
प. प. �ीमत व्ासदुवेानदं
सर�वती (ट�ब)े �वामी महाराज

�ी ��े माणगाव (�ज. �स�ध�ुग�, महारा�) यथे सेन
१८५४ म�य पेरमहसं प�र�ाजकाचाय� �ीवासदुवेानदं
सर�वती �वामीमहाराज याचंा ट�ब घेरा�यात ज�म
झाला. �याचं जेीवन �हणज अे�तु, �वल�ण अवतारी
प�ुषाच आेदश�पणू� चतै�यमय च�र� आह.े एका�म
आ�या��मक भारतीय रा�वादाच �े�तक �हणजे
�वामीमहाराजाचं �े��म�व, वा�य, आ�ण जीवन��ी
आह.े �ी �वा�मनी सपंणू� भारतात पायी अनवाणी
�मण केल.े या �वासात सदवै �यान, तप�या�, लखेन
व �वचन असा �याचंा �न�यनमे होता. �यानंी �ी
ग�ड�ेर यथे सेन १९१४ साली समाधी घतेली.

प. प. �ीमत व्ासदुवेानदं सर�वती (ट�ब)े �वामी
महाराज



ज�म: आनदं नाम सवं�सर. �ावण व� ५ अ��नहो�ी
क�हाड �ेा�हण कुळात.

आई/वडील: रमाबाई /गणशेभ�.

काय�काळ: १८५४-१९१४.

�ववाह: २१�ा वष� १८७५ ला अ�पणू�बाईशी �ववाह,
१८९१ प�नीच �ेनधन.

स�ंयास: प�नीच �ेनधनानतंर १३ �ा �दवशी.
ग�ु: म�ंोपदशे- गो�व�द�वामी (नर�सह सर�वती),
स�ंयास द��ा- �ी न�ृस�हसर�वती �वामी.
समाधी: १९१४ आषाढ श�ु ��तपदा, ग�ड�ेर यथे.े

�श�य: �ी रगं अवधतु, �ी गाडंा महाराज, योगीराज �ी
गळुवणी महाराज.

�जत���य गणा�णीर�भरत: पर �े��ण ।
कलौ ��ुतपथावनऽे��तनयोऽवतीण�: �वयम ॥्
करा�सकुम�डल:ु कुमतख�डन दे�डभतृ ।्



पद�णतव�सलो जय�त वासदुवेो य�त: ॥

ज�म व बालपण

एक जा�व�य द�ावतार �हणज सेन १८५४ त १े९१४
�ा काळात होऊन गलेले पेरमहसं प�र�ाजकाचाय�
�ीमत व्ासदुवेानदं सर�वती (ट�ब)े �वामी महाराज होय.

�ी ��े माणगाव यथे �ेी ह�रभट ट�ब येा द�ोपासकाचे
वा�त� होत.े �याचं थेोरल �ेचरजंीव �ी. गणशेपतं ट�बे
ह मेळुचचे �वर� होत.े व�डला�ंया द�भ��चा वारसा
�ी. गणशेपतंानंी उचलला होता. त देररोज �ी
द�पा�काचंी पजूा व �ीग�ुच�र�ाच वेाचन करीत
असत. �ीन�ृस�हसर�वती �वामी महाराजा�ंया
आशीवा�दान �ेावण श�ु ष�ीला �ीद��पान �ेी
गणशेपतं ट��या�ंया घरी अवतार घतेला. नवजात
बालकाच बंारा�ा �दवशी थाटात बारस झंाल आं�ण
बाळाच नंाव ‘वासदुवे’ ठेव�यात आल.ं

बालपणापासनूच �ग�भ ब�ु�म�ा आ�ण तजे�वी



वाणी असणा�या वासदुवेाची छाप कोणावरही चटकन
पडत अस.े लहानपणीच वदे मखुो�त क�न सव�
शा��ाचं अं�ययन �यान केेल हंोत.ं वया�या बारा�ा
वष� दश�थंी �ा�ण �हणनू त �े�स� झाल.े

