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*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

�वखुरले�या द�त 

जोड�याचं मह�वपणु�

मोरे दादांच ंिजवन

आप�याला �यां!या

900 वषा#पवु$पासुनची

द�त सं&दयाची

गेलेल' आहे . आ(ण

पुणा�वतारांची साखळी

व�लभां पासुन सु*

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग पह'ला ( 1 ) :* 

 

 सं&दायाची गु*&णाल'

मह�वपणु� काम मोरे दादांनी केलं
 

िजवन चर'- समजुन घे�याआधी

�यां!या ज0मा आधी!या 700 

वषा#पवु$पासुनची पाने चाळावी लागतील
 

सं&दयाची कडी नाथ सं&दयात जोडल'

आ(ण द�तां!या &मुख

साखळी 11 1या शतकात �ीपाद

सु* होते व �यांचे पढु'ल अवतार

चर'-*  

गु*&णाल' एक-ीत 

केलं आहे . 

घे�याआधी 

700 - 

लागतील . 

जोडल' 

&मुख तीन 

�ीपाद �ी 

अवतार �ी 



न7ृसहं सर+वती , �ी +वामी समथ� महाराज हे 

आहेत . 

# सात�याने परक8य गुलामीत (खतपत पड�याने 

भारता!या मुळ सं+कृतीची अतोनात हानी झाल' 

आहे . व यातच द�तसं&दाय पणु�पणे �वखुरला 

गेलेला होता . 

# मुळ त�व:ान बाजुला सा*न अंध�<ा व 

कम�कांडी अघोर' त�व:ान जनते!या माथी मारल ं

जात होत ं. 

# वेद , परुाणे , =ंथ , मं- यांचा जनमानसाला 

�वसर पडलेला होता . 

# सवा�त मोठ? शोकांतीका @हणजे �ीपाद 

�ीव�लभ , न7ृसहं सर+वती , �ी +वामी समथ� 

हे हयात असो+तोवरच �यांचा माग� 1यव+थीत 

चालला �यां!या समाधी नंतर मा- +वाथ$ 

संधीसाधु लोकांनी +थाथा�पोट' �यां!या िजवन 



चर'-ाची �वटंबना क*न �यांचे िजवन चर'- 

चकु8!या प<तीने जनमानसात पोहचवले �यामुळे 

,मुळ त�व:ान व मुळ उCेश बाजुलाच राहुन 

�यां!या त�व:ानाचा गोरखधदंा सु* झाला . 

यामुळे जनमानसात संDम Eनमा�ण झाला . 

# �ीपाद �ीव�लभ आंF - कना�टक , 

न7ृसहंसर+वती कद�ळीवन -  व -  गाणगापुर ,   �ी 

+वामी समथ� अGकलकोट 

अशा ठरावीक &ांतातच &�येकाचे काय� बदं'+त 

झाले होते . 

पण ह' तीनह' फांIयांचे मुळ एकाच झाडाशी 

जोडले गेलेले आहे . याची पुसटशीह' क�पना 

असंJय जनमानसाला न1हती . 

 

तसेच या Eतघांचेह' त�व:ान एकच असुनह' �यात 

अिजबातह' सुसु-ता राह'लेल' न1हती . 



तसेच द�त सं&दयातील &चडंच शGतीशाल' नाथ 

सं&दायह' �व+कळीत झालेला होता . 

पर'णामी द�तसं&दाय पुण�पणे अ+थीर झालेला 

होता . व कुणाचाच कुणाला ताळमेळ लागत 

न1हता . 

# तसेच कुलदैवत , कुलदेवीची सेवा , �पतरांची 

सेवा , सLM'य दैवतांची सेवा , =ामदैवतांची सेवा 

याबCल समाजात &चंड गैरसमज व अ:ान 

पसरलेले होते . 

पर'णामी अधं�<ा , जादटुोना , गंडेदोरे , बाबाबुवा 

, मां-ीक तां-ीक , करणी , भानामती , जारण , 

मारण अशा अघोर' मागा�वर समाज गेला होता . 

 

# जनसामा0यांमNये &चडं धाम$क अ:ान व 

गैरसमज यांचा कळस झाला होता . हे कुठे तर' 

थांबवने गरजेचे होते . 



व @हणुनच Oहदंु

न1याने सोPया

जनसामा0यांपय#त

सव� गैरसमज दरु

घडव�यासाठ?

आधEुनक यगुाला

कर�याची गरज

Oदडंोर' &(णत मागा�!या

*पढु'ल

*मोरे दादांचे गु*

बघणार

Oहदं ुत�व:ानाची व सं+कृतीची

सोPया भाषेत मांडणी क*न

जनसामा0यांपय#त पोहचवुन �यां!या मनातील

दरु क*न सुQढ व सRम 

घडव�यासाठ? , 

युगाला अनुस*न नवा माग� Eनमा�ण

गरज Eनमा�ण झाल' . व �यातुनच

मागा�!या पायाभरणीला सु*वात

झाल' ... 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

गु* �पठले महाराजांची माह'

बघणार आहोत ...* 

 

 
 

 

सं+कृतीची 

क*न 

मनातील 

सRम समाज 

Eनमा�ण 

�यातुनच 

सु*वात 

माह'ती 
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*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# दादांचे

&चडं आNया�मीक

@हणुन अगद' पाच

+वामी महाराज सतत

तो कोणीतर' एक

घरची �ीमंती, 1यापार

तर'ह' घर' चांगल'

बाळे अगद' सगळं

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग दसुरा ( 2 ) :* 

 

दादांचे गु* �पठले महाराज :*

 

आNया�मीक Eनयोजनाची पुढ'ल

पाच वषा�!या एका लहान

सतत बारकाईने लR ठेवुन

एक अती�ेTठ पु�या�मा 

1यापार , करोडो *पयांचा

चांगल' सं+कृती होती . प�नी

सगळं काह'  अतीशय 1यव+थीत

चालले होते . 

चर'-*  

:* 

पढु'ल तयार' 

लहान मुलावर 

ठेवुन होते . 

 होता . 

*पयांचा 1यवहार 

प�नी , मुले , 

1यव+थीत 



अथा�त �यां!या घरात �ी +वामी समथा#ची सेवा 

होतीच . पण एवढे सगळे असुनह' �यां!या 

अतंरमनाला एक वेगळीच कसल' तर' आंतर'क 

ओढ लागल' होती . वेगळीच वादळे �यां!या 

अतंरमनात थमैान घालत होती . 

एक Oदवस भगवान �ी +वामी समथा#नी QTटांतात 

�यांना समोर उभे राहुन �वचारले . 

"" अरे असे Vकती Oदवस चालायचे ? आमची काह' 

आठवण वगैरे आहे क8 नाह' ? , पढु!या कामाची 

काह' जबाबदार' लRात आहे का ... ?"" 

 

लगेच �पठले महाराजां!या डोGयात लJख &काश 

पडला . �या शलाकेने �यांची मुळची जुनी +मतृी 

जागतृ झाल' . आपण कोण होतो ? , कुठुन 

आलोयं ? , Wया जगात आपले काय काम आहे ? . 

याची +पTट जा(णव �पठले महाराजांना झाल' . 



+वामी महाराज @हणाले आता तुला क7लयगुातील 

फार Xबकट काम करायचे आहे , मी भारतभुमीत 

मोYया कTटाने उZया केले�या राजस�ता , 

दंडस�ता , धम�स�ता बुडा�या . लोक पु0हा प0ुहा 

चकुा करतात . पण आता आप�याला Wया 

काया�ची पुनर�चना संपणु�पणे वेगळी करायची आहे 

. प0ुहा पु0हा चुका होणार नाह' याकरता हेच काय� 

जरा "" नवीन त�व:ान "" पढेु आणुन करायचे 

आहे . 

यावर �पठले महाराज @हणाले , +वामी मी 

आ�ताच घरावर तुलसी प- ठेवुन घरादारा!या 

�याग करतो . पण माझी तेजाची तप[चया� 

कर�याची इ!छा आहे . +वामी महाराज @हणाले . 

तप[चय̂साठ? मला इतका वेळ नाह' . नंतर +वामी 

महाराज �पठले महाराजांना घेवनु �ीपाद 



�ी�लभांकड ेगेले व �यांना तेजा!या तप[चय̂ची 

OदRा दे�याची �वनंती केल' . 

�ीपाद �ीव�लभ @हणाले , बाळ तप[चय̂चा ह_ 

सोड . आ(ण महाराज सांगतील तसे काम कर . 

पण तर'ह' �पठले महाराजांनी ह_ सोडला नाह' . 

 

शेवट' �ीपाद �ीव�लभांनी �पठले महाराजांचा ह_ 

पुण� कर�याचे ठरवले . पण सोबतच काह' अट' 

घात�या ... 

# ह' तेजाची तप[चया� करताना +वतःचा 

नावलौक8क होव ुIयायचा नाह' . अगद' +वतःची 

&तीमा (फोटो ) सु<ा कुणालाच Iयायचा नाह' . 

(यामुळेच �पठले महाराजांचा फोटो आज उपलbध 

नाह' .) 

# या काळात जर कोणी दःुखी , कTट' लोक आले 

तर �यांना सेवा सांगायची पण �यां!याकडुन 



मोबदला cयायचा नाह' . कारण सेवेचा हा धदंा 

महाराजांना बदं करायचा होता . 

महाराजांनी सांdगतले या पढु'ल काळात तुeयाकड े

व िज:ासु रामभGत येईल . तो आपलाच माणुस 

आहे . �याचे तु@ह' गु*पद cया व �याला 

माग�दश�न करा . एवढेच आपले काम राह'ल . �या 

पढु'ल काळात तो 7शTय युGतीने सा-या 

सम+यांवर मात कर'ल व &चडं मोठा &क�प उभा 

कर'ल . 

नरसोबाची वाडी येथे संगमावर �पठले महाराजांना 

OदRा दे�यात आल' . व �यांना सांगीतले , 

आजपासुन तुझे नाव गाव पसुले .  आता तुला 

चांगलेच "" �पटले "" @हणुन यापुढे तुझे आडनाव 

�पटले (�पठले ) राह'ल . तसेच �यांचे नवीन नाव , 

"" नारायणदास �ीपाद �ीव�लभ �पटले ( �पठले 

) ."" असे केले . 



+वामी महाराजांनी �पठले महाराजांकडुन , 

सेवामागा�!या आर�या , मं-पTुपांजल' , &ाथ�ना हे 

सव� 7लहुन घेतले . 

(Oदडंोर' &(णत मागा�!या सव� आर�या +वतः खुC 

+वामी समथ� महाराजांनीच �पठले महाराजांकडुन 

7लहुन घेत�या आहेत .) fया Wया 

मागा�1यतीर'Gत इतर कोठेह' आढळत नाह' . 

 

यानंतर +वामी महाराज , �ीपाद �ीव�लभ हे 

�पठले महाराजांना घेवुन &यागला गेले . तेथनु 

लगेच Oहमालयात गेले . तेथे �यां!याकडुन 

तप[चया� करवुन cयायची होती . 

तेथे खुप सारे योगी तप+वी होते ते पाहु लागले क8 

हे कोण आले . 



तेथे �पठले महाराज @हणाले महाराज माझा 

शेवटचा ह_ आहे क8 , मला आपले मुळ 

+व*पातील दश�न cयायचे आहे . 

यावर तेथील सारे योगी व साधु हसायला लागले . 

क8 हा क!चा Oदसतोयं 

पण महाराजांनी तीह' इ!छा पणु� केल' व �पठले 

महाराजांना आप�या मुळ +व*पाचे दश�न Oदले . 

ते �वशाल &खर *प पाहुन �पठले महाराज भारावुन 

गेले . �पठले महाराजांचे डोके फGत जेमतेम पोटर' 

पय#तच पोहचत होते . 

�पठले महाराज @हणाले +वामी आपण एवढे उदार 

, &ेमळ , सतत लोकां!या क�यानाचाच �वचार 

करणारे असतानाह' लोक आपल' सेवा करायला 

का घाबरतात . +वामी @हणाले , 

 



अती कठोर व कडक Eनयम , सोवळे ओवळे , 

उपास तापास व कम�कांडावर अती फाजील 

�व[वास यामुळेच धमा�ची मोठ? हानी झाल' . 

यामुळे लोक माझी पारायणे वाचत नाह'त . 

यामुळेच तळागाळातील सव� +-ी पु*षां पय#त 

साNया सोPया भाषेत माझा माग� पोहचवायचा आहे 

.बाक8 , Eनयम , सोवळे ओवळे सव� गौण आहे . 

&ेमळ भGती व अन0य �<ा हेच मला �&य आहे . 

गु*चर'- प*ुषांनी व  ि+-यांनीह' ज*र वाचावे . 

इ.स. 1898 - 1910 या काळात �पठले 

महाराजांनी मानस सरोवरा जवळील गुPत 

Oठकाणी 12 वष̂ तप[चया� केल' . 

�यानतंर �यांनी वैTणवी , fवालामुखी , 

महासर+वती , महाकाल' यांचे दश�न घेतले . 

(महाकाल'ने �यांना +वतःच रचलेले "" महाकाल' 

+तो- "' Oदले .) 



नंतर �यांनी इ.स. 1910 ते 1946 या काळात 

gयंबके[वर येथे  36 वष̂ कठोर तप[चया� केल' . 

नतंर ना7शकला पेठे हाय+कुल!या बाजलुा र�ववार 

कारंजा समोर!या बेळे ग�ल'तील बेळे वाhयात , 

माडीवर!या एका खोल'त राह'ले . नतंर सातारकर 

वेदशा+- संप0न �ी भागवत �यां!याकड ेआले व 

राह'ले . 

सIगु* प.पु. �पठले महाराज दोन तपापेRा जा+त 

काळ Eतथे राह'ले तर' तेथील लोकांना �यां!या 

महाEनवा�नापय#त आप�या वाhयात एक महान 

i@ह:ानी योगी राहत आहे . हे माह'त न1हते . 

 

�पठले महाराजांना X-काल:ान &ाPत झाले होते . 

सगळे तेजोमय झाले होते . "" तेजाचा पतुळा "" 

असे �यांचे वण�न करता येईल . Oदवसा सु<ा 

�यां!या चेह-याकडे कोणी सामानय् 1यGती 



एकटक पाहु शकत न1हती इतका �यांचा चेहरा 

तेज+वी होता . 

�पठले महाराज पहाटे बरोबर तीन वाजता उठायचे 

, गोदामाईचे +नान क*न यायचे . नंतर पहाटे चार 

ते सकाळी आठ वाजेपय#त चार तास तप[चया� 

करायचे , आठ वाजता भुपाळी आरती व चहा 

1हायचा . 

पु0हा 10:30 वाजेपय#त जप व सेवा चालायची . 

10:30 वाजता नैवेIय आरती 1हायची . दपुार' 3 

ते 4 या वेळेत माग�दश�न करत . 

संNयाकाळी &दोष काळी नैवेIय आरती होत असे . 

तसेच &[नो�तराचे काम गु*वार' व शEनवार' 

कर'त असे . 

वषा�नवुष̂ यात एक 7मनीटाचाह' बदल कधी झाला 

नाह' . इतका काटेकोर पणा �पठले महाराजांकड े

होता . 



�पठले महाराज +वतःच नैवेIय तयार करायचे . 

जरा सु<ा कमी जा+त �यांना आवडत नसायचे . 

चहासकट कोणताह' पदाथ� महाराजांना 

दाखव�या7शवाय घेत नसायचे . केले�या &�येक 

कामाचे �ेय +वामी महाराजांना Iयायचे . 

 

�पठले महाराजां!या मुखात एक वाGय सदैव 

नेहमी असायचे , 

"" समथा#ना भुषणावह होईल असे वागावे व 

समथा#!या इ!छेत इ!छा 7मसळुन रहावे ."'' 

 

आता महाराजांना वचन Oद�या&माणे सव� काह' 

बरोबर झाले होते . पुण� तयार' झाल' होती . आ(ण 

�व[वातील अती�ेTठ असा अजु�नासारखा एकमेव 

7शTय घडवायची जबाबदार' पार पाडायची होती 



.जनक�याणाचा एक नवीन सोपा माग� घडवुन 

पढु'ल माग� तयार करायचा होता . 

 

आजपय#त मागील सव� अनुभव ओळखुन , 

बावळटांनी Xबघडवलेले धम� व �यातुन Eनमा�ण 

झालेले बावळट भGतीचे सावट दरु करायचे होते . 

 

1यवहार व आNया�म यांची सुरेख सांगड घालुन , 

तळागाळातील माणसापय#त सव� काय� 0यायचे 

होते . 

# लोकांची उडालेल' �<ा पु0हा +थापीत करायची 

होती . 

# धंदेवाईकांमुळे धम� , देव , नीती , भGती 

यां!यावर लागलेला कलंक पसुुन काढायचा होता . 

 



अशा &कारे अतीशय

महाराज �यां!या 

बघत

*पढु'ल

*मोरे दादांचा ज0म

बघणार

अतीशय उ�कंठतेने व आतुरतेने

 7शTयाची ( मोरे दादांची

बघत होते .... 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

ज0म व बालपण यांची माह'ती

बघणार आहोत ...* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतुरतेने �पठले 

दादांची ) वाट 

माह'ती 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*मोरे दादांचा

Oदडंोर' हा अतीशय

आपुलक8 व बांधीलक8

माणसांचा पर'सर

पासुनच

अशा या भुमीत सदाचार'

मोरे हे शेतकर' होते

+वतःचा घोडा पाळुन

:ान �यांना �यां!या

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग Eतसरा ( 3 ) :* 

 

दादांचा ज0म व बालपण :*

 

अतीशय सुंदर , प�व- व सामािजक

बांधीलक8 असले�या कत�बगार

पर'सर . �यातच मोरे कुटंुब 

पासुनच परोपकार' . 

 

सदाचार' Eनतीमान कुटंुबात

होते . पण धामधुमी!या

पाळुन ढाल - तलवार , कु+तीचे

�यां!या वkडलांकडुन 7मळाले

चर'-*  

:* 

सामािजक 

कत�बगार 

 पह'�या 

कुटंुबात शंकर 

धामधुमी!या काळात 

कु+तीचे 

7मळाले होते . 



+वतःला वाचवुन इतरानंा वाचव�याचे सामlय� 

�यां!या अगंी होते . �यांनी आप�या "" का7शराम 

"" नावा!या मुलासह' तसेच 7शRण Oदले होते . ह' 

माणसे शर'र कमावलेले , अगंास अगं 7भडव�याचे 

सामlय� असलेल' होती . तर'ह' मनाने मोठ? 

दयाळु होती . इतरां!या दःुखाबCल कळवळा 

असलेल' होती . 

�पmयान �पmया मोरे वंश हा परोपकार' वशं @हणुन 

&7स< होता . "" शंकर मोरे "" यांचे प-ु "" 

का7शराम मोरे "" होय . का7शराम मोरे यांचे पु- 

"" आPपाजी मोरे "" होय . व आPपाजींचे प-ु "" 

खंडेराव मोरे"" (उफ�  मोरे दादा ) होय . 

मोरे दादांचे पुण� नाव , "" खंडेराव आPपाजी मोरे 

"" होय . 

 



इ.स. 1862 साल' "" का7शराम शंकर मोरे "" 

यांची प�नी &सुत होवनु �यांना मुलगा झाला . 

मुलगा शर'राने अतीशय सुQढ , शांत , रडणे 

माह'तच नाह' , सवा#ना cयावा वाटेल , QTट 

लागेल असा होता . 

आजोबाच नावकर' आले @हणुन �या मुलाचे नाव 

"" आPपाजी "" असे ठेवले . 

वया!या मानाने &कृतीने व शर'राने चांगलाच 

आकार घेतला . �यात मेहनतीने शर'र चांगलेच 

डौलदार झाले . �यांना चांगल' शेतीवाडी होती . 

तसेच इतरां!या सतत उपयोगी पडणे , घोhयावर 

बसुन लांब पय#त फेरफटका मारणे असे �यांचे छंद 

होते . 

आPपाजी मन7मळावु अस�यामुळे �यांचा सवा#नाच 

अ7भमान वाटत असे . ते एक &गतशील शेतकर' 

होते . शेती 1यवसायात �यांनी खुप &गती केल' 



होती . �या काळात इं=जी अमल सु* झाला . "" 

जमीन प_ी ""  ( टॅGस / शेतसारा ) काह' वेळा 

काह' शेतकर' भ* शकत न1हते . �यामुळे काह' 

"" गावगुंड "' लोक पर+पर �यांचा शेतसारा भ*न 

�यां!या जमीनी!या रेका◌ॅड� वर +वतःचे नाव 

लावुन घेत होते , @हणजेच जमीनी लुबाडत 

/  dगळंकृत करत असंत . अशा काह' लोकां!या 

तpार' आPपाजींकडे आ�या . �यांनी �या तpार' 

""मुंबई हायकोटा�त "" नेवनु �यां!या Eनकालात 

यश 7मळवले . �या वेळचा सव� &वास "" 

घोhयावरचा "" होता . एवढ' िजC व लोकांबCल 

कळवळा होता . @हणुनच हे शGय झाले . 

 

आPपाजींना पह'�या प�नी पासुन एक मुलगी 

झाल' . ती प�नी साथी!या आजारात मरण पावल' 



. मुल'चे नाव "" 7सताबाई "' ठेवले . ( ती 1966 

साल' मरण पावल' ) . 

 

प�नी!या Eनधना नंतर आPपाजींनी पुढे वंश 

वाढावा @हणुन दसुरे लqन केले . �या प�नीचे नाव 

"" चMंभागाबाई "" होय ं. �यां!या पासुन सन 

1919 साल' पह'ल' मुलगीच झाल' . �यामुळे 

सवा#चे मन नाराज झाले . चMंभागाबाrना परत 

Oदवस गेले . आ(ण एका शुभ "" र�ववार' "' 

सायंकाळी गुरे घर' परत�याची वेळ झाल' . सव� 

माणसे गाई , वासरे शेतातुन परत घर' घेवनु येत 

होती . 

सौ. चMंभागाबाई दपुार'च पोटात दखुतंय @हणुन 

घर' आ�या हो�या . �या मनोमन गावचे दैवत "" 

खंडोबाला "" नवस बोल�या हो�या . आज पु0हा 



�यांनी �याच वाटेने येताना मनोमन �यास 

आठवण क*न Oदल' होती . 

&सुती वेदना सु* झा�यामुळे "" सुईन "" 

बोलावणे वगैरे धावपळी मुळे आPपाजी पाटलां!या 

घर' गडबड Oदसल' . �यांची प�नी &सुती वेदनेने 

1याकुळलेल' होती . पण �यातुनह' वंश वेल 

बहारणार या एकमेव आशेने समाधानह' होते . 

�याह' अव+थेत सौ . चMंभागाबाr!या 

डोsयासमोर घोhयावर'ल खंडोबाचा देखावा Oदस ु

लागला . आ(ण रा-ी "" आठ ते नऊ "" !या 

सुमारास एक Oद1य तेजोनीधी बालकाने या 

�व[वात &वेश केला . मोरे वशंाचा कुलद'पक 

मुलगा @हणुन खुप गोड कौतुक झाले . तो Oदवस 

होता . र�ववार "" 21 मे 1922 "" . सगळी कडे 

साखर वाटल' गेल' . 

 



र�ववार' ज0म व खंडोबाचा QTटांत , @हणुन �या 

मुलाचे नाव "" खंडेराव "" असे ठेव�यात आले . 

OदवसLOदवस बाळ वाढु लागले . सुख ओसंडुन 

वाहत होते . �याला @हणेल ते 7मळत होते . सव� 

काह' आनंदात चालले होते . नंतर आई अधनु 

मधुन शेतात जावु लाग�या . पण Eनयतीचा 

Eनण�य काह' वेगळाच असतो . �या Eनण�यापुढे 

देवांचेह' काह'च चालत नाह' . अशा या परमो!च 

सुखा!या गाभा-यात एक काळरा- उगवल' . 

आ(ण सामlय�वान , शGतीमान , Eनरोगी 

आPपाजी पाटलांना "" ताप "" ये�याचे Eनमी�त 

झाले . व �यांचे देहवसान झाले . 

चMंभागाबाrस हे अ+मानी संकट @हणजे फार 

मोठा धGका होता . Rणभर �या थरथर�या . 

एकमेव आधार काळाने Oहरावला @हणुन 1यdथत 

झा�या . 



मुलगी "" तीन "" वषा#ची , मुलगा अवcया "" 

सहा "" मह'�यांचा . आ(ण �या लहान मुलांचे 

�पतछृ- हरपले . मनात रचले�या मनो-यांचा 

चGकाचरु झाला भर�या संसारावर �वरजन पडले . 

 

पण �या अ+मानी दःुखातह' एक आशेचा Vकरण 

Oदसायचा . &सतुी!या वेळी Oदसलेला खंडोबाचा 

घोhयावर'ल देखावा सतत डोsया समोर यायचा . 

आ(ण आईचे �याह' अव+थेत �वचारचp चालु 

झाले . सव�सामा0य सfजनांस Oह@मत देणारा , 

दःुखात मदतीला धावनु येणा-या खंडोबानेच परत 

ज0म घेतला असेल . याला चांगले जपले पाह'जे . 

चांगले वाढवले पाह'जे . असा अतंरमनातुन Qढ 

�व[वास Wया �<ावान भाबhया दःुखी िजवास 

वाटला . 

 



शेतीचा 1यवसाय , �यातच पतीचा आधार तुटला , 

बाळ लहान अशा अवघड पर'+थीतीत सापडले�या 

आईस "" भाऊबंदक8!या "" -ासाशी झगडावे 

लागले . "" घालुन पाडुन बोलने व टोमने "" 

ऐकावी लागल' . तर' आई डगमग�या नाह' . 

 

दौलताबाद!या Vक�यावर िजजामाते!या जाधव 

कुटंुबातील तीनशे जणांना �व[वासघाताने अ0नात 

�वष कालवुन मुसलमान राfयक�या#नी मारले . 

�याह' अव+थेत िजजाबाई तेथुन जीव वाचवुन 

Eनसट�या . अशा कठ?ण &सगंातह' िजजाबाrनी 

न डगमगता 7शवरायांना रामायण , 

महाभारतातील गोTट' ऐकव�या व �यां!यात 

&ेरणा व चेतना जागवल' व �यांचे पालन पोषण 

क*न जगतवंIय प-ु घडवला . 

 



�याच&माणे �ीमती

भाऊस मोठे करायचे

&ेर'त होवनु �यांनी

*पढु'ल

*मोरे दादां!या आईचा

कसं �यांनी पती!या

केला व दादांच ंिजवन

�ीमती चMंभागाबाrना आप�या

करायचे होते . अशा िजCीने व

�यांनी अनेक संकटांशी सामना
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

आईचा लढा बघणार आहोत

पती!या Eनधनानंतर दादांचा

िजवन सं+कारRम व आNया�मीक

घडवलं ...* 

 

 
 

 

 

 

 

आप�या 

व Nयेयाने 

सामना केला . 

आहोत . क8 

दादांचा सांभाळ 

आNया�मीक 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादां!या

मोरे दादां!या वkडलां!या

सार' जबाबदार' �यां!या

मुले लहान आ(ण िजवनाचा

चालायचा . �यामुळे

घर चालवत असे

असुनह' आईचे

आप�या ""भाऊला

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग चवथा ( 4 ) :* 

 

दादां!या आईचा लढा :*

 

वkडलां!या अकाल' Eनधनाने

�यां!या आईवर होती . 

िजवनाचा चर'ताथ� सारा

�यामुळे दादांची आई शेती सांभाळुन

असे . शेतीचा एवढा मोठा

आईचे दादांवर बार'क लR होते

भाऊला "' चांगले 7शकवले पाह'जे

चर'-*  

:* 

Eनधनाने दादांची 

. �यातच 

सारा शेतीवर 

सांभाळुन 

मोठा पसारा 

होते . 

पाह'जे , 



चांगले वळण लावले पाह'जे असा �यांचा अ_हास 

असायचा . 

दादां!या गावातील घराशेजार'च "" रामाचे "" 

मंद'र होते . व �या मंOदरात नेहमी कथा , &वचन 

व Vकत�ने होत असायची . Eतथेच "" रामदासी "" 

गु* राहत होते . तेथील वातावरणह' चांगले &स0न 

होते . �यामुळे दादांना �ीरामा!या भGतीचे मोठे 

आकष�न Eनमा�ण झाले होते . तसेह' दादांना लहान 

पणापासुनच देवधमा�ची आवड होतीच . 7शवाय 

�यां!या +वतःतच एक "" ई[वर'य शGतीचा अकुंर 

"" वाढत अस�यामुळे दादा आNया�माकडे जा+त 

ओढले गेले . 

वया!या "" पाच1या "" वषा�पासुनच कुशा= 

बु<ीम�ता , एकपाठ? िज:ासुपणा , चौकसपणा हे 

गुण उपजतच अस�यामुळे भराभर बु<ीचा �वकास 



होवनु &गती होव ुलागल' . भ�वTयातील एका �ेTठ 

संताचे गुण बालपणातच Oदसु लागले . 

 

या &खर बु<ीम�ते!या लेकराला सवा#शी 7मळुन 

7मसळुन गोड बोल�याची सवय �यामुळे 

सगsयांनाच दादा हवे हवेसे वाटायचे . आईने 

दादांना शाळेत घातले . घरात आईची 7शकवण , 

बाहेर रामदासी गु*जींसारखे सfजन माणसे लR 

ठेवायची . �यामुळे आईने दादांना अगद' मातो�ी 

िजजामाते&माणे बारकाईने लR ठेवुन 

7शवरायांसारखे 1यGतीम�व घडवले . 

बालपणापासुनच दादां!या पाठ?शी एक समथ� दैवी 

शGती होती . @हणुनच हे सव� घडत होत े. 

 

Oदडंोर'त रामा!या मंOदरात कथा , Vकत�ने , &वचने 

असल' क8 दादा सवा�त पढेु जावुन बसायचे . 



