू म पण तनसगमदत्त स्वर्ावाला अनसु रून
सातं गिले आहे. तस्त्रसगं जर र्नािं घर करून बसला िर ईश तचिं नाकडे र्न लागि
नाही. स्त्री सद्ध
ु ां परु र्षांना तवतवधप्रकारे बंधनांि अडकवण्याचा प्रयत्न करीि असिे.
र्ािृत्व तस्त्रयांच्या तठकाणी प्रबळ असिे. ससं ारबंध ज्याला म्हणिाि िोच इथनू सरु
होिो. स्त्रीला वीट नाही, आळस नाही, कंटाळा नाही त्यार्ळ
ु ें ईश्वराने तनतर्मिी स्थानी
जी र्ाया उत्पन्न के ली तिचे अतधष्ठान स्त्रीर््ये परु र्षांपष क
े ा व्यापक प्रर्ाणि व
सवामतधक आहे. तस्त्रया तवतवध र्ोगांनी परु र्षाचे र्न आकतर्षमि करीि असिाि. त्यािं
खाण्या-तपण्याच्या सवं यींपासनू िे सपं णू म जीवनाच्या तवतवध स्िराि त्या आपला ठसा
उर्टवीि असिाि. त्यांचा उिेशच परु र्ष ससं ारािं कसा गिंु नू राहील हा असिो.
एकदां र्न ससं ारािं गिंु नू ईश्वाचे तवस्र्रण होऊ लागले म्हणजे परु र्षाच्या
अध:पिनाला सरु वाि झालीच म्हणनू सर्जावे. म्हणनू स्त्रीसगं हा आधी र्नािं नू
काढून टाकावा लागिो. त्यासाठी हा परु र्षाथम स्त्री-परु र्ष दोघांनीही तवर्षयाकडे
धावणाऱ्या र्नाला आकळण्यासाठी प्रतिकार व सयं र् ह्यांच्या र्ा्यर्ािनू
आचरायचा असिो. र्ािे पिी-पत्नी ह्यांना सद्ध
ु ा सयं र् व सहृदयिा ह्यांच्या सह
ईश्वराचे प्रेर् र्नीधरून धर्ामचरण करून उपर्ोगाने इतं द्रयदर्न आवश्यक आहे.
म्हणनू च प्रजोत्पादनासाठी असलेल्या तक्रयारूप आचरणाला सर्ं ोग अथामि सर्र्ोग
असे म्हटले आहे. सृष्टी अव्याहि चालावी व ईश्वराचे क्रीडन अबातधि राहावे ह्या
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हेिनू े िी एक ईश्वरीय योजनाच आहे. ह्या योजनेचे वैतशष्ठ्य असे कीं यथा योग्य
काळी िी अंि:प्रेरणेने स्फुरण पाविे. त्यासाठी खास तशष कणाची काही आवश्यकिा
र्ासि नाही. अननु यादी अतवष्कार हे उर्यपष की तनसगमि:च उत्पन्न होि असल्याचे
आपण अनर्ु वि असिो. त्या सवम योजनेंि दोन जीवांचे तर्लन हे फक्त
र्ानवीयोनीिच ससु स्ं कृ ि के ले गेले आहे. या सस्ं कारासाठी अतग्नसाष क सप्तपदी साि
प्रतिज्ञेच्या उच्चारासह के ल्या जािाि त्या िशाप्रकारचे आचरण करण्यासाठी. िसेच
परु र्षाकडून ‘र्ी र्ाझ्या पत्नी खेरीज इिर कोणत्याही स्त्रीची अतर्लार्षा न बाळगिा
एकपत्नीव्रिाचे पालन करीन’ अशी प्रतिज्ञा करवनू सार्ातजक सहजीवन सरु तष कि
के ले जािे. िे सवम पालन करून जो तनयतर्ि के लेल्या कार्ाचा उपर्ोग घेिो त्याला
हा परु र्षाथम साधिो. ह्याचा अथम वासनार्य जीवनावर तनयत्रं ण ठे वण्यासाठी जो
परु र्षाथम दाखवावा लागिो िो उर्यपष की सारखाच आहे. िथातप स्त्रीसगं ाचे धोके
दाखवण्यासाठी शास्त्र सिि तवतवध स्वरपांच्या सचू ना व र्ागमदशमक ित्त्वांचे
प्रतिपादन करिे िे परु र्षांची स्वैर होणारी वासना तनयंतत्रि करण्यासाठीच जर स्त्री ही
सद्ध
ु ा स्वैर स्वर्ावाची असेल िर तिलाही िेच लागू पडणारे आहे. कारण परु र्षाथम हा
ईश्वरप्राप्तीसाठी र्ानला गेला आहे. ईश्वरप्राप्ती हा स्त्री व परु र्ष दोघांचाही जन्र्तसद्ध
हक्क आहे. फक्त त्याची जाणीव रहाि नाही म्हणनू या परु र्षाथामचे हे तववरण के ले
आहे. ” इिके बोलनू आचायम थाबं ले.
र्ारिीर्ािेसह सवम सर्ा िटस्थ झाली होिी. त्या िटस्थिेचा र्गं र्ारिीर्ािेने
“ ॐईशान:सवम तवद्ानार्ीश्वर: सवम र्िू ानार्् |
ब्रह्मातधपतिब्रमह्मणोतधपतिब्रमह्मतशवो र्े अस्िु सदातशवोर्् ||”
ह्या श्लोकाने के ला. िी म्हणाली, “आपणच साष काि् सदातशव आहाि. आपणास
र्ाझा नर्स्कार आहे. आपण साष काि् जगद्गरु च आहाि. र्ाझ्या पिीला र्ी सन्ं यास
ग्रहण करण्याची अनर्ु िी देि आहे. ” इिके बोलनू र्ारिीर्ािेने नर्स्कारासाठी
जोडलेले दोन्ही हाि आपले पणावलेले नेत्र झाक
ं ण्यासाठी नेत्रावं र ठे वले. िो हृद्
प्रसगं सर्ेिल्या प्रत्येकाच्या अिं यामर्ी कोरला गेला.
172

आचायाांनी र्डं न तर्श्रांना सन्ं यास दीष का तदली. र्डं न अत्यिं शांि व प्रसन्न
चेहऱ्याने आचायाांच्या सर्ोर उर्े रातहले. आचायाांनी त्यांना तवधी सन्ं यास तदला.
त्यावेळी उपदेश देिाना आचायाांनी त्यांना “ित्त्वर्तस” चा र्त्रं तदला. र्डं न त्या
र्त्रं ाशी इिके एकरूप झाले कीं, आचायम जेंव्हा त्या र्त्रं ाचा प्रर्ाव त्यांच्यावर
ठसवण्यासाठी म्हणाले, ‘हे शरीर म्हणजे िंू नाहीस, पञ्चज्ञानेंतद्रये व पञ्चकर्ेंतद्रये
म्हणजे िंू नाहीस, िस्र्ात्तत्त्वर्तस प्रशांिर्र्लं ब्रह्माद्वयं यत्परर्् |’ आचायाांच्या ह्या
एके का उच्चारा बरोबर र्डं न त्या त्या अनर्ु िू ी अनर्ु वीि होिे. ित्ष कणी त्याचं ी
सर्ाधी लागली. बराचवेळ िे त्याच तस्थिीचा अनर्ु व घेि रातहले. त्याचं ा
सार्ाधीर्गं करण्यासाठी आचायाांनी हाक
ं ा र्ारली “उठा, सरु े श्वराचायम! उठा. आिां
देहर्ानावर येऊन त्याच अवस्थेचा अनर्ु व चालिा बोलिा अहोरात्र घेि राहा. ”
सरु े श्वराचायम देहर्ानावर आले. त्यांनी प्रथर् आपल्या गरू
ु ं ना म्हणजेच
आचायाांना साष्टांग नर्स्कार के ला. नेत्रांिल्या अश्रंनू ा वाट र्ोकळी करून तदली व
त्याच अश्रंनू ी आचायाांचे चरणष कालन के ले. आचायम आिां र्तहष्र्िी सोडून जाणार.
त्यांचे इथले पतवत्र वास्िव्य सपं णार म्हणनू जर्लेल्या प्रतितष्ठि वैतदकांनी त्यांना एक
तदवस अतधक राहण्याची प्राथमना के ली. आचायाांनी िी र्ान्य के ली. दोन तदवसांनी
आचायम तनघाले. आचायम तनघाले त्यावेळी एक र्हान् आचाचायमकारक घटना
घडली. आचायम तनघिेवेळी आचायाांनी र्ारिीर्ािेला वदं न के ले त्यावेळी आशीवामद
देिाना र्ारिीर्ािा म्हणाली, “शक
ं रा, िंू साष काि् शक
ं र आहेस. िझ्ु या दशमनाने र्ी
र्क्त
ु झाले आहे. ह्यानं ीही सन्ं यास घेिला आहे. आिां र्ाझे इथे काही उरलेले नाही.
त्यार्ळ
ु ें र्ीही तनघिे. ” इिके बोलनू र्ारिीर्ािा सवम जनसर्दु ाय पाहि असिानाच
अदृश्य झाली. अनिं ाि तवलीन झाली. हे पहािा ष कणीच आचायाांनी आपल्या र्त्रं
प्रर्ावाने तिला पन्ु हां प्रकट के ले. सवम लोक हे आश्चयम अवलोकन करून िटस्थ झाले
होिे. त्यांच्या हे लष कांि आले कीं र्ारिीर्ािा तदव्यलोकािनू परि आलेली आहे.
पन्ु हां जेंव्हा िी प्रकट झाली िेंव्हा िी अत्यंि िेजस्वी तदसि होिी. तिच्या चरणाक
ं डे
पाहून असे वाटि होिे कीं ही र्ानवी स्त्रीची पाऊलेच नाहीि. अत्यंि कोर्ल,
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िेजस्वी व र्र्ू ीवर टेकलेलीच नसल्याचे जाणवि होिे. चरणकर्ळांि िेजस्वी नपू रु
धारण के लेले होिे. नपू रु ांवर तिच्या चरणकांिीचे िेज पडल्यार्ळ
ु े िे अतधक िेजस्वी
तदसि होिे. नपू रु ार्ळ
ु े चरणाला शोर्ा आली कीं चरणार्ं ळ
ु ेनपू रु ांना शोर्ा आली हे
ठरवणे कठीण होिे. नखतशखांि सवु णाम-लंकारांनी सदंु र तदसणारी र्ारिी म्हणजे
साष काि् सरस्विीच वाटि होिी. आचायम तिला म्हणाले, “र्ािे िंू जर अशीच तनघनू
गेलीस िर इहलोकी असलेल्या आम्हा बालकांना कोण सांर्ाळणार? िझ्ु या
सार्थ्यामने ज्ञानगगं ा सदैव प्रवाही राहावी, वैखरीवाणी सत्वगणु ानं ी यक्त
ु व्हावी म्हणनू
हे शारदे िंू जाऊ नकोस. ” आचायाांच्या बोलण्यावर सिं ष्टु झालेल्या शारदार्ािेने
एक अट घािली, िी म्हणाली, “ र्ी िझ्ु या र्ागे येईन. िंू प्रथर् दतष कण तदशेकडे चल.
र्ी िल
ु ा एकट्याला तदसेन. पण ज्या तठकाणी िंू सश
ं य घेऊन र्ागे वळून पाहशील
त्या तठकाणी र्ी उर्ी राहीन व अदृश्य रूपाने तिथेच वास्िव्य करीन!” आचायाांनी
ही अट र्ान्य के ली. सरु े श्वराचायाांना आपण र्तहष्र्िीर््ये परि येई पयांि
र्तहष्र्िीिच थांबायला सांगनू आचायम दतष कणे कडे तनघाले. आचायम त्या तनवासािनू
शारदेसह जेंव्हा बाहेर पडले िेंव्हा सनई तवरहकािर स्वरांि हळुवार गंजु ारव करू
लागली.
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प्रकरण २० वे

शारदा मांवदराची स्थापिा
र्डं नतर्श्र स्वि:च शक
ु ें त्या सवम पररसरांि व
ं राचायाांना शरण आल्यार्ळ
आजू बाजच्ू या सवम शहरांर््ये वैतदकसनािनधर्ामच्या ददंु र्ु ी तननादू लागल्या. बौद्ध
व जैन पथं ाकडे आकतर्षमि झालेले सवमजण वैतदक अनष्ठु ान अ्यात्र्ासाठी प्रर्ाण
र्ाननू त्याप्रर्ाणें आचरण करू लागले. आचायाांनी रचलेली स्िोत्रे र्त्रं व प्राथमना
घरोघरी सरु झाल्या. सवमजण स्वि:ला वैतदक परंपरे ि सख
ु रूप र्ानू लागले.
सरु े श्वराचायम म्हणजेच पवू ामश्रर्ीचे र्डं नतर्श्र आपल्या अर्ोघ वाणीने त्यांना र्ागमदशमन
करू लागले. ह्या झंजावािी यशोददंु र्ु ीचा नाद द्वारकानरे श िे नेपाळनरे शां पयांि
जाऊन पोहोचला. त्या नरे शांच्या र्नांि आचायाांना र्ेटून त्यांचा आतशवामद
आपल्या प्रजेला तर्ळावा असे आले म्हणनू आपले दिू त्यांनी र्तहष्र्िीला
सरु े श्वाराचायम ह्यांच्याकडे रवाना के ले. िो पयांि आचायम दतष कणेकडे गेलेहोिे. िे परि
येई पयांि थांबणे र्ाग होिे.
आचायम आपल्या तनवडक तशष्यपररवाराला घेऊन दतष कण तदशेला तनघाले.
गावं ा गावं ािनू प्रवचने, प्रबोधन इत्यादी करीि आचायम चालले होिे. त्यानं ा कधी
थकवा नव्हिा कीं कधी प्रबोधनाचा कंटाळा नव्हिा. एकदा बोलायला सरु वािं
के ली कीं सार्ान्य लोकानं ा आकलन होईल अशा सो्या र्ार्षेि अस्खतलि व
िेजस्वी वाणीने िासनिास बोलि. श्रोिे पन्नास कीं पचं वीस हा प्रश्न नाही. श्रोिे
आचायाांच्या वाणीने इिके र्ारावनू जाि कीं परर्ाथम इिका सोपा व ससं ाराि राहून
करण्याजोगा आहे िर िो आपण लगेच के ला पातहजे ही जाणीव त्याच्ं या र्नाि
लगेच ठसि असे. आचायाांच्या स्िोत्राच्ं या नकला र्रार्र के ल्या जाि होत्या व
लोक त्या स्िोत्रांचे तनत्य पाठ करू लागले होिे.
र्जल दरर्जल करीि आचायम िंगु र्द्रा नदीच्या काठी आले. िंगु र्द्रा येई पयांि
शारदार्ािा आपल्या र्ागोर्ाग येि असल्याची चाहूल शारदार्ािेच्या चरणािल्या
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नपू रु ाच्या तकणकीणीने लागि होिी. पण िंगु र्द्रेच्या काठाने वाळूिनू चालिाना
आचायाांना चाहूल लागेना. बराचवेळ झाला आचायम कानोसा घेि होिे पण पण
चाहूल काही लगि नव्हिी. शेवटी न राहवनू आचायाांनी हळूच र्ागे पतहले.
शारदार्ािा र्ागेच उर्ी होिी. तिने तस्र्िहास्य के ले आतण िी अदृश्य झाली.
आचायाांनी तिची पाऊले ज्या तठकाणी होिी त्या तठकाणी आपल्या दडं ाने खणू
के ली व तशष्यांना तिथें शारदार्तं दर बांधण्यास सांतगिले. जागा नेर्नू तदली व
पररसरािल्या गावािं ल्या नागररकानं ी र्रघोस र्दि तदली. अत्यिं सदंु र व देखणे
असे शारदार्तं दर तदर्ाखाि उर्े रातहले िे आजही िसेच आहे.
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प्रकरण २१ वे