�ीवासदुवेशा��ीबवुाचंा �ववाह �या�ंया वया�या २१�ा
वष� �ीबाबाजीपतं गोड येाचंी क�या अ�पणूा�बाईशी
झाला व तदन्तंर �यानंी ‘�माता�गी’ उपासना स�ु केली.
�या सोबत �ीगाय�ी परु�रण आ�ण �यो�तषाचा
अ�यास चाल हूोताच. व�डलोपा�ज�त द�भ��चा
वारसा �ीवासदुवेशा��ीबवुाकंड आेला होताच. अखडं
वदेा�ययन, वयै��क साधना आ�ण �यासोबत
पी�डतानंा माग�दश�न याचंी �याला �मळाललेी जोड,
यामळु ते लेहान वयातच उ�च आ�या��मक अनभुवाचे
अ�धकारी बनल.े प�रणाम�व�प �यानंा �व���ातंासह
�ीदवेाचंी (भगवान �ीद�ा�ये) वाणी ऐकू यते अस.े
सतं नामदवेाबंरोबर �या�माण �ेी�व�ल बोलत अस,े
�या�माण भेगवान �ीद�ा�ये �या�ंयाशी सवंाद साधत
असत. �याचं संपंणू� जीवन �या पथ�दश�क
�ीदवेवाणी�या �काशातच �तीत झाल,ं एवढंच न�हे



तर �या�ंया सपंका�त ज जे आेल,े �या �या सवा�च जंीवन
�यानंी �या वाणीसाम�या��ार उेजळनू टाकल.ं

कोकणातील माणगाव यथेील ही घटना आह.े एका
गहृ�था�या घरी �भती गाय होती.ती �या �दवशी काही
के�या �ध काढू दईेना. ती गाय लाथा झाडीत अस.े �या
गहृ�थाला कुणी तरी गावातील �ी गणशेभट ट�ब येा�ंया
मलुाच नेाव सचु�वल.े �याच नेाव वासदुवे. वासदुवेाला
(�ीमदप्रमहसं प�र�ाजकाचाय� वासदुवेान�द सर�वती
(ट�ब)े �वामी महाराज) म�ंाचंी मा�हती होती. गाय �ध
दईनाशी झाली होती, ती�यावर म�ंा�योग कर�यासाठ�
ट��या�ंया वासदुवेाला आम�ंण द�ेयात आल.े वासदुवे
�या गहृ�था�या घरी उप��थत झाला आ�ण �यान �ेया
�ध�गाणा घालणा�या गायीवर म�ं�योग केला. म�ं�योग
के�यानतंर, लाथा झाडणारी ती गाय अगद� शातं झाली
होती; मग ती �ध काढू �ायला तयार झाली.वासदुवे हा
एकपाठ� होता. एकदा वाचललेी गो� �याचंी त�डपाठ
होत अस.े वया�या बारा�ा वष�च �यान ऋे�वदे स�ंहता,
पद,े घन, इ�याद�चा अ�यास केला होता. याच वळे� तो
दश�थंी �ा नावान �े�स�यी पावला. ग�ुचारी�ाचा पाठ



तो ��त�दनी वाचत अस.े वया�या पधंरा�ा वषा�पासनू
लोक ट��या�ंया वासदुवेाला शा��ीबवुा �हणनू सबंोधू
लागल.े �या वळे� उ�जनैीला जा�यासाठ� �हणनू
शा��ीबवुा नम�दा तीरावर�या मडंल�ेर �ा गावी
आलले हेोत.ेतथे केैव�या�म नावाच थेोर स�प�ुष
वा�त� करीत होत.ेशा��ीबवुानंी �वाम�ची भटे घऊेन
चचा� केली. �या वळे� �वाम�नी मी त�ुहाला दडं दतेो
अस सेा�ंगतल.े �यामळु शेा��ीबवुा उ�जनैीला न जाता
मडंल�ेरलाच रा�हल.े �याच रा�ी �ीद� भगवान हे
शा��ीबवुा�ंया �व�ात गले वे �यानंा �वचा� लागल के�
त�ुही माझी आ�ा उ�लघंन करणार क� काय? �स�या
�दवशी सकाळ� उठ�यावर शा�ीबवुानी �व�ातली सारी
ह�ककत कैव�या�म�वाम��या कानावर घातली. हे
ऐक�यावर �वाम�नी शा��ीबवुाना दडं �दला नाही.
नतंर शा��ीबवुा तथेनू �नघनू उ�जनैीला यऊेन पोचल.े
�तथ�या द� म�ंदरात जाऊन शा��ीबवुानंी
नारायण�वाम�ची भटे घतेली व �यानंा नम�कार क�न
मडंल�ेर गावी, कैव�या�म�वाम�कड घेडललेी
ह�ककत �नवदेन केली. �यावर नारायण�वामी �यानंा



