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अ�कलकोटची भमूी ही �वाम��या वा�त�ाने
पनुीत झाललेी आह.े सोलापरू�न �वामी जे
अ�कलकोटला आल ते शेवेट पय�त तथेचे रा�हल.े
अ�कलकोट ह मे�ुयतः ताल�ुयाच �ेठकाण
असनू त सेोलापरू �ज��ात आह.े सदर ��े हे



महारा� आ�ण कना�टक�या सीमवेर आह.े समथ�
भ� ह �ेठकाण प�व� आ�ण �ासा�दक मानतात.
हजारो भ�ा�ंया मनोकामना पणू� करणार �ेवामी
आज �ह यथे आेहते अशी भ�ाचंी पणू� ��ा
आह.े

�ी वटव�ृ म�ंदर
अ�कलकोटचा �वकास म�ुय�व के�न या
म�ंदराच �ेव�थापनान झेा�याच �ेदसत.े यथे एेक
भ� �वामी म�ंदर आह.े �यात म�ुयतः �ी�या
पा�का, �शव�ल�ग, �वाम��या �मतृी व�त,ु �वचन
हॉल छोट�शी �नवास �व�थाही आह.े या
प�रसरात �वशे करताच मन �वामीचरणी गुंतनू
जात.े �वाम�नी अनके लीला याच प�रसरात
केल�ेया आहते. या प�रसरात वटव�ृा खाली
छोटयाशा म�ंदरात �वाम��या पा�का आहते
�याला कानं लाव�यावर अनके वादयाचं आेवाज
यतेात असा भ�ाचंा अनभुव आह.े �वाम�चा
�याचं जेीवन कालात सव�� वावर होता पण जा�त



यथे वे चोळ�पाच मेठात होता. अनके �स� प�ुष
�याकाळ� व नतंरही या �ठकाणी यऊेन ग�ेयान हेे
पा�व�य वाढललेचे आह.े वटव�ृ म�ंदरातही
सकाळ� अ�भषके, ��ापठण चालत.े यथे अेनके
जनु फेोटो लावलले आेहते. यथेचे मा�ती म�ंदर,
व �शव �प�डआह.े सात�यान येथे भेजन क�त�नाचे
व आ�या��मक �वचनहेी चालतात. ��काल
आरती होत.े जवळच स�ंथानच ऑे�फस आह.े
भ� �� �पान येथे सेवेा अप�ण क� शकतात.
सदर ��ट माफ� त यथे मे�ंदरालगत भ�
�नवासाची � व�था आह.े तसचे गाणगापरू
र��याला अ�यावत अस भे��नवास ५-६
इमारती �व�पात भ�ा�ंया सवेसे हजर आह.े
तथे छेोटखेानी उपहार गहृ आह.े यथेचे �वाम�चे
कायम�व�पी स�ंहालय आह येात �वाम��या
जीवनदश�न घडवणार फेोटो व व�त आूहते.
�यातील काही फोटो अच�बीत करतात. यथेहेी
�वाम�ची एक मतू� आह.े यथे पेा�क�ग व



राह�याची उ�म सोय आह.े

वटव�ृ म�ंदर अ�कलकोट
अ�कलकोटच �ेवामी वटव�ृ मदं�रात
पोच�यावर �ी�वामी महाराजाचंी शातं मतू�
प�ह�यावर भान �वसरायला होत. माणसाचे
अहभंाव आपसकु गळनूपडतात. �या आनदंाचे
�व�षेण करता यणे अेश�यअसत,े परतंु
डो�यात आपोआपआनदंा� तुरळतात. ही
कोणती शरणागती असत जेी दतेाना राग लोभ
म�सर मोह व मायने �ेासल�ेया मन�ुयासही
आनदं दते,े कळतनाही. अस वेाटत के� जगात
हचे एकमवे चरण�य आहते जथे डेोके टकेवनू
आपल सेखु �ःख, पाप-प�ुय, सार मेनोगत,
मनोरथ सागंनू टाकाव.ेबालह� ह� धरावा. �साव-े
फुगाव,े लाड करवनू �याव!े �वामी महाराजाकंडे
अशी कोणती जा� आह �ेयामळु शेहरातनू
आललेी त�णाई स�ुा तासन त्ास पारायणाला
बसतात. रागंते ग�गाट करणारी ब�च केंपनीही