दादां!या मनात &चडं िज:ासा अस�यामुळे ते 

मNयेच उठुन शंका �वचारायचे �यामुळे ब-याच 

वेळा �या बाबा बुवांना �यां!या &[नाची उ�तरे देता 

आल' नाह'त . आ(ण Wया उ�तर 7मळव�या!या 

िज:ासेतुन +वतःच उ�तर शोधायचा &य�न ते 

करायचे . यातुनच �यांना आNया�मीक 

""संशोधनाची "" सवय लागल' . जी पुढ'ल 

काळात फार उपयोगी ठरल' . 

एकदा Oदडंोर'ला कामकोट'चे शंकराचाय� आले होते 

. ते1हा दादांचे वय अवघे "" आठ "" वष̂ होते . 

�यावेळी �या शंकराचाया#पढेु दादांनी "" रामरRा , 

भगवत dगतेतील अNयाय , �वTणसुह+-नाम "" 

न अडखळता खडाखड @हणुन दाखवले . ते1हा ते 

शंकराचाय� चक8त झाले . सामा0य घरातील हा 

मुलगा इतका +पTट व अचुक हे सारे पाठ क*न 



@हणु शकतो . @हणुन शंकराचाया#नी दादांचे फार 

कौतुक केले . 

असे Oदवसा मागुन Oदवस जात होते . आई शेतात 

काम करत होती . कामाला बायका , माणसे 

असायची . गाई , बैल , बारदाना गोठा असा फार 

मोठा 1याप होता . शेतक-याला काय @हणुन 

लागत नाह' . माणुस बळ आजह' यां-ीक युगातह' 

लागते . �या वेळी तर असे काह'च य-ंे न1हती . 

 

अशीच कामाची धावपळ चालल' असताना 

एकाएक8 वादळी पाऊस सु* झाला . चार' Oदशा 

कvदाट�या , Oदवसा सु<ा अधंा*न आले . 

कोणालाच कोणाचा प�ता लागेना . �वजेचा 

कडकडाट सु* झाला . सव� माणसे 7मळेल �या 

आडोशाला जावुन उभी राह'ल' . "" आ(ण 

अचानक फार मोठा �वजेचा लोळ  आई!या Oदशनेे 



आला . "" एक भयानक Vकंकाळी पण या �वजे!या 

कडकडाटात �व*न गेल' . दादांची आई खाल' 

कोसळल' . �या आंbया!या झाडाला �वज चाटुन 

गे�याची खुण अजुनह' आहे . �या &काशाने व 

आवाजाने सव� माणसे भेदरल' , हादरल' . सवा#नी 

आई पड�या हो�या �या Oठकाणी धाव घेतल' . 

आई हालचाल कर'त न1ह�या , बोलत न1ह�या . 

�या माणसांनी तो काळा पडलेला देह उचलला . 

गाडीत घालुन घर' आणला . घर' रडारड सु* झाल' 

. सव� संपले असे सवा#स वाटले . 

"" दहा "" वषा#!या दादांना हे समजले दादांनी 

ताबडतोब डा◌ॅGटरला आणले . डा◌ॅGटरांनी औषध 

Oदले . आईला उलxया झा�या . व थोhयाच वेळात 

आईने डोळे उघडले . दररोज आईला नम+कार 

क*न बाहेर पडणा-या दादांचे आई हे दैवतच होते . 

व दादा सु<ा आईचे पंच&ाण होते . दादांनी आईला 



�वचारले ; आई तु कुठे गेल' होतीस मला सोडुन ? 

, परत जावु नको बरका .... !!! 

आईने पड�या पड�याच Rीण आवाजात सांdगतले 

,"" मी अचानक �वजे!या धGयाने खाल' पडले , 

ते1हा मला काsया क7भ0न dधPपाड लोकांनी 

ध*न नेले , व एका दरबारात उभे केले . Eतथे 

7सहंासनावर फार मोठा भ1य देखना माणुस होता . 

बाजुला एक �या!याच सारखा देखना माणुस होता 

जो वह' उघडुन पाहत होता . समोर मोठे दोन 

तराज ुहोते . �यांचे आपापसात काह'तर' बोलने 

चालु होते . �यांना येथे का आणले ? . यांना तर 

�व[वाचे क�याणासाठ? एक लाल घडवायचे आहे . 

आ(ण दसु-या कोणाला ते शGयह' नाह' . �याच 

Rणी �या तराजुचे पारड ेधाडकन खाल' कोसळले व 

मी डोळे उघड�यावर तुलाच पाह'ले . "" 



आता मा- दःुखाचे सावट जावुन पर'+थीती 

बदलल' . आईला पह'�या पासुन वाटत होते क8 

दादा कोणीतर' मोठ? दैवी शGती आहे व �याची 

आता पुTट' झाल' होती व �यांना खा-ी पटल' होती 

.आईची &कृती हळुहळु सुधारल' . दादां!या 

पाठ?शी Eन[चीतच एक दैवी शGती होती . झोपेत 

सु<ा दादांचे रामरRा व :ाने[वर'चे पाठ चालु 

असायचे . दादांनी "" :ाने[वर' "" सु<ा पाठ केल' 

. =ामीण भागात असुनह' दादांची बु<ीम�ता &खर 

व तेज होती . 

 

दादांचे &ाथमीक 7शRण पुण� झाले . दादांना देव , 

धम� , थोरा - मोYयांबCल Eनतांत आदर होता . 

पण दादांचा अधं�<ेवर अिजबातह' �व[वास 

न1हता . Vकतीह' चागं�या Oदसणा-या व ख-या 

वाटणा-या गोTट'चाह' ते चौकस QTट'ने �वचार 



करत असंत . �यामुळे अधं�<ेचा �यां!या मनात 

लवलेशह' न1हता . 

 

हे सव� करताना आपला ज0मजात शेतीचा 

1यवसाय ते कधीह' �वसरले नाह' . आप�या 

आईला कामात मदत कर�यासाठ? �यांनी कधीच 

अZयासाची Vकंवा कोणतीच कारणे सांdगतल' नाह' 

. आळस , कंटाळा �यांना अिजबात आवडत नसे . 

दोघे "" बह'ण - भाऊ "" आईला कामात खुप 

मदत करायचे . �यामुळे आईचे काळीज सुपा एवढे 

1हायचे . 

अशा &कारे मोरे दादा , �यांची बOहण हौसाबाई व 

आई असे Eतघेजन गु�या गोवींदाने सुखात जगत 

होते . 

 

 

 



*पढु'ल

*मोरे दादांचे लqन

सामािजक काय� याची

पुढ'ल भागात आपण ,* 

लqन व वैवाह'क िजवनातील

याची माह'ती बघणार आहोत
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िजवनातील 

आहोत .* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*मोरे दादांचे लqन

आता दादां!या मोYया

झाले होते . एक Oदवस

आले . आ(ण Eतचे

गेल' , मा- आता 

दादाह' आता शेतीत

घालायला लागले . 

क8 दादांचे दोनाचे 

�वचार दादापंढेु बोलुन

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग पाचवा ( 5  ) :* 

 

लqन व वैवाह'क िजवन
 

मोYया बह'नीचेह' लqनाचे

Oदवस हौसाबाईला बघायला

Eतचे लqन ठरले . हौसाबाई

 घर' दादा व आई दोघेच

शेतीत जा+तीत जा+त

. पण आता आईला वाटु

 चार हात 1हावेत . व आईने

बोलुन दाखवला . दादा 

चर'-*  

 

िजवन :* 

qनाचे वय 

बघायला पाहुने 

हौसाबाई सासर' 

दोघेच उरले . 

जा+त लR 

वाटु लागले 

आईने तो 

 काह'च 



बोलले नाह' . आई!या नजरेपढेु "" बोर+ते "" 

यांची "" कमळा "" नावाची अतीशय चणुचुणीत 

देखनी पोर होतीच .हंुडा दे�याघे�या!या बाबतीत 

दादांनी +पTट नकार Oदला व लqनाची तार'ख 

ठरल' . 

सन 1941 मNये वया!या 20 1या वष$ दादांचे 

लqन झाले . ""कमळा "" चे सासरकडचे नाव 

आता "" शकंुतला मोरे "" झाले . शकंुतला ताrचे 

माहेर व सासर दो0ह' Oदडंोर' गावातच होते . 

�यामुळे सार' माणसे गावातीलच व पर'चीत होती 

.  दादां!या आईला मा- सुनबाई!या *पात लेकच 

घरात आल' असे वाटले . दादांचा संसार सुखा 

समाधानाने सु* झाला . 

 

�या काळी 1942 ची pांती @हणजेच भारतीय 

+वातंgय सं=ाम जोरात सु* होता . गांधीजींनी 



इं=जां�व*< "" चले जाव "" आंदोलनाचा नारा 

Oदला होता . +वातंgयाचे झझंावात देशभर 

कानाकोप-यात , द-याखो-यात घुमले . +वातंgय 

सं=ामाने उ= *प धारण केले होत े. त*ण 

+वातंgय सैनीक आघाडीवर होते . इं=जांना 

देशातील राfयकारभार कठ?ण कर�यासाठ? रे�वेचे 

*ळ उखडणे , तारा तोडणे , कचे-या जाळणे , 

इं=ज अधीका-यांवर ह�ले करणे असे &कार 

जोरात सु* होते . मोठ मोठे पुढार' , चळवळ 

करणारे काय�कत̂ पकडले जावु लागले . इं=जांनी 

दहशतवादाचे धोरण अवलंबले . यामुळे अनेक 

काय�कत̂ पकडले गेले , काह' भुमीगत झाले . 

यामुळे दादांचे रGत खवळुन उठले . 

 

दादांचा 7शव छ-पतीं!या चर'-ावर गाढा �व[वास 

होता . सोबतच �यांनी भगवान राम , कृTण 



यांचाह' �ववीध QTट'ने मनन , dचतंन क*न 

अZयास केला . �याचे &ा�यRीक कर�याची वेळ 

आता आल' होती . एक वेगळा QTट'कोन समोर 

आला होता . तो पारंपार'क मा- नGक8च न1हता . 

नवीन काळाला अनुस*न नवीन QTट'कोन 

दादां!या मनात Eनमा�ण झाला . �यांनी भुमीगत 

+वातंgय सैनीकांना मदत कर�याचे ठरवले . 

�यानसुार �यांना कपडे पोहचवणे , जेवण 

पोहचवणे , ह�यारे पोहचवणे , बात@या परुवणे  व 

कधी कधी घरात आ�य देणे अशी जोखमीची कामे 

दादांनी 7शरावर घेतल' . 

 

आपले +वराfय नसले @हणजे +वतः!या धम� 

सं+कृतीचा -हास होतो . 7शवरायांनी मोYया 

कTटाने उभारलेले +वराfय शेवट!या पेश1यांनी 

घालवले व परत पारतंgय आले . ह' गोTट 



कोण�याह' राTz&ेमी माणसाला अतीशय दःुख 

देणार' असते व तीच अव+था दादांची झाल' होती . 

 

दादांचा Nयास व तळमळ , पढु'ल Eनयोजन 

वेगळेच होते व @हणुनच आपला भारत देश 

पारतंgयातुन मुGत 1हावा @हणुन भारत मातेची 

हाक ऐकुन ते धावनु गेले . +वातंgय 

7मळा�यानतंर +वातंgय सैनीकांना मानधन Oदले 

जात होते . ते cयायला ते कधीह' गेले नाह' . हा 

दादांचा खुप मोठा मोठेपणा आहे . व @हणुनच 

दादांना +वकत�बगार'वर पढेु जाणारे "" पु*ष 7सहं 

"" @हणावे लागेल . 

 

हातात घेतलेले कोणतेह' काम पुण� कर�याची 

दादांची िजC होती . घरातुन Eनघताना . व वाटेतह' 

सतत �यांचा रामरRेचा जप चालु असायचा . 



आता Oदडंोर'तील �यां!या घरा!या आसपासची 

झाड ेतोडल' गेल'त 

व तेथे इमारती बांध�या गे�याय . नाह'तर तेथील 

&�येक झाडाने सांगीतले असते क8 रामरRेचा हा 

[लोक माeयापय#त पुण� होत असे . 

 

एखाIया Oदवशी थक�यामुळे , रामरRा , 

�वTणुसह+-नाम @हणायचे राह'ले तर , झोपेत 

आपोआप �याची सेवा होत असे . 

"" राम हमारा जप करे , हम बैठे आराम "" परंतु , 

जाग आ�यावर देवापढेु जावुन नाक घासुन माफ8 

मागत असे . �यां!यासारखा ई[वर' सेवा एवmया 

काटेकोर पणाने त*ण वयात करणारा कम�योगी 

आज तर' होणे कठ?ण आहे . 

 



+वतः क*न पाह'ले , खा-ी झाल' , आ(ण आजच 

सवा#ना सांग�याचे व मागा�स लाव�याचे समाज 

सेवेचे कंकणच �यांनी हाती बांधले होते . एवढे सव� 

होत असताना , एक समथ� शGती नGक8च पाठ?शी 

राहुन पढु'ल काया�साठ? �यांना &व�ृत करत होती . 

 

दादां!या संसार वेल'वर सन 1945 ते 1952 

Wया काळात पाच क0या झा�या . पह'�या पाच 

मुल' झा�यानतंर 1955 ते 1967  या काळात 

दादांना चार प-ु झाले . �यांची नावे अनुpमे , 

सवा�त मोठा मुलगा �ीराम ( आ�णासाहेब उफ�  

गु*माऊल' ) , नतंर अशोक , अनील व शेखर 

अशी दादां!या मुलांची नावे आहेत . 

 

 

 

 



*पढु'ल

*Oदडंोर'चे सरपचं 

दादांनी शेतक-यांसाठ?

अ{तु Eनण�य व �ववीध

यांची माह'ती

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

सरपचं बन�यानतंर कारभार 

यांसाठ? व गावासाठ? राबवलेले

�ववीध सामाजीक कामे व

माह'ती घेणार आहोत .* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 करताना 

राबवलेले 

व उपpम 

 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*Oदडंोर'चे

मोरे दादा सन 1952 

Oदडंोर' चे सरपंच होते

होते . �यामुळे साहिजकच

यां �वषयी अतीशय

�यांनी �यां!या सरपंच

यांसाठ? इतक8 सुधारणा

योजना राबव�या

जर �यांची माह'ती

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग सहावा ( 6 ) :* 

 

Oदडंोर'चे सरपचं मोरे दादा :* 

 

1952 ते 1962 या काळात

होते . दादा +वतः पGके

साहिजकच �यांना शेती व

अतीशय आपलुक8 व कळवळा

सरपचं पदा!या कारVकद|त

सुधारणा केल' व इतGया

राबव�या व इतके &चडं काम केले

माह'ती &�येक शेतक-याने

चर'-*  

 

काळात 

पGके शेतकर' 

व शेतक-

कळवळा होता . 

कारVकद|त शेतक-

इतGया सा-या 

केले क8 , 

याने क*न 



घेतल' तर �या!या िजवनाचा पणु�पणे कायापालट 

होवनु जाईल . दादांना कृषी खा�याकडुन "" शेती 

�ेTठ "" हा परु+कार 7मळाला तसेच अनेक 

मंgयांनी , सdचवांनी , थोरांनी दादांना अनेक 

गौरवप-े Oदल' . ( Oदडंोर' &(णत मागा�तफ̂ घेतला 

जाणारा जागतीक कृषी महो�सव व शेतकर' मेळावे 

ह' मोरे दादांचीच संक�पना आहे . ) 

 

मोरे दादा अगद' बालपणापासुनच भोवताल!या 

समाजाचे व पर'+थीतीचे बारकाईने Eनर'Rण करत 

होते . �यामुळे शेतकर' , शेतीची प<ती , Eतला 

लागणारे भांडवल , यां-ीक8करण , अशा ब-याच 

बाबींवर दादा �वचार क* लागले . काय केले 

@हणजे शेतकर' सुधारेल ? . यासाठ? ते �ववीध 

माग� शोधु लागले . आ(ण "" आधी केले , मग 

सांdगतले "" हा �यांचा बाणाच अस�यामुळे सन 



1942 ते 1952 या काळात �यांनी आपल' 

+वतःची शेती चांगल' बागायत कर�यासाठ? 

�वह'र' खोद�या , जमीनी सपाट करणे , कंुपन 

घालने , चर खोदणे अशा Vकतीतर' सु�वधा के�या 

. दादा +वतः "" नांगर  हाक�यापासुन ""  ते, "" 

शेतीची पेरणी "" इ�याद' सव� कामे +वतः करत 

असंत . दादांनी इतGया EनTठेने व &ेमाने काsया 

आईची सेवा केल' क8 दादांनी +वतः!या 

कतृ��वातुन Eनराश शेतक-यांना लढ�याची नवी 

उमेद व &ेरणा Oदल' . 

 

मोरे दादा नेहमी @हणत , शेतकर' हा अ0नाचे 

उ�पादन करतो . व अ0न हे पणु� i@ह आहे . 

@हणुनच "" शेतकर' "" हाच खरा "" iा@हण "" 

आहे . 



काsया आईची िजवापाड सेवा करणारा शेतकर' 

हाच खरा ई[वर भGत आहे व �याची सेवा ह'च खर' 

ईशव्र सेवा आहे . 

 

दादा Oदवसभर शेतात कTट करायचे व रा-ी 

""वाचन "" , "" मनन "" व "" dचतंन "" 

करायचे . शेतकर' सुखी झालाच पाह'जे �यासाठ? 

�यांची सतत तळमळ चालायची . �यासाठ? �यांनी 

अपर'मीत कTट केले . आधEुनक अवजारे , नवीन 

Xबयाणे , खते , पाणी उपस�यासाठ? इंिजनाचा 

वापर +वतः क*न इतरांस 7शकवले . अनेक 

शेतक-यांना �वह'र' खोदायला लाव�या . शेतक-

यांना सरकार कडुन अनेक सवलती व कज� 

7मळवनु Oदले . 

 



आपला देश , आपल' सं+कृती , �याची �वशालता , 

वेगवेगsया राfयातील माणसे , Eतकडील शेती , 

�पके पाहुन माणसाची कृपमंडुप व�ृती जाते . 

�यासाठ? गावातील तालुGयातील अनेक शेतकर' 

बांधवांना भारत दश�न घडवले . 

 

एका +टेशनवर बरोबरचे एक व<ृ शेतकर' गहृ+थ 

सहज खाल' उतरले व लघशुंकेसाठ? बाहेर गेले . 

तेवmयात गाडी सुटल' पण ते आले नाह'त . हे 

पाहुन सIगु* प.पु. मोरे दादा गाडीत बसले नाह' 

व �या गहृ+थाला सोबत घेवनु पदर खचा�ने दसुर' 

गाडी क*न पुढ'ल उतराय!या Oठकाणी घेवनु गेले 

. 

दादा @हणाले , "" या Oठकाणी माझे +वतःचे 

वडील असते तर �यांना मी असे वा-यावर सोडले 

असते का ..."" 



याव*न दादांची माणुसक8ची &चीती आप�याला 

येते . 

 

दादा "" लोकसेवे!या "" जागेवर "" अधीकार' "" 

होते . �यावेळेस �यांनी Oदडंोर' तालुGयातील एक 

हजार ( 1000 ) लोक Eनशानेबाजीत पGके तयार 

केले . दौलताबादचे Vक�लेदार असताना , "" 

जनाध�न +वामीं!या "" कमरेला दोन तलवार' 

असतं . �यामुळेच क8 काय +वामी महाराजांनी 

गाणगापरु!या अ�वTकारात �यांचे "" गु*पद "" 

घेतले . जनाध�न +वामींनी " संत एकनाथ " 

महाराजांना सु<ा गु*पद घे�यापुव$ यु<ाचे 7शRण 

घे�याची अट घातल' होती . याव*न संतांची 

1याJया +वामी महाराजांना कशी अ7भ&ेत होती हे 

लRात येईल व दादां!या 7ललेचीह' जाणीव होईल . 

 



दादांनी आपले  व आप�या &देशाचे संरRण 

कर�याची Oह@मत व तयार' सामा0यां कडुन 

करवुन घेतल' . नुसतेच , "गंध " , "माळा " , " 

Oटळा " लावुन " पोlया " वाचुन काय उपयोग ? . 

मंOदरात जावुन तीथ� घेणे , पसेै ओवाळुन टाकणे , 

घटंा बडवणे याचा काय उपयोग . 

सव�च +थरावर +वतःला वाचवुन इतरांना वाचवता 

आले पाह'जे व हाच माणसुक8चा धम� आहे . असे 

दादा @हणत . 

 

दादांकड े"लोकEनहाय " सं+थेचे तालुGयाचे 

अNयRपद होते . तसेच "समाज क�याण " 

खा�यातह' दादांनी उ�कृTठ काम केले आहे . 

 

दादांनी .... 

 



""""" सरपचं , लोकसेवा अधीकार' , लोकEनहाय 

सं+था तालुका अNयR , समाज क�याण �वभाग , 

आदश� शेतकर' """"""" 

 

अशा खुप सा-या भुमीका Eनभाव�या व खुप सार' 

पदे +वीकारल' यातुन दादांनी आदश� समाज कसा 

घडवावा यासाठ? ने�यांना , अधीका-यांना व 

सामा0य जनमानसाला "" +वतः कृती क*न 

दाखवनु "" खुप मोठा संदेश Oदला आहे . 

ध0य ध0य ते मोरे दादा .... 

 

दादांनी संपणु� आयुTय हे गोरगर'ंबांसाठ? खच$ 

घातलं , 

अनेक गर'बांची लqने जमवल' , लqनामधील "" 

ब+ते ( कपhयांची खरेद' ) "" यामNये मोठ? 

फसवणकु व लुटमार होते @हणुन �यां!या सोबत 



10 - 12 ब+�यास एकेका Oदवशी गेले . +वतः 

&�यR उप+थीत राहुन ब+ते बांधले . कोणाकड े

पसेै कमी असले तर तेथे +वतः मदत केल' . 

 

मोरे दादांना जनसामा0यांचा एवढा कळवळा का 

होता, तर दादां!या पाठ?शी �ी +वामी समथा#ची 

शिGत अQTयपणे काम करत होती . 

दादांना "" आगे बढो "" @हणत होती . दादांना 

जरासु<ा चुकु देत न1हती . कारण �यांना 

दादांकडुन आNया�म व जनक�यानाचे खुप मोठे 

काम करवुन cयायचे होते . 

 

+वामी समथ� महाराजानंा आता समाजाची 

कोणतीच "" एकांगी "" &गती नको होती . तर 

�यांना समाजाची "" सवा#गीन "" &गती करायची 

होती . लोभी , धदेंवाईक लोकां!या हातनु 



आNया�म व धमा�!या चा1या जनसामा0यां!या 

हाती Iयाय!या हो�या . व �यासाठ? �यांना 

पGGया 7शTयाची गरज होती व मोरे दादा यांनाच 

या काया�साठ? +वामींनी Eनवडले होते . 

 

दादांचे संपणु� काम हे बहुजन Oहताय बहुजन 

सुखाय Wया भावनेतुन चालत होते . 

 

दTुकाळामNये Oदडंोर' गावातील आप�या शेतातील 

उZया असले�या "" उसा "' सारJया पैशा!या 

�पकाची काळजी न करता . गावातील लोकांना 

आप�या �वह'र'तुन Oदवसातुन दोन वेळा पाणी 

पुरवले . कोणाकडुन साधा *पयाह' घेतला नाह' . 

 

तसेच जवळ!याच "" वलखेड "" गावाला सु<ा 

फुकट व मोफत �प�याचे पाणी परुवले . दादांजवळ 

आपला व परका हा भेदच राह'ला न1हता . 



आजकाल लोक �वह'र'व*न

देतात . �यांची

मोरे दादांचे िजवन

अथांग

*पढु'ल

*�पठले महाराज व

कशी झाल' याची खुपच

वाचणार आहोत . 

नGक8च

�वह'र'व*न टँकरने �वकत

�यांची Vकव करावीशी वाटते
 

िजवन चर'- @हणजेच :ानामतृाचा

अथांग महासागर आहे . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

व मोरे दादा या गु* 7शTयाची

खुपच गोड व मनमोहक

. तर उIयाचा पो+टचा 7 

नGक8च वाचा ...* 

 

 
 

 

 

 

�वकत पाणी 

वाटते . 

:ानामतृाचा 

7शTयाची भेट 

मनमोहक कहानी 

7 वा भाग 
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*मोरे दादांचे

*# भाग

*# मोरे दादा व

मोरे दादा संसारात

पण �याच वेळेस 

सIगु*ंची ओढ लागलेल'

दादा तुळजापुरला 

Oदवसांचे अनुTठान

पाणी न घेता हे अनुTठान

दादा कोठे गेले व

माह'ती न1हते . ते

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

दादांचे जीवन चर'-* 

 

भाग सातवा ( 7 ) :* 

 

व �पठले महाराजांची भे
 

संसारात व शेती वाडीत रमुन गेले

 �यांना आतुन मनात कोठेतर'

लागलेल' होती . याच अव+थेत

 गेले व �यांनी तुळजापुरला

अनुTठान केले . �यांनी कोणतेह'

अनुTठान पणु� केले . इकडे

व कशासाठ? गेले हे कोणालाच

ते एकटेच गेले होते . शेवट!या

 

भेट :* 

गेले होते . 

कोठेतर' 

अव+थेत 

तुळजापरुला सात 

कोणतेह' अ0न - 

इकडे घर' 

कोणालाच 

शेवट!या 



सात1या Oदवशी आईसाहेब तुळजा भवानी माता 

&स0न झा�या . 

आईसाहेब दादांना @हणा�या , "" आजपय#त तु 

केलेल' सेवा वाया जाणार नाह' ."' लोकांना 

कुलदैवत, गो- , वंश काह'च माह'त नाह' . 

कुलधम� , कुलाचार यांची माह'ती नाह' . 

7शवछ-पतींस मी सांdगतले होते . �यांनी 6000 

Rा-कुलाचे कुलगो- , वंश , कुलदैवत , कुलदेवी , 

लqनातील देवक यांचे संकलन क*न घेतले होते . 

पण आ�ता परत गvधळ झालेला आहे . �यांचे 

पु0हा संकलन कर . तुला हे सव� जगापढेु 

परखडपणे व कोण�याह' �वरोधाला न जमुानता 

मांडायचे आहे . तुeया पढु'ल वाटचाल'साठ? माझे 

आ7शवा�द तुeया पाठ?शी आहेत . तुला लवकरच 

"" जगतवंIय गु* "" भेटेल . व तु �यांचेच 

मागा�ने जा . 



दादा @हणाले , पण आईसाहेब हे सव� संशोधन 

होईपय#त कुलदेवता कशी शोधायची ? . आईसाहेब 

@हणा�या , सात Oदवस सुपार' मांडुन उसे देवुन 

झोपावे . Eतची पुजा हळद कंुकु , अRदा वाहुन रोज 

करावी . धतुल' व+-े ~त+थ रहायचे . �वनंती 

करायची . 11 मंगळवार एकादशी सारखे कडक 

उपवास करायचे . अशा &कारे तुळजाभवानी माता 

आईसाहेबांनी दादांना माग�दश�न केले . 

 

आता मा- दादां!या मनात आनदंा!या उम$ येत 

हो�या . साRात आई तुळजाभवानी मातेने �यांना 

दश�न Oदले होते . दादा लगेच कुलदेवतेचा 

मानस0मान , अ7भषेक , साडी चोळी , नैवेIय 

क*न &स0नतेने घर' आले . दादां!या घर' सव�जन 

dचतेंत होते . दादा घर' आले , �यांनी आईला व 

घर!या सवा#ना कुलदेवतेचा घडलेला सारा व�ृतांत 



सांगीतला . सवा#ना खुप आनंद झाला . दादांची 

आता शेतीवाडी व कामधदंा बघता बघता घर!या 

घर' Eन�य सेवा सु* झाल' . 

 

मोरे दादांची आता मा- चातका &माणे अव+था 

झाल' होती . आप�याला आपले "" गु* "" के1हा 

भेटतील व �यांचा कृपा वषा�व कधी होईल हाच 

Nयास लागला होता . 

 

अखेर तो सुद'न उगवलाच , कुणीतर' �यांना 

सIगु* �पठले महाराजां�वषयी माह'ती सांगीतल' . 

व दादांना लगेचच कुलदेवतेचे शbद आठवले . 

नकळत �यां!या मनात तुकाराम महाराजां!या 

ओळी आ�या , 

 

!! सIगु* वाचुनी सापडनेा सोय , 

"" धरावे ते पाय आधी आधी !! 



!! आपणा सारखे कर'ती त�काळ , 

नाह' काळ वेळ तया लागी !! 

 

!! लोह प�रसाची न साहे उपमा , 

सIगु* मOहमा अगाधची !! 

 

तुका @हणे कैसे हे आंधळे जन , 

गेले �वसरोनी ख-या देवा !! 

 

दादां!या मनात सारखी तळमळ सु* झाल' 

आप�याला "" गु*"" भेटतील का . व भेटले तर ते 

आप�याला ि+वकार करतील का . 

 

अशाच या �वचारां!या आंदोलनात एक Oदवस दादा 

�पठले महाराजां!या Eनवास +थानी धाडस क*न 

गेलेच . ती दपुारची चार वाजताची वेळ होती  . �या 



वेळेस �पठले महाराजांची लोकांना माग�दश�न 

कर�याची वेळ मा- आज ते एकटेच होते . 

दादा भीत भीत दारात उभे राह'ले व दादा @हणाले , 

"" आत येवु का ? ;"" 

आणी उ�तर आले , 

"" या मोरे साहेब या ..."" मी आपल'च वाट 

पाहत आहे . 

 

"" +वामी महाराजांनी सांगीतले होते क8 आज तो 

माणुस येणार @हणनु "" 

 

दादा पुरते गvधळुन गेले .  �पठले महाराजांना 

Oदसत नाह' . ते दो0ह' ह' डोsयांनी "" आंधळे"" 

आहेत . तर' यांनी आपले नाव कसे घेतले . व 

आप�याला कसे ओळखले . 