�हणाल,े अ�न���वामी ह मेाझ से�ग�ुमहाराज आहते.
�यानंी जर जर का आ�ा केली तर मला तमुाला दडं
दतेा यईेल. एरवी दडं डरता यणेार नाही. शा��ीबवुा
अ�न��ा�वम�कड गेले वे �यानंा आदरपवू�क नम�कार
क�नआपली सारी ह�ककत �या�ंया कानावर घातली.
त�ेहा त �ेहणाल,े फार उ�म.नतंर �वाम�नी
नारायण�वाम�ना बोलावनू घतेल आे�ण शा��ीबवुाना
दडं द�ेया �वषयी आ�ा केली. ज�े व� ��तीय�ेया
�दवशी शा��ीबवुाना दडं द�ेयाचा �वधी झाला, आ�ण
�याचं नेाव वासदुवेानदंसर�वती अस ठेेव�यात आल.े
�या �दवसापासनू सार लेोक शा��ीबवुानंा,
वासदुवेानदंसर�वती �वामीमहाराज �हण लूागल.े �या
�दवशी वासदुवेानदंानी नारायण�वाम�बरोबर �भ�ा
केली.�ी द�महाराजानंा ही गो� पसतं पडली नाही.
वासदुवेानदंानंा ओका�या स�ु झा�या. �कतीही उपाय
केल तेरी �या थाबंत न�ह�या. नारायण�वामी घाब�न
गले.े �ी द�महाराजाचंी आ�ा उ�लघंन के�यामळु हेा
सारा �कार झाला अस केळताच नारायण�वाम�नी. �ी
द�महाराजानंा वदंन क�न �याचंी �ाथ�ना केली.



द�महाराज! हा आपला �श�य आह.े व मीही आपलाच
�श�य आह.े मा�या अपराधाब�ल मला �मा करा.
आ�ण �ा आप�या �श�याला आपण बर कंरा. �ा पढुे
आप�या आ��ेव�� कोणतहेी काय� यानंा कधी
सागंणार नाही, व �या नतंर वासदुवेानदंा�ंया ओका�या
थाबं�या.
नरसोबा�या वाडीला �ी वासदुवेानदंसर�वती
�वामीमहारा�याचं �ेम�ृतम�ंदर आह.े नरसोबा वाडीचे
द��थान हचे �ी वासदुवेानदंसर�वती
�वामीमहाराजाचं �ेरेणा�थान होय.

�ी��े माणगाव यथे �ेीवासदुवेशा��ीबवुानंी �थापन
केलले �ंीद�म�ंदर, हा �या �ीदवेवाणीचाच आ�ा�प
आ�व�कार आह.े यापढु�ल सात वष�आपण
माणगावम�य रेाहणार आहोत, �ा श�दामं�ये
�ीद�ा�येानंी आप�या परमभ�ाला आ�ा�सत केलं
आ�ण माणगावात �ीद�म�ंदराची �थापना करवली. ते
वष� होत संन १८८३ भगवान �ीद�ा�ये आ�ण
�ीवासदुवेशा��ीबवुा, �ा दवे-भ�ा�या आ�हाददायक
लीलानंा सा�ी हो�याच भेा�य माणगावकरानंा लाभल.े



तसचे हजारो भ�ानंी �ीद�ा�येा�ंया तथेील
सा���याचा अनभुव घते आपल लेौ�ककआ�ण
पारलौ�कक क�याणही साधनू घतेल.े माणगावचे
�ीद�म�ंदर ह �ेी��े न�ृस�हवाडीचाच एक भाग आह,े
अशी धारणा �ीवासदुवेशा��ीबवुाचंी होती.
अशा�कार सेात वष� ग�ेयानतंर एके �दवशी
वासदुवेशा��ीबवुानंी माणगाव सोड�याची �ीदवेाचंी
आ�ा झाली. �जत�या आ�मीयतनेे
�ीवासदुवेशा��ीबवुानंी त दे��थान उभारल आं�ण
वाढवल हंोत,ं �तत�याच �नरप�ेतेने आ�ण त�परतनेे
�यानंी आप�या सौभा�यवत�सह पौष मासात सन
१८८९ म�य �ेी��े माणगाव सोडल आे�ण तीथ�या�लेा
�ारभं केला.
�जत���य गणा�णी रस�भरत: पर�े�हणी ।
कलौ�तुीपथावनऽे ��तनयोऽव�तण�: �वय ।ं
करा� सकुमडंल कुूमत खडंन देडंभतृ ।
पद�णत व�सलो जयती वासदूवेो यती: ।
तीथ�या�देर�यानच �ा दपंतीला एक प�ु झाला होता,