गाभाया�त पोच�यावर शातं होतात! खरच, �वामी
महाराजानंी अ�कलकोटला �कट होवनू
आप�या सवा�च आेय�ुय उजळनू टाकल आेह!े

"ज अेन�य भावान मेला शरण यतेात, �याचंा
योग�मे मी �वतः चालवतो."
�वामी नाम सदा मखुी वसो. �वामी कमलचरणी
मम �न�य �ाण�वसावा �मळतो.
�वामी कमलचरणी �वसावनु तरी पाहा त�ुही सव�
��चती यतेस �ेवामी अभय वचनाची
"�भऊ नकोस मी त�ुया पाठ�शी आह"े

समाधी मठ
चोळ�पाच �ेनवास�थान व नतंरच सेमाधी �थान हे
बधुवार पठेेत आह हेा जनु खेानी वाडा स�या
नतूनीकरण चाल आूह.े जवळच �वाम�नी
पनुज��वत केललेी �वहीर, �वयभं गूणपती,
�वाम�चा दडं, पा�का या �ासा�दक व�त यूथेे
दश�नास उपल�ध आहते. दररोज सकाळ� यथेे



पजूा, अ�भषके, लघ�ु�, महापजूा इ. धा�म�क
�वधी भ� अ�यतं ��ने केरतानंा �दसतात.

अ�भषकेानतंर समाधी व��ानंी पसुनू �यास
सोवळ वे करवतकाठ� उपरण पेाघंरतात.
समाधीवर �वाम�चा मखुवटा ठेऊन �यावर
फुलाचंी आरास करतात. ह �े�य अ�तशय नयन
मनोहर असत.े �द�णा क�न नम�कार करताना
�वाम��या ��य� अ��त�वाचा भास होतो ह मेा�
न�क�. �वाम��या काळा पासनूच या वा�तलूा
मह�व आह.े

ग�ुम�ंदर
�वाम��याच काळात �वाम�नी माळ चरणपा�का
वदडं दऊेन �यास �वत�ं मठ काढ�यास
सा�ंगतल.े तोच बाळ�पा मठ �क�वा ग�ुम�ंदर होय.
या म�ंदर प�रसरात �वशे करताच पा�व�य जाणवू
लागत.े यथेहेी मोफत भोजन�सादाची �व�था
आह.े �ासा�दक व�तूंची �पदंन सेदभ�ानंा



जाणवतात. वटव�ृ म�ंदराच जेवळच अ� छ�
आह.े यथे भे�ासंाठ� दो�नही वळे� भोजन
�सादाची सोय आह.े भ� यथे ऐे�छक �� दान
क�न अ�दानाच पे�ुय �ा�त क� शकतात,
�क�वा दणेगी दऊेन वषा�तील एक �दवस
अ�दानाच घेऊे शकतात.

अ�कलकोट जवळच �ी गजानन महाराजाचंी
�शवपरुी आह.े तथेील परुो�हत सकाळ
स�ंयाकाळ अ��नहो� करतात. व �याचा �सारही
करतात. या �थानास आतंररा�ीय मह�वही �ा�त
झालले आेह.े

अ�कलकोटच आेणखीन एक व�ैश� �हणजे
भोसल रेाजघरा�याच एेक मोठे शा��ागार यथेे
�दश�न �व�पात जतन क�न ठेवल आेह.े
�वाम�च एेक भ� राजरेायन याचंा एक मठही
अ�कलकोट म�य आेह.े यथेील पा�काही
�वाम�नीच �द�यात अस सेा�ंगतल जेात.े



ध�य ती ��हाडंनायकाची नागरी !