 

तेवmयात �पठले महाराज @हणाले , 



"" आप�या मागील Oद1य शGती सांगते क8 यांना 

आप�यात सामील क*न cया @हणुन "" 

 

दादा परुते भावनीक झाले व �यांनी �पठले 

महाराजांना साTटांग दंडवत &णाम केला . 

आपण काय पाहतोय ? , काय ऐकतोय ? , काय 

घडतंय . दादा अRरशः थGक होवनु गेले . कारण 

असं �यांनी यापुव$ कधीच अनुभवलं न1हतं . 

 

एवढे मोठे महाप*ुष आप�याला "" अहो "' असं 

बोलतात . "" अरे कारे "' करत नाह' . केवढा हा 

मोठेपणा . 

 

सIगु* �पठले महाराज दरबारातील +वामी समथ� 

महाराजां!या फोटोकड ेपाहुन @हणाले , 

"" महाराज @हणतात , यांचे गु*पद घे�या आधी 

यां!या आईचे गु*पद cया ."" 



कारण यांना वाढव�यासाठ? Eतला ""यमाकडुन "" 

सोडवुन आणले आहे . 

 

झटकन दादां!या डोGयात &काश पडला , आ(ण 

�यांना ते 10 वषा#चे असताना �यां!या शेतातील 

आई!या अगंावर पडले�या �वजेचा &सगं आठवला 

. दादा गह'वरले . दादां!या लRात आले क8 , 

बापरे ... @हणजे +वामी महाराज ते1हापासुन 

आप�यावर लR ठेवुन आहेत . 

 

�पठले महाराज @हणाले , +वामी महाराज 

@हणतात , यांनी भगवान रामाची खुप सेवा केल' 

आहे व ती आज यां!या अनामत खा�यावर जमा 

झाल' आहे . ती आप�याकड ेवग� क*न cयायला 

भगवान �ीरामांनी सांगीतले आहे . ती 

आप�याकड ेवग� क*न घे�यासाठ? यांनी हातावर 



पाणी घेवनु , "" आतापय#त केले�या सेवेवर पाणी 

सोडतो . व पु0हा रामाचे नावह' घेणार नाह' ."" 

असे वचन Oदले पाह'जे . 

 

दादा गvधळुन गेले , हे तर अजबच . सेवेवर पाणी 

सोडायचे व पु0हा &भु रामाचे नावह' घेणार नाह' 

असे वचन Iयायचे . Rणभर नेमकं काय बोलावं 

हेच �यांना सुचेना . नंतर थोhया वेळाने Oहमंत 

क*न दादा �पठले महाराजांना @हणाले . महाराज 

मी अजान लेक* आहे व मी फार गvधळुन गेलो 

आहे . कृपया मला �वचार करायला थोडा वेळ Iया 
. 

 

�पठले महाराजांनी दादांना पाच 7मनीटे थांबायला 

सांdगतले व +वतः!या हाताने दोन कप चहा 

बनवला . एक कप +वामी महाराजां समोर ठेवला 

व दसुरा कप मोरे दादांना Oदला . चहा घेत�या 



नतंर दादांनी �वन�तेने �पठले महाराजांना 

नम+कार केला व लवकरच �वचार क*न आपणास 

सांगतो असे @हणुन घर' Oदडंोर'ला गेले . 

 

दादा रा-ी झोपेतह' तळमळत होते . �यांना झोपच 

लागेना . काय करावे ? , काय सांगावे ? . असे 

काह'च सुचत न1हते . रा-ी "" 2 :30 ते 3 "" 

(अडीच ते तीन ) वाजे!या सुमारास . कुलदेवी 

तुळजाभवानी माता �यां!या +वPनात आल' व 

@हणाल' . "" तु योqय Oठकाणी गेला आहेस , 

�यांना हो @हणुन सांग "" . �यातच तुझे ज0म 

ज0मांतर'चे क�याण आहे . 

 

नंतर भगवान राम दादा!ंया +वPनात आले व 

@हणाले , 

 



"" बाळ , मीच याच Oदवसाची वाट पाहत होतो . 

आता �व[वाचे चालक , मालक , ग*ु भगवान �ी 

+वामी समथ�च आहेत . मीच �यांना तुला Eतथे 

सामील क*न घे�यास सांगीतले आहे . तु 

लवकरच �यांना होय @हणुन सांग . कारण गु* ह' 

�व[वातील फार मोठ? शGती असते . व तुला 

�यां!याच शGतीने काम करायचे आहे ."" 

 

"" आता पुण� �व[वातील लोकांना �यां!याच 

भGतीने 7शकव�याचे काय� तुला करायचे आहे . 

आ@ह' एकच आहोत . फGत लौक8क QTxया 

आमचा अवतार वेगळा आहे .  "" 

 

"" आ@ह' Eनमा�ण केलेले नीती , EनTठा, सदाचार 

, �<ा , भGती , थोरामोYयांचा स0मान कर�यास 

लोकांना 7शकवा . +वामी महाराज हेच द�त 



महाराज आहेत व हेच लोकांना समजुन सांग�याचे 

अवघड काम तुला अनेक �वरोधातनु करायचे आहे 

. "" 

आपला धम� आचारणाचा आहे , 

राम , कृTण , मा*ती , अजु�न हे लोकांना 7शकवा , 

नुसते पुजा , आर�या , उ�सव क*न काय उपयोग 

. 

 

आज!या क7लयगुात तोच राम कृTण &�येकाचा 

+वामी आहे . तोच �दयातील +वामी ते1हाह' होता 

. व आजह' आहे . तो कधीच बदलला नाह' . 

बदलतो फGत काळानसुार �याचा अ�वTकार ... 

 

�ी +वामी समरथ् हे त�व आहे . कोणी माणुस 

Vकंवा देवह' नाह' . ते परमत�व अ�वनाशी आहे . 

सव� �व[वाला प*ुन ते उरलेले आहे . �पठले 

महाराज सु<ा फGत एक Eनमी�त मा- आहेत . 



तुला माग�दश�न क*न तुझा माग� सुकर करणे हेच 

�यांचे काम आहे . बाक8 कता� कर�वता तोच +वामी 

आहे . तुझे क�याण असो , 

!!!! "" �ी +वामी समथ�"" !!!! 

 

दादा �वचार क* लागले, आजपय#त अपर'मीत 

कTट केले .पोlया पुराणे चाळल' पण असे कोणीच 

सांगीतले न1हते व कोठे 7लह'लेलेह' न1हते . 

दादांना Rणभर असे वाटले क8 , "" आपण 

पlृवीवरच आहोत क8 अजुन कोण�या दसु-या 

=हावर आहोत ."" कारण समोर जे घडत होते ते 

फारच अ{तु होते . 

 

दादांची एवढ' &चडं िज:ासा व &�येक गोTट 

dचक8�सा क*न पारखुन घे�याचा +वभाव . पण 

आज कुठे तर' सुPताव+थेत �यां!या मनातील 



अहंकाराचा वारा मंद मंद होत चालला होता . आज 

�यासाठ?च तर आईसाहेब तुळजाभवानी मातो�ी व 

&भु �ीरामानंा यावे लागले होत े. पण दादांना 

सगsयात आ[चय�कारक व बचुकाsयात टाकणार' 

घटना ह' वाटल' क8 , भगवान �ीराम +वतः "" �ी 

+वामी समथ� "" कसे @हणाले . कारण भगवान 

राम शंकराचे नाव घेतात . भगवान शंकर रामाचे 

नाव घेतात . पण आज भगवान राम सु<ा "" �ी 

+वामी समथ� "" @हणाले . 

पण ते नसुतेच @हणाले नाह' तर �यांनी +वामी 

महाराजांची महती आप�याला समजुन सांगीतल' 

व इतरांनाह' सांग असे @हणाले . 

 

आपण सेवा तर खुप केल' , पण आप�याला भजन 

, Vकत�न व साधा टाळ ह' वाजवता येत नाह' . मग 

पेट' व मदंृग तर लांबच , साधे गंध , Oटळा लावुन 



Vफरायचे सु<ा आप�याला जमले नाह' . आ(ण &भु 

राम @हणतात , 

"" तु पण राम @हण ुनको व लोकांनाह' तसेच सांग 

"" 

 

अशा सा-या गvधळात दादा सापडले होते . पण ते 

@हणाले आता सIगु* �पठले महाराजच यातुन 

माग� काढतील व आप�याला माग�दश�न करतील 

.अशा Eन[चयाने दादा झोपी गेले . 

सकाळी लवकर उठले . शेतात गेले व दपुार पय#त 

शेतातील कामे आटोपल' . दपुार' शेतातील फळे , 

फुले घेवनु ना7शकला गेले . 

 

Eतथे गे�यावर दादांनी �पठले महाराजांना दंडवत 

&णाम घालुन नम+कार केला व @हणाले , 

"" महाराज आपल' आ:ा 7शरसावंNय ..."" आहे 

. 



मी आपण सांगाल ते करायला तयार आहे . 

पुव$!या सेवेवर पाणी सोडतो . मला अ:ान 

लेकराला Rमा करावी , आ(ण सनाथ करावे . 

 

आपले राह'लेले मुJय काम आज पणु� होणार 

@हणुन �पठले महाराजांना अतीशय आनंद झाला , 

आ(ण @हणाले , 

"" महाराजांनी सांगीतले होते क8 , �यांचे सव� 

संशय आज घालवले आहेत , व तो आज येईलच 

... "" 

 

अशा &कारे मोरे दादा �पठले महाराजांकडे 7शTय 

बन�यासाठ? आले होते . आ(ण �पठले महाराज ह' 

दादांचे गु*पद घेवनु , दादांना अजु�नासारखा �ेTठ 

7शTय बनव�यासाठ? उतावीळ झाले होते . 

पण �पठले महाराजांनी अट घातल' क8 , ते 

दादां!या आधी �यां!या आईचे गु*पद 



ि+वकारतील . �यामुळे

भेट'!या वेळी आईला

*पढु'ल

*�पठले महाराजांनी

गु*पद का घेतले  व

कसे बनवले याची

बघणार

�यामुळे �यांनी दादांना

आईला सोबत घेवनु ये�यास

सांगीतले . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

महाराजांनी &थम मोरे दादां!या

व �या नंतर दादांनाह' तेजोनीधी

याची फार सुंदर व रोचक माह'ती

बघणार आहोत .* 

 

 
 

 

 

 

 

दादांना पढु'ल 

ये�यास 

दादां!या आईचे 

तेजोनीधी 

माह'ती 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# �पठले महाराजांनी

आईचे

�पठले महाराजांनी

पाहुन

"" मोरे दादांना

आ(ण मग ते

"" +वामी महाराज

मह'�यानंतर �ी द�तजयतंीस

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग आठवा ( 8 ) :* 

 

महाराजांनी मोरे दादांचे व �यां!या

आईचे गु*पद घेतले :* 

 

महाराजांनी +वामी महाराजां!या 

पाहुन �वचारले , 

दादांना परत कधी बोलवायचे

ते दादांकड ेपाहुन @हणाले

महाराज @हणतात , �यांना

द�तजयतंीस ग*ुवार' बोलवा
 

चर'-*  

�यां!या 

 फोटोकड े

बोलवायचे "" . 

@हणाले , 

�यांना तीन 

बोलवा ."" 



आ(ण हो , येतानी तुम!या "" आईला "" पण 

सोबत घेवनु या . व येताना काह' व+तहु' 

आणायला सांगीत�या , 

"" ह' इ.स. 1948 "" सालची घटना आहे . 

 

सांगीत�या &माणे द�त जयंतीला मोरे दादा 

आप�या आईला घेवनु ना7शकला �पठले 

महाराजांकड ेगेले . प.पु. �पठले महाराजांनी 

+वामी महाराजां!या आ:ेने व साRीने सव�&थम 

मोरे दादां!या आईला OदRा Oदल' व तीचे गु*पद 

घेतले . व नतंर दादांना OदRा देवुन �यांचेह' 

गु*पद घेवुन �यांना तेजोनीधी बनवले . नतंर मोरे 

दादा व �यां!या आईने �पठले महाराजांची 

चरणपुजा क*न Eतथ� घेतले , फळे , फुले अप�ण 

क*न दश�न घेतले . 

 



�पठले महाराजांनी सं0यास घेतला अस�यामुळे ते 

लंगोट' लावीत . व व*न धोतर नेसत असत . 

�यां!यासाठ? मोरे दादांनी "" iासलेटची दोन 

धोतर "" भेट @हणुन नेल' होती . ती अप�ण केल' . 

नतंर नैवेIय व आरती क*न मोरे दादा व आई 

+वामी महाराजांना व �पठले महाराजांना X-वार 

मुजरा क*न Oदडंोर'स परत आले . येताना आई व 

दादा दोघेह' सIगु* भेट�या मुळे �व[वबधंु�वाचे 

आNया�मीक भाऊ बह'ण या ना�याने परत आले . 

दादांचे मन आतुन व बाहे*न आनंदाने नाचत होते 

. �व[वातील सव�!च परमा�मा शGतीची �यांनी 

अनुभतुी घेतल' होती . व कायमचा परमा�@याशी 

संबधं जोडला होता . 

 

मोरे दादां!या अगोदर �यां!या आईचे गु*पद घेतले 

, याव*न गु*&(णत मागा�त माता , ि+-यांचे 



+थान Vकती उ!च व आदर(णय आहे . हे समजुन 

येते . 

 

न7ृसहं सर+वती अवTकारातह' ते 7शवरायां!या 

राfया7भषेक सोहsयास उप+थीत राह'ले . ते 

केवळ िजजामातेचा स0मान कर�यासाठ?च होय ं. 

 

परi@ह भगवान �ी +वामी समथा#नी आपल' 

अGकलकोट नंतरची योजना तयार केल' , 

�या&माणे प.पु. �पठले महाराजांना घडवले व 

�व[वातील सव��ेTठ तेजाची तप[चया� करवनु 

घेतल' आ(ण आता �यां!याकडुनच पढु'ल 

योजनेसाठ? दादांना OदRा देवुन �यांना "" 

तेजोनीधी "" बनवले . अशी ह' +वामी महाराजांची 

नवी योजना �यां!याच माग�दश�नाखाल' सु* होती 
. 

 



fया &माणे मातो�ी िजजाबाrनी 7शवरायांना 

घडवले होते , �याच &माणे चMंभागाबाई मोरे 

दादांना घडवत हो�या . 

 

आधनुीक काळाला अनुस*न एक सत7शTय 

घडव�याची परमा�@याची योजना सु* होती . 

�पठले महाराजांची अव+था तर , 

""दप�ण पाहता न Oदसे वो *प आपले ."" 

अशी झाल' होती . 

 

आता सIगु* प.पु. मोरे दादांचे dच�त +थीर व 

शांत झाले होते . तीन वेळा महाराजांना मुजरा 

क*न येतो @हणुन ते Eनघाले . सIगु*ंनी गु*पद 

घेवनु तेजा!या शGतीचा न संपणारा साठा दादांना 

Oदला होता . आता दादांना +वतः!या कतु��वाने तो 



साठा जनसामा0यांपय#त 0यायचा होता व 

जनक�याणासाठ?च वापरायचा होता . 

इथे माग�दश�नासाठ? आई 7शवाय तर' कोण होते ? 

"" आप�यासाठ?च आईला वाचवले होते "" . हे 

वाGय सारखे डोGयात घोळत होते . 

 

&भु रामांनी QTटांतातच सांगीतले होते क8 , �ी 

+वामी समथ� हे त�व आहे . ते देव Vकंवा माणसु 

नाह' . �व[वाचा संपणु� कारभार �ी +वामी समथ� 

Wया नावानेच चालतो . ते अनाद' अनतं आहेत . 

 

राम , कृTण हे आदश� धमा�चरण आचर�यासाठ? 

माग�दश�नासाठ? आहेत . पण लोक �यां!या 

नावावरच भांडत बसतात . कोणी राम , कोणी 

कृTण तर कोणी द�ता-ेय असे भांडत बसतात . 

द�ता-यांचा आदश� आ�मदान करणे आहे . "" 



गु*&(णत त�व"" Wया Eत0ह' गुणांचे एकच 

+व*प Eनमा�ण झाले आहे , ते @हणजे , "" �ी 

+वामी समथ� "" होय ं. 

 

सIगु*ं!या कृपेने सव� उलगाडा झाला होता . 

दादां!या मनात आता एकाच त�वाचा &काश होता 

, तो @हणजे "" �ी +वामी समथ� "" अनतं 

ज0मा!या पु�याईचे फळ @हणुनच दादांना हे &चडं 

सामlय� हाताशी लागले होत े. 

 

�पठले महाराजांनी मोरे दादांना दर गु*वार' व 

शEनवार' भेटायला सांdगतले . कारण तप[चय̂!या 

काळात �पठले महाराज दर गु*वार व शEनवार 

Oदन दःुखी , �पडीत लोकांसाठ? &[नो�तराचे काम 

करत असत . व �याच कामाचे माग�दश�न मोरे 



दादांना करायचे होते . व &[नो�तरे �वभागाची 

पढु'ल योजना आखायची होती . 

 

मोरे दादा Oदडंोर'ला परत आले , आता ते 

शेतीवाडीत व कामात जा+तीत जा+त लR घालु 

लागले . घरची कामे कशी पटापट संपवता येतील 

असे ते पाहु लागले. व घरचे शेतीतील काम 

आटोप�यानतंर ते आNयाि�मक कामाकडे वळत 

असे , 

मोरे दादांची अव+था , 

 

"" रा-Oंदन आ@हा यु<ाचा &सगं , अतंरबाWय जन 

आ(ण मन "" 

 

Wया तुकाराम महाराजां!या महान उGती&माणे 

झाल' होती . आता �यां!या िजवनातील मोYया 

यु<ाची सु*वात झाल' होती . 



आता मानवातील दTुट &व�ृतींशी यु< करायचे होते 

. पणु� Xबघडले�या माणसांना द*ु+त कर�याचे 

काम करायचे होते . 

 

"" fयास कोणी कधीच साWय केले नाह' व 

करणारह' नाह' , अशा सदाचार' तळागाळातील 

लोकांना मुGत करायचे होते "" 

अनेक माणवी सम+या सोडव�यासाठ? झगडायचे 

होते . 

 

मी कोण होतो ? 

कुठुन आलो   ? 

माझे या जगात काय काम आहे ? 

हे मोरे दादां!या मनातील गुढ सIगु* कृपेने 

उकलले होते . मागा�!या पढु'ल वाटचाल'साठ? 

सIगु*ं!या आधाराची गरज होती . 

 



�या &माणे कामधदंा पाहुन , कामाची 1यव+था 

लावुन , �पठले महाराजांकडे दर गु*वार' व 

शEनवार' जाणे येणे सु* झाले . 7शवाय जे1हा 

जे1हा वेळ 7मळेल ते1हा ते1हा दादा �पठले 

महाराजांना भेटायला जात असंत . 

 

�पठले महाराजांची Oदनचया� , वागणे , बोलणे , 

आचरण आ(ण तप[चय̂ने तेजोवलयांक8त झालेला 

देह पाहत , एकdच�ताने ""�ी +वामी समथ� "" 

जप करणे , काह' पडले ते काम करणे . व �पठले 

महाराजांकडुन �ववीध �वषयांची माह'ती 7मळवणे 

. अशी मोरे दादांची Oदनचया� सु* झाल' . 

 

 

 

 

 

 



*पढु'ल

*मोरे दादांनी कशा

घर' आंbया!या झाडाखाल'

याची माह'ती

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

कशा &कारे Oदडंोर'तील +वतः!या

झाडाखाल' &[नो�तरे सु*

माह'ती पाहणार आहोत .*

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+वतः!या 

सु* केल' . 

.* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांनी Oदडंोर'ला

झाडाखाल'

मोरे दादा आता �पठले

खुप सा-या न1या

�पठले महाराजांकडे

असे . �यावेळी �पठले

काह'च �वचारत नसे

फोटोकडे पाहत 

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'त ्
 

भाग नववा ( 9 ) :* 

 

Oदडंोर'ला शेतातील आंbया!या

झाडाखाल' &[नो�तरे सु* केल'*
 

�पठले महाराजां!या साEनNयात

न1या गोTट' 7शकु लागले 

 

महाराजांकडे खुप सारे लोक &[न घेवनु

�पठले महाराज , �या माणसाला

नसे व थेट +वामी महाराजां!या

 व @हणत , महाराज "" 

चर'तर्*  

आंbया!या 

* 

साEनNयात 

 होते . 

घेवनु येत 

माणसाला 

महाराजां!या 

"" हे "" 



1यGती @हणतात क8 यांचा "" असा असा "' &[न 

आहे . 

व परत थोhया वेळाने �या माणसाकड ेपाहुन 

@हणत , 

""महाराज @हणतात , �यांना असे असे करायला 

सांगा , हा तोडगा Iया , अशी सेवा Iया "" 

 

+वामी महाराजां!या फोटोकड ेपाहुन सांगत , 

तुम!यावर कुलदेवतेचा कोप आहे , तुम!या 

मुल'चे लqन Wयाच हंगामात होईल . सात 

Oदवसांनी तीन पारायणे करा . अशी सेवा देत . 

 

हा सारा &कार पाहुन तेथील लोक थGक होत . मोरे 

दादाह' चक8त होत , 

 

एक Oदवस मा- दादांनी धाडस क*न �वचारलेच , 

महाराज , हे असे काम मला जमेल का ? 



आ@हाला पारायणे करता येतील का ? 

 

�पठले महाराज @हणाले , 

का नाह' करता येणार , 

पारायणे करता येतील , मं- @हणता येतील , 

&[नो�तरे देखील करता येतील . 

 

यावर मोरे दादा @हणाले , 

महाराज आ@ह' संसार' माणसे , 

आ@हाला आप�या सारखी तेजाची तप[चया�च 

काय , कोणतीच तप[चया� करणे जमणार नाह' . 

आ(ण यासाठ? सं0यास cयावा लागेल का ? 

 

�पठले महाराज @हणाले , 

नाह' बाळ , 



यातील बराचसा भाग हा माझा वैयGतीक ह_ आहे 

व तो मी +वामी महाराजांकडुन पुण� करवुन घेतला 

आहे . 

"" तु@हाला माग�दश�न क*न , पढु'ल काया�ची 

योजना तु@हाला समजावुन सांगुन आपणाकडे 

सोपवणे एवढेच माझे काम आहे  "" 

 

यापुढ'ल काळात आपणास अनेक सामा0य माणसे 

येवनु भेटतील . मुळ त�वाला मुरड न घालता 

�यांना Wया मागा�ची माह'ती करवुन Iयायची आहे 

. �यांचे &[न सोडवायचे आहे . नुस�याच "" 

स�वा!या "" गPपा न मारता व �याला जा+त 

मह�व न देता हे काम करायचे आहे . 

 

fयांनी fयांनी मोठ मोYया तप[चया� के�या ते 

लोक मोठे योगी व संत झाले व �यांनी +वतः!या 



+वाथा�साठ? देवा धमा�चा बाजार मांडला . "" 

सामा0य लोकांकडे कोणी ढंुकुनह' पाहत नाह' . 

माणसा माणसातह' तेच चाल ुआहे ."" 

तु@हाला Wया तळागाळातील सामा0य 

माणसांसाठ? काम करायचे आहे . 

 

आत� दःुखी �पडीतांस Oह@मत , धयै� व Oदलासा 

देवुन �यांचे दःुख हलके केले तरच ती लोक प0ुहा 

ई[वर' अdधTठान ि+वकार�यास तयार होतील . 

 

�पठले महाराज एक Oदवस मोरे दादांना @हणाले , 

""तु@ह'ह' &[नो�तराचे काम आता बाहेर 

समाजात करायला सु*वात करायची आहे . +वामी 

महाराज हेच मुJय समजुन आलेला &�येक जण 

+वामी महाराजच आणतात व कामह' तेच करतात 



या भावनेतुन काम करा . तु@हाला कोठेह' अडचण 

येणार नाह' ."" 

 

दादा @हणाले , 

आ@ह' जर लोकांकडुन कागदावर &[न 7लहुन 

घेतले व कागदावरच उ�तर 7लहुन Oदले तर चालेल 

का ? 

�पठले महाराज @हणाले , 

हो ज*र चालेल , आपण लोकांना सहज शGय 

होईल , व दैनंद'न धकाधक8!या िजवनात , 

धावपळीत सहज करता येईल असे काय�pम Iया . 

तसेच ते पैशाने महागड ेसु<ा नकोय . 

 

दादांनी Oदडंोर'ला आप�या शेतात औदुंबराचे झाड 

लावले . दररोज पहाटे 4 ( चार ) वाजता उठुन , 

कंद'ला!या उजेडात दादा �या औदुंबराखाल' 



पारायणे व अनुTठान क* लागले , दादांनी तेथील 

लोकांकडुनह' पारायणे व अनTुठाने करवुन 

cयायला सु*वात केल' . सवा#ना खुप सा-या 

अनुभतुी 7मळा�या . 

 

पण येथे दादांना पह'ला फार मोठा कडवा �वरोध 

सहन करावा लागला , 

 

"" बहुजन समाजातील +-ी - पु*ष ह' पारायणे 

वाचतात @हणुन काह' लोकांचे �प�त खवळले ."" 

आता काह'तर' अघट'त घडणार असे ते बडबडु 

लागले . 

 

पण +वामी महाराजां!या इ!छेने व कृपेने सव� 

काह' चालले अस�यामुळे तसे काह'च घडले नाह' . 

 

�पठले महाराजांचे आ7शवा�द घेवनु , 



+वामी महाराजां!या आ:ेने , 

मोरे दादांनी आप�या शेतातील आंbया!या 

झाडाखाल' बसुन गु*वार!या Oदवशी &[नो�तराचे 

काम सु* केले . 

 

आपला शेतीचा 1यवसाय बघायचा . व कोणी आले 

तर �यांची िजवाभावाने चौकशी करायची व 

�यां!या दःुखावर तोडगा सांगायचा . असे काम 

दादांनी सु* केले . 

�यावेळी आज!या सारखे सव� साह'�य कागदावर 

छापलेले न1हत े. सव� काह' हाताने 7लहुन Iयावे 

लागत असे . दादा अतीशय मनोभावे हे काम करत 

असत . 

 



+वामी महाराजां!या आ7शवा�दाने , लोकांचे काम 

नGक8च होत असे व �या माणसाला अनुभव येत 

असे . 

आ(ण तो येवनु सांगायचा , 

मला बरे वाटले , 

माझे क�याण झाले , 

माeया मुल'ंचे लqन झाले . 

असे असंJय अनुभव लोकांना येवु लागले . 

�यामुळे मोरे दादा खुपच आनदं'त झाले . 

 

�पठले महाराज @हणतात , 

 

"" &[नो�तराचे काम @हणजे माझी +नान संNया 

आहे . या दःुखी , आत� �पडीतांचे िजवात जीव 

घालुन &[न सोडव�याचे काम इतके मोठे आहे क8 



, ते सोडुन नुसतेच +नान संNया क*न  गंध , Oटळे 

लावुन काय उपयोग ?"" 

 

मोरे दादां!या &[नो�तरामुळे मागा�चा &चार &सार 

सु* झाला . अनेकांना अनभुव येव ुलागले . 

�यामुळे सवा#!या मनात कुतुहल Eनमा�ण झाले , 

दादा कोठे जातात , 

दादांना कोण 7शकवतंय (�यांचे गु* कोण ) 

घरातील व शेजार पाजारची ओळखीची लोक ह' 

कुतुहलाने चौकशी करत होत े. 

 

अनभुव आलेल' लोक इतरांना सांगत �यामुळे 

Oदडंोर'ला गद| वाढु लागल' . लोकांची �<ा व 

�व[वास बसला . 

 

&[नो�तरासाठ? दादा कुठ�याह' मखमल' गाधीवर 

न बसता , गाr!या गोYयातील शेण साफ क*न , 



झाडाखाल' दोन गोणपाट अथंरत असे . एक 

+वतःसाठ? व एक &[नक�या�साठ? . 

खरंतर समोरचा आप�याला काय &[न �वचारणार 

आहे ते दादांना आधीच समजायचे व �याला दादा 

उपाय सांगुन �याचा &[न चटुक8 सरशी सोडवायचे 

. 

दादांची शGती इतक8 अफाट होती क8 समोर 

आले�या 1यGतीचे मागील तीन ज0म व पुढ'ल 

तीन ज0म अशा सात ज0माचे :ान दादांना होत 

असे . याव*न दादा Vकती शGतीशाल' व 

X-काल:ानी होते याची आपणाला जा(णव होईल . 

दःुखी , �पडीतां!या दःुखावर दादा आई!या मायेने 

फंुकर घातील असे . 

 

मोरे दादा @हणत , 



"" माeया कोटा�त लगेच Eनकाल Oदला जातो . 

लगेच &[न व लगेच उ�तर ."" 

यामुळे कोण�याह' धंदेवाईकाकड ेजा�याची Vकंवा 

कोण�याह' fयोतीषाला हात दाखव�याची कोणाला 

गरज नाह'. fयाने +वामी महाराजांपढेु हात जोडले 

. तो +वामींचाच झाला. �याची जबाबदार' +वामीच 

घेतात ... 

""+वामींची सेवा &ारbधावरह' मात करते ."" 

 

दादांनी कोणालाह' वा-या Vकंवा खेxया घालायला 

लावले नाह' . Oदडंोर'ला येणे fयांना जमत नसे ती 

लोक पो+टाने &[न पाठवीत व दादा पो+टानेच 

�यांना उ�तर पाठवीत असंत . 

 



गाr!या गोYयापल'कड ेझोपडीवजा घर होते . 

Oदवसभर दादा तेथेच असंत व रा-ी गावातील 

दमुजल' घर' �व�ांती साठ? जात . 