परतं तुो ज�मत:च मतृ झाला. �या नतंर गगंाखडे इथे
सन १८९१ म�य �ेयानंा सतत साथ दणेा�या �या�ंया
सौभा�यवत�च अे�प आजारानतंर दहेावसान झाल.े
�ाप�ंचक असल,े तरी मळुात व�ृीन से�ंयासीच
असणा�या �ीवासदुवेशा��ीबवुानंी प�नीचं
औ�व�द�ेहक उरक�यावर चौदा�ा �दवशी �व�धपवू�क
स�ंयास �हण केला. �याच वष� �ीद�ा�येा�ंया
आ�नेसुार �यानंी उ�ज�यनी यथेील �ीनारायणानदं
सर�वती �वामी महाराजाकंडनू दडं �हण केला आ�ण
�यानंी �याचं नेाव ‘वासदुवेानदं सर�वती’ अस ठेेवल.े

ट��य �ेवाम�च से�ंयास घते�यानतंरच नेाव �ी
वासदुवेानदं सर�वती अस हेोत.े धमा�शा��ाच सेारे
�नयम त केाटकेोरपण पेाळ�त. �भ�ाटन करीत. �याचंे
अखडं �मण चाल.े �वामी गावागावातंनू �वचन केरीत.
�यानंी ग�ुच�र�ाची अनके पारायण केेली, अनके
तीथ�या�ा के�या. अ�त-अवघड अशी �त केेली आ�ण
अनभुतूी व अनभुवातनू ज �ेान �ा�त झाल तेे
उपदशे�पान सेाधकानंा सागंत असत.

�ी द�माहा��य, �ीग�ुदवे च�र�, �श�ा�यम,् �ी



द�चपं,ू �ीस�यद� पजूाकथा, �न�य उपासना�म
अशी �ी महाराजाचंी �थंसपंदा खपू मोठ� आह.े प�ूय
ट��य �ेवामी या�ंया उपदशेाच थेोड�यात सार अस,े

सव� उपदशेाच सेार
१. मन�ुयाच मेन, ब�ु�, �च� श�ु असाव.े

२. मन�ुया�या कमा�चा हते वू भाव श�ु असावते.

३. मन�ुयाची व�ृी �वकारापंासनू �र रा�हली पा�हज.े

४. मन�ुयान �ेवण, मनन �न�द�यासपवू�क वदेा�त�च�तन
केल पेा�हज.े

५. चराचर�व� �हणज ईे�राच सेगणु �व�प होय.

६. ग�ुभ�� ह पेरमाथ�-मागा�तील एक साधन आह.े

७. मन�ुयान शेा���न�ा (धम��थं), ग�ुसवेा व
आ�मानभुव या�ारा मो�धमा�ची उपासना करावी.
८. मन�ुय जीवनात �ववके �नमा�ण �हावा.
९. समप�ण, आस���वरहीत कम�, अ�यास, �न�य-
न�ैम��क कम�, ई�रोपासना, �तपालन, तीथ�या�ा,
सतंसहवास (स�सगं) , शरणागती, �नरप�े भगव���



या गो�ी आ�या��मक �वकासास आव�यकआहते.

१०. �ान�वना मो� नाही आ�ण ईशकृप�ेशवाय स�ग�ु
�ा�ती नाही.
११. कम�, भ��, �ान आ�ण योग ह चेार माग� नसनू
मो�ोपाय आह.े

१२. �ववके, वरैा�य, दवैी गणु सपंदा व ममु�ु�ुव याने
भ��चा �वकास घडतो.
१३. �व�शातंीसाठ� मन�ुयाचा सवा��मकभाव होणे
गरजचे आेह.े

हचे प.ू ट��य �ेवाम�नी सा�ंगतल�ेया उपदशेाच सेार आह.े

‘सव� भरतखडंात पायीच सचंार क�न उपदशे करावा,
ई�र�न�ा व �वधम��न�ा जागतृ करावी,’ हा
�ीद�ा�येाचंा आदशे �शरोधाय� माननू �यानंी भारतभर
तवेीस चातमुा�स केल.े सपंणू� महारा�, उ�र भारत
आ�ण गजुरात ��ेात �याचंा �वशषे सचंार होता.
नम�दा�कनारीचा �दशे आ�ण �ी��े न�ृस�हवाडी यथेे
�याचं अे�धकाशं काय� घडल.े �या�ंया तपो�न� जीवनात
दहेक�, हालअप�ेा, उप�ेा आ�ण मानहानीच अेनके



�सगं आल.े परतं कुोण�याही सकंटात लोको�ारा�या
काया�पासनू आ�ण स�ग�ु�न�पेासनू त तेसभूरही
ढळल नेाहीत, इतक� व�ासारखी अभ�े कणखरता
�या�ंयाकड हेोती. त �ेजथ जेात �तथ भे�ाचंी �चडं
गद� होत अस.े �ी�वामी महाराजा�ंया प�ुात फळ,े
�साद आ�ण पशैाचंा ढ�ग पडत अस.े रोज सवा�ना
प�वा�ाच भंोजन �दल जेात अस पेरतं �ुवत: �ी�वामी
महाराज मा� केवळ �भ�ा� घते असत.