�ी �वामी समथा��या मठा�ंवषयी
पर�� �ी�वामी समथ� महाराज इ. स. १८५६
म�य अे�कलकोट यथे �ेकट झाल.े �यावळे�इ. स.
१८५७ �या �वात�ंय य�ुानतंर इ�ंजा�ंया पाशवी
गलुाम�गरीखाली भारतीय जनता �चरडनू गलेी
होती. अस�ंयवीरानंा भारतमात�ेया �वात�ंयाचे
सरं�ण करताना इ�ंजा�ंया अमानषु छळाला
(फाशी,ज�मठेप, ह�या�क�वा तोफे�या त�डी)
बळ�पडाव लेाग.े लोकआ�थ�क���ा �ब�ल,
धा�म�क���ा अवमा�नत झाल हेोत.े
अशाखडतर �सगंी �ी�वामी समथा�नी बावीस
वषा��या वा�त�ात (इ.स. १८५६ त १े८७८)
लोकाचंा गलेलेा आ�म�व�वास परत आणनू
�या�ंयाम�य आे�या��मक पा�ता व
आ�म�व�वास प�ुहा ��था�पत केला.
�यानंी�व�वसचंलनाच केाय� तथेनूच स�ु केल.े



मठाचंा उ�शे
द�स�ंदायाची परपंरा अख�ंडत चालू
ठेव�यासाठ� �वाम�नी अनके �श�यवर तयार केल.े
�हमालयातसचंार करीत असताना दवेल�ाम यथेे
व मोगलाईत राजरुी गावी �यानंी मठ�थापना
केली. �यावळे��यानंी उपदशे केला क�, "मठाचा
उ�शे - मठातवदेशा�� चचा� �हावी,
ससंारीलोका�ंया पोट� दया उपजावी,
�मेब�ु�वाढावी, ग�ुसवेा �हावी, भजन,क�त�न,
�वचन चाल अूसाव,े धम�जागतृी�हावी आ�ण
लोक स�मागा�ला लागावते ह मेठाच केाय� होय.

�श�यानंी केललेी मठ�थापना
�ाक� काळात �ी�वामी महाराजानंी एक�ा
बाळ�पाला अ�कलकोट�या �क�ला र�णासाठ�
ठेवनू अनके उ�म अ�धकारी प�ुषावंर
पारमा�थ�क कृपा क�न "�क�ला बाधं�ुन राहावे
सम�ुतीरी,' "एका झाडाखाली �सर झेाड वाढत



नाही', "जथेनू आलास तथे जेा" अस सेा�ंगतल.े
तरकाह�ना काही �व�श� जागी जा�यास
सा�ंगतल.े ��नीतयार केल�ेया या ई�वर�न�ा�ंया
मा�ंदयाळ�ची, या�ात-अ�ात �श�याचंी,
��श�याचंीस�ंया सहज दोनश�ेया घरात जाईल.
अ��दशीपसरल�ेया मराठ� मलुखातील एका
�व�श� कालखडंातील धम�, परमाथ�इ�तहासाकडे
����पे के�यास अस �ेदसत के�, इ.स. 1878 ते
1925 (�वामी समा�ध�थ झा�यानतंर)
पय�त�याकाळात या �दशेात अनके सा��कारी
स�प�ुष �कट झाल.े ���यासव� �श�यानंी
उपरो� काळात �वदभ�, मराठवाडा,खानदशे,
कोकण, गोवा,म�य�दशे, सरुत,बळेगाव, कना�टक,
बडोदा,मुंबई व उव��रत महारा�ाम�य अेनकेानके
मठ �थापन केल.े �यानंी�थापन केल�ेया मठाचंी,
म�ंदराचंीस�ंया शकेड��या घरात आह.े
�यापंकै����या काय��चारान �ेरेीत काही मठाचंे
दश�न करवीत आहोत.