मोरे दादा दपुार!या जेवणासाठ? जात , ते1हा 

&[नो�तरासाठ? रागेंत बसले�या लोकांना वाटे क8 

, आता दादांची अधा� एक तास तर' वाट पहावी 

लागेल . पण दादा जेवण क*न अवcया 7 - 8 

7मनीटाता परत यायचे ते पाहुन लोक थGक 

1हायचे . 

 

नंतर काह' Oदवसांनी &[नो�तराची सेवा आंbया!या 

झाडाखाल' होव ुलागल' . आज तेथे पा�याचा 

िजवतं झरा असलेल' बंद'+त �वह'र आहे . 

सवा#ना &[न पड ेक8 , दादा फGत 10 वी पय#तच 

7शकलेले आहेत . मग �यांनी इतका सारा अZयास 

कोठे केला असेल . 



&[नो�तर वा�या सेवेक-यांची गद| वाढु लागल' . 

मग नतंर दादांना वाटले , लोकांना आप�याकड े

बोलाव�या पेRा आपणच लोकांकडे जावु . दादा 

गावोगाव &[नो�तरासाठ? जावु लागले . अगद' 

खडी - माती!या zकवर बसुन तर कधी एस ट' ने 

दादा &[नो�तरासाठ? Vफ* लागले . 

 

अशा &कारे दादांनी Oदडंोर'ला &[नो�तरा!या 

माNयमातुन मागा�चे रोपटे लावले . आता �या 

रोपxयाचे मोYया वटवRृात *पांतर करायचे काम 

दादांना करायचे होते . 

 

 

 

 

 

 

 

 



*पढु'ल

*मोरे दादांनी पु�यात

चर'- =ंथाची छपाई

असताना दादांना

अनभुव आला . �याची

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

पु�यात Vकल�+कर &ेस मNये

छपाई केल' . व हे काम

दादांना +वामी महाराजांचा खुप

�याची माह'ती बघणार आहोत
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

मNये +वामी 

काम चालु 

खुप मोठा 

आहोत .* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांनी

Oदडंोर'ला आता सेवेक

होती . खुप नवनवे

होते . Oदडंोर' &(णत

चालला

�पठले महाराज Oहमालयातुन

Dमण करत महाराTzात

होते , �या वेळेस ते

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग दहावा ( 10 ) :* 

 

दादांनी +वामी चर'- =ंथ छापला
 

सेवेक-यांची खुप गद| वाढु

नवनवे सेवेकर' मागा�ला जोडले

&(णत मागा�चा �व+तार 

चालला होता . 

 

Oहमालयातुन Eनघुन संपणु�

महाराTzात ( gयंबके[वरला

ते "" बाळPपांना "" भेटले

चर'-*  

 

छापला :* 

वाढु लागल' 

जोडले जात 

�व+तार वाढत 

संपणु� भारत 

gयंबके[वरला ) येत 

भेटले होते . 



�यानतंर बाळPपांकडुन माह'ती काढुन ते "" �वTणु 

बळवतं थोरातांकड े"" गेले . 

थोरातांनीच "" +वामी चर'- "" हा =ंथ 7लह'लेला 

आहे . व �याचा +वामी चर'-ातह' उ�लेख आहे . 

 

�पठले महाराजांनी �वTणु बळवतं थोरातांशी खुप 

चचा� केल' व �यां!याकडुन �पठले महाराजांना , 

"" +वामी चर'- "" =ंथाची "" ह+त7लखीत &त 

"" 7मळाल' . ती घेवनु �पठले महाराज 

gयंबके[वरला आले . 

 

एक Oदवस �पठले महाराजांनी ती &त मोरे दादांना 

दाखवल' . �पठले महाराज @हणाले , +वामी समथ� 

महाराजांनी +वतः "" ह+ताRर ( सह' )"" केलेल' 

ह' एकमेव &त आहे . 

 



तप[चय̂!या काळात माझी Wया =ंथाची जवळपास 

हजार ( 1000 ) पारायणे झालेल' आहेत . 

यामNये अमाप :ान भरलेले आहे . Vकतीह' वाचले 

तर' संपणार नाह' . 

 

�पठले महाराज @हणाले , 

Wया =ंथा!या &ती तु@ह' छापुन cया . व याचा 

&सार करा . 

मोरे दादांजवळ �या वेळेस एकदम पसेै न1हते तर' 

दादा नाह' @हणाले नाह' व &त घेवनु Eनघाले . 

 

�या मुळ &तीव*न दादांनी दसुर' ह+त 7लखीत &त 

तयार केल' . 

"" Eनळवंडीचे "" ओळखीचे गहृ+थ "" तुकाराम 

पाट'ल "' यां!याकडुन दादांनी "" उसने "" पैसे 

घेतले . 

 



मोरे दादा ती &त घेवनु पु�याला आले , 

पु�यात "" Vकल�+कर &ेस "" मNये ती &त 

छापायला टाकल' . 

 

Vकल�+कर &ेसचे 1यव+थापक @हणाले येथे दररोज 

छपाईचा &ुफ ( छपाई बरोबर आहे क8 नाह' ) हे 

कोण तपासणार . 

 

दादा @हणाले छपाईला Vकती Oदवस लागतील , 

1यव+थापक @हणाले , Vकमान 15 Oदवस तर' 

लागतील . 

दादा @हणाले , 

15 Oदवस पु�यात राहणे मला शGय नाह' . कारण 

घरची शेतीवाडी सारं काह' मला सांभाळावे लागते . 

व आता तु@ह'च तु@हाला जमेल तशी छपाई करा . 

पण चांगल' करा . 

 



नंतर 15 Oदवसांनी परत मोरे दादा पु�याला गेले , 

=ंथाचे ग�े बांधुन तयार होते . 

 

1यव+थापक @हणाले , 

"" आ@हाला &फु ( छपाई बरोबर झाल' क8 नाह' ) 

हे तपासायला काह'च -ास झाला नाह' ."" 

"" तु@ह' पाठवलेले व<ृ गहृ+थ दररोज &ुफ 

तपाशीत होते ."" 

 

मोरे दादा @हणाले , मी तर थेट घर' Oदडंोर'ला गेलो 

होतो . मी कोणालाच &ुफ तपासायला सांगीतलेले 

न1हते . व येथे जवळपास माझे कोणी ओळखीचेह' 

नाह' , मग ते "" @हातारे आजोबा "" कोण होते . 

 

1यव+थापक @हणाले , 

ते "" गु*वार पेठेतुन "" येत होते . 

 



दादांनी �यां!याकडुन प�ता घेतला . व पु�यातील 

"" गु*वार पेठेत "" गेले . व �या Oठकाणी चौकशी 

केल' . पण तेथील लोकांनी सांगीतले क8 अशा 

नावाचे कोणतेह' व<ृ गहृ+थ ( @हातारे आजोबा ) 

या Oठकाणी राहत नाह' . 

 

दादांना हा +वामी महाराजां!या अनुभवाचा &चडं 

मोठा धGका होता . 

 

दादा ना7शकला आले , 

�पठले महाराजांना पु�यात घडलेला सारा व�ृतांत 

सांdगतला . 

 

�पठले महाराज @हणाले , 

"" +वामींनाच �यांचा कामाची काळजी , आपण 

कोण काळजी करणार .''' 



""" मला दररोज महाराज सांगायचे , आज इतके 

अNयाय छापले , इतके छापायचे राह'ले .'''' 

 

मोरे दादा तर थGकच झाले , 

बापरे .... 

&�यR +वामी महाराज पंधरा Oदवस =ंथ छपाई 

तपासायला जात होते . दादां!या तर अगंावरच 

शहारे आले . व रोमांच उभे राह'ले . 

 

दर@यान!या काळात , 

+वामी चर'- =ंथा!या दोन आव�ृया हजारv!या 

संJयेत छाप�या . 

 

�यात Oदडंोर' &(णत मागा�बCल +व!छ व परखड 

माग�दश�न करणार' माह'ती , तसेच , इतर 

सं&दायांची अपुण�ता व �यांना केलेले आवाहन 

यांची माह'ती Oदल' . 



काह' सेवेक-यां!या आ=हा खातर सेवेक-यांना 

आलेले Oद1य अनुभव छापले . 

 

+वामी समथ� महाराजा!ंया 100 1या प�ुयतीथी 

Eनमी�त "" +मर(णका """छापल' . 

 

खुप जोरदार &चार सेवेकर' क* लागले . 

एका EनTठावान सेवेक-याने "" एस ट' "" व 

""रे�वे!या"" &वासात Vफ*न , +वामी चर'- 

=ंथा!या एक हजार ( 1000 ) &ती �वक�या . 

अशा EनTठावान सेवेक-यां!या सेवेमुळे मोरे 

दादांची Jयाती चोहो Oदशांना दमुदमुल' व असंJय 

लोक Oदडंोर'!या Oदशेने धाव घेव ुलागले . 

Oदडंोर'ला &चडं गद| वाढु लागल' . 

 

गु*वार व र�ववार Wया Oदवशी रा-ी दहा वाजेपय#त 

&[नो�तराचे काम करावे लागत असे . 



कोणासह' खाल'

ताटकळत मुGकामी

नाह' . &ाणपणाने

�यांचा

*पढु'ल

*�पठले महाराजांचे

याची माह'ती

खाल' हाताने परत पाठवणे

मुGकामी ठेवणे दादांना कधीच

&ाणपणाने व तळमळीने काम करणे

�यांचा बाणाच होता . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

महाराजांचे महाEनवा�ण व �यांची

माह'ती बघणार आहे .* 

 

 
 

 

 

 

 

 

पाठवणे Vकंवा 

कधीच आवडले 

करणे , हा 

�यांची समाधी 

 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# �पठले महाराजांचे

इ. स. 1972 मNये

अचानक Xबघडल'

काना!या मNये आरपार

आ�मसात करताना

पडले होते . तसेच 

डोळे Eनकामी होवनु

पण Wया सा-याचा 

जाणवत

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग अकरावा ( 11 ) :* 

 

महाराजांचे महाEनवा�ण व समाधी
 

मNये �पठले महाराजांची

Xबघडल' . �यां!या दो0ह' डोsयां!या

आरपार EछM पडले होते

करताना तेजा!या &खरते मुळे

तसेच तप[चय̂मुळे महाराजांचे

होवनु आंधळे झालेले होते

 महाराजांना कधीच काह'च

जाणवत न1हता . 

चर'-*  

 

समाधी :* 

महाराजांची &कृती 

डोsयां!या 

होते . तेज 

मुळे हे EछM 

महाराजांचे दो0ह' 

होते . 

काह'च -ास 



�यामधुन सतत पातळ+-ाव वाहत असे . ते सव� 

+व!छ क*न �यामNये महाराज कापसाचे बोळे 

घालुन ते बंद ठेवीत असत . महाराजां!या शर'राचा 

एक खुप सुंदर सुगंध येत असे . 

 

सवा#ना वाटले आता महाराज देह सोडणार क8 काय 

? 

पण �पठले महाराज @हणाले , 

"" अजुन काह' मी देह सोडणार नाह' "" 

 

सव� सेवेक-यांनी एक Oदवस �पठले महाराजांना 

धाडस क* �वचारले , 

"" आ@ह' अGकलकोटला जावु का "" 

महाराज @हणाले , 

"" अहो तेथे काय आहे ."" 

सव� काह' येथेच आहे . 

 



इकडे Oदडंोर'त मागा�ने बर'च गती घेतल' होती . 

मोरे दादां!या घरचे सव�जण �पठले महाराजांचे 

दश�न घेवनु गेले . 

 

"" �पठले महाराजां!या शर'रातनु xयुबलाईट 

सारखा &काश परावत$त होत असे ."" 

हे &�येकाने &�यR जवळुन अनुभवले . 

fयांनी fयांनी ह' 7लला पाह'ल' ते पावन व ध0य 

झाले . 

भुतो न भ�वTयती असे ते मदन मनोहर *प होते . 

""अगद' +वामी महाराजांसारखे "" 

 

इ. स. 1974 साल उजाडले , ""�ावण मह'ना 

शु< चतुद�शी"" 

""रावसाहेब मगर"" भेटुन व बोलुन गेले . 

�यांनी ""�ी काळोगे "" यांना बसायला सांगीतले 

. 



काळोगे हे मोरे दादांचे जावई होय . Oहराताई ह' 

दादांची Eतसर' मुलगी होती . ते दोघे पती प�नी 

�पठले महाराजां समोर बसले होत े. 

 

10:30 वाजताची आरती झा�यानतंर �पठले 

महाराजांनी Eतथ� घेतले . 

 

"" समथा#ना भुषणावह होईल असे वागावे , 

समथा#!या इ!छेत इ!छा 7मसळुन रहावे ."" 

"""""" �ी +वामी समथ� .....""""" 

 

असे @हणाले व Oहराताr!या खांIयावर मान 

टाकल' व �पठले महाराज �ी +वामी समथ� या 

अनतं त�वात �वल'न झाले . 

 

सव� सेवेकर' पर'वार घोर दःुखात बुडाला . मोरे 

दादांना अतीशय Eत~ दःुख झाले . 



सतत सावल' &माणे पाठ?शी असणारे �पठले 

महाराज आता देह*पाने मोरे दादानंा कायमचे 

एकटे सोडुन गेले होते . 

 

दादांना जुना &सगं आठवला , 

 

एकदा �पठले महाराजां!या आ:ेने एका Oठकाणी 

मोरे दादांनी दरबार +थापन केला होता. तेथील 

दरबारा मधील एका 1यGतीने �पठले 

महाराजांबCल अनIुगार काढले व वाईट वाकड े

बोलला . दादांचा रागाने पारा चढला . �वेषाने उभे 

राह'ले व �याला @हणाले . 

खबरदार !! पढेु एकह' शbद बोलाल तर , तुमची 

लायक8 सु<ा नाह' �यांना बोल�याची . 

आ(ण तडक दादांनी तडक तो दरबार बदं क*न 

टाकला व तेथील सामान घेवनु Eनघुन आले . 



मोरे दादांचे �पठले महाराजांवर  इतके अमाप &ेम 

होते . 

 

तसेच एकदा �पठले महाराजांना कोdथबंीर'!या 

वhया खायची खुप इ!छा झाल' . ते दादांना 

@हणाले , 

मोरे साहेब , 

जरा बाजारातुन चांगल' कोdथबंीर घेवनु येता का . 

दादा लगेच बाजाराला Eनघाले , सारा बाजार Vफरले 

. पण �यांना मना&माणे कोdथबंीर कोठेच भेटेना . 

एका Oठकाणी , एक शेतकर' बाई नुकतीच ताजी 

कोथींबीर घेवनु आल' होती . Eत!या पाट'त ताजी 

लुसलुशीत कोdथबंीर होती . दादांनी ती कोdथबंीर 

घेतल' व तडक �पठले महाराजांकड ेआले . 



"" �पठले महाराजांनी �या Oदवशी +वतः 

कोdथबंीर'ला थाल'पीठ लावले व कोdथबंीर'!या 

वhया बनव�या "" 

+वामी महाराजांना नैवेIय दाखवला व नंतर दोघा 

गु* 7शTयांनी 7मटGया मारत वhया खा��या . 

 

असेच एक Oदवस �पठले महाराजांना उसाचा ताजा 

रस Pयायची खुप इ!छा झाल' ते1हा दादांनी 

रसवतंी वा�याकडुन 7लबंु घालुन अतीशय सुमधरु 

रस आणला . तो �पवुन �पठले महाराजांना खुपच 

आनंद झाला . 

 

अशा या गु* 7शTया!या एकेक अ�व+मर(णय 

आठवणी मोरे दादांना आठवत हो�या . 

 

�पठले महाराजांनी आधीच सांगीतले होते . 



""माझा देह पा�यात मा[यांना खाव ुघाला . तसेह' 

�याचे काय होणार आहे ."" 

 

पण दादांनी �यावर , 

""आ@ह' तुमची समाधी क* असे सांगीतले होते 
."" 

 

पण तेथेह' �पठले महाराजांनी अट घातल' होती , 

 

"" माझी समाधी करा पण ती गुPत ठेवा . Eतचा 

पुढे उ�सव करायचा नाह' , या-ा करायची नाह' व 

�याचा नामEनद̂शह' ठेवायचा नाह' ."" 

 

या �यां!या सांग�याचा आदर क*न , 

""�व. मा . द'. पटवध�न यां!याकडुन समाधी 

परुती जागा घेतल' गेल' ."" 

 



एक �व[वाचे तेज सामावणारा देह �वसज$त 

कर�याची योजना , +वतःला पाOहजे तशीच �या 

तेजोमय आ�@याने क*न घेतल' . 

 

�पठले महाराजां!या सं0याशी देहाला सव� सं+कार 

केले गेले . 

लाकडी �वमान क*न , स0मानाने गाडीत घालुन , 

""�ी +वामी समथ�"" असा जयजयकार करत , 

i@हवाद'नी गोदामाई!या कुशीत या प�वतर् 

देहाला dचरEनMेसाठ? समाधी+त केले . 

 

ना7शक येथे पचंवट' जवळील तपोवना शेजार' 

""केवडी बन"" नावाचा पर'सर आहे . 

या पर'सरात �पठले महाराजांची समाधी आहे . 

 

सव� सेवेक-यांनी �पठले महाराजांचे सव� Vpया 

वीधी यथासांग पार पाडले . 



आजह' ते सव�जन �या Oठकाणी �ा<तीथी , 

पु�यतीथी करतात . 

 

सIगु*ं!या महा Eनवा�ना नंतर �यांचा पोरका 

झालेला 7शTय सेवेकर' पर'वार थोडा संDमीत व 

अ+व+थ झाला . 

 

एकOदवस सव� सेवेकर' 7मळुन अGकलकोटला गेले 

, 

 

तेथे समाधी समोर नैवेIय आरती सु* असताना , 

 

""सव� सेवेक-यांना +वामी समथ� महाराजां!या 

समाधीवर �पठले महाराज बसलेले Oदसले ."" 

 

सव� सेवेकर' आ[चय�चक8त व हैराण झाले , 

 



हे आपण काय पाहतोय , हे काय घडतंय . �पठले 

महाराज येथे कसे आले , असं सवा#ना वाटु लागलं . 

 

�पठले महाराज सवा#ना @हणाले , 

 

""अहो , मी तोच होतो व आहे . @हणुन तर मी 

तु@हाला इकडे येव ुदेत न1हतो ."" 

 

हे फार मोठे गुढ गुपीत फार उशीराने आज सव� 

सेवेक-यांना कळाले होते . 

 

हा &सगं पाहुन , सेवेक-यां!या अगंाला शहारे आले 

... 

 

सव� सेवेक-यांना आठवले , 

 

�पठले महाराज +वामीं!या फोटोकड ेपाहुन 

@हणायचे , 



# +वामी महाराज असे सांगतात . 

# हे +वामी महाराजांचे @हणणे आहे . 

# महाराजांची अशी इ!छा आहे . 

# अGकलकोटला जावु नका , येथेच अGकलकोट 

आहे . 

 

Wया सा-यांचा +पTटपणे अथ� आज सा-या सेवेकर-

यांना कळाला होता . 

 

# माझे शर'र माशांना खाव ुघाला . 

# समाधी बांधु नका . 

# माझा उ�सव , ज-ा क* नका . 

# माझी समाधी व नाव गुPत ठेवा . 

 

अशा सा-या कोhयांचे उ�तर सवा#ना भेटले होते . 

 



साRात &�यR +वामी समथ� महाराजच . आप�या 

सोबत राहत होत ेव �यांनी +वतःच मोरे दादांना 

माग�दश�न क*न . +वतःच +वतः!या इ!छे&माणे 

Oदडंोर' &(णत मागा�ची +थापना केल' . 

 

+वामी समथ� = �पठले महाराज . 

 

आता मा- सेवेक-यांचे रोम रोम पेटुन उठले . 

+वामीच हे सव� करत होते व +वामीच हे सव� करत 

राहणार असा �व[वास व &चीती सवा#ना आल' 

होती . 

 

�यामुळे सव�जन न1या उमेद'ने कामाला लागले . 

व सवा#नी Oदडंोर' &(णत मागा�!या &चार व 

&सारासाठ? +वतःला झोकुन Oदले . 

 

�पठले महाराजांचे iीद वाGय : 



"" समथा#ना भुषणावह

समथा#!या इ!छेत

*पढु'ल

*मोरे दादांनी , �पठले

वाhयातील दरबार 

&धान सेवा कL Mाची

बघणार

भुषणावह होईल असे वागावे

इ!छेत इ!छा 7मसळुन रहावे
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

�पठले महाराजांचा ना7शकचा

 Oदडंोर'ला हलवला . व 

कL Mाची +थापना केल' .  याची

बघणार आहे .* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

वागावे , 

रहावे ."" 

ना7शकचा बेळे 

 Oदडंोर'ला 

याची माह'ती 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांनी Oदडंोर'ला

&धान सेवा 

मोरे दादांनी सन 1948 

शेतात औदुंबराचे

झाडाखाल' दादा पारायणे

1948 ते 1974 

कL Mाची +थापना

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग बारावा ( 12 ) :* 

 

Oदडंोर'ला औदुंबरा!या झाडाखाल'

 कL Mाची +थापना केल' 
 

1948 साल' Oदडंोर'ला

औदुंबराचे झाड लावले होते . 

पारायणे, अनुTठाने करत
 

1974 पय#त Oदडंोर'ला &धान

+थापना झालेल' न1हती , 

चर'-*  

 

झाडाखाल' 

 :* 

Oदडंोर'ला आप�या 

. �या 

करत असे . 

&धान सेवा 

, तर 



महाराजांचा मुJय दरबार ( &धान सेवा कL M ) 

ना7शकला बेळे वाhयात होत े. Oदडंोर'ला फGत 

&[नो�तरे व पारायणे चालत असे . 

 

""�पठले महाराजां!या Eनधनानंतर 1974 साल' 

मोरे दादांनी ना7शकचा बेळे वाhयातील दरबार 

Oदडंोर'ला हलवला . व Oदडंोर'ला &धान सेवा 

कL Mाची +थापना केल' ."" 

 

+वामीसुताचा अहंकार व सुंदराबाईचा मागील 

भरभGकम अनभुव पाठ?शी होताच ... 

 

महाराजांनी अGकलकोटला जनक�याणासाठ? 

अनेक 7लला के�या . पण �यांचा अथ� लोकांनी 

""चम�कार"" असा लावला . व महाराजांना 

अव7लया व जादगुार ठरवले . 

 



अGकलकोटला असताना , 

+वामी महाराजांनी 7शTयांना गावोगाव Vक�ले 

बांधुन रहा . अशा आ:ा केल' होती . पण 

7शTयांनी काय केले , 

कान फंुकणे , कोणासह' मांडीवर घेवुन OदRा देणे , 

अमाप पैसे उकाळणे असे Oहडीस &कार केले . 

 

भगवान द�ता-यांचे �ीपाद �ीव�लभ, न7ृसहं 

सर+वतीं नंतर तीसरे पुण� द�तावतार असणा-या 

+वामी समथ� महाराजाचंी लोकांनी घोर �वटंबना 

केल' होती . 

 

मोरे दादांना +वामी महाराजांची ह' उजाड झालेल' 

बाग न1याने फुलवायची होती . आता परत �याच 

�याच चुका कराय!या न1ह�या . आजपय#त 



कोणीह' केले नाह' अशा आधुनीक मागा�ने हे काम 

करायचे होते . 

 

मोरे दादा @हणत , 

चोळPपा होव ुनका , बाळPपा हो�याचा &य�न क* 

नका तर , गोर गर'ब , भोsया भाबhया लोकां!या 

मदतीला जा . व �यां!या मनातील अधं�<ा 

घालवनु �यांना डोळस भGती 7शकवा  . 

 

अधंारा!या गत̂त गटागंsया खाणा-या लोकांसाठ? 

हा खुप मोठा आशेचा Vकरण होता . अधं�<ा , 

धदेंवाईक बाबा बुवा यां!या जा�यात भरडुन 

Eनघाले�या माणवासाठ? हा +फुत$चा व तेजाचा 

अनमोल खजीना होता . 

मोरे दादांनी &�येक सेवेक-या!या मनात ""�ी 

+वामी समथ�"" Wया त�वाचा Oदप लावला . 



�यामुळे सा-यांचे िजवन उजाळुन Eनघाले व 

�यां!या मनात धयै� व आ�म�व[वास Eनमा�ण 

झाला . अशा &कारे +वामी नामाची fयोत 

&�येका!या मनामनात Eनमा�ण झाल' . 

 

याचसाठ? तर +वामी महाराजांनी नऊशे ( 900 ) 

वष� अनेकांना हाताशी ध*न हाच जनक�याणाचा 

खटाटोप चालवला होता . व Oदडंोर' &(णत मागा�चा 

अ_हास याचसाठ? धरला होता . जो आज दादां!या 

सहा�याने पणु� होत होता . 

 

पण हे काम साधे व सोपे न1हते , 

दादां!या मागा�त पावलो पावल' काटे पेरणार' लोकं 

तयारच होती . 

""घरचे खावनु लTकरा!या भाकर' भाजणे"" 

अशी दादांची अव+था झाल' होती . 



दादा @हणत , 

""रा-दं'न आ@हा यु<ाचा &सगं"" 

दादांची ह' लढाई , 

अधं�<ा , कम�कांड व +वाथ$ ढvगी , लालची 

समाज कंटकांशी होती . 

समाजातील तळागाळातील लोकांसाठ? दादांनी हे 

यु< पकुारले होते . 

 

मोरे दादांनी शेतीचा 1यवसाय िजवापाड केला . 

शेतीकडे कधीच दलु�R केले नाह' . शेतात  �वह'र' 

खोदनु भाजीपाला �पकवला , शेत मळे फुलवले . 

ऊस, MाRे , पपई , केळी , आंबे , पे* , धा0य 

भरपरु �पकत असे . दधु , दभुते भरपरु होते . 

दादा सा-या जगाचे &[न सोडवत असे पण �यांनी 

+वतः!या घरातील कोणताह' &[न +वामी 

महाराजांपढेु मांडला नाह' . 



दादां!या घर' आता , 

आई व दादांची प�नी अशा दोघीच हो�या . मुले 

लहान लहान होती . शेतीची सार' जबाबदार' 

दादांवरच व 7शवाय �पठले महाराजां!या Eनधना 

नंतर Oदडंोर' &(णत मागा�ची व +वामी 

काया�ची  &चडं मोठ? जबाबदार' दादांवर येवनु 

पडल' . 

 

दादा आता जोमाने कामाला लागले , 

गु*चर'-ाची सामुदायीक पारायणे , जपाची 

सामुदायीक आनुTठाने अशा &कारे दादांनी 

अनेकांना या मागा�त सहभागी क*न घेतले . 

 

+वामी समथ� महाराजाबंCलचे लोकांमNये असलेले 

अ:ान व 7भती घालवनु , 



माणसाला माणुस @हणुन जगणे असWय करणारे 

अ:ात श- ुमा*न , जात , पथं , यां!या 7भतंी 

तोडुन सवा#ना Wया प�व- मागा�त  सा7मल क*न 

घेवनु . +वामी सेवेक-यांची मांद'याळी उभा*न 

सामाजीक सहभावना Eनमा�ण कर�याचे दादांचे 

Nयेय व उCीTठ होते . व दादा �याच मागा�ने 

झपाxयाने वाटचाल करत होते . व &�यR 

कृतीतुन दादांना हे 7स< व साNय करायचे होते . 

 

मोरे दादां!या हाती आता , �ी +वामी समथ� हा 

Oद1य मं- लागला होता . दादांना पांडी�याची पोपट 

पंची नको तर �वशाल जनसमुदाय एक- 7मळवनु 

+वामी समथा#चा &चडं &क�प उभारायचा होता . 

 



मोरे दादा एक उ�कृTठ डा◌ॅGटर ह' होते . 

आयुव̂दाचे मह�व लRात घेवनु दादांनी ""घरघतुी 

आयुव̂द"" नावाचा छोटासा =ंथह' 7लह'ला . 

 

जेथे सव� डा◌ॅGटर' इलाज कुचकामी ठरले तेथे 

दादांनी , *qणां!या नाडीवर हात ठेवुन 

आNया�मीक मं- व +तो- @हणुन पार ICU मNये 

गेलेले पेशंट उठुन बसवले . जनुाट Vकचकट 

आजार नाडीवर मं- @हणुन बरे केले . हाता!या 

नाडीवर मं- , +तो- , माळजप , पारायणे @हणने 

हा दादांचा खुप मोठा अ7भनव &योग होता . जो 

&चडं यश+वी झाला . 

 

मोरे दादांनी , हाता!या नाडी बरोबरच समाजाची 

ह' नाडी बरोबर ओळखल' होती . दादांनी अ7शRीत 

व सुशीRीत दोघांनाह' �यांचे दोष घालवुन +वामी 



काया�तुन एक- आणले व �यांचे हरवलेले सौदाWय� 

परत 7मळवनु Oदले . दादांनी �ी +वामी समथ� 

नावाची मोठ? चळवळ सु* केल' . 

 

दादांनी आता मागा�ची जबाबदार' हाती घेतल' 

होती. �यांनी गावोवाव �ी +वामी समथ� नावाची 

शGती कL Mे उभारायला सु*वात केल' 
 

मोरे दादांकड े, कना�टक , मMास , मुंबई , नागपरु 

, मNय&देश , गुजरात , बंगाल पासुन लोक यायचे 

. 

डा◌ॅGटर , इंिजनीअर , मोठमोठे अधीकार' , 

पुढार'ह' यायचे . 

तसेच , शेतकर' , सामा0य कामगारह' यायचे . 

खेhया पाhयातुन गावाकडीलह' खपु लोक यायची , 



कोणाची गाय हरवल' , @हैस चकुल' , शेतीत �पक 

चांगले येत नाह' , घरात शांतता नाह' , नवरा दा* 

�पतो , 

डा◌ॅGटर , भगत , गंडे दोरे झाले तर' फरक नाह' . 

असे असंJय &[न घेवनु लोक दादांकड ेयेत असंत 

. 