स�ंयास �हणानतंर �यानंी काशीपासनू राम�ेरापय�त
आ�ण �ारकेपासनू राजमह���पय�त भारत-�मण केले
आ�ण शा��ाचरणा�वषयी लोका�ंया मनात ��ा
�नमा�ण कर�याचा �य�न केला. �यानंी अनके �ठकाणी
द�मतू�ची �थापना केली, द�ोपासनचेा �चार केला
आ�ण उपासनलेा सदवै �रेक ठरले अशा मौ�लक
सा�ह�याची �न�म�ती केली. �यानंी सव� �वास पायी केला.
�याचंी ही पदया�ा केवळ दोन छा�ा, दोन लगंो�ा व
एक कमडंल एूव�ाच सा�ह�या�नशी चाल अूस.े
उ�ज�यनी, ��ावत�, बदरीकेदार, गगंो�ी, ह�र�ार,
पटेलाद, �तलकवाडा, �ारका, �चखलदरा, महेतपरू



नरसी, बढवाणी, तजंावर, म�ुाला, पवनी, हाबनरू,
कुरग�ी, ग�ड�ेर या �ठकाणी �यानंी स�ंय�त
जीवनातील चातमुा�स काढल.े याव�न �या�ंया
सचंाराची �ा�ती समजनू यईेल. माणगाव, वाडी,
��ावत� व ग�ड�ेर असतानाच �य�े व� ३० शके
१८३६ या �दवशी रा�ी �ीद�ा�येा�या समोर
उ�रा�भमखु अव�थते �यानंी �नजानदं� गमन केल.े
ग�ड�ेराला �याचं सेमाधीम�ंदर आ�ण द�म�ंदर
बाधंलले अेसनू तथे �ेया�ंया प�ुय�तथीचा उ�सव मो�ा
�माणात होत असतो.
�ी�वामी महाराजाचंा शवेटचा, �हणज ते�ेवसावा
चातमुा�स �ी��े ग�ड�ेर यथे झेाला. �तथ वेशैाखाम�ये
�याचंी �कृती �बघडली. ‘औषध �या’ असं
सागंणा�यानंा त �ेहणाल,े "या दहेाला दोन वळेा
महा�ाधी, दोन वळेा कोड इतके रोग उ�प� झाल.े
स�ंहणी तर कायमचीच आह.े �या वळे� कोणी औषध
�दल ?े ज�मापासनू �या व�ैाला धरल आेह तेो याही
वळे� आहचे. �याची इ�छा असले तस हेोईल."

�ी�वामी महाराजाचंी �ीनम�दामातवेर अपार ��ा



होती. मातने कुमा�रके�या �पात �वाम�ना वळेोवळे�
दश�न �दल हंोत.ं ‘�ी �वामी महाराजानंी आप�या
तीरावर वास क�नआप�याला ध�य कराव,े ही मातचेी
इ�छा �तनचे पणू� करवनू घतेली. मायलकेरातील हे
मम�बधं शवेटपय�त अतटू रा�हल.े आषाढ श�ु ��तपदा,
मगंळवार �द. २४ जलु १ै९१४, रोजी �ी�वामी
महाराजानंी �चर�व�ातंी �ीनम�दामात�ेया कुशीतच
घतेली.
�ीसीताराम महाराज ट�ब,े �ीमत प्. प. �ीन�ृस�ह
सर�वती द���त�वामी महाराज, प.प. �ीयोगानदं
सर�वती �वामी ऊफ� �ी गाडंा महाराज,स�ग�ुनाथ
�ीसतं वामनरावजी गळुवणी महाराज, �ीरगंावधतू
�वामी महाराज, �ी�वामी �शवानदं महाराज,
�ीनारायण द�ानदं सर�वती �वामी महाराज,
�ीप�ढारकर �वामी महाराज अशा स�प�ुषानंा �ीमत प्.
प. वासदुवेानदं सर�वती (ट�ब)े �वामी महाराजा�ंया
अन�ुहाचा लाभ झाला.
ढळढळ�त वरैा�याच ऐे�य�लणे लेाभलले,े स�ंयासधमा�चे
कठोर पालन करणार आे�ण तरीही परम क�णामय