श्रीिगरच्र्ा सविज्ञवपठावर आरोहि
आचायाांनी शारदार्ािेला बघण्यासाठी उत्तरे कडे िोंड के ले आतण
शारदार्ािा गप्तु झाली. र्ग र्ात्र आचायाांनी पन्ु हां उत्तरेकडे जायला सरु वांि के ली.
पनु श्च र्जल दरर्जल करीि आचायम पद्मपाद, तचत्सख
ु इत्यादींसह र्तहष्र्िीला
आले. सरु े श्वराचायाांना बरोबर घेऊन आचायम श्रीनगरकडे तनघाले. श्रीनगरला आचायम
व आचायाांच्या वैतदकसनािन धर्ामची उद्बोधक चचाम र्ोठ-र्ोठ्या तवद्वान पतं डिांर््ये
होि होिी. त्याकालािं काश्र्ीर म्हणजे पतं डिाच
ं े आगर होिे. आचायम प्रतिपादन
करीि असलेल्या दोन गोष्टी त्यांना उलगडि नव्हिा. एक म्हणजे “अद्वैि” व दसु रे
म्हणजे “ब्रह्मसत्य जगतन्र्थ्या” ! अद्वैि म्हणजे काय? जग जर आपण सदैव
अनर्ु विो व अनादीकाळापासनू चालि असलेल्या जगरहाटीला तर्थ्या म्हणजे
असत्य कसे म्हणिा येईल? ज्याला सत्य म्हटले जािे िे तदसि िर नाहीच पण
आकलनशक्तीच्याही बाहेरच आहे. त्यार्ळ
ु ें तवद्वान र्डं ळी आचायाांची त्या र्ागाि
येण्याची वाटच पाहि होिे. श्रीनगरर््यें फारपवू ी एक सवमज्ञपीठ स्थापन झाले होिे.
त्यातपठावर आरोहण करण्यासाठी तिथल्या पतं डिांच्या शंकांचे सर्ाधान करावे लागि
असे. त्या तपठाला पवू म, पतश्चर्, उत्तर व दतष कण असे चार तदशानं ा चार दरवाजे होिे. पवू मपतश्चर्-उत्तर हे िीन दरवाजे त्या त्या तदशांिल्या तवद्वानांनी आपले पांतडत्य तसद्ध करून
सवमज्ञतपठावर बसण्याचा र्ान तर्ळवनू उघडले गेले होिे. पण दतष कणेकडील दरवाजा
अद्ाप बदं होिा. कारण दतष कणेकडून आलेल्या तवद्वानं ापं क
ै ी कोणिाच तवद्वान आपले
पांतडत्य तसद्ध करू शकला नव्हिा त्यार्ळ
ु े सवमज्ञतपठावर बसण्याचा र्ान दतष कणे कडील
तवद्वानाला अद्ाप तर्ळाला नसल्याने िो दरवाजा बंद होिा.
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आचायम, पद्मपादाचायम, तचत्सख
ु ाचायम, सरु े श्वराचायम इत्यादींसह सवाांचे
श्रीनगरर््ये अवणमनीय स्वागि झाले. त्या सवम आचायाांच्या सर्दु ायांि शक
ं राचायम
र्ास्करा सारखे िळपि होिे. त्याच्ं या दशमनार्ळ
ु े श्रीनगरच्या पतं डि र्डं ळींना अत्यिं
आनदं झाला. कारण हे सवम पतं डि र्गवान् तशवाचे उपासक होिे. त्यांना आचायाांची
कीिी तशवाचा अविार म्हणनू ज्ञाि झाली होिी. त्यार्ळ
ु ें तशवाचा हा चालिा बोलिा
अविार कसा असेल हे पहावयास िे अत्यिं उत्सक
ु होिे. त्याचं ी िी उत्सक
ु िा
आचायाांच्या दशमनाने पणू म झाली. िी उत्सक
ु िा पणू म झाली पण दसु री म्हणजे “अद्वैि व
ब्रह्मसत्य जगतन्र्थ्या” ह्यांच्या खल
ु ाशाची उत्सक
ु िा अजून पणू म व्हायची होिी. पतं डि
र्डं ळींनी आचायाांच्या बरोबर चचामसत्र आयोतजि के ले. त्या चचामसत्रांि हा खल
ु ासा
करून घ्यायचा त्यांनी ठरवला.
योग्यवेळी सर्ा र्रली. सर्ेि प्रर्ख
ु पदी असलेल्या पतं डिाने प्रश्न के ला,
“आचायम! आपण ब्रह्म हेच एक सत्य आहे व दृश्यर्ान जग हे तर्थ्या आहे. असे
सांगिा. त्यार्ळ
ु ें व्यावहाररक गोंधळ होिो. जगािील सगळ्याच गोष्टी तर्थ्या र्ाननू
र्ोजन िर टाळिा येि नाही. िृर्षािम झालेल्याला िृर्षा तर्थ्या म्हणनू जलपान के ल्या
खेरीज राहिा येि नाही. र्ोजन, जल हे जे प्रत्यष क अनर्ु वाला येिे व त्याचा पररणार्
दाखविे त्या अनर्ु वास येणाऱ्या गोष्टींना तर्थ्या म्हणायचे व जे अनर्ु वाला येि नाही
जे तदसि नाही िे ब्रह्म सत्य र्ानायचे ह्या आपल्या तशकवणक
ू ीने तजथे आम्हीच
घोटाळ्याि पडिो तिथें सार्ान्य र्नष्ु याला हे कसें पटवनू सांगिा येईल? तशवाय
स्वि:ला पटल्या तशवाय इिरांना िे कसे पटवनू द्ावे?” आचायम तववेचन करू लागले.
आचायम म्हणाले, “खरे आहे. आपण म्हणिा िे अगदी खरे आहे. सार्ान्य लोकांना
कें व्हां पटवनू सांगिा येईल िर िे आपल्याला पटेल िेंव्हा. म्हणनू प्रथर् जग हे तर्थ्या
कसे ह्याचा आपण तवचार करू. पतहली गोष्ट म्हणजे तर्थ्या हा शब्द जो वापरला गेला
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त्याची उत्पत्ती ‘तर्ि’ ह्या र्ळ
ू शब्दापासनू झालेली आहे. तर्ि म्हणजे सीर्ा असलेले.
ह्या पांच प्रकारच्या तर्िी आहेि. लांबी, रंदी, उंची, तदशा आतण काल ह्या त्या पांच
तर्िींर््ये सवम तवश्व सार्ावलेले आहे. त्यार्ळ
ु ें तर्थ्या ह्या शब्दानें हे लष कािं घ्या कीं
जग हे जरी अनादी काळापासनू र्ासर्ान होि असले िरी प्रलयकाली िे नष्ट होिे.
तवष्णसु हस्त्रनार्ाि शवम, र्हाशन, अतर्िाशन, असे म्हटले आहे त्याचा अथमच असा कीं
शवम म्हणजे “श्रृणाति सहं ारसर्ये सहं रति सहं ारयति सकला: प्रजा: इति शवम: |” अथामि
सर्स्ि प्रजेचा सहं ार करिाि अथवा करविाि म्हणनू िे शवम: म्हटले जािाि. िसेच
र्हाशन म्हणजे “कल्पान्िे सवम ग्रसनाि् | र्हदशनर्स्येति र्हाशन:” अथामि
कल्पांिाच्या वेळी सवामचा ग्रास घेिाि म्हणनू र्गवंिाचे िे र्हान् अशन म्हणजे र्ोजन
असिे त्याअथामने त्यांना ‘र्हाशन:’ असे म्हणिाि. अतर्िाशन म्हणजे “सहं ारसर्ये
तवश्वर्श्नािीति अतर्िाशन: ||” अथामि सहं ाराच्यावेळी तर्िी नसलेले म्हणजे अतर्ि
असे सगळ्या तवश्वाचे र्ोजन करिाि म्हणून िे ‘अतर्िाशन’ म्हणनू ओळखले जािाि.
त्याच कारणासाठी “सङ्कर्षमणोऽच्यिु :” म्हणजे प्रलयाचेवेळी एकदर् सवम स्थावरजगं र्ासह आकर्षमण करून घेिाि पण स्वि:च्या पदापासनू ढळि नाहीि. ह्या सवम
तववरणा वरून जे दृश्यर्ान आहे िे तवलयाला जाणारे आहे. जे तवलयाला जाणारे आहे
िे काही काळापयांि तदसणारे आहे म्हणजे तर्ि आहे म्हणजेच तर्थ्या आहे. आिां
सार्ान्य लोकानं ा पटवण्याच्या अनेक यक्ु त्या आहेि. र्ाझी स्वि:चीच गोष्ट सागं िो.
काशींि असिाना र्ी हे प्रत्येक प्रवचनाि सांगि असे कीं ब्रह्म हे एकच सत्य आहे व
जग तर्थ्या आहे. िो एक आर्ास आहे हे आत्र्ज्ञान झाल्यावर सर्जिे, इत्यादी. एकदा
र्ी गंगेवरून स्नान करून रस्त्यावरून चाललो असिाना सर्ोरून एक र्त्त हत्ती येिाना
तदसला. िो सरळ र्ाझ्या अंगावर येणार असे र्ला जाणवले. त्याला चक
ु वण्यासाठी र्ी
बाजच्ू या बोळािं तशरलो. हत्ती सरळ पढु े तनघनू गेला. र्ी बोळािनू बाहेर आलो. पढु चा
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र्ागम आक्रर्ू लागलो. त्यावेळी हे सवम पाहाि असलेला एक गृहस्थ र्ाझ्या सर्ोर आला
आतण म्हणाला, “कां हो र्हाराज! जग तर्थ्या िर हत्तीपण तर्थ्या, त्याचे धांवणे पण
तर्थ्या. र्ग आपण बोळािं कां तशरलाि?” त्यावेळी र्ी त्याला म्हणालो, ‘अरे बाबा
जसा हत्ती तर्थ्या, त्याचे धांवणे तर्थ्या िसे र्ाझे बोळांि तशरणे तर्थ्याच नाही कां?’
ह्यावर िो ग्प बसला. त्यार्ळ
ु ें तर्थ्यावाद हा व्यवहाराच्या पािळीवर तनरथमक आहे.
व्यवहार हा व्यवहारर्ेदाने व शास्त्राधारे करावयाचा. तवश्वािल्या यच्चयावि पदाथाांचे
नातशवंिपण म्हणजेच अशाश्विपण अ्यात्र्ाच्या बैठकीसाठी र्नाि ठसवनू घ्यायचे
असिे. त्यार्ळ
ु ें र्ौिीकािल्या पदाथाांची अनासक्ती उत्पन्न करून घ्यावयास र्दि होिे.
आपल्या र्नाला व बुद्धीला जन्र्जन्र्ांिरीची तदसेल िेच सत्य र्ानायची सवं य
जडलेली असिे. सक्ष्ू र्ाचा कोणी तवचार करायला प्रवृत्त होि नाही. जन्र्ाला येण्यापवू ी
आपले वेगळ्या म्हणजे सक्ष्ू र् रूपािं अतस्ित्व असल्या खेरीज जन्र्ाला येऊ शकू का?ं
हा तवचार के ला पातहजे. त्यार्ळ
ु ें जन्र् प्राप्त झाल्यावर बाल्यावस्था क्रीडनांि
घालवायची, िारण्याि कांिा आतण धनसंपदा जोपासायची अन् वृद्धा्य आले कीं
काळजी करीि बसायचे! र्ृत्यू सर्ीप आला कीं सहस्त्रवतृ श्चकदश
ं ा सारख्या वेदनानं ी
र्तू च्िम ि होऊन प्राण सोडायचा! हे स्वि:चा अध:पाि करून घेणे आहे. बालपणापासनू
जर त्या जीवावर आपल्या वैतदक शास्त्राच्या आधारे र्ौतिकाचे नश्वरत्व आतण
परब्रह्माचे तनत्यत्व ठसावि नेले िर िो िरणपणी काही तवचार िरी करू शके ल. सत्य
काय आहे हे त्याला जाणनू घेण्याची तजज्ञासा उत्पन्न होईल. परर्सत्य ज्याला म्हटले
जािे िे एकच आहे. िे शाश्वि असणारे आहे. म्हणनू च श्रीतवष्णसु हस्त्रनार्ांि ‘अग्राह्य:
शाश्वि: कृ ष्णो’ असे म्हटले आहे. ‘शाश्वि् सवम कालेर्षु र्विीति शाश्वि:, शाश्विं
तशवर्च्यिु र्् इति श्रिु े: |’ अथवा ‘वसवु मसर्ु ना: सत्य: . . . . . . ’ ह्याि म्हटल्याप्रर्ाणें
अतविथरूपत्वात्परर्ात्र्ा सत्य आहे. िैिरीय उपतनर्षदाि “सत्यं ज्ञानर्निं ं ब्रह्म” असे
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स्पष्ट के लेले आहे. याचा अथम शाश्वि असणारे िे ब्रह्म. जे शाश्वि आहे िे सत्य. म्हणनू
अशाश्वि जेवढे आहे िेवढे सवम असत्य म्हणजे तर्थ्या. आिां आपला पढु चा प्रश्न जग
तदसिे म्हणनू िे सत्य वाटिे. ब्रह्म तदसि नाही र्ासि नाही. अनर्ु विा येि नाही, र्ग
सत्य कसे र्ानावे? तदसण्यार्ळ
ु े व अनर्ु विा येण्यार्ळ
ु े जग हे सत्य वाटिे पण नातशवंि
असल्यार्ळ
ु े त्याचे तर्थ्यत्व ्यानांि येऊ शकिे. कारण िसा अनर्ु व र्ृत्य,ू र्ौगोतलक
तस्थत्यिं रे , उल्कापाि, र्हापरू इत्यादी घटना तदसण्यार्ळ
ु े येिो. परब्रह्माचे िसें नाही. िो
अनर्ु वण्याची तक्रया व्यतक्तगि आहे. तवश्वाला तनतश्चि कोणत्या िरी शक्तीचा वा
सार्थ्यामचा आधार आहे. हे सार्थ्यम फक्त परब्रह्माचे अथवा ब्रह्म म्हणनू ज्याला
सबं ोधले त्या सत्याचे आहे. अथामिच त्यार्ळ
ु ें परब्रह्म हे अिींतद्रय आहे. जर िे
अिींतद्रय न राहिा सावयव झाले िर त्याच्या सार्थ्यामला र्यामदा पडणार. म्हणनू च
कठोपातनर्षद त्याचे वणमन “अशब्दर्स्पशमर्”् असे करिे. तवष्णसु हस्त्रनार्ािं ही
“अिीतन्द्रयो र्हार्ायो र्होत्साहो र्हाबल: |” अशा नार्ांनी सबं ोधलेले आहे. ह्याचा
अथम इतं द्रयांना गोचर न होणारा, ज्याच्या र्ायेचा थांग लागणार नाही असा, तवश्वोत्पत्तीतस्थिी-लय ह्यार््यें ित्पर असणारा व सवम तवश्व स्वाधीन ठे वण्याचे सार्थ्यम असणारा
असा परर्ात्र्ा. ह्या सवम वणमनावरून परब्रह्माचे अतस्ित्व सर्जू शकिे. प्रश्न उरिो फक्त
अनर्ु िू ीचा. त्याचा अगदी साधा व्यावहाररक तवचार करू. आपण व्यहाराि हे नेहर्ी
अनर्ु विो कीं ज्याचे सार्थ्यम अतधक िो श्रेष्ठ. ग्रार्ातधपिी पेष का देशातधपिी श्रेष्ठ.
देशातधपिी पेष का नृपिी श्रेष्ठ. राष्राचा प्रर्ू िो राजा. अश्या बऱ्याच राजांवर वचमस्व
गाजवणारा िो र्हाराजा. अशा सवम र्हाराजांवर वचमस्व गाजवणारा िो चक्रविी. हा सवम
खेळ आपण व्यवहारांि अनर्ु विो. जो सवम श्रेष्ठ चक्रविी त्याला सवमच शरण गेलेले
असिाि. चक्रविी राजा सवम र्हाराजांवर अतधकार कसा गाजविो? एकदा तदतग्वजय
प्राप्त करून घेिला कीं आपल्या राजप्रासादािनू सवम सत्रू े आपल्या हािाखाली
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असलेल्या अतधकाऱ्यांच्या र्ाफम ि हलविो. प्रत्यष क त्याला काही करावे लागि नाही.
िद्वि् परब्रह्म एकदा सृष्टी तनर्ामण करिे व त्या त्या तवतवध देविांच्याकडे तवतवध
अतधकार सोपवनू कायम चालू राहिे. पण खरा सवम अतधकार व सार्थ्यम फक्त
परब्रह्माच्याच हािी असिे. म्हणनू परब्रह्माला शरण गेल्या खेरीज त्याचे सार्थ्यम
अनर्ु विा येि नाही. त्यासाठीच र्गवंिाने अजमनु ाला “र्ार्ेकं शरणं व्रज” असे
सातं गिले. सवम सर्ा “वा:! वा:!” असे प्रशसं ोद्गार काढू लागली. आचायम काही काल
बोलायचे थांबले. त्यावेळी त्याच पतं डिाने प्रश्न के ला, “आपण िर अद्वैि प्रतिपादन
करिा व अजािवादाचेही प्रतिपादन करिा र्ग ब्रह्म जर अनेक अतधकारी देविा नेर्िे व
सृष्टी उत्पन्न करिे िर अद्वैिाला व अजाि कल्पनेला िे द जािो. िरी ‘अद्वैि व अजाि’
म्हणजे नक्की काय?”
ह्या प्रश्नावर आचायम अत्यिं धीरगर्ं ीर आवाजािं बोलू लागले, “तवबधु हो !
प्रथर् आपण हे ्यानांि घ्या कीं अद्वैि व अजाि वाद र्ी र्ाझ्या र्िाने प्रतिपादन करीि
नाही. हा पवू ीपासनू सर्जावनू सांतगिला जािो, र्तु क्तकोपतनर्षदाि र्गवान श्रीरार्
हनर्ु िं ाला म्हणिाि – “सायज्ु य, सारू्य, सालोक्य िथा कै वल्य र्तु क्तपैकी कै वल्य
र्तु क्त कोणत्या उपायाने प्राप्त होिे िे ऐक –
र्ाण्डूक्यर्ेकर्ेवालं र्र्ु ष क
ु णू ार्् तवर्क्त
ु ये ॥ २६ ॥
िथा्यतसद्धर्् चेद् ज्ञानर्् दशोपतनर्षदं पठ ।
ज्ञानर्् लब््वा तचरादेव र्ार्कर्् धार् यास्यतस ॥ २७ ॥
र्र्ु ष क
ु ंनू ा फक्त र्ाण्डूक्यौपतनर्षद र्क्त
ु करण्यास परु े से आहे. एव्हढ्याने उपरिी न
झाल्यास र्ात्र दहा उपतनर्षदांचे अ्ययन करणें आवश्यक आहे. ह्या दशौपतनर्षदांच्या
अभ्यासाने र्ाझे िेजोर्यी अद्वैिधार् प्राप्त होऊं शके ल. ” ह्या सगळ्या िपतशला वरून
तवबधु हो आपण हे सर्जू शकाल कीं अद्वैिाचे प्रतिपादन प्रत्यष क श्रीरार्ानं ीही के ले
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आहे. अद्वैि व अजाि वाद हे फार पवू ी र्तु नवयम र्ांडूक यांनी आपल्या
“र्ाण्डुक्यौपतनर्षदांि” प्रतिपादन के लेले आहे. हे र्ाण्डूक्यौपतनर्षद स्या प्रतसद्ध
असलेल्या दशोपतनर्षदापं क
ै ी एक उपतनर्षद आहे. ह्याच र्ाण्डुक्यौपतनर्षदाचा बोध
व्हावा म्हणनू र्ाझ्या गरु ं चे गरु गौडपादाचायम ह्यांनी त्यावर काररका तनर्ामण के ली आहे.
त्या काररका अत्यंि सो्या असनू र्ळ
ू र्ाण्डुक्यौपतनर्षदांिला आशय सर्जण्यास र्दि
होिे. अद्वैि व अजाि वाद हा अनर्ु वण्याचा तवर्षय आहे. िो कसा अनर्ु विा येिो
ज्याचे सल
ु र् र्ागमदशमन गुर गौडपादाचायम ह्यांनी तनर्ामण के लेल्या काररकांच्या
र्ा्यर्ािनू अतिशय सल
ु र् होिे. त्यांनी “आगर् प्रकरण”, “वैिथ्य प्रकरण” व “अद्वैि
प्रकरण” यांच्या र्ा्यर्ांिून “र्ाण्डुक्यौपतनर्षद” सर्ाजाऊन सांतगिले आहे. त्याचा
आपण तवचार करू. िथातप र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी स्वर्ख
ु ाने अजमनु ाला हा तवचार
र्गवद्गीिेि बऱ्याच प्रकारानं ी सातं गिला आहे. त्यािं आपण तवचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर
आहे. ब्रह्म जर अनेक अतधकारी देविा तनर्ामण करिे िर अजाि कसे? हा आपला प्रश्न
आहे. र्गवान् श्रीकृ ष्ण असे म्हणिाि “अजोऽतप सन्नव्ययात्र्ा र्िू ानार्ीष्वरोऽतप सन् |
प्रकृ तिं स्वार्तधष्ठाय सर्ं वाम्यात्र्र्ायया ||४-६||” जन्र्रतहि: अतप िथा
अष कीणज्ञानशतक्तस्वर्ाव: अतप िथा ब्रह्मातदस्िम्बपयमन्िानार्् ईशनशील: र्र् वैष्णवीं
र्ायां तत्रगणु ातत्र्कां यस्या वशे सवां जगद् विमिे यया र्ोतहिं सि् स्वर्् आत्र्ानं वासदु वे ं
न जानाति िां प्रकृ तिं स्वार्् वशीकृ त्य देहवान् इव र्वातर् जाि इव आत्र्नो र्ायया न
परर्ाथमिो लोकवि् |” र्गवान् श्रीकृ ष्ण असे म्हणिाि कीं र्ी अजन्र्ा म्हणजे
जन्र्रतहि, ष कीण न होणारा, सवमज्ञ, सवम शतक्तर्ान असनू ब्रह्मदेवासह सवम प्राण्यांचे
तनयर्न करणारा ईश्वर आहे. र्ाझ्याच तनयंत्रणाि असलेली तत्रगणु ातत्र्का वैष्णवी र्ाया
सवाांना र्ोतहि करिे, त्यार्ळ
ु े प्रत्येक जीव स्वि: आत्र्ित्त्वाने वासदु वे च असला िरी
िसे जाणू शकि नाही. त्या र्ायेला स्ववश ठे उनच र्ी देह धरण करिो. पण िो
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इिरांसारखा नसिो. जन्र् घेऊनही र्ी अजन्र्ाच असिो. ” त्यार्ळ
ु ें तवबधु हो! अजन्र्ा
अद्वैि ह्या दोन्हीचा तवचार फक्त अ्यात्र् जाणण्याच्या हेिनू चे करणे गरजेचे आहे.
र्ाण्डुक्यौपतनर्षदािला पतहलाच र्त्रं असे सागं िो कीं, “ओतर्त्येदष करतर्दं सवम
िस्योपव्याख्यानं र्िू ंर्वद्भतवष्यतदति | सवमर्ोङ्कारं एव | यच्चायन्ि् तत्रकालािीिं
िद्योङ्कार एव ||१||” अथामि ॐ हे अष करच सवम काही आहे. र्िू , र्तवष्य, विमर्ान हे
त्याचेच स्वरूप असनू या व्यतिररक्त जे तत्रकालािीि आहे िेही ॐकारच आहे. दसु ऱ्या
र्त्रं ाि “सवांह्येिद् ब्रह्मायर्ात्र्ा ब्रह्म सोऽयर्ात्र्ा चिष्ु पाद ||२||” म्हणजे त्या योगे हे सवम
ब्रह्मच आहे. हा आत्र्ाही ब्रह्मच आहे. िो आत्र्ाच चार र्ागांचा आहे. र्गवान्
श्रीकृ ष्णांनी सद्ध
ु ां ॐच ब्रह्म असल्याचे र्गवद्गीिेि सांतगिले आहे “ओतर्त्येकाष करं
ब्रह्म व्याहरन्र्ार्नस्ु र्रन् | यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परर्ां गतिर्् ||८-१३||” ब्रह्मण:
अतर्धानर्िू र्् ॐकारं उच्चारयन् िदथमर्िू ं ईश्वरर्् अनतु चन्ियन् परीत्यजन् शरीरर््
गच्िति प्रकृ ष्टां | अथामि ॐकाराच्या उच्चाराि जर शरीर त्याग के ला िर िो जीव
ब्रह्मस्वरूप होिो. असे सांतगिले आहे आतण ९व्या अ्यायाि “तपिाहर्स्य जगिो
र्ािा धािा तपिार्हः | वेद्ं पतवत्रर्ोंकार ऋक्सार् यजरु े व च ||१७||” आपण स्वि:च
ॐकार असल्याचे सांतगिले आहे. आिां ह्या सवम ज्ञानगम्य गोष्टी असल्यार्ळ
ु ें आपण
पवू मग्रह न ठे विा र्ल
ू ाथामने तवचारांि घेिल्या िरच लष कांि येणार. त्याचे कारण असें कीं.
“यं र्ावं दशमयेद्स्य िं र्ावं स िु पश्यति |
िं चावति स र्त्ू वासौ िदग्र् ह: सार्पु तै ि िर्् ||र्ां. का. वै. प्र. २९||
ज्याला जो र्ाव दाखवला जािो िोच पाहून त्यािच िो रर्ायला लागून िद्रूप
होिो, र्ग िोच र्ाव जपू लागिो. त्यानिं र त्याची एक आग्रहात्र्क र्तू र्का ियार होिे.
ह्यावर उपाय काय? िर तनश्चयात्र्क बद्ध
ु ीने आपले तचत्त तनतवमकल्प ठे वण्याचा प्रयत्न
के ला िर हा अजािवाद व अद्वैिवाद धारण करिा येईल. पण हा सगळा उलट तदशेकडे
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जाण्याचा प्रवास तकंवा प्रवाहाच्या उलट जाणे आहे. म्हणजे जडािून सक्ष्ु र्ाकडे
जाण्याचा हा प्रकार ्यानाि ठे वायचा. त्याचे कारण जडाचे र्ा्यर् सदोर्ष आहे. ब्रह्म हे
एकच तनदोर्ष आहे. र्गवान् श्रीकृ ष्णानं ी हे र्गवद्गीिेि “इहैव िैतजमिः सगो येर्षां साम्ये
तस्थिं र्नः | तनदोर्षं तह सर्ं ब्रह्म िस्र्ादब्र् ह्मतण िे तस्थिाः ||१९||” असे सांतगिलेले
आहे. जड सवम सदोर्ष कसे िर वैखरी वाणीने तनदोर्ष बोलिा येि नाही. कारण परब्रह्माचे
वणमन वेदानं ा न करिा आल्यार्ळ
ु े िर िे शेवटी नकारात्र्क र्तू र्के िनू “न इति-न इति”
असे म्हणून र्क
ू झाले आहेि. जड श्रवणेंद्रीयांनी तनदोर्ष श्रवण करिा येि नाही.
चर्मचष कंनु ी तनदोर्ष पाहिा येि नाही. हे ्यानाि घेऊनच तनदोर्ष काय आहे ह्याचा तवचार
करायचा. तनदोर्ष फक्त ब्रह्म आहे. कारण तिथें द्वैिर्ाव नाही. आपण सवमत्र द्वैि पाहि
असिो. द्वैि पाहण्याच्या सवं यीर्ळ
ु े आपल्याला सदोर्ष जीवन जगावे लागि आहे हे
आपल्या कधीच ्यानाि येि नाही. त्यासाठीं चचं ल र्नाला तनश्चयात्र्क बद्ध
ु ीने
आत्र्ित्त्वाि तस्थर के ले पातहजे. िरच सक
ं ल्प-तवकल्पात्र्क द्वद्वं वा द्वैि थांबेल.
ह्यालाच साम्यावस्था असे म्हणिाि. अशी तनर्ामण झालेली साम्यावस्था
आत्र्ानात्र्तववेकाने सिि जागी ठे वणे हा योग साधणे ह्याला िप म्हणिाि. त्यािं
जेंव्हा पणू मत्वाचा अनर्ु व येिो िेंव्हा ब्रह्म हे सवमव्यापी, अव्यय, अष कय, तनगमणु , अखंड
असल्याचे सर्जिे. र्ग द्वैिाला वाव नाही म्हणून अद्वैि. िो जन्र् र्ृत्यू नसलेला म्हणनू
अजन्र्ा. तवबधु हो ! शब्दानं ा र्यामदा आहेि. आपण जे बोलिो िे बोलणेच र्ाया आहे.
र्ायाच नसेल िर बोलणे कसें होणार? म्हणनू तन:शब्दाचे र्ळ
ू शोधावे. अथम िर
शब्दांपवू ीच आहे. िसाच प्रकार परब्रह्म जाणण्याचा आहे. ” आचायम बोलायचे थांबले.
सवम सर्ा एकाग्रिेने श्रवण करीि होिी. सवमज्ञतपठाच्या बाहेर दतष कणदरवाजाच्या सर्ोरच
ही सर्ा आयोतजि के ली होिी. सवमज्ञतपठाच्या पतं डि सतर्िीच्या अ्वयांनु ी उर्े राहून
आचायाांना वदं न के ले. आिां र्ात्र सर्ेचे तचत्र बदलले. दतष कणदरवाजाच्या सर्ोर
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बसलेले सवम तवद्वान, शास्त्री, वैतदक पतं डि, यातज्ञक इत्यादी सवम ज्येष्ठ-श्रेष्ठ र्ंडळी उर्े
रहून एका तवलष कण तशस्िीने दिु फाम झाले.
सवमज्ञतपठाच्या पतं डिसतर्िीच्या अ्वयांनु ी काही सक
ं े ि के ला आतण घटं ानाद
सरु झाला. ििु ारींच्या नादाने वािावरण र्रून गेले. दतष कणदरवाजा हळूहळू उघडला
गेला. सतर्िीिल्या पतं डिांनी आचायाांना त्या दरवाजािनू आि नेले व सवमज्ञतपठावर
आरूढ होण्याची तवनिं ी के ली. आचायाांनी त्या तपठाला प्रथर् वदं न के ले. अत्यिं
तवनयाने सवम सर्ेला वंदन के ले. आचायाांवर पष्ु पवर्षामव होऊ लागला त्या वर्षामवाि
आचायम सवमज्ञतपठावर आरूढ झाले. सवमज्ञपीठाचे आिा चारही दरवाजे उघडले गेले.
आचायाांची शास्त्रशद्ध
ु पाद्पजू ा झाली. त्यासर्ेि अनेक बौद्ध व जैन पथं ी आलेले होिे.
त्या सवम बौद्ध व जैन पथं ीयआचायाांनी शक
ं राचायाांना र्नोर्न र्ान्यिा तदली पण सर्ा
सोडून चालिे झाले. त्यानं ा हे सत्य पचवणे अवघड झाले. सनािनधर्ामचा पाया र्क्कर्
झाला. घरोघर आचायाांनी रचलेली स्िोत्रे उपासनेसाठी म्हटली जाऊ लागली.
आचायाांची तवजयपिाका गगनचबंु ी झाली.
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प्रकरण २२ वे

द्वारका-गमन व पशहल्या र्मभशपठाची स्तथापना
आचायाांच्या प्रवचनाची कीिी सवम तदशानं ा पसरि होिी. त्यािं द्वारका नरे श
सधु न्वा अपवाद नव्हिा. राजा सधु न्व्याला आचायाांना र्ेटण्याची, त्याच्ं या दशमनाची
िीव्र ओढ लागली. आचायाांनी आपल्या राज्यांि यावे म्हणनू सधु न्व्याने आपल्या
दरबारािल्या र्ान्यवर व र्ािब्बरांना आचायाांना द्वारके ि आणण्यासाठी रवाना के ले.
आचायम दतष कणेकडून पनु श्च जेंव्हा र्तहष्र्िीि आले होिे त्यावेळीच द्वारके चा राजा
सधु न्वा आपल्या दशमनास उत्सक
ु असल्याचे व त्यासाठी त्याचे दिू इथें येऊन गेल्याचे
सरु े श्वराचायाांनी आचायांना तवतदि के ले होिे. परंिु शारदार्ािेची इच्िा आचायाांनी
सवमज्ञतपठावर आरोहण करावे अशीच होिी. तिनें आचायाांकडे िशी वाणीने प्रदतशमि
के ली होिी आतण योग्य काळ पाहूनच अदृश्य झाली होिी. त्यार्ळ
ु ें आचायम प्रथर्
श्रीनगरर््ये आले. त्याच्ं याही र्नािं द्वारके ला जाऊन र्गवान् श्रीकृ ष्णाचं े दशमन
घेण्याची इच्िा होिीच. त्यार्ळ
ु ें सधु न्व्याचे र्ानकरी आचायाांना घेऊन जाण्यासाठी
श्रीनगरला आले िेंव्हां आचायम पद्मपाद, तचत्सख
ु , सरु े श्वराचायम इत्यातदना बरोबर घेऊन
लगेच द्वारके कडे तनघाले.
राजा सधु न्वा कुर्ारीलर्ट्टपादांच्या तवद्वत्तेर्ळ
ु े व त्यांनी के लेल्या जैनयिींच्या
परार्वार्ळ
ु े सनािन वैतदकधर्म हाच एकर्ेव जगन्र्ान्य धर्म असल्याचे आपल्या प्रजेला
सांगि होिा व आपणही त्याचे आचरण करीि होिा. त्यािही जेंव्हा
कुर्ारीलर्ट्टपादांचा नावाजलेला तशष्य र्ंडन हा आचायाांना शरण गेल्याचे वृत्त
सर्जल्यावर राजा सधु न्व्याची आचायम दशमनाची उत्सक
ु िा तशगेला पोहोचली. राजा
सधु नव्याला हे ठाऊक होिे कीं र्डं न हा अत्यंि िेजस्वी व कर्मतनष्ठ असनू प्रचडं र्ोठी
वेदपाठशाला चालवि आहे. त्याच्यार्ळ
ु े र्तहष्र्िीचे नाव सवमिोर्ख
ु ी झाले आहे.
इिका तवद्वान व ज्ञानी ब्राह्मण सिरा अठरा वर्षामच्या सन्ं याशाला आपला सन्ं यासगरु
र्ानिो व त्याच्या सर्वेि राहिो म्हणजे आचायम हे साष काि् शक
ं रच असले पातहजेि.
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आपल्या राजधानीि एवढा र्ोठा सत्परु र्ष येणार, त्यािनू सवमज्ञतपठावर आरूढ होण्याचा
व दतष कण-दरवाजा उघडण्याचा त्यांचा तदतग्वजय लष काि घेऊन राजाने आपल्या
राजधानीचे स्वरूपच बदलून टाकले. आचायाांच्या स्वागिासाठी त्याने नगराच्या
प्रवेशद्वारी र्व्य कर्ान उर्ारली. आचायाांच्या स्वागिाचा र्जकूर त्यावर सवु णामष करांि
तलहून घेिला. रस्िे तवतवध प्रकारे सजवले. जणू र्गवान् श्रीकृ ष्णच द्वारका प्रवेश
करणार आहेि असे वािावरण तनर्ामण के ले. सवम रस्िे स्वच्ि, बाजारपेठा, चौक,
र्तं दराचं ा पररसर, सरोवराच
ु ोतर्ि करण्याि आले. अनेक
ं ा पररसर इत्यादी सवम सश
ब्रह्मवृन्दानं ा काही तवतवतष कि तठकाणी र्त्रं घोर्ष करण्याची तवनिं ी के ली. घराघरावं र
सरु े ख िोरणे बाधं ली गेली. सवम र्तं दरंचे कळस झळफळीि करण्याि आले. र्तं दरािं ल्या
िोट्यार्ोठ्या घटं ापं ासनू िो पजू ेच्या सवम उपकरणानं ा झळफळीि करण्याि आले.
र्तं दरांर््ये वीणा, र्ेरी, र्ृदगंु , झालरी इत्यादी वाद्ांची तसद्धिा के ली. द्वारका एखाद्ा
नवायवु िीसारखी शृगं ार करून आचायाांच्या स्वागिास तसद्ध झाली. आचायम द्वारके जवळ हांकेच्या अंिरावर आले आतण प्रवेशद्वारावर नगरे झडू लागले. तवतवध शंख
फंु कले गेले. शख
ं ांचा आवाज तवरिो न तवरिो िोंच र्ेरींचा नाद उर्टला. वािावरण
हर्षोत्फुल झाले.
आचायम आपल्या तशष्यांसह प्रवेशद्वारी आले. राजा स्वागिास तसद्धच होिा. अनेक
नटूनथाटून आलेल्या सवु ातसनी पचं ारत्याच
ं ी िाटे घेऊन सज्ज होत्या. आचायाांच्या
र्ागामवर फुलाच्ं या पायघड्या ियार के ल्या होत्या. वािावरणािं जाई-जईु -र्ोगरा-चाफा
इत्यादी फुलाचं ा सगु धं दरवळला होिा.
आचायाांच्या चरणावर राजाने र्स्िक टेकले. त्यांची पाद्पजू ा के ली. त्यांच्या
बरोबर असलेल्या पद्मपाद, तचत्सख
ु , सरु े श्वाराचायम इत्यादींची पजू ा के ली. आचायाांच्या
जयघोर्षाि आचायाांना र्गवान् श्रीकृ ष्णांच्या र्तं दरांि आणले. आचायाांच्या तनवासाची
व्यवस्था राजाने र्तं दराच्या पररसरािल्या टुर्दार व हवेशीर गृहांि के ली होिी. र्गवान्
श्रीकृ ष्णाच्ं या दशमनाने र्ारावलेल्या आचायाांनी र्गवान् श्रीकृ ष्णांची प्राथमना आरंतर्ली.
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अच्यिु ं के शवं रार्नारायणं कृ ष्णदार्ोदरं वासदु वे ं हररर्् ।
श्रीधरं र्ाधवं गोतपकावल्लर्ं जानकीनायकं रार्चन्द्रं र्जे ।।१ ।।
अच्यिु ं के शवं सत्यर्ार्ाधवं र्ाधवं श्रीधरं रातधकारातधिर्् ।
इतन्दरार्तन्दरं चेिसा सन्ु दरर्् देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे ।।२ ।।
तवष्णवे तजष्णवे शतं खने चतक्रने रक्र्णीरातगणे जानकी जानये ।
वल्लवीवल्लर्ायातचमिायात्र्ने कंसतव्वतं सने वतं शने िे नर्:।।३ ।।
कृ ष्ण गोतवन्द हे रार् नारायण श्रीपिे वासदु वे ातजि श्रीतनधे ।
अच्यिु ानन्ि हे र्ाधवाधोष कज द्वारकानायक द्रौपदीरष कक ।।४ ।।
राष कसष कोतर्ि: सीिया शोतर्िो दण्डकारण्यर्पू ण्ु यिाकारण: ।
लक्ष्र्णेनातन्विो वानरै : सेतविोऽगस्त्यसम्पतू जिो राघव: पािु र्ार्् ।।५ ।।
धेनक
ु ाररष्टहातनष्टकृ दद्व् ते र्षणां के तशहा कंसहृद्वतं शकावादक: ।
पिू नाकोपक: सरू जाखेलनो बालगोपालक: पािु र्ां सवमदा ।।६ ।।
तवद्दु द्ु ोि - वत्प्रस्फुर - द्वाससं प्रावृडम्र्ोदवत्प्रोल्लसतद्वग्रहर्् ।
वन्यया र्ालया शोतर्िोर:स्थलं लोतहिांतघ्रद्वयं वाररजाष कं र्जे ।।७ ।।
कुतन्चिै: कुन्िलैभ्राजमर्ानाननं रत्नर्ौतलं लसत्कुण्डलं गण्डयो: ।
हारके यरू कं कंकणप्रोज्जवलं तकंतकणीर्जं ल
ु ं श्यार्लं िं र्जे ।।८ ।।
अच्यिु स्याष्टकं य: पठे तदष्टदं प्रेर्ि: प्रत्यहं परु र्ष: सस्पृहर्् ।
वृत्ति: सन्ु दरं किृमतवश्वम्र्रस्िस्य वश्यो हररजामयिे सत्वरर्् ।।९ ।।
 अच्यिु , के शव, रार्, नारायण, दार्ोदर, वासदु वे , हरी, श्रीधर, र्ाधव,
गोतपकावल्लर् आतण जानकीनायक रार्चद्रं आतद सवमकाही असलेल्या
श्रीकृ ष्णाला र्ी वंदन करिो. ||१||
 अच्यिु , के शव, सत्यर्ार्ेचा पिी, लक्ष्र्ीपिी, राधेचे आरा्यदैवि,
लक्ष्र्ीचे तनवास्थान, परर् सदंु र, देवकीनंदन व नदं ाघरी वाढलेल्या श्रीकृ ष्णाला
र्ी वंदन करिो ||२||
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 सवामवापी तवष्ण,ु अतजक्ं य व शख
ं -चक्र धारण करणारा रतक्र्णीचा
तप्रयकर, सीिापिी, गोपींचा प्राणवल्लर्, गोपींचे पजू नीय दैवि, सवामत्र्ा,
कंसाला ठार र्ारणारा, हािांि र्रु ली धारण करणारा, अशा कशाही प्रकारे
अढळ असणाऱ्या श्रीकृ ष्णाला र्ाझा नर्स्कार असो ||३||
 हे श्रीकृ ष्णा, गोतवंदा, रार्ा, नारायणा, श्रीपिी, वासदु वे ा िंू अतजंक्य
आहेस. िंू लक्ष्र्ीचा पिी आहेस. िंू अच्यिु म्हणजे आढळ आहेस. अनिं
म्हणजे अंि रतहि आहेस. हे र्ाधवा िंू अधोन्र्ीतलि नेत्रांनी स्वरूपाि रर्र्ाण
झालेला असनू ही द्वारकाधीश आहेस. िंू द्रौपदीचा रष कण किाम आहेस ||४||
 राष कसांवर ष कोर्णारा आहेस. वार्ांगी असलेल्या तसिेर्ळ
ु े शोर्नू
तदसणारही िंचू आहेस. राष कसांचा वध करून दडं कारण्य पावन करणारा िंचू
आहेस. लक्ष्र्ण सदैव िअ
ु झ्या बरोबर असणारा, यद्ध
ु ांि वानरांची र्दि घेणारा
व अगस्िीर्तु ननं ाही वदं नीय असा रघवु श
ं ाि श्रीरार्ाचा अविार धारण
करणाऱ्या प्रर्ो र्जवर प्रसन्न व्हा ||५||
 कंसाने पाठवलेल्या धेनक
ु व अररष्ट ह्या राष कसाचं ा हे अच्यिु ा िचंू वध
के लास. िझु ा पराकोटीचा द्वेर्ष करणाऱ्या के शी व कंस यांना लीलया र्ारणार
िचंू आहेस. आपल्या र्रु लीची िंू सवाांनाच र्ोतहनी घालिोस. पिु नेला धडा
तशकवणाराही िंचू आतण वृंदावनाि रास खेळणाराही िंचू आहेस. अशा हे
बालगोपालांना सांर्ाळणाऱ्या श्रीकृ ष्णा र्जवर प्रसन्न हो ||६||
 आपल्या घननीळ िेजस्वी शरीरावर लखलखत्या तवजेसारखा
तपिांबर धारण के लेला आहे, गळ्यांिली वनफुलांची र्ाला िािीवर रळि
आहे, िझु े कर्लनेत्र उर्ष:कालच्या िेजस्वी लाली सारखे तदसि आहेि असे
्यान हे श्रीकृ ष्णा र्ी अंियामर्ी धारण करिो ||७||
 कुरळ्या के सांनी र्ोहक तदसणारा िझु ा चेहरा, गालावर कानांिल्या
कंु डलांची चर्कणारी प्रर्ा, गळ्यािल्या र्ौतक्तक र्ाला, र्नगटािली िेजस्वी
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सवु णम कंकणे, पायांिल्या रणझु णु ु करणाऱ्या वाळ्यांसह हे श्रीकृ ष्णा र्ी िझु े
्यान करिो ||८||
 अपेतष कि फल देणारे हे अच्यिु ाष्टक प्रेर्, आस्था व श्रद्धापवू मक जो
तनत्य म्हणेल त्याला हे गेय अष्टक ज्ञानप्राप्तीसह ईश्वराची प्रसन्निा प्राप्त करून
देईल ||९||
र्गवान् श्रीकृ ष्णांची ही प्राथमना राजा सधु न्वा एकाग्र तचत्ताने श्रवण करीि होिा.
त्याच्या अंि:चष कंसु र्ोर र्गवान् श्रीकृ ष्णांचे चररत्र िरळून गेले. जागृिी की सर्षु प्तु ी
असाच सभ्रं र् राजाला उत्पन्न झाला. आचायाांच्या प्रर्ावी वाणीचा त्याला प्रत्यय
आला. आचायाां बरोबर आलेल्या सवम तशष्यपररवाराच्या तनवासाची व्यवस्था र्गवान्
श्रीकृ ष्णाच्ं या र्तं दरा र्ोविी असलेल्या तवस्िीणम पररसराि करण्याि आली.
सरु े श्वराचायम, पद्मपादाचायम, तचत्सख
ु ाचायम व हस्िार्लक हे आचायाांच्या सर्वेि
त्याच्ं या तनवासस्थानी राहाि होिे. राजा सधु न्व्याने सरु े श्वराचायाांना कुर्ारीलर्ट्टपादांचे
तशष्य व र्ेव्हणा म्हणून राजप्रासादांि राहण्याची तवनिं ी के ली. पण सरु े श्वराचायम इिके
तवरक्त झाले होिे कीं राजाच्या आग्रहाचा अथवा राजवैर्वाच्या उपर्ोगाचा त्यांच्या
अंि:करणाि दरु ान्वयानेही प्रवेश झाला नाही.
राजा रोज आचायाांच्या प्रवचनांना आपल्या र्त्र्ं यांना बरोबर घेऊन येऊ लागला.
प्रवचनाि त्याच्या अनेक शक
ं ांचे तनरसन झाले. एक तदवस त्याने आचायाांना
राजप्रासादाि येण्याचा आग्रह के ला. आचायाांनी त्याला र्ान्यिा तदली. राजाने त्यांच्या
स्वागिाची तसद्धिा के ली. आचायम दरबारािं आले. राजाने त्यानं ा उच्चासनावर
बसवले. अत्यिं तवनयाने त्याच
ं े पजू न के ले आतण आपल्यावर अनग्रु ह करण्याची
प्राथमना के ली. आचायाांनी त्याला र्त्रं ोपदेश तदला. त्यानिं र राजाने आचायाांना द्वाके िच
वास्िव्यास राहावे म्हणून प्राथमना के ली. त्यावेळी आचायाांनी आपल्या कायामच्या
व्याप्तीर्ळ
ु े िसे करिा येणार नसल्याचे सांतगिले. िथातप राजाचा र्ाव व र्क्ती पाहून
द्वारके ि “र्ठ” स्थापनेची सक
ं ल्पना सांतगिली. राजाने ित्ष कणी होकार तदला.
आचायाांच्या सचू नांवर हुकुर् द्वारके ि पतहला “र्ठ” स्थापन झाला. आचायाांनी
191