एकदा जग0नाथ पुर'चे शंकराचाय� मोरे दादानंा 

भेटायला आले होते . भारावुन जावुन शंकराचाय� 

दादांना नम+कार करायला खाल' वाकले . पण 

दादांनी �यांना &ेमाने आसनावर बसवले . 

शंकराचाया# सोबत बाहे*न काह' सेवेकर' आले होते 

. �यांनी शंकराचाया#ना �वचारले . हे मोरे दादा 

कोण आहेत .ते1हा शंकराचाय� आदरपवु�क @हणाले 

, 

""मोरे दादा सुय� आहे व मी चMं आहे ."" 



याव*न आप�याला आप�या मोरे दादांची महती व 

सामथ� Vकती मोठे व &चडं आहे याची जा(णव 

होईल . 

 

माणुसक8चा धम� हा पांडी�या!या जाचात अडकला 

आहे . �यामुळे सव�सामा0य जनता धमा�!या 

:ाना!या बाबतीत पुण�पणे अधंारात होती . 

दादांनी नुसतेच चचा�स-े न भरवता सरळ कामाला 

लागले , 

""आधी केले मग सांगीतले"" 

हा �यांचा बाणाच होता . मोरे दादानंी गावोगाव 

समथ� EनTठांची मांOदयाळी उभारल' . 

अखंड नाम, जप , य: सPताहां!या माNयमातुन 

कL MांमNये माग�दश�नाची सोय केल' . 



fयाला गु*&(णत मागा�चे काम कर�याची 

जबरद+त इ!छा होईल , �या!यासाठ? सोPया 

सेवेची सोय केल' . 

 

मोरे दादांनी कोणाचेहे गु*पद घेतले नाह' . व 

गु*पद थेट +वामी महाराजांनाच Iयायला 

सांगीतले यामुळे 7शTय सं&दया!या भानगडीत न 

पडता दादांनी &�येकाला समथा#चा ""सेवेकर'"" 

ह' पदवी बहाल केल' . यामुळे बुवाबाजी, 

फसवणकु , अधं�<ा याला थाराच उरला नाह' . 

दादांनी , 

माणवास माणसुक8ने यश+वी सफल िजवन 

जग�यासाठ? माणवता धमा�ची पर'+थीती सापेR 

आधEुनकतेशी जळुवुन घेणारे त�व:ान पुढे आणले 

. 

 



मोरे दादांनी , संत एकनाथ ,  संत तुकाराम , संत 

:ानदेव अशा संतां&माणेच , चाकोर'त अडकुन 

पडलेले वेद , उपEनषधे , �तृी +मतृींचे त�व:ान 

बाहेर काढले व जनसामा0यांना वाटले . 

 

मोरे दादांनी , सव� सां&दायीक लोकांना आधनुीक 

पर'+थीती ओळखुन एक- ये�याचे आवाहन केले 

पण �यांनी माना डोलाव�या प7लकडे काह'च केले 

नाह' . 

 

मोरे दादांनी , अखंड माणवी िजवनावर , दःुखावर 

उपाय �वचार�यास आले�या िजवास दःुखातुन 

मुGत केले व �यांना �ी +वामी समथ� हा तेजाचा 

मं- Oदला . 

 

अशा &कारे दादांनी Oदडंोर' व*न संपणु� �व[वभर 

+वामी नामाची धगधगती fयोत नेवनु द'न , 



दःुखी , �पडीतांचे दःुख

कर�यासाठ? Wया 

*पढु'ल

*Oदडंोर' सेवा कL M

*या �वषयी �व+ततृ

दःुख �यात जाळुन टाकुन

 &चडं  काया�ला सु*वात
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

कL M , एक जागतृ तपोभुमी

�व+ततृ माह'ती बघणार आहोत
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

टाकुन भ+म 

सु*वात केल' . 

तपोभुमी* 

आहोत .* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# Oदडंोर' सेवा कL M

भारतभर कुठ�याह'

7श+त Oदडंोर' &(णत

अशी परमा�मा

घालणार' 1यव+था

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग तेरावा ( 13 ) :* 

 

कL M , एक जागतृ तपोभुमी
 

कुठ�याह' Oहदं ुमंद'रांमNये नसलेल'

&(णत सेवा कL MांमNये अनुभवायला

7मळते . 

परमा�मा आ(ण आत� भGतांची सांगड

1यव+था आज तर' भारतात एकमे

आहे . 

चर'-*  

 

तपोभुमी :* 

नसलेल' 

अनुभवायला 

सांगड 

एकमेवच 



ह' सार' भगवान �ी +वामी समथा#चीच योजना 

होती . जी �यांनी मोरे दादांकडुन पुण� करवुन 

घेतल' आहे . 

मNय+त कोणीच नाह' . जी काह' सेवा करायची 

ती +वामी महाराज व सेवेकर' दोघांतच . 

 

मोरे दादांनी &�येक सेवा कL Mाला जागतृ तपोभुमी 

बनव�यासाठ? &�येक कL Mात अखंड नाम जप य: 

सPताह करायचे ठरवले , 

 

�यासाठ?च दादांनी +वामी प�ुयतीथी व द�त 

जयतंी असे दोन सPताह Eन[चीत केले . सPताह 

कसा करावा या �वषयी संपणु� माह'त संकल'त 

केल' व �यावर मोठे �वचार मंथन केले . 

 

�ी गु*चर'- , +वामी चर'- , दगुा� सPतशती अशी 

पारायणे करायचे ठरले . तसेच , 



गाय-ी याग , +वामी याग , गणेश याग , �वTणु 

याग , मनोबोध याग , गीता याग , द�ता-य याग 

, पवनमान याग , *Mयाग , पज�0य याग . 

 

असे मोठ मोठे अकरा य: करायचे ठरले . ह' सव� 

सेवा कL Mातील सव�सामा0य सेवेकर' करतात . 

वग�णी नसते . 

हे सव� सेवेकर' पlृवीवर'ल सवा�त भाqयवान 

सेवेकर' @हटले पाह'जे . हा अ{तु आNया�मीक 

आनंद लुटणारे लाखो भाqयवान सेवेकर' आहेत . 

 

मोरे दादांनी आप�या िजवनात एकxया Oदडंोर'त , 

30 सPताहा मधुन 330 वेगवेगळे य: कोणताह' 

गाजावाजा न करता . सव� +-ी पु*षांना घेवनु पुण� 

केले होते . 

7शवाय बाक8!या कL Mांवर झालेल' सेवा वेगळीच . 



मोरे दादां!या या अफाट काया�मुळे सव� सेवेक-

यामNये नवचतै0य पसरले . 

 

मोरे दादांनी &�येक कL Mासाठ? व तेथील +वामी 

सेवेक-यांसाठ? खाल'ल आचारसंह'ता सांगीतलेल' 

आहे : 

 

Oदडंोर' &(णत कL MांमNये &�येक Oठकाणी सुचना 

लावले�या अस�यामुळे +वयं7श+त पाळल' जाते . 

हातपाय धवुुन पढेु गे�यावर , 

""आपणा सवा#!या सेवा , नाम, जप , संक8त�न , 

य: , तपामुळे प�व- झालेल' भुमी आपल'च आहे 

. व तीचे पा�वgय राखणे आप�याच हातात आहे 

."" 

 

&�येक सेवेक-याने 11 माळी �ी +वामी समथ� 

जप व +वामी चर'-ाचे तीन अNयाय वाचावे . 



असा न� आवाहनाचा फलक Oदसतो . 

 

पुढे औदुंबरास तीन वेळा मुजरा क*न 11 

&द�Rणा व य: मंडपास 11 &द�Rणा घालाय!या 

असतात , नंतर दरबारात जावुन हार , फुले , 

नारळ , उदब�ती , खडीसाखर आणल' असेल तर 

ती पाटावर ठेवुन , महाराजांना X-वार मुजरा क*न 

गुडघे , कपाळ जमीनीवर टेकवुन नम+कार 

करावयाचा असतो . 

 

मु+ल'म �रयातसती मNये तलवार'!या धाकामुळे 

पाठ?मागे हात ठेवुन लांबुनच वाकत वाकत जावुन 

मुजरा करत , अती न�तेने गुडघे , कपाळ टेकवुन 

तीन वेळा �वनवणी!या +व*पात पकुार'त असंत व 

परत जाताना पाठ न दाखवता जात असत .ह' 



सार' प<त &�येक राजा!या दरबारात वापरल' 

जात असत . 

पण आपले +वामी महाराज तर राजांचे राजे , 

योqयांचे योगी सव� �व[वाचे व i@हांडाचे राजे 

आहेत . �यामुळे �यांना अधीकाधीक �वन� 

भावाने शरण गेले पाह'जे . 

महाराजांना X-वार मुजरा क*न व जमीनीला नाक 

घासुन संपणु� गव� व अहंकार बाजुला सा*न 

सेवेकर' महाराजांना पुण�पणे शरण जातो . 

 

Oदडंोर'!या &धान सेवा कL Mा&माणेच &�येक 

कL MांमNये , 

# �ीमन महागणपती . 

# आद'नारायण . 

# �ी द�त महाराज . 

# भगवान +वामी समथ� महाराज . 



# नवनाथ . 

# गाय-ी मातो�ी . 

या &तीमा ( फोटो ) असतात . 

 

कL Mात घंटा नसते . �यामुळे &�येक सेवेकर' 

शांतपणे जप , नाम+मरण व Nयान धारणा क* 

शकतो . 

 

सकाळी आठ वाजता भुपाळी , साड ेदहा वाजता 

नैवेIय आरती व संNयाकाळी साडे सहा वाजता 

&दोष काळातील आरती . अशा X-काल आर�या 

असतात . 

 

कL Mातील सव� काम कर�यासाठ? , 

कोणीच पुजार' , बडवे , बरैागी , बुवा , गोसावी , 

गुरव Vकंवा पोटाथ$ भाडो-ी माणसे नाह'त . 



सव� सामा0य घरातील कोणीह' मुले , मुल' , +-ी , 

प*ुष हा आनदं मुGतपणे लुटु शकतात . फGत 

7श+त पाळणे एवढ'च कडक अट आहे . 

 

Oदडंोर'चे &धान सेवा कL M हे जगभर पसरले�या 

कL Mांचे संचालन करते . Oदडंोर' येथुनच माग�दश�न 

व &ेरणा घेवनु सव� सेवा कL Mांवर तीच कडक 7श+त 

पाळुन काय�pम घेतले जातात . 

 

मोरे दादा @हणतात , 

सेवा कL M हे नुसते आर�या व पुजापाठा साठ? नाह' 

. तर , 

 

"" �ी +वामी समथ� सेवा कL M हा सामुदाEयक 

सहिजवनाचा भGकम पाया आहे . याचा एकमेव 

उCेश हा सुसं+कार क*न एकमेकांत सामाजीक व 



सामुदाEयक सहभावना , &ेम व आपलुक8 वाढवणे 

हा आहे . "" 

 

सगळीकडे कृ-ीमता आल' आहे . �यामुळे 

ज0मदा�या आईबापाचीच लाज वाटु लागल' आहे . 

�यामुळे बालसं+कार �वभाग मोठे काम करत आहे 

. 

 

दादा @हणायचे नसुते एखादे धम�काय� क*न , 

फार छान .... फार छान ... फार छानच छान ... 

असे @हणुन काय उपयोग . तर fया सेवेने माणसु 

म�ृयसुारJया संकटापासुन भयमुGत होव ुशकतो . 

अशी सेवा माणसाला हवी आहे 

 

मोरे दादा , नुसती संक�पना मांडुन व उपदेश 

करत बसले नाह' . तर �यांनी +वतः!या 

अनुभवज0य :ानातुन या सा-याची उभारणी 



केलेल' आहे . वेद , उपEनषदांचे :ानाचे भांडार 

तमाम माणव जातीसाठ? खुले केले आहे . 

 

अशा या Oदडंोर'!या तपोभुमीत दादांनी +वामी 

काया�चा हा क�पवRृ उभा केला व तो समाजा 

7भमुख केला . fयाला जे हवे , जे पाह'जे ते देणारा 

हा क�पवRृ आहे . भारतातीलच न1हे तर 

�व[वभरातील तमाम माणव जातीसाठ? सुख, 

सम<ृी व शांती व आदश� सं+कृतीचे माग�दश�न 

करत आहे . 

 

सव�- �ी +वामी समथ� सेवा सुसं+कार कL M 

उभार�यासाठ? मोरे दादांची दरुQTट' व �वशाल 

QTट'कोन आहे . आपला +वतःचा उ<ार करता 

करता इतरांचाह' उ<ार करता येतो . याचसाठ? 

आप�या , 



ऋषी , मुनी व संतांनी जेवढे माग�दश�न &योग व 

काय� केले ते सव� आधEुनक पर'+थीतीत 

कम�कांडाचा जजंाळ न वाढ�वता त*ण मुला 

मुल'ंना सहज करता येतील असे माग�दश�न मोरे 

दादांनी केले . 

त*ण �पढ'ला आNया�मीक मागा�तनु पुढे ने�याचा 

दादांचा अ_हास आहे . 

 

मोरे दादांनी , 

एकमेकां!या सुख दःुखात Oहमंत , धयै� , Oदलासा 

देवुन एखाIयाला उभे करणे, मुला मुल'ंनी 

वडीलधा-या माणसांशी , नातेवाईक ,7म- 

मंडळींशी व समाजात कसे वागावे याचेह' 

माग�दश�न केले . 

 



वडाला अनेक पारंbया

&धान सेवा कL Mाची

चालल'

*पढु'ल

*Oदडंोर' &(णत मागा�चा

, य: सPताह कधी

बघणार

पारंbया फुटतात . तशी या

कL Mाची अनेक उपकL Mे भारतभर

चालल' आहेत . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

मागा�चा पह'ला अखंड नाम

कधी सु* झाला . याची माह'ती

बघणार आहोत .* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

या Oदडंोर' 

भारतभर पसरत 

नाम , जप 

माह'ती 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# Oदडंोर' &(णत 

य:

सIगु* प.

महाEनवा�णानतंर

उप+थीत झाला

ि+वकार�यास

सIगु* परमपfुय

मागा�ची जबाबदार'

चालव�याचे

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग चौदावा ( 14 ) :* 

 

 मागा�चा पह'ला अखंड 

य: सPताह :* 

 

.पु. �पठले महाराजां!या

महाEनवा�णानंतर दरबार चालव�याचा

झाला . कोणीह' जबाबदार'

ि+वकार�यास पढेु आले नाह' . 

परमपfुय मोरे दादांनी दरबाराची

जबाबदार' ि+वका*न Oदडंोर' 

चालव�याचे ठरवले . 

चर'-*  

 

 नाम जप 

महाराजां!या 

चालव�याचा &[न 

जबाबदार' 

 

दरबाराची व 

 दरबार 



Oदडंोर'ला दरबाराची +थापना सवा#नी अगंमेहनतीने 

केल' . आता &[नो�तरां!या माNयमातुन अनुभव 

येवनु खुप सारे नवीन सेवेकर' मागा�शी जोडले गेले 

. 

 

मोरे दादांनी दरबारातील भगवान �ी +वामी 

समथा#चा फोटो मोठा करवुन घेतला 

Oदडंोर'ला X-काळ नैवेIय आरती सु* झाल' . 

 

सन 1975 साल' , 

मोरे दादां!या माग�दश�नाखाल' Oदडंोर'ला पह'ला 

नाम जप य: सPताह करायचे ठरले . 

मोरे दादांनी सPताह कसा करायचा याचे 

संपणु�  Eनयोजन आखले . 

 

न1या जोमाने &चडं उ�साहात पह'�या अखंड नाम 

जप य: सPताहाला &ारंभ झाला . 



खुप लोक कुतुहलाने सPताहाला आले . 

नवीन प<त व काटेकोर 7श+त पाहुन सव�जन 

आ[चय�चक8त व आनंद' झाले . 

या सPताहात सव� सेवेक-यांना +वामी 

महाराजां!या खुप &चंड अनभुुती आ�या . �यामुळे 

&�येकाचा उ�साह I�वगुणीत झाला . 

 

सात Oदवसांचे गु*चर'- पारायण , 

नवनाथ पारायण . 

�ी +वामी चर'- पारायण , 

स1वा कोट' �ी +वामी समथ� जप . 

असा खुप आनदंात व उ�साहात सPताह संप0न 

झाला . कोठे काह'च कमी पडले नाह' . ठर�या 

पेRा जा+त सेवा झाल' . 

 



सPताहा!या सांगते!या Oदवशी महा&सादाचे 

Eनयोजन ठरले . 

�या Oदवशी नेमका र�ववार होता व �यामुळे 

Oदडंोर'चा बाजार होता . 

आता महा&साद व जेवणावळी यामुळे लोकांची 

खुपच गद| वाढु लागल' . तसेह' काह' सेवेक-

यां!या आ=हामुळे , 

साखर , तुप , डाळीचे पीठ , तांदळु हे साह'�य 

भरपरु आणुन ठेवलेले होते . 

 

सPताहाला महा&साद @हणुन "" बुदं' "' काढल' 

जात होती . 

 

पण इकडे लोकांची गद| वाढतच चालल' . 

Eनयोजन तर थोhयाच लोकांचे केले होते . पण 



Oदडंोर'चा बाजार अस�यामुळे &चंड गद| वाढतच 

चालल' . 

 

सेवेकर' हैराण झाले . कोणीतर' +वामी 

महाराजां!या फोटोपढेु जावुन �वनतंी केल' . 

महाराज आता आपण सव� सांभाळा . 

जगाचे चालक , मालक , पालक असणा-या 

महाराजांपढेु काय अशGय होत े. 

 

इकडे भयकंर मोठा अनुभव आला , 

आचार' बुदं' काढत होता . पण पाक संपतच 

न1हता . िजतGया पाकाची बुदं' काढल' , Eततका 

पाक पाते�यात परत तसाच Oदसत होता . 

साखरेची पोती जागेवर होती ती तशीच . 

 



+वयपंाक करणारा आचार' देवाधमा�वर अिजबातह' 

�व[वास नसणारा पGका ना+तीक व क_र 

क@युEन+ट . 

 

तो चक8तच झाला , हे काय घडतंय ?? . काय 

होतयं ?? �याला काह'च कळेना . +वयंपाक करता 

करता तो पार थकुन गेला . 

 

इकडे बंुद' वाढणारे लोकह' दोन दोन वvझळीने बुदं' 

वाढत होते . 

तbबल दहा हजार लोक जेवल' . 

लोकांनी बुंद' घर' सु<ा बांधुन नेल' . 

तर' पाक तसाच .... !!!! 

शेवट' महाराजांसमोर जावुन , कान पकडुन , नाक 

घासुन माफ8 मागीतल' ते1हा कुठे सव�काह' 

आटोGयात आले . 



शेवट' राह'ले�या बंुद'वर तो पाक ओतला व संपला 
.... 

 

ह' बातमी वा-यासारखी सव�- पसरल' . 

सPताहातील या अनुभवा!या आकष�नातुन लोक 

जागतृी झाल' . 

याच �वचार मंथनातुन पढु'ल काया�स चालना 

7मळव�यासाठ? नवीन Eनयोजन केले . व Oदडंोर' 

नंतर अखंड नाम जप य: सPताह ना7शक येथे 

झाला . खुप &Eतसाद 7मळाला . नतंर , 

 

ओझर टाऊन7शप , ठLगोड े, लोहोणेर ,मनमाड , 

सटाणा , चांदवड , Eनमगाव जाळी , संजीवनी 

साखर कारखाना कोपरगाव , धळेु , जळगाव , 

आ[वी , ठाणे , दादर . 

 



असे एका मागुन एक काय�pम झाले . आ(ण 

परi@ह भगवान �ी +वामी समथा#ची �वजय 

पताका गावोगाव नेल' . 

""�ी +वामी समथ�"" मं-ाने अनेकांनी अनुभतुी 

घेवनु फार मोठे आकष�न Eनमा�ण झाले . 

 

&�येक य:ात पावसाचे Vकमान चार थLब तर' 

पडायचेच . 

धsुयाला तर हवामान खा�याचा कोणताच अदंाज 

नसताना , पावसाचा कहरच झाला . बारा वषा#चा 

दTुकाळ हटला . 

 

Eनमगाव जाळीला बारा वष^ पाऊस न1हता . Eतथे 

सPताहात पावसाची अनभुतुी आल' . सPताह 

काळात दररोज हातपाय धुवायला सु<ा पाणी 

7मळने अवघड झाले होते . 

 



कुणीतर' +वामी महाराजांकडे जावुन @हणाले , 

उIया सPताहाची सांगता होणार आहे . खुप गद| 

होणार आहे . पण एवढे पाणीच नाह' , तर 

आणणार कोठुन . 

 

जवळ!याच टेकडीवर पाऊस पडला व ओढा वाहु 

लागला . िजकडे Eतकडे पाणीच पाणी झाले . 

 

कL Mातील सेवेक-यां!या कामामुळे संपणु� Eनमगाव 

जाळी गाव Eन1य�सनी झाले . गावात दा*चे 

दकुानच उरले नाह' . 

 

Oदडंोर' &(णत सेवा कL Mाची महाराTzातील पह'ल' 

+वत-ं वा+तु ( Oदडंोर' &धान सेवा कL Mा नंतर 

बाहेर'ल पह'ले कL M ) Eनमगाव जाळी 

( ता. संगमनेर  , िज�हा - अहमदनगर ) 

या Oठकाणी उभारले गेले . 



तेथुन जवळच आ[वी हे गाव आहे . ते1हापासुन 

आ[वीला दर वष$ आि[वन नवरा-ात नाम सPताह 

होतो . 

 

मोरे दादांनी सन 1979 मNये , 

EनTठावन सेवेक-यांकडुन Oदडंोर'ला �ी 

गु*चर'-ाचे पारायण सात Oदवस मौन पाळुन 

करवुन घेतले . 

 

�या नंतर 1979 मधील सPताहात , 

100 ि+-या व 250 पु*ष सेवेकर' यां!याकडुन 

सात Oदवस मौन पाळुन गु*चर'-ाचे वाचण क*न 

सPताह करवनु घेतला . 

कोणतीह' Vकतीह' कOठण काम व सेवा माणुस क* 

शकतो . पण सात Oदवस न बोलता राहणे @हणजे 

अEतशय कठ?ण व अशGय&ाय काम आहे . तर'ह' 



मोरे दादांनी हे काम

पlृवीवर'ल सव�सामा0य

एकमेव तपोभुमी असणा

इEतहासात नvद झालेला

मोरे दादांचा मौन

कमाल'चा

*पढु'ल

*मोरे दादा मुंबईला

ICU मNये अडॅमीट

काय घडले . याची

काम यश+वी क*न दाखवलेच
....!!!! 

 

सव�सामा0य त*ण संसार' माणसाची

असणा-या Oदडंोर'ला �व[वा!या

झालेला हा सPताहाचा काय�pम

झाला . 

न सPताह हा अ7भनव उपpम

कमाल'चा यश+वी झाला होता .
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

मुंबईला जसलोक हा◌+ॅपीटल

अडॅमीट झाले होते . व �यानतंर

याची स�व+तर माह'ती बघणार
.* 

 

 

दाखवलेच 

माणसाची 

�व[वा!या 

काय�pम 

उपpम 

. 

हा◌+ॅपीटल मNये 

�यानतंर काय 

बघणार आहे 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांना 

मNये

मोरे दादांना दररोज

Iयावी लागत होती

पाठ?शी

असेच एक Oदवस

कामाचा खुपच 

गावातीलच घर' राहत

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग पंधरावा ( 15 ) :* 

 

 मुंबईला जसलोक हा◌ॅ+पीटल

मNये अडॅमीट केले :* 

 

दररोज रा-Oंदवस QTट शGतींशी

होती . परंतु +वामी महाराज

पाठ?शी होतेच . 

Oदवस मे मह'�यात &[नो�तरा!या

ताण पडला . ते1हा मोरे

राहत होते . कL Mातील काम

घर' गेले . 

चर'-*  

 

हा◌ॅ+पीटल 

शGतींशी झुजं 

महाराज सतत 

&[नो�तरा!या 

मोरे दादा 

काम क*न 



का◌ॅटवर �व�ांतीसाठ? थोhयावर पडले . तोच 

रGताची उलट' होवनु धाडकन खाल' कोसळले .... 

!!!! 

 

पटापट सेवेकर' जमा झाले ... 

सेवेक-यांनी डा◌ॅGटरानंा बोलावले . 

डा◌ॅGटरांनी दादांना तपासले , 

डा◌ॅGटर @हणाले पर'+थीती फारच गंभीर आहे . 

दादांना ताबडतोब मंुबईला हलवा . 

 

डा◌ॅGटरांनी मोरे दादांवर &ाथमीक उपचार केले . 

व दादांना ताबडतोब मुंबईला जसलोक हा◌ॅ+पीटल 

मNये नेले . 

 

हा◌ॅ+पीटल मNये मोरे दादांना अती दRता �वभाग 

( ICU ) मNये घातले . 

 



दादांवर उपचार चाल ुहोते . 

असेच एक Oदवस ICU मNये फGत एक नस� 

एकट'च होती . 

दादा नस�ला @हणाले , 

 

तुझे एका डा◌ॅGटरवर &ेम आहे . परंतु �याचा नाद 

सोडुन दे . तो तुझा घात कर'ल . 

 

कोण बोलते @हणुन पटापट डा◌ॅGटर , नस̂स व 

इतर कम�चार' धावत आले . 

आ(ण दादांनी सवा#नाच &�येका!या िजवना �वषयी 

परखड व +पTट माग�दश�न केले . 

 

तेथील डा◌Gॅटर व इतर कम�चारांना काह'च न 

�वचारताह' &�येका!या िजवनातील &[नांवर 

उपाय सांगीतला व संघष�मय घटनांची जा(णव 

क*न Oदल' . 



सव� डा◌ॅGटर , नस� व तेथील कम�चार' हे सारे 

ऐकुन थGकच झाले . 

आपण ICU तील पेशंटशी बोलत आहोत याचे 

�यांना भानच राह'ले नाह' . 

 

नतंर डा◌ॅGटरांनी ताबडतोब हालचाल' क*न 

तेथील य-ंां!या सहा�याने मोरे दादां!या सव� 

तपास�या के�या . पण , 

घोर आ[चय� ..... !!!! 

 

मोरे दादां!या सव� तपास�यांचे �रपोट� ना◌ॅम�ल 

आले . 

सव� डा◌ॅGटर आ[चय�चक8त झाले . 

 

असे कसे घडु शकते , 



जे पेशटं ICU मNये अतीशय dचतंाजनक +थीतीत 

होते . �याचे सव� �रपोट� अचानक ना◌ॅम�ल कसे 

आले . 

 

डा◌ॅGटरांनी मोरे दादां!या सोबत आले�या सव� 

सेवेक-यांना व नातेवाईकांना सांगीतले क8 दादांचे 

�रपोट� ना◌ॅम�ल आलेले आहेत व तु@ह' �यांना 

Oदडंोर'ला घर' घेवनु जावु शकता . 

 

मोरे दादांची अमतृवाणी व इतर अनेक अनभुुती 

पाहुन मुंबईतील जसलोक हा◌ॅ+पीटल मधील सव� 

डा◌ॅGटर व नस̂स दादां!या पाया पडले व +वामींचे 

सेवेकर' बनले . 

मोरे दादांनी &�येकाला सेवा Oद�या व दादा परत 

घर' Oदडंोर'ला आले . 

 



दादा हा◌ॅ+पीटल मNये होते तो पय#त Oदडंोर' 

दरबारातील &[नो�तराचे काम �यांचे जेTठ पु- 

आ�णासाहेब ( गु*माऊल' प.पु. आ�णासाहेब 

मोरे ) हे बघत होते . 

 

नंतर परत काह' Oदवसांनी जसलोक हा◌ॅ+पीटल 

मधील डा◌ॅGटर व नस� Oदडंोर'ला आले . �यांनी 

दादांनी Oदले�या सेवा के�यामुळे आलेले अनुभव 

Oदडंोर' दरबारातील लोकांसमोर सांगीतले . सव� 

सेवेकर' भारावुन गेले . 

दादांनी फGत  एक Eनखळ हा+य केले . 

 

हा सारा &कार @हणजे मोरे दादांची एक आखीव 

7ललाच होती . 

आजार' पडणे , 

ICU मNये भरती होणे . 



हा सारा &कार मोरे दादांनी फGत एवmयासाठ?च 

केला होता क8 , मुंबईसारJया महानगरात दादांना 

+वामी काया�ची पताका फडकवायची होती . व 

�यासाठ? दादा फGत एक Eनमी�त मा- शोधत होते 
. 

 

मंुबईतील जसलोक सारJया मोYया &7स< 

हा◌ॅ+पीटल मNये 7लला (  चम�कार ) घडवुन 

दादांना सेवा कL Mासाठ? Oठकाण शोधायचे होते . 

 

हा◌ॅि+पटल मधील मोठ मोठे डा◌Gॅटर सेवेकर' 

झा�यामुळे साहिजकच मुंबईत Oदडंोर' &(णत 

मागा�चा �व+तार व &सार झपाxयाने हो�यास 

मदत झाल' . 

 

अशा &कारे मोरे दादांनी मुंबईत +वामी मागा�चा 

झLडा फडकावला . 



*पढु'ल

*जसलोक हा◌ॅ+पीटल

आ�यानतंर मोरे

झपाxयाने वाढवला

ल भागात आपण ,* 

 

हा◌ॅ+पीटल मधुन बरे होवनु

मोरे दादांनी काया�चा &सार

वाढवला याची माह'ती बघणार
.* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

होवनु 

&सार कसा 

बघणार आहोत 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# आजार पणा मधुन

मोYया आजारपणा!या

खुप मोठ? ग*ड झेप

होते . �यामुळे हा◌ॅ+पीटल

�व�ांती घे�या ऐवजी

आणखीनच

आता दादांचे बोलने

क8 दादां!या काल

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग सोळावा ( 16 ) :* 

 

मधुन बाहेर आ�या नंतर

Eनयोजन :* 

 

आजारपणा!या Eनमी�ताने मोरे

झेप घे�याचे Eनयोजन 

हा◌ॅ+पीटल मधुन घर' आ�यानतंर

ऐवजी दादां!या कामाचा

आणखीनच &चडं वाढला . 