असलले �ेी�वामी महाराज अ�तशय उ�कटतनेे
�ीद�भ�� करत असत आ�ण �तत�याच उ�साहाने
�ीमत आ्� शकंराचाय� या�ंया �वचाराचंा आ�ण
वा�याचा परु�कार दखेील करत असत. अशा रीतीने
‘अ�तै’ �यानंी �वत: जाणल हंोत आं�ण अ�ंगकारलहंी
होत.ं अशा �ा लोको�र अ�धकारी महाप�ुषाला �वन�
अ�भवादन!

�ी ट�ब �ेवामी महाराजाचं केाय�
वासदुवेानदं सर�वत�ची �थंरचना फार मोठ� आह.े
ग�ुच�र�ाच से�ंकृत �पा�तर (‘ग�ुस�ंहता’),
द��वषयक पौरा�णक साम�ीचा उपयोग क�नआ�ण
आपल �ेवचार �यातं �सगंौ�च�यान �े�ंथत क�न
�ल�हलले से�ंकृत ‘द�परुाण’, सामा�यजनासंाठ�
मराठ�त �ल�हलले ओेवीब� ‘द�माहा��य’, जीवना�या
अव�था�यीच �ेनयमन कर�यासाठ� �ल�हललेे
‘�श�ा�य’ (कुमार�श�ा, यवुा�श�ा आ�ण व�ृ�श�ा),
‘स�तशती ग�ुच�र�’ (मराठ� : ओवीब�),
‘माघमाहा��य’ (मराठ� : ओवीब�), ��ी-�श�ा (स�ंकृत)
इ�याद� �थं आ�ण शकेडो स�ंकृत व मराठ� �तो�े



एवढा �या�ंया रचनचेा �ाप आह.े चार-पाच हजार
प�ृाचंा हा �चडं �थंसभंार �वाम��या द�भ��च,े
धम��न�चे,े �गाढ �च�तनशीलतचे आे�ण लोको�ारा�या
तळमळ�च �े�यतंर घडवत आह.े प. प. �ी. ट��य�ेवामी
महाराज �हणज से�ंयासधमा�च आेदश� आचाय� होत.
��य� भगवान �ीद�ा�ये�भचू �या�ंया �पाने
अवतरल वे �यानंी �ीद� स�ंदायाची सपंणू� घडी नीट
बसवली. न�ृस�हवाडी, औ�बंर, गाणगापरू या
द��थानावंर आचारस�ंहता घालनू �दली व चालू
असल�ेया उपासनलेा यो�य �दशा व अ�ध�ान �ा�त
क�न �दल.े भगवान �ी �ीपाद �ीव�लभ�वाम�चे
ज�म�थान- पीठापरू व भगवान �ीन�ृस�ह सर�वती
�वाम�च जे�म�थान-कारजंा, ही दो�ही शोधनू काढून
तथेहेी उपासना स�ु क�न �दली.
�याचंी "क�णा��पद�" ही अजरामर रचना जवळपास
सव� द�भ� रोजच �हणतात. �या�ंया �काडं �व��ा
आ�ण �वल�ण ब�ु�म�चे लेोभस दश�न �या�ंया
�व�वध �थंामंधनू आप�याला होत.े त अे�तशय उ�म
�यो�तषी आ�ण आयवु��दकऔषधाचं जेाणकार



�हणनूही ��स� होत.े स�ंकृत आ�ण मराठ� अशा
दो�ही भाषामंधनू अ�यतं सहज, ऐटबाज सचंार
करणारी �याचंी अ�तु ��तभा भ�या-भ�या प�ंडतानंा
त�डात बोट घेालायला लावणारी आह.े �यानंी रचललेे
"�ीद�माहा��य, स�तशती ग�ुच�र�सार,
द�लीलामतृा��धसार, ��शती ग�ुच�र�, ��साह�ी
ग�ुच�र�, �ीद�परुाण", यासंारख �ेथं तसचे अ�यतं
भावपणू� अशी शकेडो �तो� हेी �ीद�स�ंदायाचे
अलौ�कक वभैवच आह !े �यानंी रचललेी पद,े अभगं
�या�ंया परम र�सक अतं:करणाचा ��यय दतेात. ते
अतलुनीय भाषा�भ तूर होतचे �शवाय �याचंी
�मरणश�� दखेील अफलातनू होती. पण मनाने
अ�यतं भावकू आ�ण अन�यशरणागत अस ते एेक थोर
भ���ेही होत ;े हचे �या�ंया अ�तशय �वलोभनीय,
भावपणू� रचनाचं खेर रेह�य आह.े �याचं अेभगं
वाचताना डोळ पेाणावतात. प. प. �ी. ट��य�ेवाम��या
वा�याच फेार मोठे वगेळपेण �हणज �ेयाचंी म�ंगभ�
रचना. त एेकाच �तो�ात खबुीन अेनके म�ं गुंफत
असत. �ीद�ा�ये अ�ो�रशतनाम �तो�ाम�य �ेयानंी