�ी��े अ�कलकोट यथेील मठ

१) �ीग�ुम�ंदर - बाळ�पा महाराज मठ,
अ�कलकोट, ता. अ�कलकोट, �ज. सोलापरू
धारवाड �ज��ातील (कना�टकरा�य) �ीमतं
सराफ बाळ�पा वया�या ३० �ावष� ससंाराचा
�याग क�न अ�कलकोटला ग�ुशोधाथ� गले.े
��नीअन�ुह दऊेन आप�या आ�म�ल�ग पा�का
�यानंा दऊेन मठ बाधं�याची आ�ा केली आ�ण
�हटल,े "मा�या आ�म�ल�ग पा�का घऊेन �यावर
एखादा उ�म मठ �थापन कर. तथे फेुलझाडे
लावनू बाग कर व ठरलले वेा�ष�क उ�सव करीत
जा. �हणज चेागंल फेळ �मळले." �यानसुार
बाळ�पानंी मठ �थापन केला. ��ततुमठात
समथा�चा दडं, छाट�, कंठमणी, माळ इ�याद�
प�व� व�त ठूेवल�ेया आहते.



बाळ�पानंी�ीसमाधी�थ झा�यानतंर भारतभर
सचंार क�न शवेट� अ�कलकोटला �वामी मठ
�थापन क�न ��चा क�त��वज फडक�व�याचा
मान �मळ�वला. �या�ंयानतंर �याचं �ेश�य गगंाधर
महाराज व गजानन महाराज यानंी ती धरुा वा�न
नलेी. यामठात ग�ुपौ�ण�मा, द�जयतंी,�वामी
जयतंी वगरै उे�सव मो�ा उ�साहान पेार पाडले
जातात.

२) वटव�ृ स�ंथान मठ, अ�कलकोट
��नी अ�कलकोट�या बावीस वषा��या
वा�त�ात बराच काळ जथे घेालवला �या
वटव�ृाखालीच ��च �ेश�य जो�तबा पाडं येानंी
�वतःच घेरदार, जमीन�वकून म�ंदर बाधंल.े
�ीसमा�ध�थहो�यापवू� जो�तबान �े�ना �वचारल,े
"माझ केस हेोईल?' �ी�हणाल,े "त�ुही वडा�या
पार�ंया ध�न बसा. मी सदवै वटव�ृाखाली आह.े



माझ �ेमरण करताच तमु�या स��ध आह.े"
���या हयातीत जो�तबान 1े5 वष�व समाधीनतंर
41 वष�अन�यभाव सेवेा केली. आजम�ंदरा�या
समोर सभागहृात ��ची मतू� असनू, �याचं�ेश�य
जो�तबा याचंी उभी मतू� आह.े अशीही
ग�ु�श�याचंी जोडी आह.े आताया मठाची
�व�था �ी�वामी समथ� वटव�ृ स�ंथानामाफ� त
केली जात.े यणेा�याभा�वकासं पजूा,
नवै�े,अ�भषके तसचे राह�याची,
भोजनाची�व�था, खो�यादऊेन या
स�ंथानामाफ� त केली जात.े �ीनहेमी �हणत,
"आमच नेाव न�ृस�हभान - द�नगरमळू' �यातील
सव� गो�ी यथे पे�रपणू� आहते. यामठात ���या
जागतृ पा�का असनू मठात ग�ुपौ�ण�मा,
द�जयतंी, �वामी प�ुय�तथी वगरै उे�सव सपं�
होतात.



३) �ी�वामी समाधी मठ, बधुवार पठे,
अ�कलकोट
पवू� ज�मसकुृतामळु �े�नी �या�या घरी बरीच वष�
वा�त� केल �ेया भ� चोळ�पा�या इ�छ�ेमाणे
�ीची समाधी या मठात आह.े
चोळ�पा�याघराजवळ समाधीम�ंदर असनू,
�यात��नी �दल�ेया पा�का आहते.
अ�कलकोटस�ंथानच �ेशासक �व�चरूकर
�तेकु� झा�यावर दश�नास आल अेसता �यानंी
��ना �ह�याची अगंठ� अप�ण केली. ती�वकून
चोळ�पान येा पशैातनू मठ बाधंला.