बोलने व वागणे इतके बदलले

काल व आज!या वाग�यात

चर'-*  

 

नंतर काया�चे 

मोरे दादांनी 

 आखले 

आ�यानंतर 

कामाचा वेग 

 

बदलले होते 

वाग�यात जमीन 



अ+मानाचा फरक वाटत होता . हा फरक 

गु*पौ(ण�मे!या Oदवशी चांगलाच जाणवला . 

�यानतंर दादांनी Oदडंोर'ला �ीपाद �ीव�लभ 

जयंती व अनंत चतुद�शीचे काय�pम घेतले या 

काय�pमात दादा सेवेक-यांना खुप नवीन सुचना व 

माग�दश�न करत होते . 

 

सन 1980 साल!या Oदवाळीत गु*1दादशी!या 

Oदवशी Oदडंोर' दरबारात तbबल पाचशे +-ी पु*ष 

सेवेकर' जमले होते . घर' Oदवाळीचा सण सोडुन 

सेवेकर' Oदडंोर' दरबारात आले . सेवेक-यांची &चडं 

EनTठा व +वामी भGती पाहुन दादांना खुपच आनदं 

झाला होता . 

�या सव� सेवेक-यांना दादा माग�दश�न करत होते . 

दादानी dधरगंभीर आवाजात सवा#ना आवाहन केले 

, 

 



""मी तीस वष^ �या परi@ह भगवान +वामी 

समथा#बCल वेhयासारखे लोकांना सांगत सुटलो 

आ(ण �या परi@हानेह' सव� दःुखीतांची कामे केल' 
, 

आपण चारशे पु*ष व शंभर ि+-या Oदवाळीचा सण 

�वस*न येथे आलेले आहात . �याअथ$ तु@हाला 

सवा#ना या काया�ची काह'तर' जा(णव नGक8च 

Eनमा�ण झालेल' आहे . 

ते1हा येथुन पढेु आपण सवा#नीच कामाला लागायचे 

आहे . आता +वामी समथ� महाराजांनाच काय� 

कर�याची घाई Oदसत आहे "" 

 

मोरे दादा @हणाले , 

""EनरपेR बु<ीने जो सेवकर' +वामी महाराजांची 

महती जगात सांगत Vफरेल �याने fयाला 



सांगीतले �याचे क�याण होईलच पण सांगणा-

याचे क�याण �या!याह' आधी होईल"" 

 

मोरे दादा @हणाले , 

आज कोणीतर' अकरा जण महाराजांपढेु जावुन 

शपथ cया क8 , 

दसु-याचा पसैा , Vकत$ व पर+-ी मातेसमान या 

Eनयमाचे मी कठोर पालन कर'ल , 

अशा &कारे कठोर आचरण करणा-याची कोणतीह' 

मागची बाजु महाराज लंगडी पडु देणार नाह'त . 

 

पण अशी शपथ घे�याची कोणीह' Oहमंत केल' 

नाह' . मोरे दादांना माह'ती होते क8 , ह' क!ची 

मडक8 आहेत यांना अजुन जा+त तापवावे व 

भाजावे लागेल . 

 

सन 1981 साल' , 



चै- मह'�यात +वामी पु�यतीथीचा सPताह होता . 

दादांनी &चंड मेहनत घेवनु &�येक Oदवशी सेवेक-

यांना खुप अनमोल माग�दश�न केले . Vकती सांगु 

आ(ण Vकती नको असे दादांना झाले होते . ते 

काया�साठ? सेवेक-यांना सतत आवाहन करतच 

होते . 

 

सPताहा!या काळात दादांना खुप दगदग झाल' व 

दादा परत आजार' पडले . व दादानंा घर'च झोपनु 

रहावे लागले . इतर सव� सेवेक-यांनी 7मळुन 

सPताह यश+वीपणे पार पाडला . 

शेवट!या Oदवशी सांगता समारोहाला दादा थोडाच 

वेळ उप+थीत राह'ले . 

 



नतंर आले�या गु*पौ(ण�मेला मा- मोरे दादांनी 

अतीशय तळमळीने व पोटEतडक8ने सेवेक-यांना 

आवाहन केले क8 , 

 

कोणीतर' पाच जण उठुन महाराजांपढेु नतम+तक 

1हा व +वामी महाराजांना �वणवुन सांगा क8 , 

 

""महाराज , आपणच आमचे माय बाप , गु* , 

बधंु आहात . आजपासुन आपले माग�दश�नाचे काय� 

करायला तन , मन , धन व &ाणा!या बाजीने 

आंतर'क तळमळीने आ@ह' तयार आहोत. 

आपणच आपले @हणुन �दय+थ राहुन काय� करावे 

. &�येक +-ी मातेसमान . तसेच आ@ह' नाव, 

Vकत$ व कोणा!याह' धनाची अपेRा बाळगणार 

नाह' ."" 

 



या Oदवशी मा- पाच सेवेकर' सIगु*ं!या कृपा 

आ7शवा�दाने कामाला लागले . 

 

मोरे दादांनी �या पाचह' सेवेक-यांची नावे 

जाह'रपणे जमले�या सव� सेवेक-यांना सांगीतल' 

व @हणाले , 

""हे काय� @हणजे अ7सधारा~त आहे . हे काय� मान 

स0मान 7मळव�यासाठ? नाह' . पर+-ी मातेसमान 

व कोणाकडुनह' धनाची अपेRा ठेवायची नाह' . 

Wया पाचह' जणांनी �यां!या भागात काम करायचे 

आहे ."" 

 

मोरे दादा fया fया Oठकाणी जात �या �या 

Oठकाणी पाच जणांना वर'ल &माणे शपथ देत व 

�यांची साखळी जोडत असे . 

 



पण दादांनी Wया &[नो�तरासाठ? Eनवडले�या पाच 

जणांना एक अट घातल' होती क8 , 

कL Mात बसुन &[नो�तरे करायची आहेत . घरोघर' 

Vफ*न &[नो�तरे करायची नाह' . घरोघर जावुन 

काम करणे राजाधीराज +वामी महाराजांना 

भुषणावह होत नाह' . तसेच लोकांनाह' �या 

कामाची Vकंमत राहत नाह' . 

या सव� Eनयमांचे काटेकोर पालन 1हायला पाह'ज े. 

ह' अ�यतं कडक शbदात जा(णव क*न Oदल' व 

@हणाले . काम तर +वामी महाराजच करणार 

आहेत . आपण Eनमी�त मा- .... !!! 

 

मोरे दादांनी पाच &[नो�तर करणा-या माणसांची 

मोठ? साखळी तयार केल' . �यामुळे दादांचा ताण 

खुपच हलका झाला . 

 



17 जलुै 1981 , 

रोजी मोरे दादांनी गु* पौ(ण�मेस मोठ? घोषणा केल' 
, 

 

दादांनी Oदडंोर'चे कL M हे &7शRण कL M @हणुन 

काय�रत केले , 

fयाला कोणाला आप�या गावातील सेवा 

कL Mामधील �वभागात काम करायचे आहे �यांसाठ? 

दादांनी आ:ा केल' क8 , इ!छुक सेवेक-यास 

Oदडंोर'ल सPताह काळात &7शRण Oदले जाईल 

�यानसुार , 

&�येक कL Mातील , 

# &[नो�तरे �वभाग 

# या:ीक8 

# आरोqय 

# माग�दश�न 



# सण वार ~त वैक�ये 

# बालसं+कार 

 

अशा सव� �वभागाची माह'ती Oदडंोर'ला सPताह 

काळात Oदल' जावु लागल' . 

मोरे दादा +वतः Oहतगुजातुन सेवेक-यांना सव� 

माह'ती देवु लागले . 

 

आज fया &माणे गु*माऊल' दर मह'�या!या 

चौlया शEनवार' गु*पीठावर 7मट'ंग घेवुन 

Oहतगुज करतात . �याच &माणे मोरे दादा देखील 

Oदडंोर'ला सेवेक-यांशी Oहतगुज करत असत व 

सेवेक-यांना &7शRणे देत असत . 

 

*पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

*X-काल:ानी मोरे दादा .* 



*@हणजेच दादा अतंर:ानी

या!या सPत ज0माचे

असे या�वषयी 

अतंर:ानी होते व �यांना

ज0माचे ( सात ज0माचे ) :ान

 माह'ती पाहणार आहोत
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�यांना सेवेक-

:ान होत 

आहोत .* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांना 

ज0म

सन 1975 सालची

सायंकाळ!या वेळेस

तेथे पुव$ गाrचा गोठा

घvगडीवर

दादांकड ेएक मारवाडी

दादा �याला सम+येबCल

तेवmयात तेथे एक 

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग सतरावा ( 17 ) :* 

 

 डोsयासमोर सेवेक-याचे

ज0म Oदसत असत :* 

 

सालची घटना आहे . मोरे

वेळेस आज जेथे दमुजल' घर

गोठा होता , �या गोYयासमोर

घvगडीवर बसले होते . 

 

मारवाडी &[न घेवनु आला

सम+येबCल माग�दश�न करत

 जेTठ सेवेकर' आले ( जे

चर'-*  

 

याचे सात 

मोरे दादा 

घर आहे . 

गोYयासमोर 

आला होता व 

करत होते . 

जे आजह' 



हयात / िजवतं आहेत . ) ते दादां!या शेजार' बसले 

व तो मारवाडी उठुन गे�यानतंर ते जेTठ सेवेकर' 

दादांना @हणाले , 

 

""दादा मी गेले Oदड वष� झाले आपणास एक &[न 

�वचारायचा @हणतोय . पण आपणास एखाIया 

वेळेस आवडणार नाह' @हणुन �वचारला नाह' ."" 

 

मोरे दादा @हणाले , 

""मनात ठेवु नका लगेच �वचारा , मला राग 

येणार नाह' , मी +पTट उ�तर देईल . "' 

 

सेवेक-याने �वचारले , 

""आपण ह' कंुडल' काढता , होरा काढता , खुप 

चौकशी करता खरोखरच आपणास याची ज*र' 

आहे का ??"" 

 



मोरे दादा लगेच @हणाले , 

""Xबलकुल ज*र' नाह' . 1यGती समोर येताच 

�याचे मागील तीन ज0म व पुढ'ल तीन ज0म व 

सNयाचा ज0म Rणात , माeया अतंःचRु समोर 

येतात ."" 

व मला �या सेवेक-या!या िजवना �वषयी संपणु� 

माह'ती Rणात कळते . 

 

पण बहुतांश &[नकत^ , 

इतके भांबावलेले , गvधळलेले , असाWय आ(ण 

शंकाशील असतात क8 , 

मला हे नाटक �यांचा �व[वास 7मळव�यासाठ?च 

करावे लागते . 

 



मला सव� माह'त असुनह' लोकां!या 

समाधानासाठ? नको ती खुप �वचारपसु करावी 

लागते . 

�यांचा मी �व[वास संपादन केला नाह' तर ते 

माeया माग�दश�नावर �व[वास ठेवणार नाह' .व 

Oदलेले सेवा मनोभावे करणार नाह' . 

 

दपुार' जेवणा नंतर दादा थोडा वेळ �व�ांतीसाठ? 

झोपत असत . �या वेळेस , 

दादा डोळे 7मटुन शांतपणे झोपलेले असत तर'ह' , 

 

कोण येवनु गेले , 

कोण काय करतय , 

कोण काय बोलले , 

 

हे सव� दादांना कळत असायचे , 

तसेच , 



रा-ी 12 ते 3 वेळेतह' अतीशय गाढ झोपलेले 

असायचे व घोरतह' असायचे तर'ह' �या वेळेत , 

बाहेर र+�यावर कोण काय बोलतंय , 

कोण कोठे जातंय , 

 

अशा &कारे सगळी माह'ती दादांना असायची , 

सेवेक-यांना दादा कधीह' बाहेर Vफरताना Oदसुन 

येत नसत . 

 

कधी एखादा बाहेर गावचा  सेवेकर' अहवाल 

दे�यासाठ? आला क8 , 

�याला आधीच घडलेल' एखाद' गोTट सांगायचे , 

 

�या पवाराशी काय बोलणे झाले , 

1यवहारे सर असे @हणाले का ?? 

 



तो नवीन सेवेकर' गvधळुन जायचा व 

आ[चय�चक8त 1हायचा . मी तर Eतकडे बाहेर 

लांबवर �या 1यGतींशी बोललो इकडे दादांना ते 

कसे कळाले ?? 

अशी असंJय उदाहरणे देता येतील ....!!! 

 

मोरे दादा अतंरयामी व &चडं शGतीशाल' 7स< 

योगी प*ुष होते . पण ते अतीशय साधेपणाने 

राहत व लोकांशी �यां!या&माणेच 7मळुन 7मसळुन 

वागत , 

कारण , 

 

धाम$क काया�चे माजलेले अवडबंर �यांना 

संपवायचे होते , 

देवळात वासनात अडकुन पडले�या पोlया , मं- 

�यांना बाहेर काढायचे होते . मुळ मानव 



जातीसाठ? असलेले सव� :ानाचे भांडार �यांना 

समाजा7भमुख करायचे होते . 

 

भगवान �ी कृTणांनी सुसं+कार'त केलेल' �ेTठ 

सं+कृती , 

छ-पती 7शवरायांनी तीच सं+कृती वाचवल' . 

पण परत तीच सं+कृती धोGयात आल' होती व 

@हणुनच ती Oटकव�यासाठ? �ी +वामी समथा#!या 

मागा�तनु मोरे दादा आधनुीक काळाला अनुस*न 

7मळेल तो सेवेकर' हाताशी ध*न तळमळीने काम 

करत होते . 

 

 

*पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

*मोरे दादांचा &चडं मोठा पराpम ,* 



*फGत 151 

सहा�याने  gयंबके[वर

तbबल तीन अती

याची माह'ती

151 सव�सामा0य सेवेक-यां!या

gयंबके[वर मंद'रात अतीशय

अती *Mांची सेवा करवनु घेतल'

माह'ती पाहणार आहोत .*

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यां!या 

अतीशय कठ?ण 

घेतल' . 

.* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांनी

मदतीने gयंबके[वर

*Mांचे अ7भषके

सन 1982 

अTट=ह'मुळे �व[वात

@हणुन मोरे दादांनी

""पाच"" अती*M

पण लोक व तेथील

लागले . िजथं मोठ

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग अठरावा ( 18 ) :* 

 

दादांनी फGत 151 सेवेक-यां!या

gयंबके[वर मंद'रात तbबल तीन

अ7भषेक करवुन घेतले :*

 

1982 सालची घटना आहे 

�व[वात होणा-या दघु�टना टाळा1यात

दादांनी gयंबके[वर महाराजांना

अती*M अ7भषेक करायचे ठरवले
 

तेथील पुजार' पंडीत दादांना 

मोठ मोYया पडंीतांनी हात

चर'-*  

 

यां!या 

तीन अती 

:* 

 , 

टाळा1यात 

महाराजांना 

ठरवले . 

 हसायला 

हात टेकले व 



क* शकले नाह' . Eतथं ह' सामा0य माणसे काय 

ह' सेवा करणार . fयांना एक आवत�न करायला 

दम लागतो . Eतथं ह' माणसे 14641 आवत�ने 

काय करणार ... 

 

खरंच ह' गोTट सामा0य माणसा!या बु<ी!या 

पल'कडची होती . 

पण मोरे दादांनी एकदा ठरवलं @हणजे ठरवलं 
....!!! 

 

आता अती*Mाची सेवा Vकती &चडं मोठ? व 

अतीशय कठ?ण आहे ते आपण पाहु , 

 

*Mाची 11 आवत�ने = एकाद7शनी . 

 

11 एकाद7शनी (121 आवत�ने ) = लघ*ुM . 

11 लघ*ुM ( 1331 आवत�ने ) = महा*M 



11 महा*M (14641 आवत�ने ) = अती*M 

 

एका आवत�नास एक चमक Vकंवा एकाद7शनीस 

11 चमक @हण�याची प<त आहे . 

 

अती*M या आधी फGत खुप �ीमतं माणसेच 

करायची Oहमंत करत . 

 

gयंबके[वर!या एका पुरोह'ताशी �वचार �वनीमय 

क*न दादांनी सेवेक-यांना एक- केले . वैयGतीक 

वग�णी एक- क*न अ7भषेकाचे साह'�य आणले . 

दादांनी अट फGत एकच घातल' , 

*M आवत�न करताना &�येकाने *M @हणायला हवे 

. 

 

मोरे दादांनी अती *Mासाठ? 151 समथ� सेवेकर' 

सहभागी केले . 



पह'�या Oदवशी संक�प सोड�यासाठ? सव� सेवेक-

यांना gयंबके[वरला बोलावले . 

दररोज आळीपाळीने सहा सात सेवेकर' यजमान 

@हणुन उप+थीत राहत . 

 

सव� सेवेक-यांना कुटंुबात घरचे घर' 

मराठ?/ सं+कृत *M 

मराठ?/सं+कृत  7शवमOह0म +तो- 

@हणुन शंकरा!या �पडंीवर अ7भषेक करायला 

सांगीतला . 

सात Oदवसांचे एक गु*चर'- पारारण व समथा#ची 

�वशेष सेवा करायला सांगीतल' . 

सव� सेवेक-यांना &चंड अनुभतुी आ�या . 

 



अती *M सेवा सु* असताना दादा फGत पह'�या व 

शेवट!या Oदवशीच �या Oठकाणी येत बाक8 सव� 

सेवा सेवेकर' +वतः करत . 

 

असे तbबल तीन अती*M संप0न झाले . &�येक 

वेळी नैवेIयाची प<त, देवतांचे स0मान कर�याची 

प<त मोरे दादांनी सेवेक-यांना 7शकवल' . 

भगवान शंकरा बरोबरच राजराजे[वर' पाव�ती 

मातेचा Oहरवी साडी, Oहरवा खण , हार , वेणी देवुन 

स0मान केला .तसेच , 

 

तेथे गाय-ी मातेचे पुरातन मंद'र आहे . मातेचा 

पांढर' साडी , पांढरा खण , नैवेIय देवुन स0मान 

केला . 

 

बाजुलाच गोदावर' काठ? X-सNंये[वर महाराजांचे 

मंद'र आहे . िजथे �पठले महाराजांनी 36 वष̂ 



तेजाची तप[चया� केल' होती . या �पडंीवर दह'भात 

लेपन क*न व बेलप- वाहुन �यांचा नैवेIय 

दाखवनु स0मान केला . 

 

सव� सेवेक-यांना मोरे दादांनी gयंबके[वर येथील 

कुशावत� +नानाचे मह�व सांगीतले व +नान केले . 

 

अशा &कारे तीन अती*M संप0न झाले . पण पढेु 

�ावण मह'ना लागला व �यामुळे gयंबके[वर ला 

भा�वकांची गद| वाढल' . �यामुळे पढु'ल दोन 

अती*M करणे शGय झाले नाह' . 

 

इEतहासात ह' घटना पह'�यांदाच घडल' होती क8 

सव�सामा0य लोकांनी अती*Mा सारखी कठ?ण सेवा 

यश+वी केल' होती . 

यामुळे मोरे दादांनी सव�सामा0यांस फार मोठ? 

Oहमंत व धयै� Oदले . 



"" एक8चे बळ , तुका @हणे तेची फळ "" 

ह' उGती मोरे दादांनी खर' क*न दाखवल' होती . 

पुढे �ावणात &�येक कL Mात �ावण मह'णाभर 

भगवान शंकरा!या �पडंीवर सामुदायीक अ7भषेक 

केले . काह' कL Mांवर सहज अती*M झाले . 

 

आज Vक�येक कL Mांवर �ावण मOहणाभर व 

महा7शवरा-ीस ""अती*M"" ह' भगवान शंकराची 

अती उ!च कोट'ची सेवा , दह'भात लेपनासह सव� 

सामा0य माणसे ( सेवेकर' ) सहज क* शकतात व 

�यासाठ?च दादांनी 7शवमOह@न Oदले आहे . �याची 

जबरद+त अनभुतुी सेवेक-यांना 7मळाल' आहे . 

 

मोरे दादा @हणायचे , 

सव� सामा0य बहुजन समाजास आ�म�वIया 

7शकव�या �यां!यातील भोळेपणा व अधं�<ा दरु 



होव ुशकणार नाह'. व �यासाठ?च दादांनी ह' 

अती*Mाची सेवा घडवुन आणल' . 

 

भारतातील �ववीध भागातनु दश�नासाठ? आले�या 

लाखो भा�वकांनी कुठ�याह' जाह'राती�वणा 

चाललेला हा अनोखा सोहळा पाह'ला . 

�यां!या डोsयाचे पारणे Vफटले . 

काह'ंनी हे Eनयोजन कोणाचे @हणुन चौकशी केल' 

. तर तेथील संयोजकांनी मोरे दादांचे नाव 

सांdगतले . 

 

�या लोकांना हा दसुरा धGका बसला क8 , 

Eनयोजक असलेले मोरे दादा येथे बसलेले नाह' . 

आ(ण ह' तर सार' सामा0य माणसे . तर'ह' हा 

सोहळा Vकती 7श+तीत व अचकु चाललाय . ते1हा 



मोरे दादा हे कोणीतर' फार मोठे थोर महा�मेच 

असावेत . 

 

@हणुन ती लोक Oदडंोर'ला आल' . Oदडंोर'ला 

आ�यावर मोरे दादांसमोर उभे राहुन �वचारायची , 

 

""ये *M करने वाला महा�मा कौन है "" 

 

दादा @हणायचे , 

�यां!याजवळ तुमचे काय काम आहे . 

ते1हा ती माणसे @हणायची , 

भारतात कोठेह' न पाह'लेल' , न ऐकलेल' 

अशी  भगवान शंकराची अ{तु अतीउ!च सेवा 

करणारा महा�मा एकदाच डोळे भ*न पहायचा 

आहे . एवढेच काम आहे . 

 

मोरे दादा @हणायचे , 



तो सेवक मीच आहे . 

हा दसुरा आ[चया�चा धGका �या माणसांस 

बसायचा ....!!! 

 

आले�या माणसांना वाटायचे मोरे दादा हे , 

भ1य शर'र यTट' , अगंावर भ+माचे प_े , जटा , 

दाढ' , कफनी , मोठमोYया *MाRां!या माळा , 

डोsयात �वशेष मग*र' .असे असतील . 

 

पण इथे तर , 

दादा साधा शट� धोतर घातलेले असायचे . व हे 

महाराTz'न शेतक-याचे जबरद+त आ�म�व[वास 

असलेले *प पाहुन , तो माणुस नतम+तक होवनु 

लोटांगण घालायचा . 

 

एका साNया महाराTz'यन शेतक-याने अती*M ह' 

अतीउ!च कोट'ची सेवा करवुन दाखवल' . याची 



नvद भारता!याच

कायमची

मोरे

सव�सामा0य िजवांना

एक- ये�याचे

यामुळे अशGय

*पढु'ल

*मोरे दादांची धळेु

बघणार

रता!याच काय जगा!या इEतहासात

कायमची नvदवल' गेल' . 

 

मोरे दादांनी , 

िजवांना सामुदायीक सहभावनेतुन

ये�याचे अनमोल लेणे Oदले आहे

अशGय गोTट'ह' शGय होतात
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

धळेु मांद'याळीतील अमतृवाणी

बघणार आहोत .* 

 

 
 

 

 

 

इEतहासात 

सहभावनेतुन 

आहे . 

होतात . 

अमतृवाणी 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग एकोना�वसावा

*# मोरे दादांचा

कL Mांचा एक-ीत 7मळुन

शुpवार Oद

या Oदवशी धळेु 

महाराTzातील सव�

आमं-ीत केले होते

धळेु येथे एक-ीत आणनु

व माग�दश�न कर�यासाठ?

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

एकोना�वसावा ( 19 ) :*

 

दादांचा धळेु येथे महाराTzातील

7मळुन पह'ला मोठा महा
:* 

 

Oद. 16 सPटLबर 1983 ,

धळेु कL Mाचा वधा�पन Oदन होता

सव� 52 कL Mातील सेवेक

होते . अनेक EनTठावान सेवेकर'

आणुन पढु'ल काया�चे Eनयोजन

कर�यासाठ? हा मेळावा होता
 

चर'-*  

( 19 ) :* 

महाराTzातील 52 

महा मेळावा 

1983 , 

होता . 

सेवेक-यांना 

सेवेकर' 

Eनयोजन 

होता . 



या मोYया काय�pमात मोरे दादा @हणाले , 

आप�या Oदडंोर' &(णत मागा�ची वाटचाल धळेु 

करांना उमगल' व समजल' आहे . आज &�यR 

कृतीने धsुयातील सेवेक-यांनी +वामी काय� 

कर�याची इ!छा असणा-यांसाठ? या मंचाव*न 

मोठे आवाहन केले आहे . 

 

मोरे दादा @हणाले , 

+वामी महाराजांचे काय� करताना , 7शवरायांचा 

मावळा असले�या मुरारबाजी सारखे शथ$ने 

&ाणपणाने लढले पाह'जे .�याचे शर'र 

�व[वासघाताने उडवले तर'ह' . �याच धडाने �याने 

पाचशे श-ु ठार केले . आपला नेता पडला तर'ह' 

मुरारबाजीचे सैनीक मागे हटले नाह' व &ाणपणाने 

शेवट!या माणसापय#त लढले व �यांनी Vक�ला 

काबीज केला . 



आप�यालाह' +वामीEनTठ मुरारबाजी 1हायचे आहे 

व �या!या सैनीकां&माणेच +वामी सैनीक होवनु 

Oदडंोर' &(णत मागा�चे काम करायचे आहे . यालाच 

fवलंत +वामीEनTठा @हणतात . 

यु< पातळीवर सवा#नीच कामाला लागायचे आहे . 

नुस�या चचा� व वाद�ववाद न करता &�यR कृती 

करायची आहे . 

 

मोरे दादा @हणाले , 

आज आप�या मागा�त +वतः!या िजवाकड ेन 

पाहता , सव� सुचनांचे पालन क*न हजारो दःुखी 

�पडीतांचे अ� ुपसु�यासाठ? अठरा अठरा तास 

काम करणारे +वामी EनTठ सेवेकर' आहेत . हेच 

सेवेकर' पढेु +वतःसारखे त�वEनTठ हजारो सेवेकर' 

घडवु शकतात . आप�याला अशीच कत�1यEनTठ 

माणसांची साखळी जोडायची आहे . 



मोरे दादा @हणाले , 

आप�या मागा�ची वाटचाल करताना Nयेय मोठेच 

धरावे लागते . �यातुन काह' वेळेस थोडच यश 

हाती येते . पण खचनु न जाता काम करायचे आहे 

. माणसांमNये Eनतीम�ता येवनु तो सदाचार' कसा 

बनेल हे बघायचे आहे . 

 

fया Oठकाणी संतांची भुमी होती तेथे आता 

सैतानांचा वास झाला आहे . आप�याला याच 

पर'+थीतीवर मात करायची आहे . 

 

मोरे दादा @हणाले , 

काम करताना आपल' QTट' , EनTठा , �<ा व 

एकEनTठा &खर असेल तरच भगवान �ी +वामी 

समथ� आपल' &ारbध गतीह' Eन[चीत बदलतात . 



अचाट शGतींचा बदंोब+त फGत +वामीच क* 

शकतात . 

सेवेक-याने लRात ठेवावे , Xबघडलेल' माणसेह' 

आपल'च असतात . �यां!यावर नुसतीच Oटका क* 

नये . तर �यांना सोबत घेवनु �यां!या चकुा द*ु+त 

कर�याचा &य�न करावा . 

 

मोरे दादा @हणाले , 

मी संसार' माणुस . �यामुळे �पठले महाराजांनी 

मला तेजाची तप[चया� वगैरे काह'च करायला 

सांगीतले नाह' . तर क7लयगुामNये ""भGती , 

:ान व वरैाqय"" या Eतघांना एक- करावयास 

सांगीतले व तसे माग�दश�नह' केले . 

आपणह' पुढे हे सव� दररोज समाजात Vफ*न 

संशोधन क*न मुळ त�वाला बाधा न आणता 

वाढवले पाह'जे . 



मोरे दादा @हणाले , 

भगवान �ीकृTणा &माणे समाजातील सव� लोकांना 

एक- क*न काम करायचे आहे 

व �यां!याशी मांद'याळीतुन &ेमाचा गोपालकाला 

करायचा आहे . �यासाठ? दादानंी एक उदाहरण 

Oदले आहे , 

 

एका आषाढ' एकादशीस �पठले महाराजां!या 

Xब�डींगचा िजना मी चढत होतो . मी आत 

गे�यावर �पठले महाराज @हणाले , 

बाहेर कोणी Oदसले का ...?? 

मी @हणालो , 

कोणीच नाह' , बाहेर तुळशीचा घमघमाट मा- येत 

होता . 

 

�पठले महाराज @हणाले , 



आज आषाढ' एकादशीला आप�याकड ेखुC +वतः 

पंढरपुरचे पांडुरंगच आले होते . 

मघाशी एक सुंदर देखने *प असलेले 1यGतीम�व 

येथे आले . 

+वामी महाराज @हणाले बघा ,आज आप�याकड े

पांडुरंग जेवायला आले . �यांना बसायला टाका . 

मी �यांना बसायला टाकले व नंतर सायxयाचे दह' 

, पोहे , Oहरवी 7मरची , चवीपरुते मीठ , साखर व 

कोdथबंीर घालुन गोपालकाला केला . महाराजांना 

नैवेIय दाखवनु �यांना Oदला . पांडुरंगाने तो काला 

अRरशः चाटुन पुसुन खा�ला . 