“सधु न्वा व र्ंडन” यांचे पवू ीचे सबं ंध लष कांि घेऊन त्या र्ठाचे अतधपिी म्हणनू
सरु े श्वराचायाांची नेर्णक
ू के ली. आपल्या द्वारके ि आचायाांनी ‘धर्मपीठ’ स्थापन
के ल्यार्ळ
ु ें राजाला अत्यंि आनदं झाला. आचायाांनी सरु े श्वराचायाांना धर्मतपठाचा तनयर्
सांतगिला,
शतु चजीिेतन्द्रयो वेदवेदाङ्गातदतवशारद: |
योगज्ञ: सवमिंत्राणां स आस्र्त्स्थानर्ा्नयु ाि् ||
याप्रर्ाणेंच सरु े श्वराचायाांची योग्यिा असल्याचे ्वतनि के ले. धर्मतपठािं वास्िव्य
करणाऱ्यासं ाठी साधन पचं काची तनयर्ावली सातं गिली.
वेदो तनत्यर्धीयिां िदतु दिं कर्म स्वनष्ठु ीयिां
िेनश
े स्य तवधीयिार्पतचतिः काम्ये र्तिस्त्यज्यिार्् ।
पापौघः पररधयू िां र्वसख
ु े दोर्षोऽनसु न्धीयिार्ात्र्ेच्िा व्यवसीयिां तनजगृहात्तणू ां तवतनगमम्यिार्् ॥ १॥
सङ्गः सत्सु तवधीयिां र्गविो र्तक्तदृमढाऽऽधीयिां
शान्त्यातदः पररचीयिां दृढिरं कर्ामशु सन्त्यज्यिार्् ।
सतद्वद्वानपु सृ्यिां प्रतितदनं ित्पादक
ु ा सेव्यिां
ब्रह्मैकाष करर्थ्यमिां श्रतु ितशरोवाक्यं सर्ाकण्यमिार्् ॥ २॥
वाक्याथमश्च तवचायमिां श्रतु ितशरःपष कः सर्ाश्रीयिां
दस्ु िकामत्सतु वरम्यिां श्रतु िर्िस्िकोऽनसु न्धीयिार्् ।
ब्रह्मास्र्ीति तवर्ाव्यिार्हरहगमवमः पररत्यज्यिां
देहऽे हम्र्तिरज्झ्यिां बुधजनैवामदः पररत्यज्यिार्् ॥ ३॥
ष कदु व्् यातधश्च तचतकत्स्यिां प्रतितदनं तर्ष कौर्षधं र्ज्ु यिां
स्वाद्वन्नं न िु याच्यिां तवतधवशाि् प्राप्तेन सन्िष्ु यिार्् ।
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शीिोष्णातद तवर्षह्यिां न िु वृथा वाक्यं सर्च्ु चायमिार्ौदासीन्यर्र्ी्स्यिां जनकृ पानैष्ठुयमर्त्ु सृज्यिार्् ॥ ४ ॥
एकान्िे सख
ु र्ास्यिां परिरे चेिः सर्ाधीयिां
पणू ामत्र्ा ससु र्ीक्ष्यिां जगतददं िद्बातधिं दृश्यिार्् ।
प्राक्कर्म प्रतवला्यिां तचतिबलान्ना्यत्तु रै ः तश्लष्यिां
प्रारब्धं तत्वह र्ज्ु यिार्थ परब्रह्मात्र्ना स्थीयिार्् ॥ ५॥
॥ इति परर्हसं पररव्राजकाचायमश्रीर्च्िङ्कराचायमतवरतचि
साधन पञ्चकं ॥
 आचायम म्हणाले, “वेदग्रथं ाच
ं ा सखोल अभ्यास करा. त्यािील
सत्कर्ामचे उत्तर् आचरण करा. आपली तवतहि कर्े ईश्वरापमण बद्ध
ु ीने
करण्यानेच ईश पजू ा साधिे. काम्यबद्ध
ु ीने कर्म करू नका. पापाचरण करू नका.
ससं ारसख
ु हे सदोर्ष आहे म्हणनू घर ससं ारांि आसक्त होऊ नका िर आत्र्ित्त्व
जाणनू घेण्याचा र्नापासनू प्रयत्न करा ||१||
 सत्सगं करा. ईशर्क्ती दृढतनश्चयाने करा. र्नाला शांि ठे वा.
दृढतनश्चयाने िार्सकर्म त्यागा. संि व तवद्वान यांच्या सहवासांि राहा. त्याची
चरणसेवा करा. त्यांच्या कडून ज्ञान कसे प्राप्त करून घ्यावे हे तशकून र्ग
उपतनर्षदािील र्हावाक्यांच्या अथामचे आकलन होण्यासाठी श्रवण व र्नन
करा ||२||
 श्रवण व र्नन करिाना र्हावाक्यांचा अथम जाणनू घेिाना
उपतनर्षदाच्ं या आधारे च जा. कुिकम करू नका. वेदर्ान्य िकामचाच आधार घ्या
व तवचार करा. “र्ी ब्रह्म आहे” अशी दृढ र्ावना करा. त्यासाठीच अहक
ं ाराचा
त्याग करा. देह म्हणजेच ‘र्ी’ अशी दृढबद्ध
ु ी रजलेली असिे िी त्यागा.
आत्र्ज्ञानी लोकांशी तविंडवाद करू नका ||३||
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 र्क
ू असेल िरच खा. आपल्याला असलेल्या व्याधींची कारणे
शोधनू आहारांि योग्य िो बदल करा. प्रतितदनी शरीर धारणेला आवश्यक
इिके च तर्ष कान्न और्षध म्हणनू सेवन करा. चर्चर्ीि व तर्ष्टांन्नाची याचना
करू नका. तवधीवशाि् प्राप्त झालेल्या तर्ष कान्नावर सिं ोर्ष र्ाना. उकाडा-थंडी
सहन करण्याची ियारी करा. अित्त्वाथम सर्ं ार्षण करू नका. त्याबाबि
औदातसन्य धारण करा. स्वि:च्या सौख्यासाठी लीकांशी गोड बोलू नका व
कोणाशी कठोर होऊ नका ||४||
एकांिाि बसनू सख
ु ाने प्रब्र्ह्ह्माि र्न तस्थर करण्याचा सराव करावा. सपं णू म तवश्व हे
अखडं ब्रह्म आहे हे सिि ्यानािं ठे वावे. सवम दृष्यर्य जग हे अतं िर् सत्य नाही.
पणू मब्रह्म हे अतं िर् सत्य असल्याची धारणा करावी. ज्ञानाग्नीने पवू मकर्ामचा नाश करावा
व नवीन कर्मबधं तनर्ामण होणार नाही असे वागावे. परब्रह्मािं र्न तस्थर करून
प्रारब्धर्ोग र्ोगावा. म्हणजे आनदं प्राप्त होईल ||५||
असे साधनपचं क आचायाांनी सांतगिले. धर्मपीठ कायामतन्वि झाले. राजाला
र्नापसनू आनदं झाला. साधारण एक र्तहना द्वाके ि वास्िव्य करून आचायम द्वारके िनू
तनघाले. आचायाांनी आपल्या तशष्य परीवारांिल्या बऱ्याच तशष्यांना सरु े श्वराचायाांच्या
सेवेि द्वारके च्या धर्मतपठांि राहण्याचा आदेश तदला. आपण तनवडक तशष्यांसह
सोरटीसोर्नाथाच्या दशमनास तनघाले.
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प्रभास व उज्जैिीस भेट
सोरटीसोर्नाथाचे दशमन घेऊन आचायम प्रर्ासष केत्री आले. र्गवान्
श्रीकृ ष्णाच्ं या तनयामण स्थानी त्यांनी साष्टांग दडं वि घािले. िे अत्यंि र्ावतवर्ोर झाले.
जणू त्यांच्या तदव्यचष कंसु र्ोर अश्वत्थाखाली सख
ु ासनांि थोडे रे लनू बसलेले िेजस्वी
सावळ्या रंगाचे र्गवान् श्रीकृ ष्ण तदसू लागले. हसं ावरून आलेले ब्रह्मदेव, र्ृडानीसह
आलेले र्गवान् तशव, अयमर्ातद तपिर, इद्रं ातद देव, वासक
ु ी, र्होरग, दत्तात्रेय, तसद्ध ,
गंधवम, अ्सरा, चारण, यष क इत्यादींच्या तवर्ानांची दाटी झालेली तदसली. त्यांच्या
तवर्ानािनू र्गवान् श्रीकृ ष्णांवर होणारा तदव्यपष्ु पवर्षामव तदसला. अ्सरांचे नृत्य व
र्गवत्स्ििु ीचे गंधवमगायन ऐकू आले. ब्रह्मदेवासह र्गवान् तशव आश्चयमचतकि झाले.
कारण र्गवान् श्रीकृ ष्णाच
ं े शरीर पच
ं र्हार्िू ाच
ं े नव्हिेच. आचायाांच्या र्ावनाचं ा
कल्लोळ शब्दरूप धारण करून र्ख
ु ावाटे बाहेर पडला,
सत्यं ज्ञानर्नन्िं तनत्यर्नाकाशं परर्ाकाशर्् ।
गोष्ठप्राङ्गणररङ्खणलोलर्नायासं परर्ायासर्् ।
र्ायाकतल्पिनानाकारर्नाकारं र्वु नाकारर्् ।
क्ष्र्ाया नाथर्नाथं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ १॥
र्ृत्स्नार्त्सीहेति यशोदािाडनशैशव सन्त्रासर्् ।
व्यतदिवक्त्रालोतकिलोकालोकचिदु श
म लोकातलर्् ।
लोकत्रयपरु र्ल
ू स्िम्र्ं लोकालोकर्नालोकर्् ।
लोके शं परर्ेशं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ २॥
त्रैतवष्टपररपवु ीरघ्नं तष कतिर्ारघ्नं र्वरोगघ्नर्् ।
कै वल्यं नवनीिाहारर्नाहारं र्वु नाहारर्् ।
वैर्ल्यस्फुटचेिोवृतत्ततवशेर्षार्ासर्नार्ासर्् ।
शैवं के वलशान्िं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ ३॥
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गोपालं प्रर्ल
ु ीलातवग्रहगोपालं कुलगोपालर्् ।
गोपीखेलनगोवधमनधृतिलीलालातलिगोपालर्् ।
गोतर्तनमगतदि गोतवन्दस्फुिनार्ानं बहुनार्ानर्् ।
गोपीगोचरपतथकं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ ४॥
गोपीर्ण्डलगोतष्ठर्ेदं र्ेदावस्थर्र्ेदार्र्् ।
शश्वद्गोखरु तनघमिू ोद्धिधल
ू ीधसू रसौर्ाग्यर्् ।
श्रद्धार्तक्तगृहीिानन्दर्तचन्त्यं तचतन्ििसद्भावर्् ।
तचन्िार्तणर्तहर्ानं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ ५॥
स्नानव्याकुलयोतशद्वस्त्रर्पु ादायागर्पु ारूढर्् ।
व्यतदत्सतन्िरथ तदग्वस्त्रा ह्यपु दु ािर्ु पु ाकर्षमन्िर्् ।
तनधिमू द्वयशोकतवर्ोहं बद्ध
ु ं बुद्धेरन्िस्थर्् ।
सत्तार्ात्रशरीरं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ ६॥
कान्िं कारणकारणर्ातदर्नातदं कालर्नार्ासर्् ।
कातलन्दीगिकातलयतशरतस र्हु ुनत्मृ यन्िं नृत्यन्िर्् ।
कालं कालकलािीिं कतलिाशेर्षं कतलदोर्षघ्नर्् ।
कालत्रयगतिहेिंु प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ ७॥
वृन्दावनर्तु व वृन्दारकगणवृन्दारा्यं वन्देऽहर्् ।
कुन्दार्ार्लर्न्दस्र्ेरसधु ानन्दं सहृु दानन्दर्् ।
वन्द्ाशेर्षर्हार्तु नर्ानसवन्द्ानन्दपदद्वन्द्वर्् ।
वन्द्ाशेर्षगणु ातब्धं प्रणर्ि गोतवन्दं परर्ानन्दर्् ॥ ८॥
गोतवन्दाष्टकर्ेिदधीिे गोतवन्दातपमिचेिा यो ।
गोतवन्दाच्यिु र्ाधव तवष्णो गोकुलनायक कृ ष्णेति ।
गोतवन्दाङ्तघ्रसरोज्यानसधु ाजलधौिसर्स्िाघो ।
गोतवन्दं परर्ानन्दार्ृिर्न्िःस्थं स िर्भ्येति ॥९ ॥
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सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनिं , तनत्य, अकाशाच्याही पर, िरीही गोकुळाच्या
अंगणांि अत्यंि चपळिेने रंगणारा, अनन्य र्क्तांना तवनासायास प्राप्त होणारा सिि
उत्साही असणारा, ित्त्वि: जडशरीर नसलेला पण िरीही स्वर्ायेने अनिं आकार धारण
करणारा असा हा अनाथ आहे. अशा ह्या परर्ानदं स्वरूप गोतवंदाला प्रणार् करूया ||१||
“अरे , िंू र्ािी खािोस काय?” म्हणनू रागावलेली यशोदार्ािा आिां
आपल्याला र्ारणार ह्या र्याने घाबरून “आई, र्ी र्ािी नाही ग खाल्ली!” असे म्हणनू
झाडा देण्यासाठी “आऽऽ” करून आपल्या र्ख
ु ािं यशोदेला लोकालोक पवमिासह
चवदार्वु नाचं े दशमन घडवणारा, त्रैलोक्याचा आधारस्िर्ं , ज्याला कोणीही प्रकातशि
करू शकि नाही पण जो सवाांना प्रकातशि करिो त्या सवामतधपिीला, परर्ानदं स्वरूप
गोतवदं ाला प्रणार् करू या ||२||
दैत्यांचा नाश करणाऱ्या, पृथ्वीचा र्ार हलका करणाऱ्या, र्वरोगाचा नाश
करणाऱ्या, र्ोष क देणाऱ्या, ित्त्वि: काहीही खायला न लागणाऱ्या पण िरीही गोपींकडचे
लोणी खाणाऱ्या व प्रलयकाळी सवम तवश्व र्ष कण करणाऱ्या, सत्वगणु ोत्कर्षम
झालेल्याच्ं या तचत्तांि प्रतितबंतबि होणाऱ्या तनर्मल, परर्शांि, काल्याणरूप,
परर्ानदं रूप अशा गोतवंदाला प्रणार् करूया ||३||
गाईचें पालन करणारा व र्ूिलावर क्रीडा करण्यासाठी गोपालशरीर धारक
अशा गोपालवश
ु ीवर
ं ाि बागडणारा, गोतपबं रोबर क्रीडा करणारा, गोवधमन पवमि करागं ल
धारण करणारा, गोपी जनांचे लालन-पालन इत्यादी लीला करणारा, वेदानं ी तकंवा
गायींनीसद्ध
ु ा ज्याचा ‘गोतवदं -गोतवदं ’ अशा नार्ाने स्पष्ट उल्लेख के ला आहे असा,
ज्याला अनिं नार्े आहेि असा, जो वाणी व बद्ध
ु ी यांच्या पर आहे अशा
परर्ानदं स्वरूप गोतवंदाला प्रणार् करू या ||४||
गोपीर्डं ळांि ज्याच्या तवर्षयी गोष्टी चालिाि िो अर्ेद असनू ही र्ेदावस्था
धारण करणारा आहे. गाईच्या खरु ांनी उडालेल्या धळ
ु ीनें धसू र होण्याि धन्यिा
र्ानणारा, फक्त श्रद्धा व र्क्तीने ज्याचा आनदं प्राप्त होऊ शकिो अशा तचिं नाच्या
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पलीकडचा असनू ही ज्याचे सद्भावे तचिं न के ले जािे, जो र्क्त कार्ना पणू म करणारा
तचिं ार्णी आहे अशा परर्ानंदस्वरूप गोतवंदाला प्रणार् करया ||५||
स्नानाि व्यग्र असलेल्या गोपींची वस्त्रे पळवनू यार्नु ाकांठी असलेल्या
कदबं वृष कावर बसनू , वस्त्रे तर्ळवण्यास उत्सक
ु झालेल्या गोपींना जलाशयािनू तववस्त्र
बाहेर यावयाला लावणारा, स्र्रणर्ात्रे शोक व र्ोह दरू करणारा, ज्ञानस्वरूप व बद्ध
ु ीच्या
आि व बाहेर (म्हणजे बद्ध
ु ीच्या पलीकडे) असणारा, स्वसत्तारूप शरीर धारण करणारा,
अशा ह्या परर्ानदं स्वरूप गोतवदं ाला प्रणार् करूया ||६||
अत्यिं सदंु र, तवश्वोत्पत्तीच्या कारणाचेही कारण, नीलर्ेघासर् िेजस्वी कािं ी
असलेल्या, यर्नु च्े या डोहांिल्या कातलयाच्या र्स्िकावर नृत्य करणारा व नृत्य
करिाना अत्यिं सदंु र तदसणाऱ्या, कालस्वरूप असनू ही कली-काळाच्या पलीकडे
असणारा, सवमज्ञ व के वळ स्र्रणाने दोर्ष नाहीसे करणारा, कालचक्राच्या गिीचे कारण
असणाऱ्या अशा परर्ानंदस्वरूपी गोतवंदाला प्रणार् करया ||७||
वृंदावनाच्या पररसरांि देवगण व वृंदा ह्यांनी आराधना के लेल्या हे श्रीकृ ष्णा
र्ाझे िल
ु ा वंदन आहे. कंु दफुलांच्या कांिीसर् तनर्मल व अर्ृिर्य आनदं र्रलेल्या
तस्र्िर्ख
ु ी व तर्त्रांना आनंद देणाऱ्या, सवम शर्ु गणु ांचे आगर असणाऱ्या िझु े
चरणयगु ल
ु वंदनीय र्नु ींच्या हृदयांि वंतदले जािाि अशा परर्ानदं स्वरूपी गोतवंदाला
प्रणार् करया ||८||
सवमगणु सपं न्न गोतवदं ाच्या वणमनाचे हे “गोतवदं ाष्टक” जो कोणी र्नापासनू पाठ
करील, गोतवदं ा, अच्यिु ा, र्ाधवा, तवष्णो, गोकुळनायका श्रीकृ ष्णा असे म्हणि
राहिील त्याची सवम पापे गोतवंदाच्या चरणकर्लाच्या ्यानाने धवु नू तनघिील आतण
िो स्वान्ि:करणांि तवराजर्ान असलेल्या सवमश्रेष्ठ आनदं रूप अर्ृिर्य गोतवंदाला प्राप्त
करून घेईल ||९||
आचायाांनी के लेली ही र्ावपणू म प्राथमना ऐकि असिाना पद्मपाद, हस्िार्लक,
तचत्सख
े ी इिके िल्लीन झाले कीं त्यांना बाह्य जगाचे, काळाचे,
ु हे सवम त्या प्राथमनश
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स्थानाचे र्ानच उरले नाही. आपण श्रीकृ ष्णांबरोबर असनू प्रत्यष क त्यांच्या क्रीडा पहाि
आहोि असेच त्यांना वाटले. आचायाांच्या वाग्दवे िेचा प्रसादच त्यांना प्राप्त झाला.
आचायम िेथनू उज्जैनीला र्हाकालेश्वराच्या दशमनास आले. प. प.ू
गोतवंदयिींचा पत्रु राजा श्रीहर्षम त्यांच्या स्वागिास आला. उज्जैनीच्या राजाने त्यांचे
यथोतचि स्वागि के ले. र्हाकालेश्वराच्या दशमन व पजू ना नंिर राजासह आचायम ओकं ार
र्ांधािा येथें आपल्या गरु ं च्या सर्ाधीच्या दशमनास आले. राजा श्रीहर्षमनें आपल्या
अलौतकक तपत्याची म्हणजेच गोतवदं यिींची सर्ाधी अत्यिं सदंु र बाधं नू घेिली होिी.
आश्रर्ाची व्यवस्था अत्यिं चोख व सदंु र होिी. त्या सवम व्यवस्थेवर आचायम प्रसन्न
झाले. त्यार्ळ
ु ें राजाही सख
ु ावला. आचायम श्रीगरु गोतवदं यिींच्या सर्ाधी जवळ आले
व अत्यिं र्ावपणू म वंदन के ले. र्स्िक सर्ाधीच्या पायाशी टेकले आतण र्ाव शब्दावाटे
बाहेर आला.
नर्स्िस्र्ै सदैकस्र्ै कस्र्ैतचद् र्हसे नर्: |
यदेिद् तवश्वरूपेण राजिे गरु राज िे ||
“सदैव सवमज्ञ पण िरीही अज्ञाि अशा सि् स्वरूपी परर्िेजाला र्ाझा नर्स्कार
असो. िझु े हे िेज सपं णू म तवश्वाच्या स्वरूपाि र्ला शोर्ायर्ान तदसि आहे. ” आचायम
ओकं ार र्ांधािाला असिाना त्यांचा शोध करीि नेपाळनरे शाचे दिू िेथें आले. त्यांनी
नेपाळनरे शाने तदलेले नेपाळ र्ेटीचे आर्त्रं ण आचायाांच्या चरणी तवनम्रिेने सादर के ले.
आचायाांनी िे स्वीकारले. आचायम राजाश्रीहर्षमचा तनरोप घेऊन तनघाले.
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प्रकरण २४ वे

भगवाि वशवाचे दशिि व सौंदर्ि लहरींची प्राप्ती
नेपाळला जािाना बद्रीकाश्रर्ािं ल्या र्तं दराच्या प्रगिीवर देखरे ख करण्यासाठी
पद्मपादाचायाांना पाठवले. इिर अनेक तशष्यानं ा वैतदक सनािन धर्म सर्जावनू
सागं ण्यासाठी तवतवधस्थानी जाण्याचा आदेश तदला. तचत्सख
ु ाचायम, हस्िार्लक व इिर
अशाच तनवडक तशष्यांना सर्वेि घेऊन आचायम नेपाळला पशपु िीच्या दशमनास आले.
पशपु िीनाथाचे अतिर्व्य र्तं दर आचायाांच्या आगर्नार्ळ
ु े गजबजनू गेले. नेपाल नरे श
वृर्षर्देव वम्यामने वीणा, र्ेरी, र्ृदगंु इत्यादी वाद्ांच्या गजरांि आचायाांच्या स्वागिाची
जय्यि ियारी के ली होिी. तनवडून ठे वलेल्या तबल्वपत्रांचे सवु णमपात्र, पांढऱ्यास्वच्ि
उर्ललेल्या फुलांचे र्ोठे िबक, सवु णम कलश, पचं ारिी, के शर-कस्िरु ी यक्त
ु चदं नाचे
गंध, घसघशीि कलात्र्क हार इत्यादी पजू नाची अपवू म व्यवस्था के ली होिी. त्या
तदवशीची पजू ा बघणाऱ्यांचे र्ाग्यच अपवू म म्हणावे लागेल. साष काि् “सतच्चदानदं रूप :
तशवोऽहं तशवोऽह”ं असे म्हणणाऱ्या आचायाांनी स्वात्र्धारण के लेल्या “आत्र्ा त्वं
तगरीजा र्ति:” असलेल्या तशवानेच तशवाचे म्हणजेच पशपु िीचे पजू न के ले. डोळ्याचं े
पारणे तफटावे असे पजू न झाले. आचायम जणू पशपु िीशी एकरूपच झाले होिे.
आचायाांची प्रवचने, धर्म तववरण, धर्ामची तन:सतं दग्ध व्याख्या व अद्वैि
प्रतिपादन करण्याची हािोटी ह्या सवम गोष्टींचा नेपाळ नरे शासह सवम प्रजेवर इिका प्रर्ाव
पडला व बौद्धर्िवादी पथं असा काही तनष्प्रर् झाला कीं त्या पथं ाला सपं णू म नेपाळर््यें
स्थानच उरले नाही. राजा वृर्षर्देव वम्यामनें आचायाांचे आशीवामद घेऊन जोर्ानें वैतदक
सनािन धर्ामची पिाका नेपाळच्या सवम र्तं दरांवर उर्ारली. आचायाांनी िेथील प्रजेच्या
सवम शक
ं ा स्वि:च तनरसन के ल्या. िथातप त्यांना र्ागमदशमन होि राहावे म्हणून आपल्या
अनेक तशष्यांना नेपाळर््यें राहून कायम करण्याचा आदेश तदला. त्यांना राजाश्रय
तर्ळाला. आचायम नेपाळहून तनघाले. त्यांना आिा पनु श्च कै लासपवमिावर जाण्याची
इच्िा झाली. पवू ी त्यांना कै लास पवमिाच्या पायथ्याशी र्गवान् तशवाचे दशमन झाले
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होिे. आिां त्यांना परि तशवदशमनाची ओढ लागली. तचत्सख
ु ाचायम, हस्िार्लक
इत्यादी तनवडक तशष्य बरोबर घेऊन आचायम कै लासपवमिाकडे वाटचाल करू लागले.
वाटचाल सरु असिाना र्ागामि एके तठकाणी त्यांना तदव्य िेजाने झळकणाऱ्या दत्तप्रर्ंचू े
दशमन झाले. आचायम त्यांच्या चरणावर निर्स्िक झाले आतण म्हणाले,
“कदा वा कै लासे कनकर्तणसौधे सह गणै:
वसन् शर्ं ोरग्रे स्फुटघतटिर्धू ामञ्जतलपटु ैः |
तवर्ो साबं स्वातर्न् परर्तशव पाहीति तनगदन्
तवधािृणां कल्पान् ष कणतर्ति तवनेष्यातर् सख
ु द: ||”
“कै लासावरील सवु णमखतचि र्तणर्तू र्षि अशा तशवर्तं दरािं र्स्िकी हाि
जोडून र्ी कें व्हा उर्ा राहीन? हे तवर्ो, हे साबं , हे स्वार्ी, हे परर्तशवा र्ाझे रष कण करा
असे म्हणि ब्रह्मदेवाची अनेक कल्पे ष कणकालासारखी घालवण्याचा सख
ु कारी काल
र्ला कें व्हा प्राप्त होईल?” र्धरु स्वरांिल्या या प्राथमनेने प्रसन्न झालेल्या र्गवान्
दत्तगरू
ु ं नी आचायाांचा उजवा हाि धरला व आपल्या योग सार्थ्यामने एका ष कणांि
त्यांना र्गवान् तशवांच्या सर्ीप कै लासावर आणले. र्गवान तशवशक
ं र आपल्या
गणांर््ये स्विेजाने िळपि होिे. त्यांना पाहािाच आचायम देहर्ान हरपनू एका तदव्य
आनदं ांि गेले. त्या आनदं सर्ाधी अवस्थेिच त्यांनी आपल्या र्धरु स्वरांि गायला
सरु वाि के ली त्याच शिश्लोकी “तशवानदं लहरी”—

कलाभ्यां चडू ालङ्कृ िशतशकलाभ्यां तनजिपःफलाभ्यां
र्क्तेर्षु प्रकतटिफलाभ्यां र्विु र्े । तशवाभ्यार्स्िोकतत्रर्वु नतशवाभ्यां हृतद
पनु र्मवाभ्यार्ानन्दस्फुरदनर्ु वाभ्यां नतिररयर्् ॥ १॥

गलन्िी शम्र्ो त्वच्चररिसररिः तकतल्बर्षरजो दलन्िी
धीकुल्यासरतणर्षु पिन्िी तवजयिार्् । तदशन्िी ससं ारभ्रर्णपररिापोपशर्नं
वसन्िी र्च्चेिोहृदर्तु व तशवानन्दलहरी ॥ २॥
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स्र्ृिौ शास्त्रे वैद्े शकुनकतविागानफतणिौ परु ाणे र्न्त्रे वा
स्ितु िनटनहास्येष्वचिरु ः । कथं राज्ञां प्रीतिर्मवति र्तय कोऽहं पशपु िे पशंु
र्ां सवमज्ञ प्रतथि कृ पया पालय तवर्ो ॥ ५॥

गर्ीरे कासारे तवशति तवजने घोरतवतपने तवशाले शैले च
भ्रर्ति कुसर्ु ाथां जडर्तिः । सर््यैकं चेिः सरतसजर्र्ु ानाथ र्विे
सख
ु ेनावस्थािंु जन इह न जानाति तकर्हो ॥ ९॥

सदा र्ोहाटव्यां चरति यवु िीनां कुचतगरौ
नटत्याशाशाखास्वटति झतटति स्वैरर्तर्िः । कपातलन् तर्ष को र्े
हृदयकतपर्त्यन्िचपलं दृढं र्क्त्या बद्् वा तशव र्वदधीनं कुर तवर्ो ॥
२०॥

तनत्यानन्दरसालयं सरु र्तु नस्वान्िाम्बजु ािाश्रयं स्वच्िं
सदत् द्वजसेतविं कलुर्षहृत्सद्वासनातवष्कृ िर्् । शम्र््ु यानसरोवरं व्रज र्नो
हसं ाविंस तस्थरं तकं ष कद्रु ाश्रयपल्वलभ्रर्णसञ्जािश्रर्ं प्रा्स्यतस ॥ ४८॥

सोर्कलाधरर्ौलौ कोर्लघनकन्धरे र्हार्हतस । स्वातर्तन
तगररजानाथे र्ार्कहृदयं तनरन्िरं रर्िार्् ॥ ९३॥

स्िोत्रेणालर्हं प्रवतच्र् न र्ृर्षा देवा तवररञ्चादयः् स्ित्ु यानं
गणनाप्रसङ्गसर्ये त्वार्ग्रगण्यं तवदःु । र्ाहात्म्याग्रतवचारणप्रकरणे
धानािर्षु स्िोर्वद्धिू ास्त्वां तवदरु त्तर्ोत्तर्फलं शम्र्ो र्वत्सेवकाः ॥ १००॥

आचायम म्हणाले,

हे प्रर्ो र्ी आतदर्ािे र्ृडानीसह आपणास वदं न करीि आहे.
तशव-तशवा, अधमनारीश्वर, परु र्ष-प्रकृ िी, ह्यानं ी आपणच क्रीडा करिा. सवम
शक्तींचा प्रर्ाव इथेच उगर् पाविो. आतदर्ािेच्या व आपल्या प्रखर िपा
पासनू हे तनर्ामण झाले आहे. र्क्ताच्ं या कल्याणासाठी िे आहे.
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तत्रलोकावर आपलेच अतधपत्य आहे. आपले ्यान िीव्रिेने के ले कीं
आर्च्या हृदयांि आपण प्रकट होिा व आम्हास अनपु र् असा
स्फूिीदायक आनदं प्राप्त होिो. १.

हे शम्र्ो, िझु ी अगाध चररत्रसररिा िझ्ु या र्क्तांच्या
अंि:करणािील पापरूपर्लाचे ष कालन करून त्यांच्या बद्ध
ु ी-वृत्तीशी
एकरूप होि आहे. जन्र्-र्ृत्यरू
ु प संसारांि बुडणाऱ्यांना िारक होि आहे.
त्याच चररत्रसररिेचे हे िरंग म्हणजे “तशवानदं लहरी” र्ाझ्या हृदयर्वु नांि
सदैव राहोि. २.

स्र्ृिी, र्षट्शास्त्रे, वैद्क, शकुनतवद्ा, काव्य, गायन, िंत्र,
र्त्रं , परु ाणे यािील एकही तवद्ा र्ला अवगि नाही. कुणाची स्ििु ीकरणे,
नटणे वा तवनोद करणे ही चाियु े र्ाझ्याजवळ नाहीि. राजाला कौिक
ु
वाटावा असा एकही गणु र्ाझ्याजवळ नाही. खरे िर र्ी कोण आहे हेच
र्ला ज्ञाि नाही असा र्ी के वळ एक पशु सर्जनू हे पशपु िे िझ्ु या तवख्याि
सवमज्ञिेने र्ाझा सांर्ाळ कर. ५.

खोल सरोवरांि तकंवा घोर अरण्यांि जाऊन िझ्ु या पजू ेसाठी
कर्ळे वा फुले शोधण्यासाठी जाणारे अज्ञानी म्हणावे लागिील कारण
आर्चे हृदयकर्ळ िल
ु ा अपमण करून कृ िकृ त्य होिा येिे हे त्यांना सर्जि
नाही. ९.

सदा र्ोहग्रस्ि असलेले र्न नवयवु िींच्या स्िनांवर तस्थराविे
िर घटके ि इिर तवर्षयरूपी फांद्ांवर इकडून तिकडे नाचि राहिे.
कापलीिनू तर्ष का र्ागणाऱ्या हे र्गवान् तशवशक
ं रा ह्या र्ाझ्या र्कम टचेष्टा
करणाऱ्या अंि:करणांि दृढर्क्ती उत्पन्न करून त्याचे चांचल्य िंू िझ्या
पाशांनी बद्ध कर. २०.
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तशव्यानरपी तनत्यानदं ाच्या र्धरु सरोवरािं देव व र्नु ी
आपली हृदयकर्ळे तवकतसि करून त्या गोडीिच रर्र्ाण होिाि, अशा
स्वच्ि व सद्वासना तनर्ामण करणाऱ्या सरोवरांि आपली पापे धऊ
ु न टाकून
हे र्ाझ्या अंि:करणरपी राजहसं ा िंहू ी तस्थर हो. उगाच तवतवध ष कद्रु
देविांच्या उपासनारपी डबक्यांि कां बरे कष्टि आहेस? ४८.

र्स्िकी सदंु र चद्रं आहे, नील कंठ आहे, कांिी िेज:पजंु आहे
अशा त्रैलोक्याचा स्वार्ी व तगररजेचापिी असलेल्या तशवांच्या ्यानांि
र्ाझे अंि:करण तनरंिर रर्र्ाण होऊ दे. ९३.

स्िवनासाठी िझु े अग्रगण्यत्व व सवमश्रेष्ठत्व ब्रह्मदेवांनीही
र्ान्य के ले आहे. र्ग र्ी काय बरे खोटे बोललो? श्रेष्ठत्व ठरवण्याची वेळ
आली िेंव्हां धान्याच्या र्सु ा सारखे इिर देव बाजल
ू ा फे कले गेले हे
जाणनू च र्ी हे शर्ं ो! िझु े सेवकत्व करिो. १००.
आचायाांनी के लेल्या ह्या र्क्तीर्य स्िोत्राने प्रसन्न झालेल्या र्गवान् तशवांनी
आचायाांना पांच स्फतटकतलंगे तदली व सांतगिले, “शक
ु ी, वर
ं रा! ही योग, र्ोग, र्क्त
आतण सर्ु ोष क अशी पांच तलंगे आहेि. ह्यांच्या पजू नाने िल
ु ा अर्ोघ ज्ञान प्राप्त होईल व
िंू सवमत्र तवजयी होशील. अर्ोघ िकम शास्त्राने िझु ी तनणमय करण्याची शक्ती िल
ु ा यश
प्राप्त करून देईल. ” र्गवान् तशवाचे दशमन करून आचायम परि नेपाळला आले. नेपाळ
र्धल्या नीलकण्ठष केत्रािं आचायाांनी “वर” ह्या स्फतटकतलगं ाची स्थापना के ली. िसेच
र्हातत्रपरु सदंु रीच्या र्तं दराची स्थापना के ली. पशपु िीचे पन्ु हा एकदा दशमन घेिले व
बदरीला परिले. आचायाांच्या ह्या नेपाळ र्ेटीच्या वेळी त्यांच्या बरोबर तचत्सख
ु ाचायम
व हस्िार्लक जसे होिे िसे इिरही अनेकजण होिे. त्यांि सवमच आचायाांचे तशष्य होिे
असे नाही. के वळ सेवार्ाव व र्क्तीने आलेलेही बरे च होिे. त्यांिच तगरी नावाचा एक
र्ल
ु गा होिा. आचायाांची तर्ळेल िी सेवा करण्यांि िो धन्यिा र्ानि होिा. त्याला
आचायाांच्या कोणत्याच कार्ाचा कधीच कंटाळा नसे. आचायाांचे कपडे धणु े, पादक
ु ा
204

स्वच्ि करणे, आचायाांच्या वस्िू सांर्ाळणे, पोथ्यांची नीट तनगा राखणे, आचायाांचे
आसन घालणे इत्यादी िो अत्यंि र्नोर्ावे व तबनचक
ू करीि असे. एकदा आचायाांना
काही कारणार्ळ
ु े वारंवार शौचाला जावे लागि होिे. त्यावेळी तगरीने अहोरात्र कष्ट
करून आचायाांना आरार् तर्ळण्याची पराकाष्ठा के ली. आचायाांना हा त्रास बरे च तदवस
होिा पण आचायम उठिाष कणीच तगरी पटकन उठून आचायाांसाठी पाणी घेऊन उर्ा.
शौचाहून आले कीं त्यांच्या स्नानाची व्यवस्था करून स्नान झाल्यावर कपडे धवु नू
वाळि घालणे इत्यादी गोष्टी न थकिा करीि असे. तगरी कोणत्याच चचेि सहर्ागी होि
नसे. इिर तशष्य त्याला र्िु ार् वेदािं ाच्या चचेि र्ाग घेण्यास उद्क्त
ु करीि पण तगरी
र्ढू पणे बसनू राही. झाडलोट करणे व इिर कार्े करून इिरानं ा हलकी सलकी वाटणारी
आचायाांची कार्े करण्यार्ळ
ु े त्याला इिर तशष्य र्दं बद्ध
ु ी सर्जि पण आचायम
प्रवचनाला बसले कीं तगरी त्यांच्या बाजल
ू ा बसि असे. त्याचा हा नेर् कधी चक
ु ि नसे.
बद्रीनाथला हाच क्रर् चालू होिा.
एक तदवस गंर्ि झाली. आचायम प्रवचनाला बसले. सर्ोर तशष्यपररवार बसला.
अनेक र्क्तही होिे. आचायाांनी बाजल
ू ा पातहले. तगरी तदसला नाही. आचायम शांि
बसले. थोड्यावेळाने धीर करून काही तशष्यांनी आचायाांना प्रवचन सरु करण्याची
तवनिं ी के ली. आचायम म्हणाले, “तगरी येई पयांि थांबू या!” आचायाांच्या ह्या वाक्याने
काही तशष्य आपसाि पण आचायाांना ऐकू जाईल अशा िऱ्हेने म्हणाले “तगरीला काय
ज्ञान आहे? एका र्ख
ू ामसाठी इिरांचा उगाच खोळंबा!” काही तशष्यानं ी त्याला दजु ोरा
तदला. िर काही म्हणाले, “नाही िर काय, त्या र्ख
ू ामला कोणी बोलवायला जायलाही
ियार नाही!” आचायाांच्या हे सवम लष कांि आलेच. इिक्यांि तगरी येि असल्याचे
आचायाांच्या लष कांि आले. तगरी जवळ येिाच आचायम म्हणाले, “अरे तकिी उशीर
के लास बाबा! इथे इिरांचा खोळंबा होिो. त्यांिनू िल
ु ा काही सर्जिे िरी कां?” इिके
बलनू आचायम थांबिाि न थांबिाि िोंच तगरी हाि जोडून आचायामच्या सर्ोर उर्ा
राहून अत्यंि करूण प्राथमना करू लागला,
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“तवतदिातखल शास्त्र सधु ा जलधे र्तहिोपतनर्षि्-कतथिाथम तनधे ।
हृदये कलये तवर्लं चरणं र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ १ ॥
करणा वरणालय पालय र्ां र्वसागर दःु ख तवदनू हृदर्् ।
रचयातखल दशमन ित्त्वतवदं र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ २ ॥
र्विा जनिा सतु हिा र्तविा तनजबोध तवचारण चारर्िे ।
कलयेश्वर जीव तववेक तवदं र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ ३ ॥
र्व एव र्वातनति र्े तनिरां सर्जायि चेितस कौितु किा ।
र्र् वारय र्ोह र्हाजलतधं र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ ४ ॥
सक
ु ृ िेऽतधकृ िे बहुधा र्विो र्तविा सर्दशमन लालसिा ।
अति दीनतर्र्ं पररपालय र्ां र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ ५ ॥
जगिीर्तविंु कतलिाकृ ियो तवचरतन्ि र्हार्ाह सच्िलिः ।
अतहर्ांशरु रवात्र तवर्ातस गरु ो र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ ६ ॥
गरु पङु ् गव पङु ् गवके िन िे सर्िार्यिां न तह कोऽतप सधु ीः ।
शरणागि वत्सल ित्त्वतनधे र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ ७ ॥
तवतदिा न र्या तवशदैक कला न च तकञ्चन काञ्चनर्तस्ि गरु ो ।
दृिर्ेव तवधेतह कृ पां सहजां र्व शङ्कर देतशक र्े शरणर्् ॥ ८ ॥
जेंव्हा तगरीने अशी प्राथमना करण्यास सरु वाि के ली त्यावेळी सगळी सर्ा
आश्चयमचतकि झाली. िटस्थ होऊन तगरी काय म्हणिोय िे ऐकून त्यांि रंगनू गेली. तगरी
म्हणि होिा,

सवम शास्त्ररूप अर्ृिर्य ज्ञानाचे आपण र्हासागर आहाि.
सवम रहस्यर्य ज्ञानाचे अथम र्ांडार आहाि. आपली पतवत्र चरणकर्ले र्ी
र्ाझ्या हृदयकर्ळांि स्थापन करीि आहे, त्यार्ळ
ु ें शरण आलेल्या र्ला,
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हे सद्गरु आपण साष काि् र्गवान् तशवशक
ु े उपदेश द्ावा.
ं रच असल्यार्ळ
१.

हे करणासागर र्ला सांर्ाळा, र्वसागराच्या दःु खाने र्ाझे
अंि:करण तवदीणम झाले आहे. सवम दशमन ित्त्वज्ञानाचे र्ला याथायम ज्ञान
द्ा. हे सद्गरु ो र्ी आपणास शरण आलो आहे. २.

आपल्या कृ पेनचे े जनलोक खऱ्या तहिाचा र्ागम अनसु रिील,
कारण आत्र्ज्ञान करून देण्यांि आपली बद्ध
ु ी अत्यंि प्रर्ावी आहे. जीव,
ईश्वर व ब्रह्म ह्यांचा अर्ेदरूप तववेक आपण र्ला सर्जावनू द्ा कारण हे
हे सद्गरु ो र्ी आपणास शरण आलो आहे. ३.

आपणच साष काि् र्गवान् तशवशक
ं र आहाि हा र्ाझा दृढ
तनश्चय आहे. आपल्या तवर्षयीच्या प्रेर्ादराने र्ाझे तचत्त स्वस्थ झाले आहे,
कृ पया आपण ह्या र्ोहसागराचे तनवारण करावे. हे सद्गरु ो र्ी आपणास
शरण आलो आहे. ४.

पवू मसक
ु ृ िा खेरीज आपल्या चरणी शरणागिी पत्करण्याची
िीव्र इच्िा तनर्ामण होणार नाही. र्ी अति दीन होऊन शरण आलो आहे
म्हणनू हे सद्गरु ो र्ला र्ागमदशमन करा. ५.

जगिाच्या सरं ष कणाच्या तनतश्चि हेिनू े चद्रं ाप्रर्ाणे शीिल रूप
धारण करून आपण ह्या र्हान अविारांि प्रकट झाला आहि िर हे सद्गरु ो
शक
ं रा र्ज शरणागिास र्ागम दाखवा. ६.

शरणागिावर कृ पाप्रेर् करणाऱ्या हे सवमश्रेष्ठ व प्रिापी सद्गरु ो
आपल्या इिका िेजस्वी बतु द्धर्ान आज िरी कोणी नाही. ह्या र्ेदर्य
जीवनांि अर्ेदर्य ब्रह्म दशमन घडवणाऱ्या हे ज्ञानसागरा, शरण आलेल्या
र्ला र्ागम दाखवा. ७.
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र्ला अ्यात्र्शास्त्राचे कणर्रही ज्ञान नाही व दतष कणा
द्ायला कणर्र सोनेही नाही. पण कृ पा हा आपला सहज स्वर्ाव आहे
िरी हे सद्गरु ो र्ाझ्या सारख्या शरणागिावर त्वररि कृ पा करून र्ागम
दाखवा. ८.
असे म्हणनू अष्टसातत्वक र्ाव जागे झालेल्या तगरीने आचायाांना दडं वि प्रणार्
के ला. त्याच्या डोळ्यांिनू अश्रधु ारा वाहू लागल्या. कंठ सद्गद झाला. त्याच्या अंगावर
रोर्ांच उर्े रातहले. कांिी तववणम झाली. कपाळावर घर्मतबंदू दाटून आले. शरीराला कंप
सटु ला. तगरी िटस्थ झाला.
ज्या वृत्ताि तगरीने ही प्राथमना के ली िे वृत्त िोटक. म्हणनू र्ावतववश होऊन
निर्स्िक झालेल्या तगरीच्या र्स्िकाला आचायाांनी अत्यिं करणेने स्पशम करून
“िोटका” उठ म्हणनू हाक
ं र्ारली. ज्ञानसागरािं डुंबणारा “िोटक”रपी तगरी हाि जोडून
उर्ा रातहला. आचायाांनी त्याला सन्ं यास दीष का तदली. “िोटकाचायम” नाव ठे वले. पढु ें
बद्रीनारायणाचे र्तं दर पणू म झाल्यावर आचायाांनी तिथेच “ज्योिीर्मठाची” स्थापना के ली
व र्ठातधपिी म्हणनू िोटकाचायाांची नेर्णक
ू के ली. त्या र्गं ल सर्यी इिर सवम
तशष्यांनी “िोटकाचायाांच”े अतर्नदं न के ले. त्यांच्या र्नांि स्वि:च्या ज्ञानाचा जो गवम
झाला होिा िो र्ावळला! त्याजागी तवनयर्ाव तनर्ामण झाला. ज्ञानातर्र्ानाचा बोळा
तनघाला. ज्ञान प्रवाही झाले. अशाप्रकारे आचायम सवम तशष्यांची काळजी घेि के दारला
जाण्यास तनघाले.
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प्रकरण २५ वे

जगन्िाथपरु ी र्ेथें मठ स्थापिा
के दारला आपल्या जवळच्या र्तु क्ततलंगाची स्थापना करून आचायम िेथून
पवू ेकडील सर्द्रु िीरावर असलेल्या जगन्नाथपरु ीला जगन्नाथाच्या दशमनास आले.
सागरिीरावरील जगन्नाथाच्या र्तं दराच्या सौंदयामने आचायम र्ग्ु ध झाले. त्या
र्ग्ु धावास्थेिच आचायम जगन्नाथाच्या र्तं दरािं दशमन घ्यायला आले त्यावेळी
जगन्नाथाला पाहून त्याच
ं ी र्ग्ु धिा बोलकी झाली आतण आचायम जगन्नाथाशी बोलू
लागले.
कदातचत्कातलन्दीिटतवतपनसङ्गीिकवरो र्दु ा गोपीनारीवदनकर्लास्वादर्धपु ः ।
रर्ाशम्र्ब्रु ह्मार्रपतिगणेशातचमिपदो जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े ॥ १ ॥
र्जु े सव्ये वेणंु तशरतस तशतखतपञ्िं कतटिटे दक
ु ू लं नेत्रान्िे सहचरकटाष कं तवदधिे ।
सदा श्रीर्द्वन्ृ दावनवसतिलीलापररचयो जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु ने ॥ २
॥
र्हाम्र्ोधेस्िीरे कनकरतचरे नीलतशखरे वसन् प्रासादान्िस्सहजबलर्द्रेण बतलना ।
सर्ु द्रार््यस्थस्सकलसरु सेवावसरदो जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े ॥ ३
॥
कृ पापारावारास्सजलजलदश्रेतणरतचरो रर्ावाणीसौर्स्सरु दर्लपद्मोद्भवर्ख
ु ैः ।
सरु े न्द्रैरारा्यः श्रतु िगणतशखागीिचररिो जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े ॥
४॥
रथारूढो गच्िन् पतथ तर्तलिर्दू वे पटलैः स्ितु िप्रादर्ु ामवं प्रतिपद र्पु ाकण्यम सदयः ।
दयातसन्धबु मन्धस्ु सकलजगिा तसन्धसु िु या जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े
॥५ ॥
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परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो तनवासी नीलाद्रौ तनतहिचरणोऽनन्ितशरतस ।
रसानन्दो राधासरसवपरु ातलङ्गनसखो जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े ॥ ६
॥
न वै प्राथ्यां राज्यं न च कनकिां र्ोगतवर्वं न याचेऽहं रम्यां तनतखलजनकाम्यां
वरवधंू ।
सदा काले काले प्रर्थपतिना गीिचररिो जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े ॥
७॥
हर त्वं ससं ारं द्रुििरर्सारं सरु पिे हर त्वं पापानां तवितिर्परां यादवपिे ।
अहो दीनानाथं तनतहिर्चलं तनतश्चिपदं जगन्नाथः स्वार्ी नयनपथगार्ी र्विु र्े ॥
८॥
इति श्री शङ्कराचायमप्रणीिं जगन्नाथाष्टकं सम्पणू ां॥

“हे जगन्नाथा! जगन्नायका, जगािाधारा यर्नु च्े या िीरावर
वाळूच्या अतिशय र्ावपणू म नादर्धरु गाणी गािाना गोपी अति उत्साहाने व
आनदं ाने िझ्ु या र्ोविी रंजी घालीि. त्यावेळी एखाद्ा भ्रर्राने फुलािं ला
र्ध हळुवारपणे घ्यावा िसा िंू गोपींच्या ओठािला प्रेर्रस पीि असे. हे
श्रीकृ ष्णा, िझ्ु या सारखा पररपणू म परु र्षोत्तर् आजवर झालाच नाही. त्यार्ळ
ु े
सवाांनाच आपआपल्या र्ावाप्रर्ाणे सिि िझु े आकर्षमण वाटिे. अनेकांच्या
बाबिीि िे आकर्षमण अनावर झाले म्हणनू च लक्ष्र्ी, शक
ं र, इद्रं व
अग्रपजू ेचा र्ान असणाऱ्या गानेशानेही िझ्ु या चरणकर्ळांना वंदन के ले
आहे. अशा हे जगन्नाथा श्रीकृ ष्णा र्ला िंू र्ाझ्या नेत्रांवाटे दशमन. १.

उजव्या हािाि र्रु ली, र्स्िकी र्ोरपीस, कर्रे ला तपिांबर असे
धारण करून आपल्या सवंगड्यांकडे कृ पादृष्टीने िंू पहाि असे व रर्णीय
वृन्दावनांि आपल्या अद्भुिरम्य लीला सवाांना दाखवीि असे. अशा हे
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जगन्नाथा, श्रीकृ ष्णा र्ला दशमन देऊन नेत्रांवाटे र्ाझ्या अंि:करणाि राहा.
२.

तहदं र्हासागराच्या िीरी असलेल्या नीलपवमिराजीच्या
पायथ्याशी उत्तगंु सवु णम तशखरे असलेल्या प्रासादांि सर्ु द्रेला र््ये घेऊन व
दसु ऱ्या बाजल
ू ा बलरार्ांना घेऊन वास्िव्य के ल्यार्ळ
ु े इथल्या प्रजेला
सेवेची सधं ी प्राप्त करून देणाऱ्या हे जगन्नाथा, श्रीकृ ष्णा र्ला दशमन देऊन
नेत्रांवाटे र्ाझ्या अंि:करणाि राहा. ३.

हे कृ पासागरा, घनतनळा, लक्ष्र्ी, चद्रं , ब्रह्मदेव हे र्धरु वाणीने
िझु ी स्ितु िस्िोत्रे गािाि, इद्रं ादी देव आराधना करिाि व वेदािील सवमश्रेष्ठ
उपतनर्षदािं ही िझु ीच चररत्रे गाईली आहेि हे जगन्नाथा, श्रीकृ ष्णा र्ला
दशमन देऊन नेत्रावं ाटे र्ाझ्या अिं :करणाि राहा. ४.

हे श्रीकृ ष्णा, रथारूढ होऊन आपण रस्त्यािं नू जाऊ लागलाि
कीं ब्राह्मणाच
ं े थवेच्या थवे आपणावर स्ििु ीसर्ु नाचं ा वर्षामव करीि व
आपणही थाबं ि थाबं ि िी स्ितु िसर्ु ने ऐकून त्याच्ं यावर आपली कृ पादृष्टी
टाकीि असि अशा दयासागर जगन्नाथा, श्रीकृ ष्णा र्ला दशमन देऊन
नेत्रांवाटे र्ाझ्या अंि:करणाि राहा. ५.

परब्रह्मरपी र्क
ु ु ट धारण के लेल्या व िेज:पजंु कर्लनयना,
राधेच्या कर्नीय बांधसे दू देहाला आतलंगन देऊन र्तक्तरसाचा आस्वाद
देणाऱ्या हे जगन्नाथा, श्रीकृ ष्णा र्ला दशमन देऊन नेत्रांवाटे र्ाझ्या
अंि:करणाि राहा. ६.

हे देवातधदेवा र्ी ही प्राथमना राज्य, सोने, उपर्ोग वा
आकर्षमक सौंदयमविी वधू ह्यांच्या प्राप्तीसाठी करीि नसनू िुझ्या प्राप्तीसाठी
करीि आहे म्हणनू प्रर्थपिी र्गवान् तशवांनी प्रातथमलेल्या हे जगन्नाथा,
श्रीकृ ष्णा र्ला दशमन देऊन नेत्रांवाटे र्ाझ्या अंि:करणाि राहा. ७.
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असार व अतनत्य असनू ही सत्य व तनत्य वाटणाऱ्या ह्या
ससं ाराचा आपण तनरास करा व तर्थ्यत्वाचा त्वरे ने दृढ तनश्चय करून द्ा. हे
यादवश्रेष्ठा र्ाझ्या हािनू घडलेली व घडणारी सवम पापे नष्ट करा. र्ी अनाथ,
दीन, दबु ळा व पापी आहे पण आपण दीनांचे नाथ आहाि, र्ी अत्यंि
तस्थरिेने आपणास शरण आलो आहे म्हणनू हे जगन्नाथा, श्रीकृ ष्णा र्ला
दशमन देऊन नेत्रांवाटे र्ाझ्या अिं :करणाि राहा. ८.
आचायम र्ावपणू म प्राथमना करीि होिे. पद्मपादाचायम व तचत्सख
ु ाचायम त्या र्ावाशी
इिके सर्रस झाले होिे कीं आचायाांची प्राथमना सपं ली िरी िे दोघे जगन्नाथाच्या
्यानािच िल्लीन झाले होिे. जणू आचायाांनी के लेल्या प्राथमनप्रे र्ाणें साष काि् र्गवान्
श्रीकृ ष्णांनी त्यांच्या अंि:करणाि प्रवेश के ला होिा. तकंतचि् काल वाट पाहून
आचायाांनी त्यांना देहर्ानावर आणले.
आचायाांनी पद्मपाद व तचत्सख
ु ह्यांना जगन्नाथपरु ीला धर्मपीठस्थापनेचा आपला
सक
ं ल्प सातं गिला. आचायाांनी आपला हा सक
ं ल्प प्रकट करिाचं िेथें उपतस्थि
असलेल्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ वैतदक ब्राह्मणांनी अत्यानदं ाने िो पणू मत्वास नेण्याची जबाबदारी
स्वेच्िे ने स्वीकारली. र्तं दराजवळच जागा तर्ळवली. सवम व्यवस्था जगन्नाथर्तं दराच्या
तवश्वस्थांनी पार पाडली. जगन्नाथपरु ीला धर्मपीठ स्थापन झाले. आचायाांनी पद्मपादांना
त्या तपठावर अतधपिी म्हणनू नेर्ले. काही काळ व्यवस्था करण्यासाठी थांबनू आचायम
पद्मपादांना घेऊन श्रीशैल्यला जाण्यास तनघाले.

212

प्रकरण २६ वे

श्रीशैल पवितावर वास्तव्र् व कापालीकाांच्र्ा
हल्लल्लर्ातूि सुटका
“र्तल्लकाजमनु ” हे ज्योतितलांग श्रीशैल पवमिावर आहे. आध्रं प्रदेशािं कृ ष्णा
नदीच्या पवू म िीरावर एका उंचच उंच पवमिावर हे अतिरम्य स्थान आहे. गगनचबंु ी
श्रीशैलपवमि, त्यावरील अपवू म वृष कवल्ली, तवतवध पष की इत्यादी सवम सौंदयम पाहून आचायम
र्गविं ाच्या लीलेने र्ारावले. त्या प्रशस्ि र्तं दरािं येऊन र्तल्लकाजमनु ाचे दशमन घेिाना
त्याच्ं या र्ख
ु ािनू सहजोद्गार तनघाले,
“श्रीशैलशृङ्गे तवबधु ातिसङ्गे िल
ु ातद्रिङु ् गेऽतप र्दु ा वसन्िर्् ।
िर्जमनु ं र्तल्लकपवू मर्क
े ं नर्ातर् ससं ारसर्द्रु सेिर्ु ् ॥
“ह्या श्रीशैल्य पवमिावर देव, गंधवम, यष कातदकांच्या र्ेटीसाठी तवतवध प्रसगं ी आपण
प्रकट झालांि आतण शेर्षाद्रीपवमिावर जसे तनत्य वास्िव्य आहे िसेच ह्या तठकाणी
र्तल्लकाजमनु ह्या नावाने आपण र्क्तानग्रु हासाठी सिि वास्िव्य करिा. र्वसागरांिनू
पलीकडे जाण्यासाठी सेिू असलेल्या आपणास र्ाझे वंदन आहे!” असे म्हणनू
आचायाांनी तशवानदं लहरी म्हणि र्ाल्लीकाजमनु ाचे पजू न के ले. श्रीशैल्यपवमिावरचा
एकािं त्यानं ा फार आवडला. त्या रम्य पवमिावरील एका तवशाल गहु िें बसनू आचायम
्यानर्ग्न झाले. अशावेळी तचत्सख
ु ाचायम व पद्मपादाचायम आचायाांना डोळ्यािं िेल
घालनू जपि असि. त्यांच्या अविी र्विी जागिा पहारा करीि.
आचायाांची प्रवचने इथेही अर्ाप गदी खेचू लागली. येणारे तशवर्क्त अत्यंि
सख
ु ावि. कापातलक पथं ाचा त्या र्ागािं बराच प्रर्ाव होिा. अनेक कापातलकांनीही
आचायाांचे दशमन घेिले. ह्या कापालीकांच्या वदमळीर्ळ
ु े पद्मपाद व तचत्सख
ु आचायाांना
ष कणर्रही एकटे राहू देि नव्हिे. पद्मापादाचायाांना कापातलकांच्या बिल बरीच र्ातहिी
होिी. त्यांनी तचत्सख
ु ाचायम व इिर काही तनवडक तशष्य ह्यांना िी र्ातहिी सागं नू सिकम
करले होिे. पद्मपादाचायम म्हणाले, “ हे कापातलक अघोर कृ त्ये करिाि. तशवाला र्ानवी
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र्स्िके वाहण्यांि धन्यिा र्ानिाि. एखादा श्रेष्ठ योगी, राजा अथवा श्रीर्िं व्यक्ती हेरून
आपला कायमर्ाग साधण्याि अत्यंि कुशल असिाि. ज्याअथी हे वारंवार दशमनाला येऊ
लागलेि त्याअथी ह्यािं काहीिरी काळेबेरे आहे. आपण सवाांनीच सावध रातहले पातहजे.
र्ला िर इथें आचायाांच्या तजवालाच धोका वाटिो. आचायम सर्थम आहेि. िथातप
अत्यंि तवरक्त आहेि. इिके कीं त्याना स्वशरीराची पवाम नाही. ” पद्मापादाचायाांना काय
सांगायचे आहे िे सवाांच्या ्यानांि आले. त्यार्ळ
ु ें आचायम गहु िे ्यानासाठी बसले कीं
ह्याचं ा जगिा पहारा त्या तठकाणी सरु असे.
पद्मपादाचं ी सचू ना सवमच तशष्यानं ा र्नापासनू पटली. त्यार्ळ
ु े आचायम कापातलकानं ा
एकटे सापं डणे अशक्य झाले. कापातलकाच्ं या एका म्होरक्याने र्नािं तनश्चयच के ला कीं
आचायाांचे र्स्िक तशवाला अपमण करून तशवाला प्रसन्न करून घ्यायचे. पण हे घडायचे
कसें? िसें घडण्याची सिु रार् शक्यिा तदसेना कारण आचायम त्याला कधीच एकटे
सांपडेनाि. म्हणनू त्यानें आचायम ज्या गहु िे ्यानासाठी बसि असि त्या गहु िे आचायम व
त्यांचे तशष्य र्तं दरांि गेल्यावर प्रवेश के ला. कारण गहु िें आचायम एकटेच ्यानासाठी
बसि असि व तशष्य बाहेर पहारा करीि असि. गहु ा बरीच र्ोठी होिी. िो कापातलक
हािाि नगं ी िलवार घेऊनच आि जाऊन बसला होिा. त्याला आिा खात्री वाटू लागली
कीं र्गवान् तशवांनीच आपल्याला ही योजना ठरवनू तदली. इकडे आचायम र्तं दरािील
कायमक्रर् झाल्यावर पनु श्च गहु क
े डे तनघाले. पद्मापादाचायम हे बालपणापासनू नृतसहं ाचे
उपासक होिे. आचायाांना इथें कोणत्याही ष कणी धोका होऊ शकिो ह्या जाणीवेने
पद्मपादाचायम अहोरात्र श्रीनृतसहं ाचे स्िवन करून आचायाांचे अज्ञाि धोक्यापासनू सरं ष कण
करण्याची प्राथमना करीि असे. त्या प्राथमनिे आपल्या सद्गरू
ु ं च्या तवर्षयीचा परर्ादर व्यक्त
करून कळवळून के लेली िी प्राथमना असे.
त्यातदवशी तनत्याप्रर्ाणें आचायम गहु िे तशरले व आिं असलेल्या खोल गर्मगहु िे
गेले. आसन टाकून त्यावर शांिपणे ्यानासाठी बसले. कापातलक ह्याच सधं ीची वाट
पहाि एका कपारीच्या आडोशाला आिं अंग चोरून उर्ा होिा. आचायम व कापातलक
यांच्याि १०-१२ पावलांचे अंिर होिे. आचायाांनी गहु िें प्रवेश करिांच पद्मपादाचायाांनी
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तनत्याप्रर्ाणे श्रीनृतसहं ाचा धावा के ला व ज्ञाि अज्ञाि अशा कोणत्याही सक
ं टापासनू
आचायाांचे रष कणासाठी डोळेतर्टून प्राथमना के ली. ष कणकाल नृतसहं ाचे ्यान धरले.
तचत्सख
ु ाचायम व इिर तशष्य हे पद्मपादाचायाांकडे पाहाि होिे. इिक्यांि डोळे तर्टलेल्या
अवस्थेिच पद्मापादाचायम डोळ्याचे पािे लविे न लविे िोंच गहु िें गेलेले होिे.
पद्मपादाचायम झपाटल्यासारखे आिं गेलेले तचत्सख
ु ाचायम यांना जाणवले. आिं गेलेल्या
पद्मपदाचायामचे रपािं र गहु िें जािा ष कणीच नरतसहं ाि झाले. ्यानर्ग्न झालेल्या
आचायाांच्या रोखाने नगं ी िलवार घेऊन तनघालेल्या कापातलकावर नरतसहं ाने झडप
घािली. त्याला खाली पडून आपल्या िीक्ष्ण व अणकुचीदार नखानं ी कापातलकाचा
कोथळा बाहेर काढला. त्या कापालीकाला ब्रह्माडं आठवले. ज्या तशवाच्या प्राप्तीसाठी
िो हे करीि होिा त्याच
ं े त्याला स्र्रण झाले त्याची प्राणज्योि त्याचे शरीर सोडून
आचायाांच्या शरीरांि तवलीन झाली. नरतसहं ाचे दशमन आचायाांना झाले. नरतसहं जसे
प्रकटले िसे अिं धामन पावले. पद्मपादाचायम डोळे तर्टलेल्या अवस्थेिच गहु च्े या बाहेर
आले व तनत्याच्या जागी उर्े रातहले. तचत्सख
ु ाचायम आश्चयमचतकि झाले. पण कोणालाच
फार काळ वाट पहावी लागली नाही. आचायम स्वि:च गहु े बाहेर आले व
र्तल्लकाजमनु ाच्या र्तं दराकडे तनघाले. कोणाशी काहीही न बोलिा. सवमजण त्याच्ं या
पाठोपाठ तनघाले. गहु िे काय घडले हे इिरांना कळले नाही.
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अहोबील र्ेथे िवृ सांहचक्राची स्थापिा
आचायाांनी पद्मपादांना अहोबीलला जाण्याचा आपला र्ानस सांतगिला.
पद्मपादानं ा आनदं झाला. त्याचे कारणही िसेच होिे. अहोबीलला नृतसहं र्तं दर आहे. त्या
नृतसहं ाची पद्मपाद बालपणापासनू उपासना करीि होिे. त्या र्तं दरािं “लक्ष्र्ी नृतसहं ”र्िू ी
आहे. त्यार्ळ
ु ें त्या र्तं दराला “लक्ष्र्ीनृतसहं ”र्दं ीर असे म्हणि. आिां पद्मपादानं ा
“लक्ष्र्ीनृतसहं ाची” ओढ लागली. आचायम लगेच तनघाले. सवम तशष्यांसह आचायम
अहोतबलच्या लक्ष्र्ीनृतसहं ाच्या र्तं दरािं आले. आचायाांनी लक्ष्र्ीनृतसहं ाचे दशमन घेिले.
लक्ष्र्ीनृतसहं ासर्ोर उर्े राहून दशमन घेिाना आचायाांना “श्रीशैल्य पवमिा”वरील गहु िे
घडलेल्या अघटीि घटनेचे स्र्रण झाले. त्यांनी डोळे तर्टून प्राथमना करण्यासाठी ्यान
धरले. आचायम र्नािं प्राथमना करू लागले,
“ससं ारघोरगहने चरिो र्रु ारे र्ारोग्रर्ीकरर्ृगप्रचरु ातदमिस्य ।
आिमस्य र्त्सरतनदाघसदु ःु तखिस्य लक्ष्र्ीनृतसहं र्र् देतह करावलम्बर्् ॥“
ससं ाररूपी घनघोर जगं लािनू वाटचाल करिाना तहस्त्र
ं श्वापदाच्ं या िडाख्यािं सापं डून
र्ी र्यचतकि झालो आहे. त्यािं अतधकर्र म्हणजे र्त्सरातदक दाहक तकरण र्स्िकावर
पडून र्ी व्याकूळ झालो आहे. त्यािनू बाहेर काढण्यासाठी हे र्रू राष कसािं का र्ला
आपल्या बळकट हािांचा आधार द्ा. हे लक्ष्र्ीनृतसहं ा आपणच र्ला र्ागम दाखवा.
नक
ु िाच घडलेला गहु िे ला प्रसगं , आचायाांना गहु िे तदलेले दशमन आतण
आचायाांनी व्याकूळ होऊन के लेली प्राथमना ह्यार्ळ
ु े आचायाांनी धरलेल्या ्यानािं
साष काि् श्रीनृतसहं प्रगट झाले. आचायाांना म्हणाले, “र्ीच पद्मपादाच्या शरीरािं प्रवेश
करून प्रगट झालो. त्या कापातलकाला ठार र्ारून परि अिं धामन पावलो. पद्मपादाची
र्क्ती श्रेष्ठ आहे. ” आचायाांना आशीवामद देऊन श्रीनृतसहं अिं धामन पावले. देहर्ानावर
आल्यावर आचायाांनी नृतसहं चक्र तिथें स्थापन करण्याची आपली इच्िा सांतगिली.
त्याप्रर्ाणें सवम व्यवस्था होऊन नृतसहं चक्राची स्थापना आचायाांनी पद्मपादांच्या हस्िे
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करवनू घेिली. आचायाांच्या ह्या कृ िीने पद्मपाद व तचत्सख
ु र्ारावले गेले असल्यास
त्यािं काही नवल नाही. तिथेच आचायाांनी “श्रीलक्ष्र्ीनृतसहं पञ्चरत्न” व श्रीलक्ष्र्ीनृतसहं
करणरस स्िोत्र” ही दोन स्िोत्रे रचली. नृतसंहाचा आशीवामद घेऊन आचायम पद्मपादांना
म्हणाले, “ र्ीर्ानदीच्या िीरावर असलेले पढं रपरू हे र्हायोगपीठ आहे. पडंु तलक नार्क
आपल्या र्हार्क्तासाठी परब्रह्म इथे अविरले आहे. र्ी तचत्सख
ु ाला बरोबर घेऊन जािो.
आपण इथनू पन्ु हां परु ीला थापन के लेल्या र्ठाच्या व्यवस्थेसाठी जावे हे उत्तर्!”
पद्मपादाचायम आचायाांना वदं न करून परु ीकडे जाण्यास तनघाले. आचायम तचत्सख
ु व इिर
तशष्यानं ा बरोबर घेऊन र्हाराष्रािं ल्या वैकंु ठाकडे म्हणजेच पढं रपरू कडे तनघाले.
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महाराष्र भ्रमि
अठ्ठावीस यगु े र्क्तांसाठी तवटेवर उभ्या असलेल्या पांडुरंगांचे दशमन होिाच
आचायाांची वागदेवािा स्फुरण पावली आतण सहजिेने आचायम प्राथमना करू लागले.

महायोगपीठे िटे भीमर्या िरं पण्ु डरीकाय दािंु मनु ीन्द्रैुः ।
समागत्य वनष्ठन्िमानन्दकन्दं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम् ॥ १॥
िवटद्वाससं नीलमेघािभासं रमामवन्दरं सन्ु दरं वचत्प्रकाशम् ।
िरं वत्िष्टकायां समन्यस्िपादं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम् ॥ २॥
प्रमार्ं भिाबधेररदं मामकानां वनिम्बुः कराभ्यां धिृ ो येन िस्माि् ।
विधाििु ण सत्यै धिृ ो नावभकोशुः परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम् ॥ ३॥
स्फुरत्कौस्िभु ालङ् कृिं कण्ठदेशे वश्रया जष्टु के यूरकं श्रीवनिासम् ।
वशिं शान्िमीड् यं िरं लोकपालं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम् ॥ ४॥
शरच्चन्द्रवबम्बाननं चारुपहासं लसत्कुण्डलािान्िगण्डस्िलान्िम् ।
जपारागवबम्बाधरं कऽजनेत्रं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम्॥ ५॥
वकरीटोज्िलत्सिण वदक्प्रान्िभागं सरु रै वचण िं वदव्यरत्नैरनघैुः ।
वत्रभङ् गाकृविं बहण माल्याििंसं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम्॥ ६॥
विभंु िेर्नु ादं चरन्िं दरु न्िं स्ियं लीलया गोपिेषं दधानम् ।
गिां बन्ृ दकानन्ददं चारुपहासं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम् ॥ ७॥
अजं रुपवक्मर्ीप्रार्सचजीिनं िं परं धाम कै िल्यमेकं िरु ीयम् ।
प्रसन्नं प्रपन्नाविण हं देिदेिं परब्रह्मवलङ् गं भजे पाण्डुरङ् गम् ॥ ८॥
स्ििं पाण्डुरङ् गस्य िै पण्ु यदं ये पठन्त्येकवचत्तेन भक्त्या च वनत्यम् ।
भिाम्भोवनवधं िे वििीत्िाण न्िकाले हरेरालयं शाश्विं प्राप्निु वन्ि ॥९||
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र्ीर्ानदीच्या िीरावर पडंु लीकाला वर देण्यासाठी श्रेष्ठ श्रेष्ठ
र्तु नसं ह येऊन र्हायोगतपठांि राहणाऱ्या आनदं कंद परब्रह्मरूप पांडूरंगास र्ी
वंदन करिो. १

तवजेप्रर्ाणे चर्कणारा तपिाबं र आपल्या िेजस्वी र्ेघशार्
अंगावर धारण के लेल्या लक्ष्र्ीचे तनवासस्थान असलेल्या, सदंु र तचत्प्रकाश
व र्क्तांना दशमनदेण्यासाठी आपले सर्चरण तवटेवर ठे ऊन उभ्या असलेल्या
सवमश्रेष्ठ परब्रह्मरपी पांडूरंगास र्ी वंदन करिो. २.

अनन्यर्ावाने र्ला शरण येणाऱ्या र्क्तांना र्वसागर फक्त
कर्रे इिकाच आहे व िो सहज पार करिा येिो हे सर्जण्यासाठी कर्रे वर
हाि ठे ऊन व ब्रह्मदेवाचा सत्यलोक कर्रे पासनू के वळ नार्ीस्थाना इिकाच
दरू आहे हे दाखवण्यासाठी हािाची बोटे नातर्स्थानाकडे वळवली आहेि
अशा परब्रह्मरपी पाडं ु रंगाला र्ाझा नर्स्कार आहे. ३.

गळ्यािं देदी्यर्ान कौस्िर्ु र्णी, बाहूवं र सदंु र बाजबू दं ,
वष कस्थली श्रीलक्ष्र्ी तनवास, इत्यादी धारण के लेल्या लोकपालनकत्याम
परर्शािं , परर्र्गं ल, तशवस्वरूप, सवम श्रेष्ठ व स्ििु ी करण्यास योग्य अशा
परब्रह्मरपी पाडं ु रंगाला र्ी वदं न करिो. ५.

तदव्यर्क
ु ु टार्ळ
ु े सवम तदशा उजळून तनघाल्यािं , तदव्य व
अर्ल्ू य रात्नार्रणाने देवांनी पजू न के ले आहे, गळ्यांि वनर्ाला व र्स्िकी
र्ायरु तपच्ि धारण के ले आहे, िीन तठकाणी तकंतचि बाक देऊन र्ोहकिेने
उभ्याअसलेल्या परब्रह्मरपी पाडं ु रंगाला र्ी वदं न करिो. ६.

तवश्वव्यापी असनू ही वृन्दावनांि र्धरु वेणनु ाद करीि
तफरणाऱ्या, गोपवेर्ष धारण करून गायींना आनद देणाऱ्या, र्धरु हास्य
करणाऱ्या व ज्याच्या अनिं लीलांचा कुणालाही अिं लागणार नाही अशा
परब्रह्मरपी पांडुरंगाला र्ी वदं न करिो. ७.
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शद्ध
ु , कै वल्य, अजन्र्ा, रतक्र्णीचा प्राण, सवम अवस्थाच्ं या
पलीकडे असलेल्या, र्क्तांचे परर्तवश्रार्धार्, शरणागि वत्सल, देवांचाही
देव असलेल्या ह्या परब्रह्मरपी पांडुरंगाला र्ी वंदन करिो. ८.

अत्यंि पण्ु यकारक असे हे पांडुरंगाष्टक श्रद्धा, र्क्ती व र्ाव
यांच्यासह र्न एकाग्र करून म्हणणाऱ्याला र्वसागर सहज िरून जािा
येईल व अंिी श्रीहरीच्या शाश्विस्वरपाची प्राप्ती होईल. ९.
आचायम जेंव्हा ही प्राथमना करीि होिे त्यावेळी त्या तठकाणी असलेल्या र्क्तांची
अंि:करणे र्ावतववश झाली. एका वेगळ्याच अनर्ु िू ीचा त्यांना अनर्ु व तर्ळाला.
शब्दांचे सार्थ्यम के वढे प्रचडं असिे ह्याचा त्यांना प्रत्यय आला. पढं रपरू च्या पांडुरंगांचे
दशमन घेऊन आचायम परळीवैजनाथ येथें आले. त्याकाळी परळीचे नाव परतलका होिे.
तिथें वैद्नाथाचे दशमन घेिाना आचायाांनी वैद्नाथाची स्ििु ी के ली.
पवू ोत्तरे पारतलकातर्धाने सदातशवं िं तगररजासर्ेिर्् ।
सरु ासरु ारातधिपादपद्मं श्रीवैद्नाथं िर्हं नर्ातर् ॥
पवू ोत्तर परतलकें ि आपण गीरीजेसह वास्िव्य के ले आहे. इद्रं ातद सरु वर, दैत्य, गधं वम व
र्ानव हे सवमच आपली पजू ा अचाम व आराधना करीि असिाि, आपल्या चरणकर्लांची
सेवा करीि असिाि. हे वैद्नाथा आपणास र्ाझे वंदन आहे. ”
परळीहून आचायम औढं ्यानागनाथ ह्या ष केत्रास आले. औढं ्यानागनाथ हे जरी आजचे
नाव असले िरी त्या काळी िी अर्दमकेश्वराची नगरी अर्दमक नगरी होिी. तिथें आचायाांनी
अर्दमकेश्वराची प्राथमना के ली.
आर्दमसज्ञं े नगरे ऽतिरम्ये तवर्तू र्षिाङ्गं तवतवधैश्च र्ोगैः ।
सद्भतक्तर्तु क्तप्रदर्ीशर्ेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्े ॥ ६॥
अर्दमक नार्क रम्य नगरीि आपले वास्िव्य आहे. आपल्या अंगावर तवतवध नाग
खेळिाि त्याने आपण अत्यंि सश
ु ोतर्ि तदसिा. गंधादी तवतवध र्ोगांनी आपण अत्यिं
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सदंु र तदसिा. जीवनािल्या तवतवध तवतहि र्ोगांची आर्च्यावर बरसाि करिा व र्ोष कही
देिा. र्ी आपणास शरण आहे. ” अशी प्राथमना करून आचायम अर्दमक नगरीहून एलापरू
म्हणजे वेरूळला ज्योतितलांग घृष्णेश्वराचे दशमन घेण्यास आले. तिथे घृष्णेश्वराची प्राथमना
के ली,
एलापरु ी रम्यतशवालयेऽतस्र्न् सर्ल्ु लसन्िं तत्रजगद्वरेण्यर्् ।
वन्दे र्होदारिरस्वर्ावं घृष्णेश्वराख्यं शरणर्् प्रपद्े ॥
एलापरू नार्क रर्णीय ष केत्राि हे प्रर्ो आपण घृष्णेश्वर ह्या नावाने राहि आहाि.
आपण वैर्वशाली व उदारािं सवमश्रेष्ठ, र्ोळे व दयाळू आहाि. र्ी आपणास शरण आहे.
एलापरू हून आचायम तनघाले. त्यांना आिा सह्यतगरी हांका र्ारीि होिा. सह्याद्रीच्या
तवतवध तशखरांनी नटलेल्या ब्रह्मतगरीला जाण्यास आचायम उत्सक
ु होिे. त्यांची
ब्रह्मतगरीला जाण्याची ओढ पाहून तचत्सख
ु ांना आश्चयम वाटले. आचायाांच्या िे लष कांि
आलेच. आचायम तचत्सख
ु ांना म्हणाले, “ब्रह्मतगरीला फार र्हत्व आहे. ” आचायाांना जणू
आपल्या र्ळ
ू स्वरूपाचे स्र्रण झाले. आचायम पढु े म्हणाले, “गौिर्ानं ी घोर िप करून
र्गवान् तशवानं ा प्रसन्न करून घेिले. तशवानं ा त्यानं ी प्राथमना के ली कीं गगं ा इथे
र्र्ू डं ळावर उिरवावी. पण गगं ा तशवाच्या र्स्िकािनू खाली उडी घेऊन पन्ु हां र्स्िकािं
तवराजर्ान होई. ब्रह्मतगररवर असे िीन वेळा झाले. पण िी प्रवाही होईना. म्हणनू तशवांनी
आपल्या जटा त्या पवमिाच्या एका तशळेवर आपटल्या व गंगेला प्रवाही होण्याची आज्ञा
तदली. त्यावेळी त्याच तशळेखालनू गंगा प्रवाही होऊन गगं ाद्वार येथें प्रगट झाली. त्या
गंगेला गौिर्र्नु ींनी येथे आणले म्हणनू तिला गौिर्ी असेही नार् तर्ळाले. गौिर् र्नु ींवर
प्रसन्न झालेल्या तशवांनी गौिर्ांना कुशाचे एक आविम करण्यास सांतगिले व त्याि
गंगेला पाचारण के ले. िेच कुशाविम. ह्या गौिर्ीचे र्ाहात्म्य असे आहे कीं
“या गिीयोगयक्त
ु ानां र्तु ननार््ु वमरेत्सार्् |
सा गति: सवम जिं नु ां गौिर्ी िीरवातसनार्् ||”
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आतण त्या कुशाविामि र्गवान् तशव आजही त्र्यम्बके श्वराच्या रूपाने स्नान करीि
असिाि. आचायाांनी सांतगिलेली कथा तचत्सख
ु ाचायम िन्र्यिेने ऐकि होिे. अशाप्रकारे
ज्ञानदान करीि, तवतवध कथा सांगि सवमजण ब्रह्मतगरीला आले. र्गवान् तशवांना “सचं ार:
पदयो: प्रदतष कणतवतध: स्िोत्रातण सवाम तगरो |” असे म्हणणारे आचायम त्या ब्रह्मतगरीला
प्रदतष कणा करून र्गच ब्रह्मतगरीच्या तशखरावर आले. सवम कंु डांर््ये स्नान करीि करीि िे
गंगाद्वार, गंगाद्वारहून कुशाविम इथें आले. कुशाविामि स्नान करून र्ग आचायम
त्र्यबं के श्वराच्या दशमनास आले. हाि जोडून प्राथमना करू लागले,
“सह्यातद्रशीर्षे तवर्ले वसन्िं गोदावररिीरपतवत्रदश
े े।
यिशमनात्पािकर्ाशु नाशं प्रयाति िं त्र्यम्बकर्ीशर्ीडे ॥”
आपल्या पदस्पशामने पतवत्र झालेल्या साह्यपवमिाच्या ब्रह्मतगरीतशखरावर गोदावरी
उगर् पावली आहे िी आपल्याच कृ पेने व तिच्याच िीरावर त्र्यबं के श्वराच्या रपानें हे
र्गविं ा आपण वास्त्य करीि आहाि. आपल्या दशमनाने सवम पािकाचं ा नाश होिो. हे
त्र्यंबके श्वरा र्ाझा आपणास नर्स्कार आहे.
त्र्यबं के श्वराचा पररसर अत्यिं रम्यवनश्रीने नटलेला आहे त्या पररसरािं नू आचायम
श्रीष केत्र नातसक येथे आले. आचायम श्रीष केत्र नातसक येथें येिाच श्रीरार्र्य झाले.
श्रीरार्ाच्ं या चररत्राचे स्र्रण करीि करीि जेंव्हा पचं वटीि आले िेंव्हा त्याचं ी वाणी
रार्र्य होऊन प्रवाही झाली आचायम प्राथमना करू लागले,
राष कस:ष कोतर्िो सीिया शोतर्िो दडं कारण्यर्पू ण्ु यिा कारणर्् |
लक्ष्र्णेनातन्विो वानरैःसेतविोऽगस्त्य सपं तु जिो राघव: पािर्ु ार्् ||५||
पतवत्रं चररत्रं तवतचत्रं त्वदीयं नरा ये स्र्रन्त्यन्वहं रार्चन्द्र ।
र्वन्िं र्वान्िं र्रन्िं र्जन्िो लर्न्िे कृ िान्िं न पश्यन्त्यिोऽन्िे ॥ १६ ॥
प्रचण्डप्रिापप्रर्ावातर्र्िू प्रर्िू ाररवीर प्रर्ो रार्चन्द्र ।
बलं िे कथं वण्यमिऽे िीव बाल्ये यिोऽखतण्ड चण्डीशकोदण्डदण्डः ॥ १८ ॥
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सदा रार् रार्ेति रार्ार्ृिं िे सदारार्र्ानन्दतनष्यन्दकन्दर्् ।
तपबन्िं नर्न्िं सदु न्िं हसन्िं हनर्ू न्िर्न्िर्मजे िं तनिान्िर्् ॥ २० ॥
प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रिाप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डाररकाल |
प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानक
ु तम्पन् प्रसीद प्रसीद प्रर्ो रार्चद्रं ||२८||

आचायम श्रीरार्ाच
ं ी र्िू ी जणू अिं :करणाि कोरावी िसे म्हणू
लागले, “राष कसावं र र्यक
ं र ष कोर्णाऱ्या पण सीिेसह शोर्नू तदसणाऱ्या,
ष कणर्रही लक्ष्र्णाला नजरे आड होऊ न देणाऱ्या, दडं कारण्य पावन
करणाऱ्या, यद्ध
ु ांि वानराचं ी र्दि घेणाऱ्या, अगस्िीसारख्यांनाही वंदनीय
असणाऱ्या हे प्रर्ू रार्चद्रं र्जवर प्रसन्न व्हा!

प्रर्ो आपले आश्चयमकारक चररत्र आम्हाला पतवत्र करणारे
आहे. तनत्य स्र्रण करणाऱ्यानं ा जन्र्र्ृत्यच्ु या चक्रािनू सोडवणारे आहे.
तनत्य स्र्रण करणाऱ्यांना यर्ाची बाधाच होऊ न देिा िझु ी प्राप्ती करून
देणारे आहे.

हे प्रर्ो आपल्या प्रचडं पराक्रर्ाचे व सार्थ्यामचे वणमन करणे
फार कठीण आहे. बलाढ्य राष कसांचा लीलया परार्व करून िंू त्यांचा नाश
के लास. इिके च काय पण बालवयािच िंू तशवधनष्ु य र्ोडले आहेस.

हे प्रर्ो उत्तर् दिं पक्त
ं ी असलेला, सहु ास्यवदन हनर्ु िं सदैव
“रार्नार्ार्ृिाचे” प्राशन करीि िल
ु ा वंदन करीि असिो. अशाप्रकारे िझ्ु या
सारख्या तनगणमु आनदं कंदािं रर्लेल्या हनर्ु िं ाला र्ाझे वदं न असो.

प्रचडं शत्रचंू ा काळ असलेल्या हे र्हापराक्रर्ी प्रर्ो र्ाझ्यावर
प्रसन्न व्हा, कारण आपण शरणागिावर दया करणारे आहाि. हे प्रर्रु ार्चद्रं ा,
र्ाझ्यावर कृ पा करा. र्ला प्रसन्न व्हा! र्ला प्रसन्न व्हा! र्ला प्रसन्न व्हा!
असा तत्रवार उच्चार करून र्ावपणू म प्राथमना करणारे आचायम िटस्थ झाले.
तचत्सख
ु ाचायम त्याच्ं या र्ावाशी सर्रस झाले. इिर तशष्यही त्याि सार्ील झाले. कारण
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आचायाांची प्राथमना अंि:करणापासनू आलेली होिी. पांतडत्य वा बतु द्धतवलासािनू
उद्भवलेली नव्हिी. आचायाांचा शब्दन् शब्द र्तक्त, श्रद्धा व र्ाव ह्यांनी ओथबं लेला
होिा. र्क्ती अव्यतर्चारी होिी व श्रद्धा दृढ होिी िर र्ाव सर्रसिेचा होिा. त्यार्ळ
ु े त्या
प्राथमनचे ा पररणार् दशमनाला आलेल्या इिर नागररकांवर झालाच. आचायाांची प्रवचने
लोकांना र्ोहून टाकू लागली. र्हाराष्रािं आचायाांची तवजय पिाका उंचावली.
सनािनधर्म लोकांना सर्जू लागला. तशष्यपररवार र्रार्र वाढू लागला. आचायाांच्या
स्िोत्राच्ं या नकला र्रार्र उिरल्या जाऊ लागल्या. वैचाररक सघं र्षामला तिलाजं ली
तर्ळाली. कुिकामची जागा श्रिु ी-स्र्ृिींच्या तवचारानं ी व आचायाांच्या तशकवणक
ु ीने
घेिली. अनेक गृहस्थी लोक आचायाांना शरण गेले. आचायाांनी त्यानं ा ससं ारािं राहूनही
परर्ाथम कसा साधायचा ह्याचे र्ागमदशमन के ले. र्गविं ाची प्राप्ती हीच सवम सौख्याची
गरु तकल्ली असल्याचे पटवनू तदले.
अशा प्रकारे र्ागमक्रर्णा करीि करीि आचायम र्ीर्ाशक
ं र ह्या ज्योिीलीगं ाच्या
दशमनास आले. र्ीर्ाशक
ं राचे र्तं दर डोंगरांच्या र््ये पण डोंगराच्या पायथ्याशी
असल्यार्ळ
ु े गदमवनश्रीने नटलेल्या रम्य वािावरणाि असल्याने आचायम रर्ले. र्गवान्
तशवांचा अविार असलेल्या आचायाांचे र्ीर्ाशक
ं रच्या लोकांनी अर्िू पवू म स्वागि के ले.
अनेकांनी आचायाांचा अनग्रु ह घेिला. आचायाांची अत्यंि सोपी पण परर्ेश्वराशी
जवळीक साधणारी तजव्हाळ्याची र्ार्षा आचायम र्ीर्ाशक
ं राची प्राथमना करिाना
लोकानं ी प्रत्यष क ऐकली, र्ीर्ाशक
ं रापढु ें हाि जोडून आचायम म्हणि होिे,
यं डातकतनशातकतनकासर्ाजे तनर्षेव्यर्ाणं तपतशिाशनैश्च ।
सदैव र्ीर्ातदपदप्रतसद्धं िं शङ्करं र्क्ततहिं नर्ातर् ॥

डातकनी व शातकनी ह्या स्त्री तपशाच्चांच्या कोंडावळ्याि
असलेल्या व परु र्षतपशाच्च्यासं ह राष कसांची सेवा घेणाऱ्या, र्क्तांचे सदैव
कल्याण करण्यािं ित्पर असणाऱ्या, र्हाकाय म्हणनू सबं ोधल्या जाणाऱ्या
हे र्गवान् शक
ं रा र्ी आपणास नर्स्कार करिो.
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आचायाांनी के लेल्या र्गवान् तशवांच्या सवम स्िोत्रांच्या नकला तचत्सख
ु ाचायम
यांच्या जवळच्या स्िोत्रसग्रं हािनू लोकांनी उिरून घेिल्या. आचायाांचा र्ावपणू म व
सशास्त्र र्तक्तर्ागम त्या र्ागाि झपाट्याने पसरू लागला. आचायम कृ िाथमिेने िेथनू
तनघाले.
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प्रकरण २९ वे

हरीहरचा प्रसांग
आचायाांच्या चालण्याचा वेग आश्चयमचतकि करणारा होिा. र्हाराष्रािील िीथे
करीि करीि िे करवीरला आले. करवीरला अंबाबाईचे दशमन घेऊन कनामटकाि प्रवेशले.
बेळगाव वरून थेट हरीहरला आले. हरीहरला प्रतसद्ध असलेल्या श्रीतवष्णु र्तं दरांि आले.
बरोबर र्रपरू र्ोठा तशष्य पररवार होिा. रद्राष क धारण के लेल्या र्स्र्ांतकि तत्रपिंु र्स्िकी
असलेल्या िेज:पजंु आचायाांना पाहून र्तं दराचे व्यवस्थापक पजु ारी गडबडले. त्यांनी
गर्ामगाराचा दरवाजा अडवनू धरला. र्स्र्ांतकि िनु व रद्राष क धारण के लेले हे शैव इथें
कुठें आले? आचायम जवळ येिांच व्यवस्थापक पजु ाऱ्याने आचायाांना सांतगिले हे
“तशवर्तं दर “नाही ! आपणास प्रवेश तर्ळणार नाही. ” आचायम म्हणाले, “हरी आतण हर
दोन्ही ईश्वराचेच अविार आहेि. र्ग आपण प्रतिबधं कां बरे करिा?” इिक्यािं तिथे
आजबू ाजल
ू ा जे स्थातनक तवद्वान होिे िे पढु ें सरसावले. त्यािं ील एकजण पजु ारी
व्यवस्थापकाची बाजू घेि म्हणाला, “अहो! पवू ामपार फक्त आम्ही वैष्णवलोकच इथे येिो.
हरी आतण हर हे जर दोन्ही ईश्वराचेच अविार आहेि िर र्ग इथें येण्याचा आग्रह
कशाला? दसु ऱ्या म्हणजे हराच्या र्तं दरांि जा!” आचायम सहु ास्य पण गंर्ीर वदनाने
म्हणाले, “आपल्याला जर हरी-हर यांच्याि र्ेद नाही हे र्ान्य आहे िर र्ग तवरोध
कशाला? र्ला इथें दशमन तर्ळावे अशी इच्िा आहे. र्तं दर कोणिेही असो िे ईश्वराचेच
नां? अहो, “ नर्र्ू ीनमचापो न वतिनम चकाशर्ास्िे न िन्द्रा न तनद्रा | न चोष्णं न शीिं न देशो
न वेर्षो न यस्यातस्ि र्तू िमतस्त्रर्तू िम ि तर्डे |” अथामि “पृथ्वी, आप, िेज,वायू व र्र्ू ी तह
पचं र्हार्िू े नाहीि, जागृिी अथवा तनद्रा नाही, शीि-उष्ण हे द्वद्वं नाही, व्यापकत्वार्ळ
ु े
देश नाही व तनराकार असल्यार्ळ
ु ें वेर्षही नाही. जो तनरावयव असल्यार्ळ
ु ें र्िू म नसला िरी
ब्रह्मा, तवष्णू व र्हेश अशा ईश्वरीय रूपाने तत्रर्िू ी अशा शक
ं राची र्ी स्ितु ि करिो. आपण
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ज्यांना तवष्णू म्हणिा त्यांना वंदन करण्यास आपण र्ला कां प्रतिबधं करिा आहाि?
र्ला वाटिे आपण हा र्ेद र्नािनू काढून टाकावा. ”
आचायाांच्या र्धरु वाणीचा व तवनयशील ज्ञानाचा प्रर्ाव त्यांच्यावर तनतश्चिच
पडला. पण त्यांना त्यांची रूढी व परंपरा ह्यांचा अतर्र्ान काही स्वस्थ बसू देईना.
आचायाांची कीिी त्याच्ं याही कानावर गेलेली होिीच. आज प्रत्यष क र्ेट झाल्यावर त्या
तवद्वान ब्राह्मणांना गोंधळल्यासारखे झाले खरे . व्यवस्थापक पजु ाऱ्याने चक्क दार लावनू
घेिले. इिर ब्राह्मणाबं रोबर िो वादासाठी पढु े सरसावला आतण म्हणाला, “ अहो जर तशव
आतण तवष्णू एकच असिे िर तशवर्तं दर वेगळे आतण तवष्णर्ु तं दर वेगळे स्थापन करण्याचे
कारणच आपल्या पवू मजानं ा पडले नसिे! हे आहे तवष्णर्ु तं दर, इथें तशवपथं ाच्या लोकाचं े
काय कार्? त्यानं ी तशवर्तं दरािं जावे. त्यानं ा तिथें तवष्णचु नाही कां तदसणार? उगाच
आर्च्या परंपरा र्ोडण्याचा हा आग्रह कशाला?” थोडे थाबं नू पढु ें म्हणाला, “जर िम्ु ही
आम्हाल असे पटवनू तदलेि कीं र्गवान् तवष्णू व तशव ह्यांच्यािं र्ेद नाही िर आम्ही
आपणास सन्र्ानाने आिं दशमनास घेऊन जाऊ!” इिके बोलनू इिर तवद्वानांच्याकडे त्याने
दृष्टीष केप टाकला. पजु ारी ब्राह्मणाच्या ह्या बोलण्याला सवाांनी र्ानेने दजु ोरा तदला. त्याची
कल्पना अशी कीं तवष्णू हे तवष्णचू िे तशव कसे असू शकिील? र्ेद नाही हे पटवणे सोपे
थोडेच आहे? आतण त्यांिनू आपल्या ज्ञानािं र्र पडली िर पजु ारी म्हणिाि िे सरळ
र्ान्य करायचे. म्हणजे आपल्यावर काहीच जबाबदारी नाही. एवढा िेजस्वी परु र्ष आपण
िरी कुठे बघायला जाणार होिो? अनायासे िे स्वि:च इथे आलेले आहेि. आपणच
आधी बोलावे र्ग त्यानं ी सागं ावे अशा तवचाराने एका ज्येष्ठ ब्राह्मणाने बोलायला सरु वाि
के ली. िो अत्यिं तवनयाने आचायाांना म्हणाला, “आचायम आम्ही तवष्णर्ू क्त आहोि.
र्गवान् व्यासांचे असे म्हणणे आहे कीं ‘एको तवष्णर्ु हम द्भूिं पृथग्र्िू ान्यनेकशः ।
त्रींल्लोकान्व्या्य र्िू ात्र्ा र्ङु ् क्ते तवश्वर्गु व्ययः ॥“एकर्ात्र र्गवान् तवष्णू हे
र्हत्स्वरूप आहेि. तिन्ही लोक त्यांनीच व्यापले आहेि. तवतवध र्िु े त्यांनीच व्यापलेली
आहेि. म्हणनू तशव हे त्यांच्या पासनू च उत्पन्न झाले आहेि र्ग तवष्णू व तशव ह्यांच्याि
अनक्र
ु र् र्ेद हा राहणारच नां? िो कसा बरे अर्ान्य करिा येईल?” इिके बोलनू िोज्येष्ठ
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ब्राह्मण थांबला. आिां आचायम काय बोलिाि हे ऐकण्याची उत्सक
ु िा सवाांनाच तनर्ामण
झाली.
आचायम प्रसन्न व र्धरु वाणीने म्हणाले, “हे तद्वजश्रेष्ठा आपले म्हणणे र्ला
आवडले. आपली श्रीव्यासर्हर्षीवं र असलेली अपवू म तनष्ठा पाहून र्ला आनदं च झाला
आहे. ह्याचा अथम श्रीतवष्णसु हस्रनार् आपण प्रर्ाण र्ानिा असे र्ी सर्जिो. िे बरोबर
आहे नां?”
आचायाांच्या ह्या प्रश्नावर पजु ाऱ्यानेच पढु ाकार घेऊन “हो! हो! अगदी प्रर्ाण
र्ानिो. सकाळ, दपु ार व स्ं याकाळ असा तत्रकाळ “श्रीतवष्णसु हस्रनार्” म्हणण्याचा
आर्चा पररपाठ आहे. ”
आचायम म्हणाले, “आपण जर श्रीतवष्णसु हस्रनार् प्रर्ाण र्ानिा िर र्गवान्
श्रीतवष्णंनु ाच तशव, र्हादेव व रद्र असे म्हणिाि असे आपण कां बरे र्ान्य करीि नाही?
तवबधु हो र्गवान् र्हर्षी व्यासांनीच आपणास हा अर्ेद तशकवला आहे. र्गवान्
व्यासच श्रीतवष्णसु हस्रनार्ाि र्गवान् तवष्णु म्हणजेच तशव, रद्र व र्हादेव असल्याचे
म्हणिाि. ऐका,
सवमः शवमः तशवः स्थाणर्ु िमू ातदतनमतधरव्ययः ।
सम्र्वो र्ावनो र्िाम प्रर्वः प्रर्रु ीश्वरः ॥
रद्रो बहुतशरा बभ्रतु वमश्वयोतनः शतु चश्रवाः ।
अर्ृिः शाश्वि स्थाणवु मरारोहो र्हािपाः ॥
गर्तस्िनेतर्ः सत्त्वस्थः तसहं ो र्िू र्हेश्वरः ।
आतददेवो र्हादेवो देवेशो देवर्ृद्गरु ः ॥
तवबधु हो! आिां आपल्या लष कांि येईल कीं ही दोन्ही रूपे एका ईश्वराचीच
असल्याचे र्गवान् श्रीव्यासाचं े सांगणे आहे. र्ग अनक्र
ु र् र्ेद िरी कसा र्ानावा? तवबधु
हो, आपणच “एको तवष्णर्ु हम द्भूिं” असे म्हणिाना सपं णू म तवश्वच अखंडिेने व अर्ेदाने
र्ान्य करिा हे कसे बरे तवसरिा. हे र्त्रं , हे शास्त्र, हे वेद हे सवम ईश्वराचे अर्ेदत्व, अखंडत्व
जाणण्यासाठीच तनर्ामण के ले गेले आहेि. िे पण ईश्वराच्याच प्रेरणेन.े ” इिके बोलनू
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आचायम थाबं ले. आचायाांनी ष कणर्रािं तवतवध श्लोकांचा जो सदं र्म तदला त्यार्ळ
ु ें
आचायाांच्या िीव्र स्र्रण शक्तीची व िल्लख बतु द्धर्त्तेची जाणीव त्या सवम तवद्वानांना
झाली. पण म्हणनू काही त्यांनी लगेच दरवाजा उघडला नाही. त्यांिल्या एका सज्ञू
ब्राह्मणाने तवनयाने तवचारले, “र्ग प्रश्न असा येिो कीं पवू ामपार ज्या प्रथा आजिागायि
चालि आल्या त्या चक
ु ीच्या आहेि कां?”
आचायम म्हणाले, “प्रथा आहे िी फार वेगळी आहे. प्रथा अशी आहे कीं तवष्णर्ु क्त
तवष्णर्ु तं दरािं जाऊ लागले. तशवर्क्त तशवर्तं दरािं जाऊ लागले. जो िो आपले
आरा्यदैवि श्रेष्ठ र्ाननू उपासना करू लागला. दोघाचं े र्ागम उपचारर्ेदाने वेगळे झाले.
त्यािं ज्यावेळी ज्याला कोणाला अनर्ु िू ी आली िो श्रेष्ठ वैष्णव अथवा श्रेष्ठ शैव र्ानला
गेला. र्ग िीच परंपरा जोपासण्याि तपढ्यानतपढ्या जाऊ लागल्या. त्यार्ळ
ु ें अकारणच
वैष्णव तशवर्तं दरािं न जाण्यानें व शैव तवष्णर्ु तं दरािं न जाण्याने प्रथा पडली. त्याचेच हे
आज र्ला तवरोध करून प्रवेश नाकारण्याि रपािं र झालेले आहे. ह्यांि चक
ू अथवा
बरोबर असे काही नाही. सवामि र्हत्वाचे असे कीं रूढीप्रीयिेर्ळ
ु े व परंपरा
जोपासण्याच्या र्ानवी सवं यीर्ळ
ु े घडणाऱ्या घटनाच्ं या आधारे काही प्रथा पडल्या िर
त्याचा तवचार श्रतु ि, स्र्ृति इत्यादी र्ागमदशमक ित्त्वदशी वाङ्मयाद्वारे , स्िोत्राद्वारे जरूर
करावा. सार्तु हक सहजीवन सख
ु ावह, सहकारर्य, द्वेर्ष व र्त्सर रतहि जीवनासाठी त्याची
तनिािं आवश्यकिा आहे. ” इिके बोलनू आचायम थाबं ले. लोक त्याच्ं या ह्या प्रर्ावी
र्ार्षणाने चागं लेच आकतर्षमि झाले होिे. ह्या तदशेने त्यानं ी कधी तवचारच के ला नव्हिा.
त्यािं ही आचायाांच्या बोलण्यािले वैतशष्ठ्य तवद्वानानं ा तवशेर्ष जाणवले िे म्हणजे
आचायम कुणालाच दोर्ष न देिा तवचारांची तदशा दाखवि आहेि. सवाांनाच त्यांची
तवचारसारणी तनदोर्ष वाटि होिी. काहीच कारण नसिाना आपण के वळ आपल्या
पवू मग्रहांच्या ‘शैव इकडे न तफरकण्यार्ळ
ु े’ काहीशा िेढी र्ळ
ु े जो तवरोध प्रदतशमि के ला
िो चक
ु ीचाच आहे हे नक्की. िसा त्या तवरोधाला काहीच अथम नाही. हे त्याच्ं या ्यानाि
येिाच र्ख्ु य पजु ाऱ्याने सरळ दरवाजा उघडला आतण त्याच्ं या व इिराच्ं या आश्चयामला
पारावर उरला नाही. कारण इिके तदवस व काही वेळापवू ी पयांि असलेली र्गवान्
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श्रीतवष्णंचू ी र्िू ी चक्क अधी र्गवान् श्रीतवष्णंचू ी व अधी र्गवान् श्रीतशवशक
ं रांची
झालेली होिी. इकडे पाहिाि िों आचायाांनी शािं पणे डोळे तर्टून ्यान धरल्याचे तदसले.
र्ख्ु य पजु ाऱ्याने आचायाांची िंद्री र्गं करण्यासाठी र्ृदस्ू वरांि ‘आचायम’ म्हणनू हाक
र्ारली. आचायाांनी आपले कर्लनयन उघडले. र्ख्ु यपजु ाऱ्यासह इिर ब्राह्मणांनी
आचायाांना वंदन के ले. म्हणाले, ‘चला! अत्यिं सन्र्ानाने चला! प्रर्ो, आपले सार्थ्यम,
आपली र्क्ती व आपले ज्ञान अर्ोघ आहे. आम्ही अजाण व अज्ञानी आहोि.
कोणत्यािरी काल्पतनक पवू ग्रम हदतू र्षििेर्ळ
ु े आर्च्याकडून अपराध घडला आहे. आपण
आम्हाला ष कर्ा करावी. आपला िो अतधकार आहे. आम्ही स्वि:च्या अहक
ु े
ं ारार्ळ
आपला अतधकार जाणू शकलो नाही. प्रत्यष क र्गवान् श्रीतवष्णनंू ीच आिां हरीहराचे रूप
धारण करून आपले बोलणे सत्य के ले आहे. आपण इथें आलाि हे आर्चे परर्र्ाग्य
म्हणावे लागेल. आपला जयजयकार असो. ” आचायम प्रसन्नच होिे. त्यांना कोणिाच
राग नव्हिा. र्ानवी स्वर्ावाची त्यांना पणू म कल्पना होिी. जनािले अज्ञान व कार्मठ्य दरू
करण्यासाठीच िर िे पररभ्रर्ण करीि होिे. त्यांनी अत्यिं प्रेर्ाने सवम ब्रह्मवृन्दावर नजर
तफरवली. हाि उंचावनू आशीवामद तदला. ब्रह्मवृंद आनदं ाने ‘स्वतस्िर्त्रं ा’चा घोर्ष करू
लागले. वािावरण बदलले. तनर्मल व पतवत्र र्नाने ईश्वरातर्र्ख
ु झालेल्या अनेकांनी त्याच
वेळी आचायाांचा अनग्रु ह प्राप्त करून घेिला. िो सगळा सोहळा पार पडल्यावर
आचायाांनी र्गवान् श्रीहरीची स्ििु ी के ली.
स्िोष्ये र्क्त्या तवष्णर्ु नातदं जगदातदं यतस्र्न्नेित्ससं तृ िचक्रं भ्रर्िीत्थर्् ।
यतस्र्न् दृष्टे नश्यति ित्ससं तृ िचक्रं िं ससं ार्वान्ितवनाशं हररर्ीडे ॥ १॥
यस्यैकांशातदत्थर्शेर्षं जगदेिि् प्रादर्ु िमू ं येन तपनद्धं पनु ररत्थर्् ।
येन व्याप्तं येन तवबद्ध
ु ं सख
ु दःु खैस्िं ससं ार्वान्ितवनाशं हररर्ीडे ॥ २॥
सवमज्ञो यो यश्च तह सवमः सकलो यो यश्चानन्दोऽनन्िगणु ो यो गणु धार्ा ।
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यश्चाऽव्यक्तो व्यस्िसर्स्िः सदसद्स्िं ससं ार्वान्ितवनाशं हररर्ीडे ॥ ३॥
पश्यञ शद्ध
ु ोऽ्यष कर एको गणु र्ेदान् नानाकारान् स्फातटकवद्भाति तवतचत्रः ।
तर्न्नतश्िन्नश्चायर्जः कर्मफलैयमस्िं ससं ार्वान्ितवनाशं हररर्ीडे ॥ १७॥
ब्रह्मा तवष्णू रद्रहुिाशौ रतवचन्द्रातवन्द्रो वाययु मञ इिीत्थं पररकल््य ।
एकं सन्िं यं बहुधाहुर्तम िर्ेदाि् िं ससं ार्वान्ितवनाशं हररर्ीडे ॥ १८॥
आचायाांनी के लेल्या श्रीहरीच्या स्ितु िि आचायाांच्या बोलण्यािलेच सवम सार रूपाने
प्रकटलेले पाहून सवम तवद्वान वैतदकानं ा अपवू म आनदं झाला. एक नवीन दृष्टी त्यानं ा
तर्ळाली. त्यानं ी र्रार्र आचायाांच्या हररतर्डे स्िोत्राच्या नकला करून घेिल्या. त्या
त्यांनी तवष्णसु हस्त्रनार्ा इिक्याच पतवत्र र्ानल्या. त्या निं र आचायाांनी तिथेच म्हटलेल्या
र्गवान् श्रीतवष्णर्ु जु ंग स्िोत्राच्याही नकला उिरून घेिल्या. आचायाांच्या प्रखर
वैराग्याचा सवाांवर जबरदस्ि प्रर्ाव पडला. तनत्याच्या प्राथमनिे तवष्णर्ु जु गं स्िोत्र गायले
जाऊ लागले. र्जु गं प्रयािाि असलेली ही रचना अत्यंि हृद् आहे. त्यांि र्गवान्
श्रीतवष्णंच्ू या सक्ष्ू र् व सवमव्यापकत्वाची कल्पना अत्यिं सहजिेने आचायाांनी लोकाच्ं या
र्नावर तबंबवली आहे.
॥ श्रीतवष्णर्ु जु ङ्गप्रयािस्िोत्रर्् ॥
तचदश
ं ं तवर्ंु तनर्मलं तनतवमकल्पं तनरीहं तनराकारर्ोङ्कारगम्यर्् ।
गणु ािीिर्व्यक्तर्ेकं िरु ीयं परं ब्रह्म यं वेद िस्र्ै नर्स्िे ॥ १॥
तवशद्ध
ु ं तशवं शान्िर्ाद्न्िशन्ू यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपर्् ।
अतदग्दशे कालव्यवच्िे दनीयं त्रयी वतक्त यं वेद िस्र्ै नर्स्िे ॥ २॥
र्हायोगपीठे पररभ्राजर्ाने धरण्यातदित्त्वात्र्के शतक्तयक्त
ु े।
गणु ाहस्करे वतितबम्बाधमर््ये सर्ासीनर्ोङ्कतणमकेऽष्टाष कराब्जे ॥ ३॥
सर्ानोतदिानेकसयू ेन्दल
ु ोतट- प्रर्ापरू िल्ु यद्तु िं दतु नमरीष कर्् ।
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न शीिं न चोष्णं सवु णामवदाि- प्रसन्नं सदानन्दसतं वत्स्वरूपर्् ॥ ४॥
सनु ासापटु ं सन्ु दरभ्रल
ू लाटं तकरीटोतचिाकुतञ्चितस्नग्धके शर्् ।
स्फुरत्पण्ु डरीकातर्रार्ायिाष कं सर्त्ु फुल्लरत्नप्रसनू ाविसं र्् ॥ ५॥
लसत्कुण्डलार्ृष्टगण्डस्थलान्िं जपारागचोराधरं चारहासर्् ।
अतलव्याकुलार्ोतलर्न्दारर्ालं र्होरस्फुरत्कौस्िर्ु ोदारहारर्् ॥ ६॥
सरु त्नाङ्गदैरतन्विं बाहुदण्डै- श्चितु र्मश्चलत्कङ्कणालङ्कृ िाग्रैः ।
उदारोदरालङ्कृिं पीिवस्त्रं पदद्वन्द्वतनधिमू पद्मातर्रार्र्् ॥ ७॥
स्वर्क्तेर्षु सन्दतशमिाकारर्ेवं सदा र्ावयन्सतं नरद्धेतन्द्रयाश्वः ।
दरु ापं नरो याति ससं ारपारं परस्र्ै परे भ्योऽतप िस्र्ै नर्स्िे ॥ ८॥
तश्रया शािकुम्र्द्तु ितस्नग्धकान्त्या धरण्या च दवू ामदलश्यार्लाङ्ग्या ।
कलत्रद्वयेनार्नु ा िोतर्षिाय तत्रलोकीगृहस्थाय तवष्णो नर्स्िे ॥ ९॥
शरीरं कलत्रं सिु ं बन्धवु गां वयस्यं धनं सद्म र्ृत्यं र्वु ं च ।
सर्स्िं पररत्यज्य हा कष्टर्ेको गतर्ष्यातर् दःु खेन दरू ं तकलाहर्् ॥ १०॥
जरे यं तपशाचीव हा जीविो र्े वसार्तक्त रक्तं च र्ासं ं बलं च ।
अहो देव सीदातर् दीनानक
ु तम्प- तन्कर्द्ातप हन्ि त्वयोदातसिव्यर्् ॥ ११॥
कफव्याहिोष्णोल्बणश्वासवेग- व्यथातवस्फुरत्सवमर्र्ामतस्थबन्धार्् ।
तवतचन्त्याहर्न्त्यार्सङ्ख्यार्वस्थां तबर्ेतर् प्रर्ो तकं करोतर् प्रसीद ॥ १२॥
लपन्नच्यिु ानन्ि गोतवन्द तवष्णो र्रु ारे हरे नाथ नारायणेति ।
यथानस्ु र्ररष्यातर् र्क्त्या र्वन्िं िथा र्े दयाशील देव प्रसीद ॥ १३॥
र्जु ङ्गप्रयािं पठे द्स्िु र्क्त्या सर्ाधाय तचत्ते र्वन्िं र्रु ारे ।
स र्ोहं तवहायाशु यष्ु र्त्प्रसादा- त्सर्ातश्रत्य योगं व्रजत्यच्यिु ं त्वार्् ॥ १४॥
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इति श्रीर्त्परर्हसं पररव्राजकाचायमस्य श्रीगोतवन्दर्गवत्पज्ू यपादतशष्यस्य
श्रीर्च्िङ्करर्गविः कृ िौ श्रीतवष्णर्ु जु ङ्गप्रयािस्िोत्रं सम्पणू मर्् ॥
आचायम म्हणिाि,

तनगमणु , सवमव्यापी, पतवत्र, र्ेदशन्ू य, तनररच्ि, तनराकार िरीही
ॐकाराच्या यथाथम तचिं नाने अनर्ु वास येणाऱ्या, गणु ाच्ं या अतिि व
अव्यक्त असनू ही जागृिी, स्व्न व सर्षु प्तु ी, ह्या जीवांच्या अवस्थांचे साष की
(िरु ीयं) असणाऱ्या र्गवान् श्रीतवष्णंनू ा र्ी जाणीवपवू मक नर्स्कार करिो. १.

परर्शद्ध
ु , तशवस्वरूप, शांि, आदी व अंि नसणाऱ्या,
जगज्जीवन असणाऱ्या सि,् तचि,् आनदं रूपाने देश,काल, तदशा व वस्िूसह
सवमव्यापी अखंड, सवमकाली (म्हणजे र्िू -र्तवष्य नसलेला) सयू मसापेष क
तदशाचं े बधं न नसलेला असे वेदानं ी वणमन के लेल्या र्गवान् श्रीतवष्णनंू ा र्ी
वदं न करिो. २.

(बद्रीनाथ, बतद्रके दार, पढं रपरू इत्यादी) र्हायोगतपठािं
आपल्या उज्वल िेजाने राहाणाऱ्या, अपन्चीकृ ि पचं र्हार्िू ासं ह सवम
शक्तींसह असणाऱ्या र्हातवष्णंचु े नार्ीपासनू हृदयापयांिच्या
(वतिर्डं ळाि) प्रदेशांि अष्टदलयक्त
ु कर्लासनांि तत्रगणु प्रकाशात्र्क
्यान करू या. ३.

एकाच वेळी उदय पावलेल्या कोट्यावधी सयू ाांच्या िेजासर्
व कोटी चद्रं ासर् शीिल कांिी र्गवान् श्रीतवष्णंचू ी आहे. तिथें नजर स्थर
होणे फार कठीण आहे असे असनू ही त्यांचे िेज ना उष्ण ना थंड असे
आहे. जणू शद्ध
ु बावनकशी सोनेच. खरे िर प्रसन्न व िेजस्वी, आनदं व
ज्ञान हेच त्यांचे स्वरूप आहे. ४.
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अत्यिं देखणे नाक व नाकपडु ् या, रे खीव र्वु या,
र्व्यकपाळ, र्स्िकावर िेजस्वी र्क
ु ु ट, त्याखाली रळणारे तस्नग्ध
काळेकुरळे के स, उर्लत्या कर्लासर् नेत्र, कानांि व गळ्यांि िेज:पजंु
रत्नार्रणे इत्यादींनी र्गवान् श्रीतवष्णू अत्यंि र्नोहर तदसि आहेि. ५.

कणमकंु डलांची प्रर्ा दोन्ही गालावर पसरली आहे.
जास्वंदीच्या फुलाि असलेल्या आरक्तवणामचे ओठ र्दं तस्र्िाने अत्यंि
र्नोहर तदसि आहेि. गळ्यांि धारण के लेल्या कल्पवृष काच्या फुलांच्या
सगु ंधाने वेडावलेले भ्रर्रांचे थवे त्या हारा र्ोविी रंजी घालीि आहेि.
कंठाि कौस्िर्ु र्णी व िािीवर तदव्य रत्नहार शोर्ि आहेि. ६.

र्गवान् श्रीतवष्णंच्ू या दडं ावर अंगद नार्क बाहू र्र्षू ण असनू
त्यािं तवतवध तदव्य रत्ने जडलेली आहेि. र्नगटावर सिि चर्कणारी चार
सवु णम कंकणे आहेि. त्याच
ं े पोट त्रीवळींनी अत्यिं आकर्षमक तदसि असनू
त्यानं ी तदव्य तपिाबं र धारण के लेला आहे. उर्य चरण इिके कोर्ल आहेि
कीं कर्ळालाही इिकी कोर्लिा नाही. ७.

श्रद्धा व र्ाव यासं ह तनरपेष क उपासना करणाऱ्या स्वि:च्या
र्क्तासं ाठी िे कधीच तवन्र्ख
ु नसिाि. शर्ाने र्न व दर्ाने इतं द्रये ज्यानं ी
तवर्षयदरू सारून त्यांच्या चरणी र्ाव धारण के ला आहे त्यांना दस्ु िर
र्वसागर हसि खेळि पार करून देणारे सक्ष्ू र्ािील सक्ष्ू र् व तवशालािील
तवशाल असणाऱ्या र्गवान् श्रीतवष्णंनु ा र्ाझा नर्स्कार असो. ८.

हे र्हातवष्णो! आपणास लक्ष्र्ी सारखी र्ऊर्ल
ु ायर् कािं ी
असलेली शािं पत्नी व पृथ्वी सारखी दवु ाांकुरांनी सश
ु ोतर्ि काळी-सावळी
दसु री पत्नी आहे. या दोघींर्ळ
ु े आपण सदैव सिं ष्टु असिा. अशा
त्रैलोक्यांिल्या सवमश्रेष्ठ गृहस्थाला र्ाझे सदैव नर्स्कार असोि. ९.
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हे प्रर्ो! हे र्हातवष्णो, र्ी गृहस्थ आहे खरा पण र्ाझी स्थिी
आपल्यासारखी नाही. र्ला र्ाझे शरीर, र्ाझी पत्नी, र्ाझी र्ल
ु े, नािलग,
तर्त्र, सपं त्ती, घर-दार, नोकर-चाकर व हे जग खरे वाटिे व त्यांिच र्न गंिु ले
आहे. िे सवम सोडण्याची कल्पनाही दःु ख देिे, पण र्ृत्यनू िं र दरू कुठे िरी
अज्ञािाि जाण्यापवू ीच हे प्रर्ो र्ला आपला आश्रय द्ा व या र्ोहािनू
र्ाझी सटु का करा. १०.

जरा नार्क तपशाच्च र्ाझ्या र्ागे लागलेले आहे. हे तपशाच्च
रोजच र्ाझ्या शरीरािील धाि,ू रक्त, र्ांस इत्यादी थोडे थोडे करून खाि
आहे. र्ाझी शक्ती नष्ट करीि आहे. हे प्रर्ो आपण दीनांचे दयाळू आहाि.
र्ी दैन्यार्ळ
ु े थरथरा कांपि असनू आपण र्ाझ्याकडे दल
ु मष क करू नका. ११.

हे प्रर्ो! र्ला र्ृत्यू सर्ीप आल्याचे चागं लेच जाणवू लागले
आहे. कफ वाढला आहे. त्याने नाड्या व्यापनू तपत्ताचा प्रवाहच खटंु ला आहे.
त्यार्ळ
ु े दर्ा लागल्यासारखे झाले आहे. र्र्मस्थाने व अस्थीबधं ने वेदनानं ी
व्याप्त झाली आहेि. ह्या व्याधींच्या र्याने र्ी त्रस्ि झालो आहे. हे प्रर्ो! ह्या देहिादात्म्यापासनू कृ पाकरून िचू र्ला र्क्त
ु कर. एवढी कृ पा र्जवर करच. १२.

हे र्हातवष्णो! हे अनिं ा, हे गोतवंदा, हे र्रु ारे , नाथ,
नारायणा, अशा र्ी िल
ु ा सारख्या हांका र्ारीि आहे. र्ख
ु ांि येईल िे
नार् उच्चारीि आहे. िंू अत्यंि दयाळू आहेस रे ! िंू र्ाझ्यावर अशी
कृ पा कर कीं िझु े र्ला सिि स्र्रण राहील. र्ाज्यावर प्रसन्न हो. १३.

र्जु ंगप्रयािांि रचलेले हे स्िोत्र जो आपले तचत्त र्गवान्
श्रीतवष्णु ह्याच्ं याशी एकरस करून र्तक्तर्ावाने म्हणेल िो देहिादात्म्यिे
पासनू सटु ेल. जगाच्या सत्यिवापासनू , स्वकिृमत्वा पासनू व
र्ोक्तृत्वापासनू सटु ेल. िझ्ु या प्रसादाने िझ्ु याशी िो एकरूप होऊन र्क्त
ु
होईल. १४.
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आचायम ज्याप्रकारे एकाग्र होऊन र्गवान् श्रीतवष्णंनु ा आळवीि होिे िे पाहून
अनेकांचे नेत्र पाणावले. त्यानं ा ही प्राथमना म्हणजे स्वि:च के लेली प्राथमना वाटली.
आचायम कर्मठ नसनू कर्मतनष्ठ र्क्तीर्ागी असनू र्तक्तर्ागामचा परु स्कार करीि आहेि हे
त्यांनी जाणले. त्यांनीही िोच र्ागम आचरण्याचा तनश्चय करून आचायाांचा अर्िू पवू म
असा सत्कार के ला. सवाांचा प्रेर्ळ तनरोप घेऊन आचायम हररहरहून तनघाले.
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श्रांग
ृ रे ीस मठ स्थापिा
आचायाांना आिां िंगु र्द्राकाठी उर्ारलेल्या सरस्विी र्तं दराची ओढ लागली.
ज्या स्थानी शारदार्ािा गप्तु झाली होिी त्या शृगं ेरीला आचायम आले. आपल्या
तशष्यपररवारासह आचायम शृगं रे ीस रातहले. ‘शारदा र्तं दर’ इथेच स्थापन के ले होिे. त्याचे
सश
ु ोतर्करण आचायाांच्या देखरे खीखाली झाले. िंगु र्द्रा म्हणजे िंगु ा आतण र्द्रा या दोन
नद्ांचा सगं र् होऊन त्या दोघी एकत्र आल्या म्हणनू पढु े तिला िंगु र्द्रा असे म्हणू लागले.
शृगं ेरीचा हा सगं र् अपवू म तनसगम सातन्न्यार्ळ
ु े फारच रम्य आहे. सरस्विीच्या
वास्िव्यार्ळ
ु े अ्यातत्र्क िेज त्यांि र्रले गेले आहे. त्यार्ळ
ु ें रम्य तनसगम, शारदा र्तं दर
व अ्यातत्र्क िेज ह्या तत्रवणे ी सगं र्ाच्या पाश्वमर्र्ू ीवर आचायाांना चौथा र्ाठ स्थापन
करण्याची प्रेरणा झाली. त्यानं ी चवथ्या धर्मतपठाची इथे स्थापना के ली. त्याचप्रर्ाणें
र्गवान् तशवाक
ै ी ‘र्ोग’ तलगं ाची स्थापना शृगं ेरीि
ं डून प्राप्त झालेल्या ५ तशवतलगं ापं क
के ली. शृगं ेरीर्ठाचे प्रर्ख
ु म्हणनू आचायाांनी हस्िार्लकाचायाांची नेर्णक
ू के ली.
आचायम शृगं ेरीला बराच काल थांबले. आचायाांनी इथल्या वास्िव्याि आजवर स्थापन
के लेल्या धर्मतपठांचा आढावा घेिला.
आचायाांची दृष्टी अत्यिं तवशाल होिी. वैतदक परंपरा जोपासिाना सवम सार्ान्य
गृहस्थापासनू िे वेदज्ञ व िंत्रज्ञ ह्या सवाांचा अत्यंि सखोल तवचार त्यांनी के ला. प्रखर
बतु द्धवादीसद्ध
ु ां त्यांच्या र्ाव व र्क्ती ह्याच्ं याकडे आकतर्षमि झाले. ह्याचे र्ख्ु य कारण
म्हणजे आचायाांची अहक
ं ारशन्ू य वृत्ती. स्वि: पणू म तवरक्त. त्यांचा सग्रं ह म्हणाल िर फक्त
ईश्वरप्रेर्ाचा. र्ौतिकािल्या कोणत्याच वस्िचू ी त्यानं ा कधीच आसक्ती नव्हिी. वृत्तीि
ष कर्ाशीलिा इिकी खोलवर रजलेली होिी कीं प्रत्येक कृ िी के वळ र्ल
ू र्िू ईश्वरीय ित्त्व
अगं ीकारूनच िे करीि असि. त्यािं प्रतितक्रयेला जराही वाव नव्हिा. आचायाांच्या ह्या
वास्िव्याि अहोतबलहून जगन्नाथपरु ीला आपल्या र्ठािं गेलेले पद्मपदाचायम शृगं ेरीला
आचायाांना र्ेटायला आले. आचायाांना वंदन करून परु ीच्या कायामचा अहवाल त्यांना
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सांतगिला. वंग व कतलगं ह्या देशांि असलेल्या राजांनी व राज्यािील प्रतितष्ठि सर्ाज
घरु ीणींनी वैतदक सनािनधर्ामच्या अद्वैि र्िाचा स्वीकार के ला आहे व धर्मतपठाला
राजर्ान्यिा प्राप्त झाली आहे. ह्याच र्क्ु कार्ाि िोटकाचायम व सरु े श्वराचायम हे दोघेही
आचायाांच्या दशमनास आले. त्या दोघांनी आपल्या र्ाठािल्या कायामबाबि आचायाांना
सर्ग्र र्ातहिी तदली. त्या र्ातहिीच्या आधारे आचायाांनी त्यांना तवशाल दृष्टीकोन तदला.
सार्जं स्य, िारिम्य व सहानर्ु िू ी ह्यांच्या सहाय्यानेच सवमसार्ान्यांना झेपल
े , आचरण
करिा येईल अशा सो्या र्तक्तर्ागामचा उपदेश करण्या तवर्षयी बहुर्ोल सचू ना तदल्या.
त्या निं र आचायम त्याच्ं या जन्र्गावाहून म्हणजे कालटीहून आलेल्या र्क्ताचं ी इच्िा
जाणनू कालटीला आपल्या र्ािेच्या सर्ाधी दशमनासाठी तनघाले.
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कालटी व वत्रवेन्रमला भेट
आचायम र्ािेच्या तनधना निं र प्रथर्च कालटीला जाण्यास तनघाले होिे. अनेक
गावकरी शृगं ेरीला आचायाांच्या दशमनासाठी आलेले होिे. आचायाांच्या र्ािेच्या तनधन
सर्यी गावकऱ्याच्ं या कडून घडलेल्या विमनाबिल त्यानं ा आिां पश्चात्ताप होि होिा व िो
त्यानं ी व्यक्तही के ला होिा. पण आचायम परि कालटीला आपल्याकडे येिील तकंवा नाही
ह्या बिल त्याच्ं या र्नािं धाकधक
ू च होिी. कारण कालटी सोडिाना आचायम
तचत्सख
ु ासह जेंव्हा तनघाले होिे िेंव्हा गावकऱ्यांनी त्यांची दखलही घेिली नव्हिी. पण
आचायाांनी ह्या र्ेटीि कोणत्याच गावकऱ्याला दरु ान्वयानेही त्याची जातवव तदलेली
नव्हिी. आचायाांनी त्यांचे अत्यंि प्रेर्ानेच स्वागि के ले होिे. त्यार्ळ
ु ें आपल्या विमनाने
तनर्ामण झालेला कलंक धऊ
ु न काढायचा असे र्नाशी ठरवनू च आचायाांच्या स्वागिाची
ियारी धर्ु धडाक्याि करायची त्यांनी ठरवले.
सवमच गावकरी ह्या र्हात्म्याच्या दशमनासाठी उत्सक
ु होिे. आचायम चार कोसावर
येिांच त्यांचे स्वागि अत्यिं र्व्य जनसर्दु ायाने प्रचडं जयघोर्षाि व तवतवध
वाद्ाच्ं या गजरािं के ले. अत्यिं तशस्िबद्ध तर्रवणक
ु ीने र्गं लवाद्ाच्ं या गजरािं
आचायाांना फुलानं ी सजवलेल्या पालखी जवळ आणले. कालटीच्या तवद्वान पतं डिानं ी
आचायाांची पाद्पजू ा के ली. सवु ातसनींनी पचं ारिी ओवाळली. ग्रार्ातधकाऱ्यानें
आचायाांना पालखीि बसण्याची तवनिं ी के ली. आचायाांनी त्याच ष कणी एक तवलष कण
कृ िी के ली. त्यांनी पालखीि आपल्या जवळचे र्ोष क तलगं व कै लासावर प्राप्त झालेले
सौंदयमलहरीची वंदनीय पोथी ठे वली. अत्यिं तवनयाने त्यावर त्यांनी पष्ु पांजली अपमण
के ली व र्तक्तर्ावाने नर्स्कार के ला. काहीही न बोलिा कोणाच्याही र्ावना न दख
ु ाविा
आचायाांनी पालखीचा असा सन्र्ान के ला. िे पाहून तचत्सख
ु ाचायम ह्यांच्या सह सवमच
गतहवरले. आचायाांची पराकाष्ठेची तवरक्ती, तवनय, तनरतर्र्ानवृत्ती त्यांना आदशम व
अनक
ु रणीय वाटली. कालटीि आचायम प्रथर् आपल्यां र्ािेच्या सर्ाधी जवळ आले.
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आचायाांच्या र्ावना िरल झाल्या. त्यांनी सद्गतदि होऊन वंदन के ले. त्यांच्या
अंि:करणाि जरी पणू म जाणीव होिी कीं आपण स्वेच्िे ने तिच्या उदरी अविरलो असलो
िरी आपल्या प्राप्तीसाठी व प्राप्ती निं रही तिने के लेल्या अपार कष्टला व त्यागाला िोड
नव्हिी. सवामि र्ोठा आघाि तिने पिीतनधनाचा सोसला व निं र आपल्या तवरहाचा
सोसला. पत्रु ाबिल आईच्या काय र्ावना असिाि हे आचायम पणू म जाणि होिे. तवद्वान
वैतदक-यातज्ञक इत्यादींकांनी हळूच आपल्या उपवस्त्राने आपले डोळे तटपले.
कालटीिल्या वैतदक ब्राह्मणानं ी अत्यंि सन्र्ानाने आचायाांचा सत्कार के ला.
अनेक गृहस्थांनी आचायाांचा अनग्रु ह घेिला. आचायम सवाांना सिं ोर्ष देि होिे. एका
तवद्वान गृहस्थाने अनग्रु ह घेिला व अत्यिं नम्रिेने तवचारले , “प्रर्ो! र्ी आपल्या
अनग्रु हाने धन्य झालो खरा पण र्ला हा योग प्राप्त झाला कीं नाही हे कसे कळेल?” ह्यावर
आचायम पटकन् आपल्या र्धरु वाणीने म्हणाले, “र्गवान् श्रीकृ ष्णांनी अजमनु ाला ह्याच
प्रश्नाचे उत्तर देिाना उत्तरगीिेि जे सांतगिले िेच आपण ्यानाि ठे वा! र्गवान् श्रीकृ ष्ण
म्हणिाि.
“ज्ञानार्ृिेन िृप्तस्य कृ िकृ त्यस्य योतगनः ।
न चातस्ि तकतञ्चत्किमव्यर्तस्ि चेन्न स ित्त्वतवि् ॥ २३॥”
“ज्ञानार्ृि प्राशनाने िृप्त होऊन आपली किमव्ये पार पाडण्यांि ज्याने धन्यिा
तर्ळवली आहे, त्याला ह्या तवश्वांि स्वाथम साधण्याचे काहीही कायम उरलेले नाही. पण
िसे झाले नसेल िर िो ित्त्व जाणलेला योगी नव्हे!” ह्या कालावधीि आचायाांनी
सवमसार्ान्य गृहस्थी लोकांना र्जनर्ागम सोपा करून सातं गिला. त्याच्ं या सांगण्यािल्या
आत्र्ीयिेर्ळ
ु े लोकांवर त्याचा चागं लाच प्रर्ाव पडला व लोक र्तक्तर्ागम चोखाळू
लागले. कालटीहून आचायम वृर्षश्वे राच्या दशमनासाठी वृर्षाचल येथे आले. तशवगरु व
आयाांबा ह्यांनी इथेच िप करून आचायाांची प्राप्ती करून घेिली होिी. आचायाांनी
नतं दके श्वराचे पजू न के ले. र्गवान् तशवाच
ं े पजू न के ले. निं र आचायम तिरूअनिं परु ला
म्हणजेच तत्रवेंद्रर् येथे आले. तत्रवेंद्रर्ला शेर्षशायी र्गवान् श्रीतवष्णचंु े र्तं दर आहे. त्या
र्तं दरािं आचायम आले. र्तं दराच्या व्यवस्थापकानं ी आचायम व त्याचं ा तशष्यपररवार
240