केवळ चोवीस �ोकामं�य चेौदा वगेवगेळ मे�ं गुंफललेे
आहते. �यासाठ� �यानंी �वत:च �ीद��भूंची नवीन
नाव तेयार केललेी �दसनू यतेात, इतक� �याचंी
ब�ु�म�ा �ग�भ होती. �यानंी �ीद�माहा��या�या
शवेट�या तीन अ�यायातंील ओ�ामंधनू माडं�ुय व
ईशावा�य ही दोन उप�नषद देखेील गुंफललेी आहते.
अशा�कारची अलौ�कक व अपवू� रचना ह �ेी.
ट��य�ेवाम��या वा�यसागराच वे�ैश��चआह!े प. प.
�ी. ट��य�ेवाम�नी सपंणू� भारत दशे पायी �फ�न
सनातन व�ैदक धमा�ला आललेी �लानी �र क�न
धमा�ची पनु�था�पना केली. �याचं केाय� इतके अ�तु
आह के�, �याची क�पनाही आपण क� शकत नाही.
�ृंगरेी पीठाच ते�कालीन शकंराचाय� �ीमत स्��चदानदं
�शवा�भनव भारती महा�वाम�नी उप��थतानंा प. प. �ी.
ट��य�ेवामी महाराजाचंी ओळख "ग�ुत�पातील भगवान
�ीमद आ्� शकंराचाय�" अशीच क�न �दली होती व
हीच व�त�ु�थती आह.े त सेा�ात भ्गवान
�ीशकंराचाय�च होत.े

�ी ट�ब �ेवामीच�र�ाच �ेवहगंावलोकन



�ी. ट��य�ेवाम�चा ज�म �ावण कृ�ण पचंमी, �द. १३
ऑग�ट १८५४ रोजी सावतंवाडी स�ंथानातील माणगावं
या छो�ाशा ख�ेात �ी. गणशेपतं व सौ. रमाबाई या
अ�यतं स�वशील व द�भ� दापं�या�या पोट� झाला.
बालपणीच �या�ंयातील अवता�र�वाची चणुकू �दसू
लागली होती. वया�या बारा�ा वष� �याचंा सपंणू�
वदेा�यास क�न झाललेा होता व त देश�थंी �ा�ण
�हणनू ��स� ही झालले हेोत.े सोळा�ा वषा�पासनू ते
इतरानंा वदे, �यो�तष, आयवु�द, म�ंशा�� इ. शा��े
�शकवीत असत. न�ृस�हवाडी यथे �ेयानंा भगवान
�ीन�ृस�ह सर�वती �वामी महाराजानंी �व�ात म�ंद��ा
�दली. पढुे �ीद��भूं�या आ�ने �ेया�ंया घरी माणगावं
यथे �ेयानंी द�म�ंदर बाधंनू सात वष�उपासना
चाल�वली व दवेा�ंयाच आ�ने �ेणात त सेगळ वेभैव
सोडनू बाहरेही पडल.े पढुे प�नी�या �नधनानतंर �यानंी
स�ंयास घतेला व नतंरची २३ वष��ीद� स�ंदाया�या
सवंध�नाच अे�तु काय� केल.े

�ीद�स�ंदायाला उपासना आ�ण त�व�ान अशा
दो�ही अगंानंी सबळआधार आ�ण दवैी अ�ध�ान



द�ेयाच केाय� प. प. �ी. ट��य �ेवाम��या �थंानंीच
केलले आेह !े भगवान �ीद�ा�ये �भ �ूया�ंयाशी बोलत
असत व दवेा�ंया आ��ेशवाय त केोणतीच गो� करीत
नसत.