सुदामा!या पोWयानतंर पह'�यांदा असा &ेमाचा 

गोपालकाला 7मळाला असे पांडुरंग @हणाले . 

 

मोरे दादा नेहमी @हणायचे , 



""िजवांत जीव घालावा , &ाणात &ाण घालावा , 

राह राह शोध cयावा परांतराचा ...."" 

 

शुpवार Oद . 2 जनु 1984 , 

या Oदवशी जनता �वIयालय (सटाणा ) या 

Oठकाणी भगवान �ी +वामी समथ� यांचे परमो!च 

7शTय देवमामलेदार यां!या भुमीत , बागलान 

तहसीलात मोरे दादांचा भ1य मेळावा आयोजीत 

कर�यात आला होता . 

 

बागलाण मधील 11 कL Mातील तसेच धळेु , 

जळगाव , अमळनेर येथील सेवेकर' मोYया 

संJयेने उप+थीत होते . 

बागलाणचे लोकनेते पडंीतभाऊ पण उप+थीत होत े

. 

समथ� EनTठांची ह' &चंड मोठ? मांद'याळी पाहुन 

मोरे दादांना खुप आनंद झाला . 



धळेु मेळा1यातील मोरे दादांचे अनमोल माग�दश�न 

: 

● 1- 3- 7 - 21 +वामीचर'- अNयाय वाचन व 

11 माळा जप. 

 

● दररोज अनेक मुले, मुल' , ि+-या यांना कL Mात 

आणणे . 

 

● +थाEनक माणसांना माग�दश�न करणे . 

 

●Eन[चीत वेळेवर आरती करणे . 

 

●घरे , ग�ल' , गाव येथे सेवेकर' तयार करणे . 

सेवेक-याची EनTठा Vकती fवलंत आहे हे यावरच 

अवलंबनु आहे . 

 

● मनाचे [लोक , dगताई , �ीसGुत , पु*ष सुGत , 

*M , X-सूपण� , dगतेचा 15 वा अNयाय , 



पसायदान , �वTणसुह+-नाम

सवा#नाच

● दर मOह0यात येणारे

तसेच सात Oदवसांचा

य: सPताह

● �ी द�त जयंती सPताहात

""आ�मशोधन"" 

चकुलो हे समजेल

�वजयच

*पढु'ल

*मोरे दादां!या :ानाचे

माह'ती

�वTणसुह+-नाम रोज थोड ेथोडे

सवा#नाच कL Mात 7शकवणे . 

 

येणारे उ�सव , वषा�तील

Oदवसांचा अखंड नाम जप संक8त�न

सPताह कL Mात केलाच पाह'जे
 

सPताहात दपुार' ज0माचे

"" करावे . @हणजे आपण

समजेल व हा मागा�तील काया�चा

�वजयच आहे . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

:ानाचे अनमोल भांडार या�वषयी

माह'ती बघणार आहे .* 

 

 

थोड ेक*न 

 

वषा�तील उ�सव 

संक8त�न 

पाह'जे . 

ज0माचे Oदवशी 

आपण काय 

काया�चा 

या�वषयी 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादां!या

मोरे दादांची सवा�त

कोण�याह' =ंथात

मु�यवान माह'ती दादांनी

असे काह' महाभाग

तर' �यांनी पोट!या

�वशेष मं- सांगीतले

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग �वसावा ( 20 ) :* 

 

दादां!या :ानाचे अनमोल भांडार
 

सवा�त उ�लेखनीय गोTट @हणजे

=ंथात नvद नसलेल' ~ते व अतीशय

दादांनी सेवेक-यांना सांगीतलेल'

आहे . 

 

महाभाग होवुन गेलेले आहेत क8

पोट!या मुलाला देखील काह'

सांगीतले नाह' . व अशाच मुख�

चर'-*  

 

भांडार :* 

@हणजे , 

अतीशय 

सांगीतलेल' 

क8 ते मेले 

काह' गुपीते व 

मुख� dचकटु 



माणसांमुळे अनेक चागं�या �वIया व सं+कृती 

काळा!या ओघात �यां!या मरणा संगेच गडप 

होवनु गे�या . 

 

पण आपले मोरे दादा असे न1हते . �यांनी 

मोकsया मनाने मनातील &�येक गोTट सेवेक-

यांना सांगीतल' . दादानंा आ�म:ान &ाPत झाले 

होते . �यातील सगळे :ानामतृ दादांनी सेवेक-

यांना पाजुन तPृत केले . 

 

एक Oदवस , 

जगातील सवा�त बलाmय राTz असले�या 

अमेर'केतुन गु*&(णत मागा�चा अZयास 

कर�यासाठ? काह' द�तभGत भारतात आले होते . 

संपणु� भारतभर Vफ*न अनेक तीथ�Rे-े , मठ , 

मंद'र , Vकत�नकार , पुजार' , पडंीत , मोठ मोठे 



&कांड पडंीत अशा अनेक Oठकाणी �यांनी द�तां!या 

गु*&(णत मागा�बCल माग�दश�न कर�याची �वनंती 

केल' . संपणु� भारतभर Vफ*न �यांनी खुप शोध 

घेतला . पण �यांचे समाधान होईल असे उ�तर 

�यांना कोणीच Oदले नाह' .ह' मंडळी अमेर'केतील 

दहा हजार द�तभGतांचे &तीनीधी होते . 

 

ते सव� Vफरत Vफरत गाणगापरु व अGकलकोट येथे 

आले . 

अGकलकोटला कोणीतर' �यांना सांगीतले , 

Oदडंोर'ला जा . तेथे आप�या सा-या &[नांची उ�तरे 

नGक8च 7मळतील . 

 

गु*वारचा Oदवस होता . Oदडंोर'ला &[नो�तरासाठ? 

खुप गद| होती . Oदडंोर'तील 7श+त&ीय दरबार 

पाहुन ती माणसे भारावनु गेल' . 



�यां!या सोबत महाराTzातील साठे नावाचे एक 

गहृ+थ होते . साठLनी मराठ?त &[न कागदावर 

7लह'ला . व तो कागद मोरे दादांकड ेदे�यात आला 
. 

 

मोरे दादा सव� लोकांना @हणाले . 

सहा हजार मैलाव*न माणसे आलेल' आहेत . 

�यां!या &[नाची आपण आधी उ�तरे देवुयात व 

मग आपले &[नो�तरे पढेु चाल ुठेवुयात . 

 

मोरे दादांनी �या अमेर'केतील द�त भGतांना 

गु*त�वा बCल अतीशय धादांत +व!छ व +पTट 

माग�दश�न केले . ते ऐकुन ती सार' मंडळी अRरशः 

आनंदाने नाचु लागल' . ते @हणाले आ@ह' सारा 

भारत Vफरलो पण आमचे कोठेच समाधान झाले 

नाह' . Oदडंोर'ला मा- आमचे पणु�पणे समाधान 

झाले आहे व मोरे दादां!या माग�दश�नाने आ@ह' 



तPृत झालो आहे . असे @हणुन मोYया आनंदाने ती 

सार' लोक अमेर'केला परत गेल' . 

 

मोरे दादांनी सेवेक-यांना अनेक अनोखी ~ते 

सांगीतलेल' आहे . 

कोजागीर' पौ(ण�मेचे ल�मी~त , इंM चMं कुबेर ~त 

, 

Oदवाळीतील गोव�स बारस , ध0वंतर' पजुन , 

नरक चतुद�शी , ल�मीपजुन ,  तुळशी �ववाह . 

असे अनेक ~ते आहेत . 

 

तसेच , घरचे घर' स�यनारायण पुजा 

+-ी , प*ुष , मुले , मुल' सगsयांना 7शकवले आहे 

. 

 

मोरे दादांनी , 



�ववाह सं+कार कसे करावेत . याची �वधीयुGत 

माह'तीचे माग�दश�न सेवेक-यांना केले आहे . 

 

मोरे दादांनी Oदडंोर'ला सामुदायीक �ववाह सोहळा 

सु* केला . 

 

र�ववार Oद. 6 माच� 1988 रोजी , 

Oदडंोर'त मोरे दादां!या उप+थीत पह'ला 

सामुदायीक �ववाह सोहळा संप0न झाला . 

पुणे िज�Wयातील राजुर' कL Mावर देखील �वना 

खचा�चे अनेक �ववाह सोहळे कर�यात आले . 

 

मोरे दादांनी सेवेक-यांना , 

�परॅमीड , पLडुलम , �ववीध य-ंे (�ीय-ं , वाहन 

सौJय य-ं , नोकर' �वषयक य-ं , सर+वती य-ं ) 

असे असंJय य-ं Oदले आहेत . 

ह+तशा+- , 



आरोqयशा+-

अशा &कारे मोरे दादांनी

अनमोल भांडार खुले

:ान &�येक

*पढु'ल

*मोरे दादां!या आईचे

महाEनवा�ण ( Eनधन

+वरशा+- , 

वा+तुशा+- , 

आरोqयशा+- . 

 

दादांनी सेवेक-यांसाठ? 

खुले केले आहे . �यातुन

&�येक सेवेकर' लुटु शकतो 
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

आईचे ( चMंभागा मोरे 

Eनधन ) या�वषयी माह'ती

आहे* 

 

 
 

 

 

यांसाठ? :ानाचे 

�यातुन अमाप 

 . 

 ) यांचे 

माह'ती बघणार 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग एक�वसावा

*# मोरे दादां!या

मागे एकदा मोरे दादा

पावसाsयात दादां!या

पडल' होती . �यावेळी

यमाकडुन �यांचे

Oदडंोर' &(णत मागा�चा

Oदवस वाढतच चालला

बाहेर Vफरत असत

यांत

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

एक�वसावा ( 21 ) :*

 

दादां!या आईचे महाEनवा�ण
 

दादा दहा वषा#चे असताना

दादां!या आई!या अगंावर

�यावेळी +वामी महाराजांनी

�यांचे &ाण परत आणले होते
 

मागा�चा व कL Mांचा पसारा

चालला होता . मोरे दादा

असत . सतत &[नो�तरे व माग�दश�न

यांत गुंतलेले असत . 

चर'-*  

( 21 ) :* 

महाEनवा�ण :* 

असताना , एका 

अगंावर �वज 

राजांनी 

होते . 

पसारा OदवसL 

दादा सतत 

माग�दश�न 



मोरे दादां!या आईची &कृती वयोमानाने OदवसL 

Oदवस ढासळु लागल' . चMंभागा आई &�येक 

उ�सवात व सPताहात भोजन �वभागाकड ेलR 

ठेवाय!या . 

7मर!या कुटने , मसाला काढणे , लसुन सोलने व 

अशा सव� &कारची कामेह' �या कराय!या . 

Oदडंोर' दरबारात येणा-या जाणा-यांची जेवणा 

खा�याची व चहा पा�याची �या चौकशी कराय!या 

. जवळपास!या खेड ेगावातील बाजारासाठ? 

आलेल' माणसे परत जायला साधन नस�यामुळे , 

आई �यांना व+तीवर मुGकामी ठेवत व +वतः!या 

हाताने �यांना कालवण भाकर' क*न घालत . 

 

परंतु दोन वषा#पवु$ �यांना अधा#ग वायु ( 

पॅरा7लसीस ) चा -ास झाला . आ(ण उ�सवातील 

�यांची देखरेख बदं झाल' . 



तीन चार मह'�यानंतर चांग�या Oहडुं Vफ* 

लाग�या . +वतःच +वतःचे क* लाग�या आ(ण 

अशा अव+थेत एक वष� गेले . 

 

शुpवार Oद. 24 जानेवार' 1986 , 

पहाटे पाच वाजताची वेळ होती . उ�तरायण चाल ु

होते . दादा ह' घर'च होते . आ(ण आrनी देह 

सोडला ....!!!! 

 

मोरे दादांवर दःुखाचा डvगर कोसळला . 

अशाह' अव+थेत &सगंावधान राखत दादा सेवेक-

यांना @हणाले , 

11 वाजेपय#त सगळया नातेवाईकांना बोलावुन 

cया . फोनने इतके भराभर संदेश गेले क8 , 11 

वाजेपय#त तbबल पाच हजार सेवेकर' Oदडंोर'ला 

जमा झाले . 



ह' संJया सायंकाळ पय#त दहा हजारां!या वर गेल' 

. दादांचे सारे सेवेकर' गणगोत जमले होते . 

 

आr!या इ!छेनसुार +मशानातच अqनीसं+कार 

करायचे ठरले . रथाला हार फुलांनी छान सजावट 

केल' गेल' . आrचे पाथ$व अ�ंयदश�नासाठ? ठेवले 

गेले . चMंभागा आrनी सव� सेवेक-यांवर आई!या 

ममतेने &ेम केले होते . �यामुळे सव� सेवेकर' 

पर'वार घोर दःुखात बडुाला होता . 

 

म�ृयनंुतरचे सव� सं+कार &ेत पुजेपासुनच सु* 

झाले . अ�ंयया-ा मsयापासुन +मशानाकडे गेल' . 

+मशानात सव� �वधी यथासांग क*न मं-ाqनी 

Oदला . 

म�ृयु नंतरचे सं+कार कसे करावयाचे हे दादा सव� 

सेवेक-यांना आचरणातुन 7शकवत होत े. 

 



अqनी सं+कार क*न आ�या नतंर �ी +वामी 

समथ� गणगोतातील क0या भराभर +वयपंाकास 

लाग�या . 

 

आज ख-या अथा�ने मोरे दादांची कसोट' होती . 

कारण , आज पय#त अं�य सं+काराचे अ0न खाव ु

नये . असे मोरे दादांनी सव� सेवेक-यांना 7शकवले 

होते . 

पण आज भेदा!या सव� 7भतंी तुटुन पड�या हो�या 

. मोरे दादाचें �व[वा�मक अतुट नाते 7स< झाले 

होते . 

 

सवा#ची जेवणे झाल' , 

इतGयात नागपुरचा एक गहृ+थ दादांकड े&[न 

घेवनु आला व रडु लागला . 



वय वष^ पचेंचाळीस असेल . दादांनी �याला शांत 

केले व �याची सव� चौकशी केल' . 

तो @हणाला , 

तीन Oदवसांपुव$ माझा एकुलता एक मुलगा 

कामावर जाताना �या!या +कुटरचा अपघात होवनु 

मरण पावला . 

मला Oदडंोर'चा प�ता सु<ा माह'त न1हता . आपले 

नाव मा- ऐकले होते . 

मी कसा आलो मला सांगता येणार नाह' . 

आपण मला हे कसे घडले व पढु'ल माग�ह' सांगा . 

 

अशाह' अव+थेत दादांनी �याला , 

&ारbध , ऋण , वरै , ह�या हा �वषय समजुन 

सांगीतला व मुलाला सIगती 7मळावी @हणुन काय 

करावे . हे ह' समजावुन सांगीतले व 7लहुन Oदले . 

 



�या माणसा!या चेह-यावर शांत झा�याचे भाव 

Oदसत होते . आपले दःुख बाजुला ठेवुन , आप�या 

नुस�या बोल�यातुन एखाIयास Oहमंत, धैय� , 

Oदलासा Oदला तर �या!या Vकतीह' मोYया दःुखाची 

Eत~ता आपण कमी क* शकतो . हे दादांनी 

&ा�य�Rकातुन उप+थीत सेवेक-यांना दाखवनु 

Oदले . 

 

( आता या Oठकाणी लR Oदवनु वाच�यास असे 

लRात येईल क8 , नागपरुचा अनोळखी माणसु 

अचानक Oदडंोर'ला आला . fयाला Oदडंोर'चा 

प�ताह' माह'त न1हता व तो सेवेकर'ह' न1हता . व 

�या Oदवशी शुpवार अस�यामुळे &[नो�तराचा 

वारह' न1हता . यातुन असे लRात येते क8 , ह' 

सार' मोरे दादांचीच 7लला होती . म�ृयनंुतरचे 

जीवन कसे असते व म�ृय ुनंतर सं+कार कसे 



करायचे असतात हे दादांना सेवेक-यांना 

7शकवायचे होते . व यासाठ?च दादांनी �या गंभीर 

वातावरणातह' नागपुर!या माणसाला Eनमी�त 

बनवुन हे सारे गुढ :ान सव� सेवेक-यांना सांगीतले 

व 7शकवले . ) 

 

�या माणसाला जेवायला घालुन , मोरे दादा सव� 

उप+थीत सेवेक-यांना उCेशुन @हणाले , 

 

""आज माझी आई गेल' नाह' , ती तर ते1हाच 

गेल' होती . जे1हा सIगु* �पठले महाराजांनी तीचे 

गु*पद घेतले होते ."" 

 

आज माझी आNया�मीक बह'ण गेल' . 

 



या ना�यात रडायला परवानगीच नाह' . fया 

Oदवशी आपल' इहपरलोकाची जबाबदार' घेणारे 

गु* भेटतात �या Oदवशी , 

आपले आई , बाप , बOहण , भाऊ , चलुते , काका 

, मामा , मामी हे सारे नाते गळुन पडतात . 

आ(ण �व[वातील भेटणारा &�येक माणुस आपला 

अतीशय जवळचा नातेवाईकच लागतो . 

 

मोरे दादांनी , 

+वतः आचरण क*न आपण �व[वाचा 7म- ( 

�व[वा�मा ) अस�याचे दाखवनु Oदले होते . 

 

मोरे दादांनी , 

बालपणापासुन भगवतगीता नुसती पाठच केल' 

न1हती तर , पावलो पावल' तसे +वतः आचरण 

क*न दाखवले होते . 



आपणासह' दादांनी तसेच घडवले आहे व हे आपले 

खुप मोठे भाqय आहे क8 , 

दादांसारखे �ेTठ आपले गु* आहेत . 

 

आईचे सव� Vpयाकम� दादांनी यथासांग केले , 

# मं-ाqनी , 

# रRा �वसज�न , 

# तेरा Oदवसांपय#तची �ा< , 

# चवदावे Oदवशीचे कम� , 

# मासीक �ा< , 

# वष� �ा< . 

 

व या सवा�ची माह'ती व माग�दश�न कायम 

+व*पासाठ? सव� सेवेक-यांसाठ? उपलbध क*न 

Oदले . 

 

मोYयांचे मोठेपण , 



सव� समाजाचे

असेच वाग�यात , 

""बोले तैसा चाले

*पढु'ल

*मोरे दादांचे +वामी

या�वषयी माह'ती

समाजाचे Oहत , तेच आपले Oहत

, बोल�यात व आचरणात
 

चाले �याची वंदावी पाऊले
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

+वामी सेवा कL Mांचे राTz'य

माह'ती बघणार आहे .*

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oहत . 

आचरणात आहे . 

पाऊले ."" 

राTz'य Nयेय . 

.* 
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*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# +वामी सेवा

Oदडंोर' &(णत मागा�ची

धाम$क इEतहासातील

Oदडंोर' &(णत मागा�चा

ठेव�यामागचा

ना7शकला भारताची

अशा मोYया धाम$क

समथा#!या अdधTठानाखाल'

 

�ी +वामी समरथ् !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग बावीसावा ( 22 ) :* 

 

सेवा कL Mांचे राTz'य Nयेय
 

मागा�ची +थापना हा भारतीय

इEतहासातील सवा�त �व+फोटक

आहे . 

मागा�चा कL Mबींद ु""ना7शक

व�यामागचा उCेश असा आहे क8
 

भारताची &ती काशी असे @हणतात

धाम$क 1यासपीठाव*न 

अdधTठानाखाल' देशपातळीवर

चर'-*  

 

Nयेय :* 

भारतीय 

�व+फोटक &योग 

ना7शक"' 

क8 , 

@हणतात . व 

 +वामी 

देशपातळीवर तसेच 



आंतरराTz'य +थरावर धाम$क सOहTणतेुचा व 

�व[वबधंु�वाचा मोठा संदेश दे�याचा मागा�चा 

&य�न आहे . 

 

Oदडंोर' &(णत मागा�चा मुJय व &ामा(णक उCेश हा 

आहे क8 , 

माणसा माणसातील भेदभावा!या 7भतंी तोडुन , 

तळागाळातील सामा0य समाजास आ�म�वIया 

7शकवनु �यां!या मनातील अधं�<ा व भोळेपणा 

दरु क*न �यांना आNया�मीक सं+कारा!या 

माNयमातुन ख-या देवाची ओळख क*न देणे . व 

सRम , सुQढ , बलशाल' , आ�म�व[वासु समाज 

घडवणे होय . 

 

मोरे दादांनी आयुTयभर , 

Wयाच तळागाळातील लोकांसाठ? काम केले व , 



भारता!या इEतहासात पह'�यांदाच , 

ि+-यांना 100 % धाम$क आरRण देवुन , 

( वेद , परुाणे ,य: , उपEनषधे , ~ते , पुजापाठ ) 

यांची शा+-ोGत माह'ती देवुन . गावोगाव +वामी 

सेवा कL Mां!या माNयमातुन सामा0यांसाठ? हGकाचे 

1यासपीठ उभारले . 

 

धाम$क अवडबंर व धम�मात#डांचे एक क�ल' +वाथ$ 

त�व:ान . याला मोडुन काढत . सव�सामावेशक 

मागा�चा परु+कार केला गेला . 

व &�येक त�व:ानावर ठरा�वक लोकांचाच 

अधीकार होता . ते सवा#साठ? खुले केले गेले . 

 

यामुळे Oहदं ुधमा�बCल लोकां!या मनात जो , 

गैरसमज , संDम , अनाठाई अधं�<ा होती . ती 

मोडीत Eनघाल' . 

 



मोरे दादांनी आप�या काय�काळात 150 सेवा 

कL Mांची +थापना केल' होती . व तीच संJया आज 

6000 !या पढेु गेल' आहे व आज 7मतीला Oदडंोर' 

&(णत मागा�चे 15 कोट' सेवेकर' आहेत . 

@हणजेच मोरे दादांचे Oदडंोर' &(णत मागा�चे 

राTz'य व आंतरराTz'य �व+ताराचे Nयेय साकार 

झालेले आहे . 

 

राTz'य व देश पातळीवर Oदडंोर' &(णत माग� एक 

&मुख धाम$क माग� @हणुन उदयास आलेला आहे . 

 

सव�सामावेशक व तळागाळातील लोकांचा व 

ि+-यांचा स0मान क*न �यांना आ�म�वIया 

7शकवणा-या Wया मागा�चा आज इतका मोठा 

वटवRृ बहारला आहे . ह' खुप आनदंदायी गोTट 

आहे . 

 



मोरे दादांनी एकच ठाम शपथ घेतल' होती , 

आजपय#त मागे जे काह' धाम$क अवडबंर , 

�वषमता व धम�मात#डांचा कम�ठपणा झाला . तो 

यापढेु अिजबातह' होव ुIयायचा नाह' . 

Oहदं ु@हणुन कोण�याह' माणसाला +वतः!याच 

धमा�त अपमाना+पद वागणुक चुकुनह' 7मळता 

कामा नये . 

व याच सं+कारांनी दादांनी सेवेक-यांना घडवले . व 

सव� सेवेकर' आज दादा!ंयाच पाऊलावर पाऊल 

ठेवुन काम करत आहे . 

 

सव� Oहदं ुधमा�चा गोषवारा , सव�सामा0य 

माणसांना सIगु* प.पु. मोरे दादांनी उपलbध 

क*न Oदला आहे . �याव*न हेच Oदसुन येते क8 , 

 



# एकाच शंकराचाया#नी Oहदं ुधमा�ला पु0हा 

शु0यातुन राजस0मान 7मळवनु Oदला . 

 

# एकाच 7शवरायांनी Oहदं ुधमा�चे राfय शु0यातुन 

अफाट कत�बगार' दाखवनु Eनमा�ण केले . 

 

# एखादेच सIगु* प.पु. मोरे दादा Eनमा�ण होवनु 

माणसाला वाचवणारे वेगळे सोपे त�व:ान सांगुन 

, मानवाला मानव धमा�ची जा(णव क*न देतात . 

व �यास दःुख मुGत क*न सुसं+कार'त करतात . 

अनेक सामा0यांना हाताशी ध*न मानवतेचे 

अनभुवज0य काय� उभे करतात . 

 

असे हे Oदडंोर' &(णत +वामी सेवा काय� जे 

राTz'यच न1हे तर आंतरराTz'य पातळीवर 

पोहचले आहे . 

 



*पढु'ल

*मोरे दादांनी 7लह'ले

यां!या �वषयी

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

7लह'ले =ंथ व सेवा मागा�चे

�वषयी माह'ती बघणार आहे
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मागा�चे वाhमय 

आहे .* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांनी 7लह'लेले

*1 ) 

यात दादांनी घरचेघर'

होता आजार बरे 

*2 ) 

अकरा य:ांचे व सPताहांचे

क* शकेल

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग तेवीसावा ( 23 ) :* 

 

7लह'लेले सोळा ( 16 ) 

 

*1 ) घरघुती आयुव̂द :* 

घरचेघर' कोणतेह' दTुपर'णाम

 हो�याचे सोपे उपाय सांगीतले

आहे . 

 

*2 ) �ी य:�वधी :* 

सPताहांचे आकृतीसह कोणीह'

शकेल असे सोपे माग�दश�न .

 

चर'-*  

 

( 16 ) =ंथ :* 

दTुपर'णाम न 

सांगीतले 

कोणीह' 

. 



*3 ) मराठ? अ+मीता , मराठ? सं+कृती :* 

संपुण� मराठ? अ+मीता त�वासाठ? , 

�व[वबधंु�वासाठ? &ाणपणाने झुजंणार' मराठ? 

मनाची व सं+कृतीची माग�दश$का आहे . यात 

अतीशय +व!छ माग�दश�न आहे . 

 

*4 ) Eन�य 1यवहारातील fयोतीष :* 

घरोघर' दैनंद'न िजवनात Eनण�य घेता येतील 

इतके सोपे माग�दश�न �यात आहे . 

 

*5 ) Eन�यसेवा +तो- व मं- :* 

दैनदं'न िजवनात अ�यंत आव[यक असे +तो- 

मंतर् , आरती , भुपाsया , तोडगे , उतारे व 

अ�यंत मु�यवान माह'ती यात आहे . 

 

*6 ) भारतातील सव� Rे-ांचे कुलवशं गो- :* 



कुलदेवता , कुलदैवत , लqनातील देवकासह संपणु� 

माह'ती . 

 

*7 ) �ी +वामी चर'- सारामतृ :* 

21 अNयाय Eन�य पाठासाठ? . 

 

*8 ) म�ृयनुतंरचे सं+कार :* 

सोळा सं+कारातील हा &मुख सं+कार आहे . याची 

साNया सोPया भाषेत माह'ती दादांनी क*न Oदल' 

आहे . 

 

*9 ) �ी दगुा� सPतशती :* 

सं+कृत सPतशती मराठ? भाषेत भाषांतर'त क*न 

सव�सामा0यांसाठ? कुलदेवतेची अनमोल सेवा 

कर�याचा एकमेव Oद1य =ंथ . 

 

*10 ) �ी गु*चर'- :* 



पाचवा वेद असलेला न7ृसहं सर+वतींचे चर'-ामतृ 

असलेला =ंथ दादांनी Oदडंोर' &(णत मागा�साठ? 

खुला केला . 

 

*11 ) करवीर महा�@य :* 

को�हापरु येथे द�त महाराज आजह' 7भRा घेतात 

�या +थानाचा इEतहास . 

 

*12 ) Oहदं ुधम� :* 

 

यात मोरे दादांनी Oहदं ुधमा�चा इ.सन 400 ते 

1200 या काळापय#तचा इEतहास अतीशय परखड 

पणे मांडला आहे . 

धम�मात#डावर कठोर शbदात ताशेरे ओढले आहे . 

 

*13 ) Rा-धम� :* 



मोरे दादांनी =ंथ 7लह'�यामागील आपले �वचार 

+पTट मांडलेले आहेत . 

""&चडं �व:ान , &चंड सु�वधा , &चंड पैसा , 

&चडं साधने असुन सु<ा जीवन कलहात &चडं 

असमतोल Eनमा�ण झालेला आहे . यासाठ? अनेक 

वाद , शGती , स�ता , महास�ता , यांचे �वचारांचे 

रंगीबेरंगी तांडव न�ृय सु* झाले आहे .आ(ण 

एवmया मोYया पेटले�या आगडvबास +वामी 

महाराज Oदलासा देत आहेत . 

अशा &कारे Rा-ांचे धम� व Eनती  या �वषयी दादांनी 

खुप अनमोल माग�दश�न केले आहे ."" 

 

*14 ) �ी +वामी समथ� 10 वी आव�ृती :* 

�ी +वामी समथ� =ंथ @हणजे दादांनी काळीज 

काढुनच आप�याला Oदले आहे . इतका हा प�व- 

=ंथ आहे . 



*15 ) 

�ववाह संपनन् करताना

�वषयी माग�दश�न

*16 ) 

सIगु* प.पु. मोरे

असलेला

*पढु'ल

*

*�ी +वामी समथ�

*या �वषयी माह'ती

*15 ) �ववाह सं+कार :* 

करताना होणा-या चकुा

माग�दश�न दादांनी केले आहे
 

*16 ) तेजोनीधी :* 

मोरे दादांचे संपणु� िजवन

असलेला Oद1य =ंथ . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

*मोरे दादांचे ,* 

समथ� सेवा , ""िजवीचे Oहतगुज
 

माह'ती बघणार आहोत
 

 
 

 

चकुा व �या 

आहे . 