४) जोशीबवुाचंा �वामी मठ, अ�कलकोट
अ�कलकोटच �ेशासक �च�तोपतं टोळ ह रेोज
�नयमान �े��या चरणी सह� तलुसीप� वाहत
असत. या�नयमात खडं पड नूय हे अेतं�ा�नी
��नी जाणनू या पाटावर आपली पावले



उमट�वली. �यानंी�या पा�कावंर तलुसीप� वेा�न
आय�ुयभर सवेा केली. तोच��चा जागतृ
अ��त�व असललेा पाट या जोशी मठात होता.
स�यातो "ग�ु म�ंदरात' अस�याच केळत.े

५) शकंरराव राजरेायन याचंा मठ, अ�कलकोट
ह�ैाबाद स�ंथानातील गजातंल�मीच जेहागीरदार
शकंरराव राज रेायन याचंा �य व ��समधं बाधा
��नी बरी के�यावर �यानंी ���या आ�नेसुार
तीस हजार �पय खेचू�न हा ���या पा�काचंा हा
मठ �थापन केला. ज�ुयाराजवा�ाजवळ हा मठ
आह.े

�वाम��या वा�त�ान पेरमपावन झाललेी
अ�कलकोटातील आणखीन काही �ासा�दक
�थळ:े

६. महाराजा�ंया चम�पा�का



समाधी मठ�या शजेारीच �श�य चोळ�पा या�ंया
घरात आजही महाराजा�ंया चम�पा�का आहते.
समुार १े फुट लाबंीच पेाउल आह.े

७. हा�याचा मा�ती
�वाम�नी सत �्श�य बाळा�पा यानंा नामजप
कर�यास सा�ंगतल ते हे मे�ंदर.तळघरत आजही
जाता यते.े

८. जगंमाचं �ेशव म�ंदर
�वाम�नी �शवल�गावर शणेी रचनू अ�नी पटे�वला.
जगंम �चडल वे �वाम�ना मार�यास आल.े ३
�दवस अ�नी पटेत होता. ३ �दवसा नतंर
�शवल�गाला काहीही हानी न होता, त अे�धच
तजे�वी झाल.े

९. मरुलीधर म�ंदर
मुंबई�न �वामी दश�नास आलले 'े�वामीसतु' �ा
म�ंदरात �वाम�ची वाट पहात बसल हेोत.े



�वाम��या दश�नास गले�ेया एका �ीमतं भ�ास
�वामी �हणाल 'े'मा�या समोर �दवे
पटेव�याऐवजी माझा सतु काळोखात बसला
आह तेथे रेोषणई कर.'' �गरगावातील कादंवेाडी
यथेील मठ �थापन करणार तेचे ह �ेवामीसतु!

१०. शखेनरू दगा�
�वामी �क�यकेदा �ा द�या�वर यते. म�त
माग�याकरता आल�ेया �क�यकेानंा �वामी सागंत
क� द�या�वर चदर चढवा. �तथ�या फक�राना
भोजन �ा.
११. मालोजीराजाचंा �क�ला
महा दरवाजावर असल�ेया गणपती�या मतु�स
सहज हात लाऊन �वामी जात असत.् आपला
हात उडी मा�न दखेील पोचत नाही. यथे एेक
लहानस शे��ा��ाचं से�ंहालयही आह.े

१२. �शवपरुी



सयु�दय आ�ण सयुा��त �ा वळे� अ��नहो� कसे
कराव?े अ��नहो� �हणहज केाय? इ. मह�वाची
मा�हती यएथ सेागंतात. स�व�तर मा�हती आ�ण
अ��नहो�ात सहभाग घ�ेयाकरता �शवपरुी यथेे
सयुा��ता�या साधारण १ तास आधी पोचाव.े