यांच्या तनवासाची उत्कृ ष्ट व्यवस्था के ली. त्या र्व्य र्तं दरािं तत्रकालपजू े खेरीज काहीच
कायमक्रर् होि नव्हिे. त्यार्ळ
ु ें आचायाांनी त्या व्यवस्थापकांना प्रवचनादी र्ागामने
जनसार्ान्यांना र्तक्तर्ागम सर्जनू सांगण्याचा पररपाठ ठे वण्याचा आदेश तदला. त्यानसु ार
व्यवस्था झाली. धर्मजागृिीसाठी अशा गोष्टींची तनिािं गरज आचायाांनी व्यवस्थापकांना
पटवनू तदली. कारण र्तं दराच्या व्यवस्थापकाचं ी अशी सर्जिू होिी कीं र्तं दराचा पररसर
स्वच्ि ठे वला, तत्रकाळ पजू ा-अचाम के ली कीं आपली जबाबदारी सपं ली. त्यार्ळ
ु ें
आचायाांना आश्चयमच वाटले. त्यानं ी त्या व्यवस्थापकांचे स्वच्ििा, नीटनेटके पणा व
पजू ाअचाम ह्या गोष्टींचे र्नापासनू कौिक
ु के ले पण ह्या सवम गोष्टी िशाच चालू ठे वण्यास
सागं नू त्याला अ्यातत्र्क तवचाराच
ं ी बैठक प्राप्त करून तदली. त्यासाठी ‘र्नस्ु र्ृिीिला’
एक श्लोक सातं गिला,
“ब्राह्मणेर्षु तवद्वांस:तवद्वस:ु कृ िबद्ध
ु य: | कृ िबतु द्धर्षु किामर: किृर्षम ब्रह्मवातदन: ||”
आचायम म्हणाले, “ब्राह्मणांर््ये तवद्वान श्रेष्ठ, तवद्वानांर््ये कायम करण्याची बतु द्ध
असणारे श्रेष्ठ, कायमकरणाऱ्यार्ं ्यें ब्रह्मज्ञान असणारे सवमश्रष्ठे !” हे र्नचु े र्ागमदशमक ित्त्व
आपण कधी तवसरिा कार्ा नये. ह्या ित्त्वानसु ार सवमसार्ान्य लोकांच्या जीवनािं
धर्मपालन करिाना अनेक लहान र्ोठ्या अडचणी तनर्ामण होिाि. त्या प्रसगं ी त्यांना
र्ागमदशमन हवे असिे. िारिम्य वापरून शास्त्राधारे त्यांना जर र्ागमदशमन तर्ळाले िर धर्म
जागा राहिो. धर्ामची सटु सटु ीि व्याख्या सागं िाना आचायम म्हणाले, “यि: अभ्यदु यतन:
श्रेयसतसतद्ध: स: धर्म: |” म्हणजे ज्या वागणक
ु ीने इहलोकािं र्ौतिक सर्ृद्धी व परलोकािं
र्ोष क प्राप्त होिो त्याला धर्म म्हणावे. र्तं दराच्या व्यवस्थापकानं ा िे र्नापासनू पटले.

241

प्रकरण ३२ वे

काांची र्ेथें मठस्थापिा व िांतर विर्ािि
तत्रवेंद्रर्हून आचायम कन्याकुर्ारीला आले. निं र िीरपल्ली, रार्ेश्वर इत्यादी
िीथमष केत्रािं दशमन घेऊन कांचीला आले. कांचीला सवमिीथम नार्क सदंु र जलाशय आहे.
त्याच्या िीरावर तवश्वेश्वराचे र्व्य र्तं दर आहे. साि र्ोष कदायक पऱ्ु यांपक
ै ीच हे एक ष केत्र
आहे. यथासांग पजू ा करून आचायम र्क्त
ु ीर्डं पािं आले. तवश्वेश्वर देवालयाचा हा
र्क्त
ु ीर्डं प र्व्य व तवस्िीणम आहे. कांचीच्या र्क्ु कार्ािं आचायम आपल्या
तशष्यपररवाराला तचत्तशद्ध
ु ीसाठी दररोज कार्ाष कीदेवीची तवधीपवू मक पजू ा करण्यास सागं ि
व स्वि: पजू ा करीि. त्यांच्या ह्या वास्िव्यािं अनेक जणांनी अनग्रु ह घेिला. त्याचवेळी
काच
ं ीचा राजा राजसेन आचायाांच्या दशमनास आला. त्यानें आचायाांच्या सहवासािं
काहीकाळ सत्सगं के ला. त्याच्यावर आचायाांचा इिका प्रर्ाव पडला कीं त्याने
आचायाांचे तशष्यत्व करण्यास प्रारंर् करून त्यानं ा प्रसन्न करून घेिले. राजसेन राजाला
आचायाांनी अनग्रु ह देऊन आपला तशष्य के ले. त्यावेळी राजाने कांचीि तशव आतण
तवष्णू ह्यांची र्तं दरे उर्ारण्याचा सक
ं ल्प के ला. त्याप्रर्ाणे राजाने र्तं दरे उर्ारून आपली
नगरी र्तं दरर्य के ली. कांचीला दतष कणेंिील ज्ञानपीठ र्ानले जाि असे. त्या तपठाच्या
व्यवस्थापकांनी कांचीि एक सवमज्ञपीठ स्थापन के ले होिे. िे फार परु ािन काळापासनू
होिे. त्या तपठाचे पतं डि आचायाांच्या अद्वैि र्िप्रतिपादनाच्या िेजाने र्ारावले गेले.
त्यांनी आचायाांना “जगद्गरू
ु ” हा सन्र्ान देऊन “सवमज्ञतपठावर” आरोहण करण्याची
प्राथमना के ली. आचायाांनी िी प्राथमना स्वीकारली.
काचं ीि आचायाांचा अवणमनीय प्रर्ाव पडला. तशष्यपररवारही खपू र्ोठा झाला.
सघं टनाकुशल आचायाांनी काचं ीि धर्मपीठ स्थापन करण्याचा सक
ं ल्प के ला. राजाला िर
त्यार्ळ
ु ें आकाश ठें गणे वाटले. सर्ृद्ध अशा धर्मतपठाची स्थापना झाली. आचायाांनी
आपल्या जवळ असलेल्या दोन तलंगापैकी ‘योग’ तलंगाची स्थापना कांचीि के ली.
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आचायाांनी वयाच्या नवव्या वर्षामपासनू िे वयाच्या एकतिसाव्या वर्षामपयांि
िब्बल बावीसवर्षे सवम र्ारिर्र िीन वेळा अथक पररभ्रर्ण के ले. वैतदक सनािनधर्म
सार्ान्य लोकांना सहजिेने कसा आचरणांि आणिा येईल ह्याचे तनःसतं दग्ध र्ागमदशमन
के ले. दतष कणोत्तर सवमज्ञतपठावर आरूढ होऊन “जगद्गरू
ु ” झाले. खंडप्राय र्ारिासाठी चार
तदशांना चार धर्मतपठांची स्थापना के ली. गेयिा, र्धरु िा, सल
ु र्िा, र्ाव, र्क्ती, वैराग्य,
ज्ञान इत्यादींनी ओथंबलेल्या अगतणि स्िोत्र रचना के ल्या. प्रस्थानत्रयीवर र्ाष्ये के ली.
इिरही अनेक ग्रथं ावं र र्ाष्य के ले. अगतणि प्रवचने तदली. अगतणि तशष्य र्ारिर्र
तवखरु ले. सन्ं यासधर्ामचे पनु रज्जीवन के ले. तनस्पृहािेचा व प्रखर वैराग्याचा परर् आदशम
म्हणजे आचायम.
काचं ीिल्या वास्िव्यािं आचायाांना आपल्या परर्गरु ं चे स्र्रण होि होिेच.
त्यार्ळ
ु ें काचं ी धर्मतपठाची व्यवस्था लाऊन आचायम र्दरु ाई येथे आले. तिथें र्ीनाष की
र्तं दरांि श्रीचक्राची स्थापना करून परिले. कांचीि काही र्तहने वास्िव्य करून तिरपिी
येथे आले. ह्याच तठकाणी त्यानं ी “श्रीतवष्णु पादातदके शािं ” हे ५२ श्लोकांचे स्िोत्र रचले.
र्तं दराच्या व्यवस्थापकाच्ं या तवनिं ी वरून त्यांनी तिरपिीला “धनाकर्षमण” यंत्र स्थापनू
तदले. त्यार्ळ
ु े तिरपिी बालाजी र्तं दर सवाांि श्रीर्िं र्तं दर म्हणनू आजही प्रतसद्ध आहे.
तिरपिीहून आचायम कलहस्िी येथील तशवर्तं दरािं आले. त्यानिं र तचदम्बरर्् ह्या
गरु गौडपादाच्ं या गरु स्थानी आले. जगप्रतसद्ध नटराजाचे र्तं दर येथें आहे. ह्या नटराजाच्या
र्तं दरािल्या सर्ार्डं पािच पिजं ली आपल्या तशष्यानं ा व्याकरण तशकवीि असि.
गौडपादही आधी इथेच तशकि होिे. आचायाांनी ह्या सवम घटना र्नािं ठे ऊन पाचव्या
तशवतलंगाची स्थापना म्हणजे र्ोष क तलंगाची स्थापना इथे के ली. कै लास पवमिावर
र्गवान् तशवांकडून प्राप्त झालेल्या पांचही स्फतटक तलंगाचं े अशा प्रकारे स्थापना कायम
पार पडले. र्गवान् तशवांच्या आशीवामदार्ळ
ु े सपं णू म र्ारिर्र तवजय प्राप्त होि गेला.
त्यानिं र आचायम र््याजमनु ाला असलेल्या र्हालींगेश्वाराच्या र्तं दरांि आले. दतष कण
र्ारिाच्या िीथमयात्रेिले हे आचायाांचे अखेरचे दशमन होिे. कारण आचायाांना कांचीहून
बोलावणे आले होिे. आचायम र्हालींगेश्वराचे दशमन घेि असिा एक अपवू म घटना घडली.
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आचायाांनी दशमनाचेवेळी र्स्िक टेकविाचं आकशवाणी प्रकटली “सत्यं अद्वैिर्”् अद्वैि
वेदांि सत्य आहे. िी वाणी ऐकून आचायाांना कृ िाथम झाल्यासारखे वाटले. झालेला
आनद त्यांनी “नर्स्िे तगररजाकांि नर्ो नर्: त्रैलोक्यपतू जि | हरीनेत्राब्ज सपं ज्ू य
तनजपादकरोरहर्् ||” ह्या श्बदाि प्रकट के ला. “हे पावमिीपिे! हे त्रैलोक्यपतू जि तशवशक
ं रा
िल
ु ा नर्स्कार असोि. र्गवान् श्रीहरीच्या नेत्रांचा तवर्षय िझु ी चरणकर्ल पजू ा हाच
आहे. ” र्नोर्न र्गवान् तशवशक
ं रांना वंदन करून आचायम कांचीला परिले.
आचायाांनी चारही धर्मतपठाच्या आचायाांना आधीच बोलावणे धाडले होिे.
त्याप्रर्ाणें सरु े श्वराचायम, पद्मपादाचायम, िोटकाचायम व हस्िार्लकाचायम काचं ीला आले
होिे. आचायाांना थकवा नव्हिा कीं कधी त्यानं ा तवश्रािं ीची गरज र्ासली नाही. अपवू म
कर्मयोगीच होिे िे. त्यानं ी सरु े श्वराचायाांना द्वारके च्या धर्मतपठाची सवम व्यवस्था तवचारली.
िशीच िी इिरतह तपठांच्या आचायाांना तवचारली. कांचीच्या धर्मतपठािं चारही तपठाचं े
आचायम आल्यार्ळ
ु े कांची धर्मपीठ सवम नागररकांच्या कुिहू लाचा तवर्षय बनला.
आचायाांनी ह्यावेळी र्ठातधपिींना काही तवशेर्ष तनयर् सांतगिले. आचयम आपले
र्नोगि सांगि होिे आतण िेच तनयर् होि होिे. चारही पीठातधशांच्या उपतस्थिीि
आचायम म्हणाले, “सवम र्ठप्रर्ख
ु ांनी आपली काये पार पाडिाना वृत्ती तनस्पृह ठे वावी.
इिरांच्या कायामि ढवळाढवळ करू नये. र्ानवाच्या कल्याणाचे र्ळ
ू धर्म हेच आहे.
अद्वैि वेदािं ाला अत्यिं जपा. कारण हा तवदािं तशकविाना व्यवहारर्ेदाचा अभ्यास
अत्यिं र्हत्वाचा आहे. अद्वैि ित्त्वज्ञान जनसार्ान्यानं ा हररकथेच्या र्ा्यर्ािनू सागं ा.
पतं डिाच्ं या सर्ार्ं धनू र्ाडं ु क्यकाररका, ब्रह्मसत्रू इत्यादींच्या अभ्यासािनू सागं ा.
िरिर्र्ाव जागा ठे वा. अहक
ु वागणक
ू ठे वा. वृत्ती सदैव ष कर्ाशील ठे वा.
ं ार रतहि शद्ध
काळानसु ार सदं र्म बदलेले असिाि व त्यार्ळ
ु े बदलत्या सदं र्ामनसु ार शब्दांचे अथम बदलू
शकिाि ह्याचे र्ान ठे वा. वणामश्रर्धर्ामचा तनणमय करिाना र्नस्ु र्ृिी व र्ाष्ये ह्यांच्या
र्ा्यर्ािनू िकम घ्या पण उदारदृष्टी ठे ऊन िारिम्य वापरा. ऐतिहातसक घटनांना र्ागमदशमक
ित्त्व सर्जनू व्यवहारांि शास्त्राधारे सल
ु र्िा आणण्याचा प्रयत्न करा. हेकांड र्ांडू नका.
दर कंु र्र्ेळ्याच्या तनतर्त्ताने एकत्र येऊन तवचारांची देवाणघेवाण करा. त्याच वेळी रूढी,
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परंपरा, शास्त्र, अ्यात्र्, र्क्ती व कर्म ह्या तवर्षयांवर सवमसार्ान्याच्ं या आवाक्याचा तवचार
करून आवश्यक त्या सधु ारणा करा. धारणाशक्तीचा हळूहळू ष कय होि असल्याचे लष कांि
घेऊन दैनतं दन पाठ र्तं दरासारख्या तठकाणी आवश्यक त्या फे रफारांनी सल
ु र् करून द्ा.
वेदा्ययनाच्या पाठशालांर््ये र्तक्तर्ागामचे र्हत्व सर्जण्याची व्यवस्था करा. आचारतवचारांशी प्रार्ातणक राहा. पाखंड व कार्मठ्य र्ाजवू नका. ईश्वरातर्र्ख
ु राहा व इिरांनाही
करा. परु ाणाच्ं या व त्यािल्या ित्त्वज्ञानाच्या तशष कणाची सोय करा. कारण परु ाणे ईश्वराच्या
सगणु व्यतक्तर्त्वाची र्ाडं ारगृहे आहेि. परु ाणे योग्य व शद्ध
ु आचरणावर र्र देणारी
आहेि. त्यािं अनेक कथा िकामच्या पलीकडल्या आहेि. त्या सवमसार्ान्यानं ा त्याच्ं या
तदसिे िेवढेच सत्य र्ानण्याच्या कल्पनानं ा धक्का देऊन आत्र्ित्त्वािं डोकावण्याची
तजज्ञासा उत्पन्न करण्यासाठी योजलेल्या आहेि हे सवमिोपरी ्यानाि ठे ऊन त्याप्रकारचे
तशष कक ियार करण्यावर र्र असू द्ा. परु ाणािल्या गोष्टीना सवमिोपरी वेदांचा आधार
आहे हे ्यानाि असू द्ा.
“इतिहासपरु ाणानार्तप र्त्रं वेदर्ल
ू त्वाि व्याख्याि र्ागैः सर्ं ावयेि् ||”
इतिहास व परु ाणे ह्यांच्या कथानं ा वैतदकर्त्रं व अथम ह्याचं ा आधार आहे व त्यािं
ऐतिहातसक सत्याचा बोध करून देिाना त्यांच्याच व्याख्यांच्या अनर्षु गं ाने तवचार करणे
गरजेचे आहे. वैतदक सत्ये ही वैतदक ऋर्षींच्या वाक्यािील सत्ये आहेि. जी सक्ष्ू र् सत्ये
सार्ान्याच्ं या आकलनािं येऊ शकणार नाहीि िी आपल्या कथाच्ं या द्वारे सार्ान्यापं यांि
पोहोचवण्याचे कायम परु ाणे करीि असिाि. (ब्रह्मसत्रू र्ाष्य ३. ३) जे आपल्याला तदसि
नाही िे वैतदक ऋर्षींच्या तनर्मळ प्रज्ञेला यौतगक शक्तीने तदसि असिे.
सार्ान्य र्ाणसे सख्ं येने अतधक असिाि. त्यांना डोळ्यांनी तदसेल िेच खरे
वाटिे. त्यार्ळ
ु ें त्याच्ं यासाठी सशास्त्रर्िू ी पजू चे ा आदशम तनर्ामण करा. त्यांि सल
ु र्िा
आणा. त्याचं ा र्क्तीर्ाव दृढ होईल अशाच प्रवचनांची तनवड करा. तनत्यपाठासाठी
श्रीर्द्भगवद्गीिा, श्रीतवष्णसु हस्रनार्, गरु गीिा व स्फुटस्िोत्रे दैनतं दन व्यवसाय सार्ं ाळून
म्हणिा येिील अशा बेिाने योजा. अनेक लोकांच्या अनेकतवध उपासना असिाि. चक
ू
अथवा बरोबर असा तवचार करू नका िर त्या उपासना ईश्वरातर्र्ख
ु करणाऱ्या आहेि
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तकंवा नाहीि हे बघा. कर्म करणे सार्ान्यांना सहज जर्िे म्हणनू त्यांना आत्र्तवश्वास
उत्पन्न होईल अशा पद्धिीने अचमना र्क्तीचा उपदेश करा. कोणत्याही पथं ाचा अतर्तनवेश
ठे ऊ नका. कोणिाही नवीन पथं तनर्ामण करण्याच्या फंदाि पडू नका. र्ारिर्र सवमत्र
एकात्र्िा उत्पन्न होईल असे आचरण परस्परांच्या अनसु धं ानािनू ठे वा. आपलाच र्ठ
श्रेष्ठ अशी र्ावना कधीही ठे ऊ नका. र्ठािं र्ोग्यवस्िंचू ा सग्रं ह अतजबाि करू नका.
र्ठािं येणाऱ्या कोणत्याही वणामच्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे िच्ु ि करू नका. र्ठांि
सदैव पातवत्र्य राहण्यासाठी हररर्जनावर र्र द्ा! लोककल्याणासाठीच आपण सन्ं यास
घेिला आहे याचे र्ान ठे वा. लोकानं ी घरदार त्यागनू सन्ं यासी बनावे असे चक
ु ू नही र्नािं
आणू नका. त्यािं नेहर्ी दष किा घ्या! वृत्ती सन्ं यस्ि झाल्या खेरीज घेिलेल्या सन्ं यासार्ळ
ु े
होणारी अधोगिी ्यानािं ठे वा. सन्ं यासी हा इिराच्ं या जीवनावर जगणारा आहे अशी
सर्ाजाची र्ावना कदातप होणार नाही अशा पद्धिीने व्यवहार करा. “तवदर्षु ां तक्रयर्ाणं
कर्म परर्ाथमि: अकर्म एव |” ज्ञानी सन्ं यासी सर्ाजजीवनाची रहाटी सरु ळीि चालावी
म्हणनू िो जरी कायमरि तदसला िरी प्रत्यष कांि िो कायम करीि नसिो.
सत्य, प्रेर् व शांिी ह्याच्ं या तशकवणक
ु ीसाठी िकम शद्ध
ु व बतु द्धग्राह्य ित्त्वज्ञानाची
आवश्यकिा असिे. त्यासाठीं ईशस्िवने आहेि. तववेकचडू ार्णीचा उपयोग त्यासाठी
करा. इिर ईशस्िवने त्यासाठीच आहेि. आपल्या ित्त्वज्ञानाने र्ानवांर््ये बंधर्ु ाव
वाढेल इकडे लष क ठे वा. सवमच जीवानं ा ईश्वरप्राप्तीचा अतधकार असल्याचे सर्ाजाला
सर्जनू सागं ा. प्रत्येक जीवाला से वाटि असिे कीं र्ी इिरापं ष क
े ा वेगळा आहे, र्ाझी
आवड तनवड वेगळी आहे, र्ाझा स्वर्ाव वेगळा आहे. पण ही तर्न्निा वरवरची असिे
िी खरी नसिे. एका परब्रह्माचेच हे तवतवध अतवष्कार असिाि. पण त्यांना िे ज्ञाि नसिे.
िी अतवद्ा र्ाया असिे हे जाणनू त्यांना सर्जनू घ्या. त्याच्ं या स्वर्ाव वैतशष्ठ्यानरू
ु प
त्यांना ईश्वरातर्र्ख
ु करा. आजचे नवे उद्ा जनु े होणारे असिे. त्यार्ळ
ु े कालर्ानानसु ार
र्ठाच्या व्यवस्थेि काही बदल अपररहायम होिील िे बदल वैराग्यपणू म करा. अशावेळी
एकत्र येऊन बदलत्या पररतस्थिीवर सांगोपागं चचाम करून एकर्िाने तनणमय करण्यास
कचरू नका. ” आचायम आपले र्नोगि प्रकट करीि होिे प्रचडं तशष्य सर्दु ाय काना246

र्नाला एक करून त्यांचे र्नोगि आत्म्साि् करण्याचा प्रयत्न करीि होिा. पढु ें
आचायाांनी एक र्हत्वपणू म घोर्षणा के ली.
िे गंर्ीर वाणीने म्हणाले, “ उत्कृ ष्ट नेत्याची लष कणे सरु े श्वराचायाांर््ये आहेि. िे
कुशलव्यवस्थापक आहेि. तनणमय घेण्याची त्यांची ष कर्िा अपवू म आहे. र्ी आज आत्ता
आहे कदाचीि् काही काळानिं र नसेन. त्यार्ळ
ु ें आज या ष कणापासनू कांचीच्या तपठावर
सरु े श्वराचायम आरूढ होि आहेि. सवम तवर्षयािं त्यांचे अनश
ु ासन सवाांनी र्ान्य करावे.
आजपयांि द्वारके च्या ज्या धर्मपीठाचे िे र्र्षू ण होिे त्या द्वारके च्या धर्मतपठावर
तचत्सख
ु ाचायम आरूढ होिील. ह्या तचत्सख
ु ाचायाांनी र्ाझ्या सद्गरू
ु शोधन कायामपासनू
आयष्ु यर्र र्ला सावं लीसारखी साथ तदली आहे. त्याच
ं ी तवरक्ती, र्क्ती व र्ाझ्यावरील
तनष्ठा अपवू म आहे. र्ी धारण के लेला हा दडं व नर्मदार्ािेने पावन के लेला हा कर्डं लू
इथेच सरु े श्वराचायाांसाठी राहील. पादक
ु ा खेरीज कोण हक्क सांगेल? र्ाझा
ु ांवर तचत्सख
बतहश्चर प्राण म्हणजे कै लासावर र्गवान् तशवांकडून प्राप्त झालेल्या ह्या “सौंदयम लहरी”
र्ाझ्या “तशवानदं लहरींसह” प्राणरूपाने आपणा सवाांसाठी ठे ऊन जाि आहे. हे ऐकून सवम
तशष्य झटकन उठून उर्े रातहले. आचायम हे काय बोलि आहेि? त्याच्या र्नािं र्ावनांचा
काल्लोळ उडाला, इिक्यांि आचायाांनी आपल्या र्धरु वाणीने “र्ज गोतवंदर्् र्ज
गोतवंदर्् “ हे आपल्या गरू
ु ं च्या नावाचा उल्लेख असलेले व गरु गोतवदं यिींना तप्रय
असलेले र्जन म्हणायला सरु वािं के ली. “र्ज गोतवदं र्”् ची गर्ं ीर धनू सपं णू म तशष्यानं ी
र्धरु स्वरािं आचायाांच्या सरु ािं सरू तर्ळवनू म्हणायला सरु वािं के ली. सवम तशष्याच्ं या
एका सरु ाने काचं ीर्ठाचा आसर्िं र्रून गेला.
असे काही ष कण गेले आतण एकाच वेळी एकाच ष कणी धनू थांबली! नीरव शांििा
पसरली. कारण . . . . . आचायम आसनावर नव्हिे! दडं िेजाळला होिा. कर्डं लू प्रर्ावी
तदसि होिा. पादक
ु ा िेज:पजंु तदसि होत्या आतण सौंदयमलहरीच्या पोथीिनू व त्याखाली
असलेल्या तशवानदं लहरींच्या पोथीर्धनू शीिलप्रकाश बाहेर पसरि होिा. आचायाांचे
आसन ररकार्े होिे. सरु े श्वराचायम डबडबलेल्या नेत्रांनी व तवस्फारलेल्या नजरे ने
आसनाकडे एकटक पहाि रातहले. तचत्सख
ु ांनी पढु ें होऊन पादक
ु ा हृदयाशी कवटाळल्या!
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िोटकाचायाांनी पढु े होऊन आचायाांच्या ररकाम्या आसनाला आपल्या दोन्ही र्जु ांनी
तर्ठी र्ारि, “ अतिदीनतर्र्ं पररपालय र्ां र्व शक
ं र देतशक र्े शरणर्् ॥” म्हणनू आिम
प्राथमना आरंतर्ली. सपं णू म सर्ा िटस्थिेने हे पहाि होिी. त्यावेळी तचत्सख
ु ाचायम कािर
स्वरांि म्हणि होिे,
“ र्नोबदु ्् यहङ्कारतचत्तातन नाहं न च श्रोत्रतजह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योर्र्तू र्ः न िेजो न वायःु तचदानन्दरूपः तशवोऽहं तशवोऽहर्् ॥ १॥“
िेज िेजािं तवलीन झाले होिे. सरु े श्वराचायम र्ावतवर्ोर आवाजािं म्हणाले
ॐईशान:सवमतवद्ानार्ीश्वर:सवम र्िू नार्् |
ब्रह्मातधपतिब्रमह्मणोतधपतिब्रमह्मा तशवो र्े अस्िु सदातशवोर्् ||
आतण अश्रपु णू म नेत्रानं ी सरु ेशराचायाांनी आसनाला साष्टागं नर्स्कार घािला व
तन:शब्द झाले.

|| लेखि सीमा ||
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सदं र्म ग्रंथाचं ी यादी
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