�ीट��य�ेवाम�च चे�र� �वल�ण असनू न�ै�क
स�ंयासधमा�चा परमादश� आह.े अ�यतं कडक धमा�चरण
हा �याचंा �वशषे स�गणु, पण �याचवळे� परम �मेळ,
कनवाळ अूतं:करण हाही �याचंा �थायीभाव होता. या
दोन गो�ी सहसा एक� सापडत नाहीत.
धमा�चरणातील कम�ठपणा आ�ण अपार क�णा याचंा
दवे�ल�भ सगंम प. प. �ी. ट��य�ेवाम��या ठायी झाललेा
होता व ह �ेया�ंया च�र�ातील �सगंावं�न लगचे
�यानात यते.े �या�ंया लीला फार फार सुंदर आ�ण
साधकासंाठ� माग�दश�क आहते.

प�ुया�या �ीवामनराज �काशन स�ंथने "ेप. प. स�ग�ु
�ीवासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराज
अ�यवा�यमाला" या मह�वाका�ंी �क�पातंग�त, प.
प. �ी. ट��य �ेवाम�च जेवळपास सव� वा�य सलुभ
मराठ� अथा�सह प�ुहा �का�शत केलले आेह.े साधक



भ�ासंाठ� ह सेव� श�दवभैव सवेा �हणनू ना नफा
त�वावर केवळ �न�म�तीम�ूयात उपल�ध क�न �दले
जात.े �ीमत ट्��य�ेवाम�च पेावन च�र� �हणजे
आज�या काळातला �जवतं चम�कारच �हणायला हवा.
�याचं अे�यतं कम�ठ शा��ाचरण, �वल�ण द�भ��,
अतीव �मेळ �वभाव, लोका�ंवषयीची जगावगेळ�
क�णा, तजे�वी ब�ु�म�ा, कोणताही �वषय सहज
आ�मसात कर�याची हातोट�, अगंी वसणार अेनके
कलागणु, सार सेार अे�तशय अलौ�कक व अ�तुच
आह.े �याचं चे�र� वाचताना आपण वारवंार
आ�य�च�कत होऊन �या�ंया �ीचरण� नतम�तकच
होतो.
प. प. ट��य �ेवामी महाराजानंी वया�या साठा�ा वष�,
गजुराथ रा�यातील नम�दा काठावरील प�व� ग�ड�ेर
�थानी, आषाढ श�ु ��तपदा, �द. २३ जनू १९१४ रोजी
रा�ी साड अेकरा�या समुारास न�र दहेाचा �याग केला.
�याचं पेावन समाधी म�ंदर तथे उेभार�यात आलले आेह.े
�ी. गणशेपतं सातवळकेर यानंी प. प. �ी.
ट��य�ेवाम�ना एकदा �वचारल हेोत के�, आप�यालाही



पनुज��म आह केा? �यावर प. प. �ी. �वामी उ�रल,े
"हो आह तेर. हा तर केवळ अ�णोदय आह.े" �यानसुार
प. प. �ी. ट��य �ेवामी महाराजानंी प. प.ू सौ.
पाव�तीदवेी दशेपाडं येानंा �दल�ेया आशीवा�दानसुार,
समाधी घते�यावर लगचे �स-या �दवशी प�ुहा �या�ंया
पोट� ज�म घतेला. तचे प�ुहा "�ीपाद" �पान अेवतरल.े
मलुाच हे नेावही �वाम�नीच आधी सागंनू ठेवलले हेोत.े
हचे �ीपाद द�ा�ये दशेपाडं �ेहणज पे. प.ू �ी.
मामासाहबे दशेपाडं मेहाराज होत. �याचंहेी स�ंदाय
सवेाकाय� प. प. �ी. ट��य�ेवाम�सारखचे �वल�णआह.े

�सलासी त कूा द�ा । तजुवरी �सलो आता ।।१।।
हाक न ऐकली माझी । नायके मी बोली तझुी ।।२।।
का न प�हल मेला । न पाहीन आता तलुा ।।३।।
का उप�े�ल मेला । आता उप�े कु� तलुा ।।४।।
वासदुवे �सला द�ा । समजावी �या�या �च �ा ।।५।।

�श�ा�यम



प. प.ू �ी वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराजा�ंया
अथागं अशा वाडमय सागरातील '�श�ा�यम' ह एेक
अनमोल �थंर�न आह.े �ी गळुवणी महाराजानंी पनुः
छापनू ��स� केल�ेया �ी �वामी महाराजा�ंया सम�
वाडमयातील �थमखडं याच �थंराजाचा होता.
'शा��