िजवन चर'- 

Oहतगुज""* 

आहोत .* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग 

*# मोरे दादांचे �ी

मोरे दादा आपले

सु*वात 

समथ� सेवेकर'

आपणास सामुदायीक

जीवन व दैनंद'न 1यवहार

येणा-या अडचणींवर

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

 चोवीसावा ( 24 ) :*

 

�ी +वामी समथ� िजवीचे
:* 

 

आपले Oहतगुज ( माग�दश�न 

 अशा &कारे करायचे , 

 

सेवेकर' व भा�वक सfजनहो
 

सामुदायीक , धाम$क , आNया�मीक

1यवहार याची सांगड घालताना

अडचणींवर आपणास शंका अस�यास

चर'-*  

( 24 ) :* 

िजवीचे Oहतगुज 

 ) याची 

 

सfजनहो , 

आNया�मीक 

घालताना 

अस�यास 



&[न �वचारावेत . &[नाचे +व*प इतरांना 

माग�दश�न होईल असे असावे , �यांचे ताबडतोब 

Eनरसन केले जाईल .वैयGतीक , खाजगी 

अडचणींचे काम Oदडंोर'स तसेच सव� कL Mांवर केले 

जाते . 

सवा#नी 7मळुन , खाल'ल &ाथ�ना घेवनु Oहतगुज 

सु* होत असे , 

 

गु*i�@हा गु*�व�Tणु ग*ुद̂वो महे[वरः ! गु* 

साRात परi@ह त+मै �ी गुरवे नमः 
 

सव�सामा0य +-ी पु*ष शंका �वचारायचे , दादा 

�यांचे Eनरसन जाह'रपणे �याच Oठकाणी करत 

असत . �यातुन कोठेह' न 7लह'ले�या गुWय 

गोTट'ं!या माह'तीचा अनमोल साठा सेवेक-यांना 

सापडायचा . �ो�यांमधील एखादा माणुस ह' गोTट 



बाहेर एखाIया पडंीता जवळ बोलायचा . ते1हा तो 

पंडीत @हणायचा , 

"" असे कुठेह' 7लह'लेले नाह' बुवा , आ@ह' 

पह'�यांदाच ऐकतोय . "" 

 

एखाIया वेळेस @हण�या पेRा अनेक वेळा पंkडत 

मंडळी मुCाम पर'Rा घेवनु पाहु @हणुन दादांना 

&[न �वचारायचे . 

आता तर' हे नाह' @हणतील , उडवा उडवीची 

उ�तरे देतील , नंतर सांगतो @हणतील . 

पण �या पंडीतांचा DमEनरास 1हायचा . मोरे दादा 

�या &�येक &[नाची अचकु उ�तरे Iयायचे . 

�यामुळे �या Oदवशी जमले�या भा�वक मंडळींना 

अनमोल िजवनोपयोगी :ानाचा मेघ वषा�व होवनु 

ती मंडळी dचबं 7भजुन जायची . �यांची �दये 

&ेमाने भरायची . 



सव� लोक �यां!याकड ेवळुन पहायची ते1हा 

पडंीतांचे चेहरे गोरेमोरे 1हायचे . 

 

मोरे दादांनी कधीच +वतःची जाह'रात केल' नाह' 

क8 , &काश झोतात आले नाह' . व =ंथांचाह' कधी 

धदंा केला नाह' . दादानंी सवा#ना एकच सांगीतले , 

समथ� सेवेक-यांनी मानवता धमा�साठ? 

तेजोनीधीचा अपरंपार खिजना लुटायचा आहे व 

�याचा &चार &सार करायचा आहे . �यामुळेच 

दादांचे काय� अजर अमरामर झाले आहे . 

 

दादा @हणायचे , 

दसु-याचे चांगले करता आले नाह' तर' चालेल पण 

कोणाचे  वाईट मा- अिजबातह' क* नये . 

 

मोरे दादांनी सव� सेवेक-यांना घरचे घर' नवनाथ , 

गु*चर'- , कुलदेवते!या सेवेसाठ? दगुा�सPतशती , 



पंचमहाय: , नव=ह +तो- , मा*ती +तो- , 

गाय-ी मं- , शाबर' मं-  अमतृसंजीवनी , 

संजीवनी मं- 

अशी खुप सार' अती उ!च कोट'ची सेवा सांगीतल' 

आहे . 

 

नाडीवरचे मं- हा दादांनी अEतशय उ!च कोट'चा 

उपाय सांगीतलेला आहे . व यामुळे असंJय 

लोकांना अनुभतुी आले�या आहे . 

 

दादा @हणायचे , 

काय�pम ( सेवा ) घेतले�या &�येकाने 108 

Oदवस दररोज सकाळी थोड ेशु< तुप अqनीत 

टाकावे . दपुार' 12 नंतर एक घास अ0न 

कावsयासाठ? , कुलदेवतेची सेवा व कुलाचार यांचे 

पालन करावे . 

 



■ मागा�तील सेवेक-यांसाठ? माग�दरश्न : 

 

● भगवान �ी +वामी समथा#!या मागा�त येणा-

याने वैयGतीक मुळचे सोडुन यायला पाह'जे . 

 

● �याने दर गु*पौ(ण�मेस परi@ह भगवान �ी 

+वामी समथ� महाराजापंढेु जायला पाह'जे . तेच 

आप�या मागा�चे अdधTठान आहे . �यांना 

ि+वकार�याची �वनंती करणे व मNये कोणा!याह' 

पायावर डोके ठेवणे नाह' . 

 

● आहार �वहाराद' Eनयम पाळावे , वषा�तुन 

गु*चर'-ाची तीन पारायणे करावीत . 

 

● सेवा �ी शंकरांची , �ी +वामी समथ� महाराजांची 

करावी . साधा गाय-ी मं- , साधा महाम�ृयुंजय 



मं- व Eन�यसेवेतील मं- , +तो- आव[यGतेनसुार 

करावेत . 

 

● कुलदेवी व कुलदैवताची सेवा आ[वीन नवरा-ात 

, चपंाषTट' षडरा- यावेळी करावी . या7शवाय 

घरातील लqन काय� , कोणतेह' मोठे काय� , नवीन 

वाढ झाल' तर कुलदेवीचे मुळ +थानावर जावुन 

मान स0मान करावा . 

 

■● मोरे दादा &[न घेवुन आले�यांना अशा &कारे 

Oद1य माग�दश�न कर'त असत : 

 

● आdथ�क सम<ृी , मुला मुल'ंची लqने , 7शRण , 

श- ुकडुन होणारे -ास इ�याद' �वषय . 

 

● दःुख होते पण बु<ीला कळत नाह' . उदा . 

घरातील माणसु आजार' पडला असुन 



डा◌ॅGटरा!ंया उपचाराने बरा होत नाह' . मग 

आप�याला माह'त नाह' @हणुन अनेक उपचार 

क*न माणुस थकतो , Eनराश होतो . 

 

● अचानक आजार , अचानक म�ृय ु, अचानक 

संकटे येणे , उ�तम नांद�या घरात भांडणे लागणे , 

इथेह' बु<ी काम देत नाह' . 

 

● जवळ!या आPताला आपण मदत केल' आहे , 

आप�या अडचणीत तो मदत कर'ल असे वाटते , 

परंतु हजार सबब सांगुन तो काम करतच नाह' , 

काम पणु� होत नाह' . 

 

● मनTुय &ा�यावर fया गोTट' &ारbधानसुार 

घडतात �या अशा , 

संतती न होणे , उ7शरा 50 वषा#नतंर लqन होणे , 

मुलगा वयात आ�या नंतर Eनघुन जाणे , 



एकुल�या एक

आ�मह�या करणे

येणे . ह' &ारbधाची

अशा &कारे असंJय

माग�दश�न

*पढु'ल

*मोरे दादांचे महाEनवा�ण

बघणार

एक मुलाने नापास झा�यामुळे

करणे , वेडीवाकडी संतती ज0माला

&ारbधाची दःुखे आहेत 

 

असंJय �ववीध �वषयांवर

माग�दश�न करत असत . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

महाEनवा�ण व समाधी यांची

बघणार आहे .* 

 
 

 

 

 

 

झा�यामुळे 

ज0माला 

 . 

�वषयांवर दादा 

यांची माह'ती 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग

*# मोरे दादांचे

समाधी घे�या!या

दादा महाEनवा�णाचे

# Oदपावल'त कंबरे!या

# च-ै शु< &Eतपदा

द�Rणेकडे

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

भाग पंच�वसावा ( 25 )* 

 

दादांचे महाEनवा�ण व समाधी
 

घे�या!या काह' काळ आधी पासुनच

महाEनवा�णाचे संकेत देत होते
 

कंबरे!या करगोxयाची गाठ

@हणाले . 

&Eतपदा या Oदवशी चMंाची

द�Rणेकडे उंच Oदसल' . 

चर'-*  

 

समाधी :* 

पासुनच मोरे 

होते , 

गाठ *तते 

चMंाची कोर 



# मोरे दादा जळगाव!या कL Mात @हणाले आता 

पु0हा भेट नाह' . 

# नगर व*न Oदडंोर'ला येताना वाटेत Eनव�ृती 

पाट'ल यांचेकड ेथोडा वेळ थांबले . पाट'ल @हणाले 

, 

""दादा आता जा+त Vफ* नका , &कृतीस झेपत 

नाह' . "" 

�यांना दादा @हणाले , 

पाट'ल मी आता Oदडंोर' सोडणारच नाह' असे वचन 

देतो . 

 

दादांनी पठैणला नाथां!या गाद'वर बसुन Oहतगुज 

केले . पठैण करांना नाथांची योqयता समजावुन 

सांdगतल' . पठैणकर अRरशः हंुदके देत रडु 

लागले . दादांचे माग�दश�न ऐकुन ते फार भावुक 

झाले होते . 

 



ना7शकला दादांचे शेवटचे Oहतगुज ऐकायला ना 

भुतो ना भ�वTयती अशी गद| झाल' होती . �या 

Oदवशी सवा#नाच आयTुयात अ�व+मरणीय :ानाचा 

लाभ झाला . 

दादा @हणाले , 

मी कधीच हार घेतला नाह' . हार घेणे @हणजे , 

हार ( आNया�मीक ) ि+वकारणे होय . 

दादा @हणाले , 

हा हार +वामी महाराजांना घाला . सेवेकर' 

महाराजांना हार घालायला लागले पण दोन वेळेस 

हार तुटला . सेवेक-यांनी Eतस-यांदा हार घातला . 

नंतर दादा @हणाले , ""आता आपल' प0ुहा भेट 

नाह' ."" 

 

+वामी पु�यतीथी!या सPताहात @हणाले , 



जमलेले आपण सव� नवीन त*ण लोक फारच 

भाqयवान आहात . आता पु0हा असे कोणीह' 

सांगणार नाह' . 

 

दादा एका जेTठ सेवेक-यास @हणाले , 

आता गाडीचे काह' काम नाह' . �वकुन टाका . 

आपणास Oहदं ुधम� पाच *पयात Iयायचा लRात 

आहे ना . 

�ववीध कामां!या साह'�य परुवYया!या सुचना , 

अशी सव� 1यव+था जवळ जवळ पणु� केल' . 

 

तसे गत इEतहासात डोकावले तर , 

धsुया!या मांOदयाळीत सु<ा , 

""आपणास अखेरचे िजवीचे Oहतगुज केले आहे"" 

असे @हणाले . 

 



एखाIया काय� करणा-या सेवेक-यास @हणायचे , 

भाऊसाहेब तु@हाला वाटते क8 माeया मांडीला 

मांडी लावुन बसले�या माणसाशी मी कानात 

बोलतो �यामुळे तु@हाला वाटत असेल क8 ते माझे 

अती �&य आहेत . पण हे तर साप , �वचंु मी 

माeया बाह'त ठेवलेले आहेत , तु@हाला काम 

करताना छळु नये @हणुन . 

पण पढेु जे1हा अतीशय +वाथ$ , ढvगी , कुट'ल , 

मतलबी लोकांची गद| वाढल' ते1हा @हणायचे , 

आता मला या देहात राहुन काम करणे अशGय 

आहे . 

कोणीह' मतलबी , QTट माणुस आला तर'ह' 

�याचाह' उ<ारच करावा लागतो . 

दादा @हणायचे , आता हरामखोरांची संJया वाढत 

आहे . 

 



गु*वारची सकाळ , 

वैशाख शु< 12 , 

शके 1910 ( मराठ? वष� ) 

 

मोरे दादा सकाळी लवकरच +नान क*न नवे कपडे 

घालुन बसले होते . चहा घेताना आज खुपच 

मनमोकळे पणाने सवा#शी बोलत होते . गु*वार 

अस�यामुळे आज &[नो�तराचा Oदवस होता . 

�यामुळे &[नो�तरासाठ? लोकह' येणार होती . 

दादा आज घर' सव� कामां!या चौकशा व सुचना 

करत होते . शेतातील गhयां!या व शेती!या 

कामा!या चौकशा करत होत े. मुलांना व गhयांना 

शेतीबIदल व पा�या!या बोअर बCल सांगत होते . 

 

नतंर थोरले dचरंजीव �ीराम उफ�  ग*ुमाऊल' प.पु. 

आ�णासाहेब पुजा आटोपनु आले . �यांना &[न 



�वचारायला आले�यांना जप क*न &[न 7लहुन 

ठेवायला सांगीतले . आ[चय� @हणजे आज 

दरबारात सारे नवीन सेवेकर' आलेले होते . जनेु 

कोणीच न1हते . 

 

आज गु*माऊल' प.पु. आ�णासाहेब पुजा करत 

असताना महाराजांना गंधच लागत न1हता . असे 

कधीच घडले न1हते ते घडत होते . गु*माऊल' 

@हणाले दादांना �वचा*न पाहु , पण तेवmयात 

दादांनी �वषय बदलला .आ(ण दपुार' 12:30 

वाजता फराळास येतो @हणुन Eनघाले . ताड ताड 

चालत गेले आ(ण टाक8 जवळ!या कxयावर जावुन 

बसले . एकदम Nयान+थ , आकाशात i@हानदं' 

एक�प होवनु , Eनजानदं' त�ल'न होवनु , जेथुन 

आकाशातुन संदेश घेत होत े. 

 



मोरे दादा तेथुन उठुन चालत दरबाराकड ेEनघाले . 

&[नो�तरासाठ? सेवेकर' जमा झालेले होते . दादा 

हातपाय धवुुन सुचना फलका पाशी आले व चGकर 

आ�याचे Eनमी�त क*न हळुच खाल' झोपले . 

 

गु*माऊल' प.पु. आ�णासाहेब , अशोक , अनील 

असे सव�जन जवळ होते . तेवmयात जेTठ पु- 

गु*माऊल' प.पु. आ�णासाहेबांकड ेदरबारा!या 

चा1या देवुन दरबाराचे काम कर�यास सांगीतले . 

दादा @हणाले मला काह'च झालेले नाह' . दादांना 

घर' आणले गेले . दादाचें शर'र बफा�सारखे थंडगार 

पडले होत ेपण शर'रा!या सव� हालचाल' चालु 

हो�या . सवा#!या समजतुीसाठ? ना7शकला 

हा◌ॅ+पीटल मNये जायला Eनघाले . ताrकडे 

Vक�ल' देवुन घराची जबाबदार' सांभाळ�यास 

सांdगतले . सवा#ना नाडीवर हात ठेवायला सांगत 



होते . +वतः चालत हा◌ॅ+पीटल मNये गेले . 

+वतः!या हाताने कपड ेकाढले व कपडे सौ. 

आGकांकडे Oदले व उपचार चाल ुअसतानाच दादा 

i@हल'न झाले . 

 

दादांचा देह Oदडंोर'ला बरोबर 12:30 ( साड ेबारा 

) वाजता आण�यात आला . 

गु*माऊल'ंचे दरबारातील सकाळचे काम पणु� झाले 

होते . 

 

आकाशवाणीने , फोनने , तvडी 7मळेल �या 

प<तीने ह' बातमी भराभर महाराTzभर पसरल' . 

ना7शकमNये बोड� लागले , बहुतांशी दकुाने 

+वे!छेने बंद झाल' , बातमीवर कोणी �व[वास 

ठेवायला तयार न1हते . पण बातमी खर' होती . 

 



सेवेकर' हातातील काम सोडुन पटापट 7मळेल �या 

साधनांनी Oदडंोर'ला धावले . ि+-या मंडईतुन 

पर+पर Oदडंोर'ला आ�या . सगळीकडे शोकमय 

वातावरण तयार झाले होते . 

संNयाकाळ पय#त तbबल तीस हजार शोकाकुल 

जनसमुदाय Oदडंोर'ला जमला होता . 

 

रा-ी 9 वाजता अqनीसं+कार (अं�य�वधी) 

कर�याचे ठरले . तो पय#त पाथ$व शर'र 

दश�नासाठ? ठेव�यात आले . संNयाकाळचीआरती 

झाल' . व नतंर दादांना +नान घालुन सव� �वधी 

केले गेले व देह dचतेवर ठेव�यात आला . Oदडंोर' 

दरबारा समोरच शेतात वेदोGत मं-ांनी गु*माऊल' 

प.पु. आ�णासाहेबांनी वेळेवर अqनी Oदला . सव�- 

हलक�लोळ उडाला होता . रडारड सु* होती . 



दसु-या Oदवशी संNयाकाळ पय#त तbबल Oदड लाख 

लोक ( सेवेकर' ) Oदडंोर'ला येवनु गेले . 

 

रRा �वसज�न +थानीक नद' , gयंबके[वर  कुशावत� 

ना7शक येथे झाले . 

अ+थी कलश महाराTzातील सव� कL Mांवर ने�यात 

आले . सवा#ना दश�नासाठ? खुले ठेवुन , रRा 

�वसज�न तेथील नद'त , Eतथा�वर कL Mातील सेवेक-

यांनीच केले . 

सव� द�तRे-ांत , gयंबके[वर , ना7शक , 

अलाहाबाद , काशी , हर'Iवार येथ पय#त अ+थी 

�वसज�न झाले . 

 

दादांनी सांdगत�या &माणे बरोबर साड ेबारा 

वाजता दादांचा देह फराळासाठ? Oदडंोर'ला आला 

होता . व �यामुळे पढेुह' दपुार' 12:30 वाजताच 



दादां!या समाधीला नैवेIय दाखवला जावु लागला 
. 

दादां!या महाEनवा�णा मुळे येथील एक कुgयाने 

सुतक पाळले व तो कु-ा तbबल दहा Oदवस 

अ0नाचा �याग क*न बसला . 

 

मोरे दादा आधीच @हणाले होत े, 

मी आता Oदडंोर' सोडुन कोठेच जाणार नाह' . 

�या&माणे दादांनी अनेक सेवेक-यांना +वPन व 

QTटांतातुन अनेक सुचना व खुप माग�दश�न केले . 

दादा कोठेह' गेलेले नाह' . ते गु*त�वा!या 

माNयमातुन आजह' आप�याला माग�दश�न करत 

आहे . 

 

आपणा सवा#ना तेजाचे माग�दश�क त�व @हणुन मोरे 

दादांची dचरकाल +मतृी ( समाधी ) Oदडंोर' दरबारा 

समोर आहे . समोर X-सNंये[वर महाराजांची शुD 



धवल &तीकृती आहे

gयंबके[वरला मुळ

X-सNंये[वर महाराजांजवळ

केल' होती . तीच 

dचरकाल पय#त तेजाचे

मानवी िजवन तेजोमय

�यामुळे Oदडंोर' दरबार

जगाला सतत

*पढु'ल

*मोरे दादां!या महाEनवा�

प.पु. आ�णासाहेब

जबाबदार' कशी सांभाळल'

आहे . तीन तपे तेजाची तप[चया�

मुळ fयोती+व*प आद'नारायण

महाराजांजवळ  �पठले महाराजां

 &तीमा fयोती+व*पात

तेजाचे तेज+वी माग�दश�न

तेजोमय कर�यास समथ�

दरबार तेजोनीधींचे fयोEतल�ग

सतत माग�दश�न करणार आहे
 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

महाEनवा�णा नंतर गु*माऊल'

आ�णासाहेब मोरे यांनी Oदडंोर' दरबाराची

सांभाळल' याची माह'ती

आहे .* 

 

 
 

तप[चया� , 

आद'नारायण 

महाराजांनी 

fयोती+व*पात असुन 

माग�दश�न क*न 

समथ� आहे . 

fयोEतल�ग 

आहे . 

गु*माऊल' 

दरबाराची 

माह'ती बघणार 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग 

*# मोरे दादां!या 

समाधी cयाय!या

सतत @हणत असत

सेवा कL Mांची संJया

�या वेळी अशGय वाटत

सेवा कL Mे +थापन

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

 सि1वसावा ( 26 ) :*

 

 महाEनवा�णा नंतर गु*माऊल'ंचे

काय� :* 

 

cयाय!या मह'णाभर आधी मोरे

असत क8 , ये�या चार पाच

संJया हजारावर जाईल . ह'

वाटत होती . कारण ते1हा

+थापन झालेल' होती .

चर'-*  

( 26 ) :* 

गु*माऊल'ंचे 

मोरे दादा 

पाच वषा#त 

ह' गोTट 

ते1हा 150 

. 



देहात राहुन काम कर�यात अनेक अडचणी व 

अडथळे येतात . पण मुGताव+थेतील तोच आ�मा 

&चडं वेगाने काम क* शकतो . 

 

मोरे दादां!या महाEनवा�णा नतंर 150 सेवा कL Mांची 

संJया पढु'ल पाच वषा�त हजारांवर जावुन पोहचल' 

. वाढ इतGया झपाxयाने होत होती क8 , नवीन 

सेवा कL Mां!या बांधकामाला ता�पुरती +थगीती देणे 

Oदडंोर' दरबाराला भाग पडले . 

 

याच काळात , 

1 नो1हLबर 1992 रोजी , 

gयंबके[वरला अखील भारतीय �ी +वामी समथ� 

गु*पीठा!या बांधकामाला सु*वात झाल' होती . 

गु*पीठा!या +थापने मुळे Oदडंोर' &(णत मागा�ला 

&चडं मोठे 1यासपीठ 7मळाले होते व यामुळे +वामी 



सेवा मागा�चा &चार &सार के1हाच महाराTzा!या 

7समा ओलांडुन देश �वदेशात पसरला . 

 

मोरे दादांना तळागाळातील सव�सामा0य लोकांची 

अतीव कणव व तळमळ अस�यामुळे , +वाथ� , 

मतलब , अहंकार इ�याद' &Eतकुल गोTट' सेवा 

मागा�त 7शर�याच नाह' . व जर' अशी काह' लोक 

( सेवेकर' ) सेवा मागा�त 7शरलेच तर' +वामी 

महाराजां!या चतै0य शGतीपढेु �यांचा Eनभाव 

लागत नाह' व �यां!या नकळत ते आपोआप 

सेवामागा� बाहेर फेकले जातात. 

( अहंकार' , मतलबी , +वाथ$ , QTट सेवेकर' Wया 

मागा�त जा+त Oदवस Oटकत नाह' व आपोआप 

बाहेर फेकले जातात .) 

भ�वTयातह' हे शु<ीकरण चालचु राह'ल . 

 



मोरे दादांनी गु*पद +वतःकड ेन घेता थेट +वामी 

महाराजांनाच दे�याची प<त *ढ केल' . �यामुळे 

सेवेक-यांना खुप लवकर अनुभतुी यायला लाग�या 

व कामे 1हायला लागल' . यामुळे देहधार' 

बुवाबाजी व शंका कुशंका यांचा &[नच Eनकाल' 

Eनघाला . 

मोरे दादां!या Eन+वाथ$ व Eनरअहंकार भावनेची ह' 

परमो!च पावती आहे . 

 

बालसं+कार सेवा Eनयोजनामुळे भ�वTयात कुटंुब 

1यव+था व +वा+थ सुधा*न अ�यतं बलशाल' , 

सामlय�वान व Eनतीमान भारत Eनमा�ण होईल . 

मानवाला �या!या &ापंचीक दःुखातुन मुGत क*न 

, +वतः!या आ�मबलावर उभे करणे हे या सेवा 

मागा�चे सव�!च Nयेय आहे . �ी +वामी समथ� 

महाराजांचे हेच एकमेव काय� व उCीTट आहे . 



भगवान �ी +वामी समथ� महाराज , 

सIगु* �पठले महाराज , 

तेजोनीधी मोरे दादा , 

 

यां!या माफ� त चालु झालेले हे काम व ह' चतै0य 

शGती सNयाचे सेवा मागा�चे &मुख , 

गु*माऊल' प.पु. आ�णासाहेब मोरे यां!या Iवारेच 

काय�रत आहे . हेच या काया�चे &चंड &गती व*न 

7स< होते . 

 

सारांश .....,,,, 

मोरे दादांचे �ेTठ�व कुणा संत , महा�मे , योगी 

यां!याशी तुलना क�न ठरव�या सारखे नाह' . 

�यांचे काय�च आगळे वेगळे व अतुलनीय आहे . 

 

"" मोरे दादां सारखे , मोरे दादाच ..."" 

 



अनतंकोट'

राजाधीराज

�ी +वामी समथ�

�ी गु*देव

सIगु* प.पु
�ी +वामी समथ�

भारत

*पढु'ल

*मोरे दादां!या

*आपण

*याची माह'ती

अनतंकोट' i@हांडनायक , 

राजाधीराज योगीराज , 

समथ� महाराज क8 जय

गु*देव द�त ...... 

पु . मोरे दादां क8 जय ....

समथ� गु*माऊल'ंक8 जय

भारत माता क8 जय . 

 

पुढ'ल भागात आपण ,* 

 

दादां!या चर'-ातुन ,* 

आपण काय 7शकलो ??* 

माह'ती बघणार आहे .*

 

 
 

 

 

जय , 

.... 

जय , 

 

 

.* 



!! �ी

*तेजोनीधी मोरे

*# भाग स�ता�वसावा

*# मोरे दादां!या

तेजोनीधी मोरे दादां!या

26 पो+ट ( 

मागील सि1वस ( 26 ) 

आपण मोरे दादांचे

&य�न

 

�ी +वामी समथ� !! 

 

मोरे दादांचे िजवन चर'-
 

स�ता�वसावा ( 27 ) :*

 

दादां!या िजवन चर'-ातुन आपण

7शकलो :* 

 

आपण , 

दादां!या िजवन चर'-ावर 

( भाग ) वाचलेले आहेत

( 26 ) भागां!या माNयमातुन

दादांचे जीवन चर'- समजुन

&य�न केला आहे . 

चर'-*  

( 27 ) :* 

आपण काय 

 आधार'त 

आहेत . 

माNयमातुन 

समजुन घे�याचा 



दादां!या िजवनातील छोxया मोYया घटना , 

दादांची िजC , dचकाट' , आ�म�व[वास , गोर 

गर'बांबCल कळकळ , कणव व तेजाचे &चडं 

सामlय� अशा खुप सा-या अ{तु आनंददायी 

गोTट'ंनी हे चर'- भरलेले आहे . 

 

""=ंथ समजले तर संत समजतील व संत समजले 

तरच भगवंत समजतील"" 

 

# �यामुळे +वामी महाराज समजुन cयायचे 

असतील तर आधी �पठले महाराज समजुन cयावे 

लागतील . व , 

 

# गु*माऊल' समजुन cयायचे असतील तर आधी 

मोरे दादा समजुन cयावे लागतील . 

 



मोरे दादा तेजोनीधी कसे बनले . याचा संपणु� 

अZयास आपण या लेख ( पो+ट ) !या 

माNयमातुन केलेला आहे . 

 

मोरे दादां!या िजवन चर'-ाचा आप�याला 

भ�वTयात खुप फायदा होणारच आहे . कारण 

Oदडंोर' &(णत मागा�!या +थापनेचा इEतहास व 

उCेश याची +पTटपणे जा(णव व माह'ती &�येक 

वाचकाला झालेल' आहे . व यामुळे गु*माऊल'ंचे 

काय� व महती समज�यास आप�याला फार मोठ? 

मदत होणार आहे . 

 

गु*माऊल' नेमके कोण आहेत ? 

या गुढ &[नाचे उ�तर आप�याला मोरे दादां!या 

िजवन चर'-ातुन 7मळणार आहे . 

 

या चर'-ातुन आप�याला , 



Oदडंोर' &(णत माग� व +वामी सेवा कL Mे यांचा उCेश 

, मह�व व इEतहास याची अनमोल माह'तीचा 

खिजना उपलbध होव ुशकला . 

एका महाराTz'यन शेतक-या!या असामा0य 

कतृ��वाची यशोगाथा @हणजेच तेजोनीधी मोरे 

दादांचे िजवन चर'- होय . 

दादांचे काय� व संपणु� िजवन चर'-ाचे वण�न करणे 

अशGय आहे . अफाट , अगाध व अनतं असे ते 

चर'- आहे . पण आपण मोYया &माणात दादांचे 

िजवन चर'- उलगड�यात नGक8च यश 7मळवले 

आहे . 

कदाचीत कुणाकडुन काह' भाग वाचायचे राह'ले 

असतील तर �यांनी &थमतः �या �या whats 

app गपृवर'ल संपणु� सि1वस ( 26 ) भाग 

वाचुन काढ�यास �यांना दादांबCल खुप सार' 

माह'ती 7मळु शकेल . 



यामुळे &�येक सेवेक

गु*माऊल' यां!या

आदरयGुत भGतीभाव

फायदा �या सेवेक-

सेवा कर�याची

fयोतीने fयोत

&�येक सेवेक-याने

चर'-ाचा सवा�था�ने 

पर'ने इतरानंाह'

िजवनात आनदं

ह'च &ाथ�ना

�ी +वामी

*

*

सेवेक-या!या मनात मोरे

यां!या बCल अजुन मोYया &माणात

भGतीभाव Eनमा�ण होईल व

-याला +वामींची जा+तीत

कर�याची उजा� देईल . 

fयोत पेटवायची असते 

या &माणे , 

याने मोरे दादां!या Wया 

सवा�था�ने अZयास करावा . व आपाप�या

इतरानंाह' हे चर'- सांगुन �यां!याह'

आनंद Eनमा�ण करावा .

&ाथ�ना पुव�क �वनंती ....!!!

+वामी समथ� ... 

 

*समाPत ....!! 

 

 

मोरे दादा व 

&माणात 

व �याचा 

जा+तीत जा+त 

 

असते , 

 िजवन 

आपाप�या 

�यां!याह' 

. 

....!!! 
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