या ��ेी अस जेावे

अ�कलकोट (सोलापरू, महारा�)-

अ�कलकोटच वेटव�ृ �ी �वामी समथ� महाराज
ह दे�ावतारी �स�दप�ुष होत.े पजंाब रा�यात
पा�नपत जवळ छलेीया खडेगेावी गणशे
म�ंदराजवळ जमीन �भगंनू अ� वषा�ची मतू�
�कट झाली. �या मतू�न लेगचे�वामी समथ� हा
मन�ुय�पी दहे धारण केला. �यानतंर �यानंी
कद�ळ�वनात जाऊन ३०० वष�तप�या� केली.
३००वष�तप करतानंा �या�ंया अगंावर वा�ळ



�नमा�ण झाल.े एका लाकूड तो�ाने
झाडतोडतानंा �या�या कुरहाडीचा घाव �वाम��या
माडंीला लागला. �यामळू �ेयाचंी तप�या� भगं
होऊन �वामी लोक क�याणासाठ� कद�ळ�वनातनू
बाहरे पडल.े �फरत �फरत �वामी १८४४ साली
मगं�व�ेास आल.े तथे बेारा वष�रा�न च�ै श�ुद
��तीया १८५६ साली अ�कलकोटला आल.े
अ�कलकोटला �याचं वेा�त� २२ वष��हणजे
�याचं सेमाधी काळपय�त होत.े �याचं चे�र�
चम�कारा�या कृतीन भेरलले आेह.े �याचंे
वा�त�नहेमी वटव�ृा�या खालीच अस.े
�यावळेच इे�ंजप�कार व इ�तहासकार जनरल
अ�काट� ह अे�कलकोटला आल अेसता �यानंी
�वाम�च देश�न घऊेन ��टन म�य गे�ेयावर असे
जाहीर केल के�, आज�या काळात �भ यूशेू
पहावयाच अेसले तर त अे�कलकोटला आह.े
�वाम�नी च�ै श�ुद �योदशी सन १८७८ म�ये
अ�कलकोट इथ �ेपारी १२ वाजता समाधी



घतेली.
अ�कलकोट ह सेोलापरू पासनू ३५ �क. मी.
अतंरावर आह.े सोलापरू�न अ�कलकोटसाठ�
�नयमीत बससवेा आह.े इथ रेाह�यासाठ� भ�-
�नवास आह वे अ��� मडंळातफ��पारी १२ व
रा�ी ८ वाजता महा�सादाची सोय आह.े

वटव�ृ�वामी महाराज ��ट,

अ�कलकोट, �ज. सोलापरू
फोन- (०२१८१) २२०३२१, भ� �नवास -
२२१९०९.

पर�� परम�ेर स�ग�ु �ी �वामी समथ�
महाराजाचं पेरम�श�य भ��शरोमणी सजंीवन
योगी �ीमद स�ग�ु �ी आनदंनाथ महाराज
�वर�चत “भजनानदं लहरी अभगं” म�य आेप�या
�वामी भ�ानंा सागंतात;



जार जेार जेार अे�कलकोट� जार ।े।साधो�नयां
�यार आेप�ुया हीता ।। १ ।।
यार येार येार मेनोभाव�यार ।े। शा�ंतसखु �यारे
पायापंाश� ।। २ ।।
�यार �ेयार �ेयार �ेवामीनाम �यार ।े। �र होती फेरे
चौ�याशंीच ।े। ३ ।।
�यार �ेयार �ेयार शे�ु भाव �यार ।े। मळेउनी �यारे
मो�पदा ।। ४ ।।
आनदं �हण तेरी सोय दवड नूका ।। सागंतसे
सखुालाग� तमु�या ।। ५ ।।

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�


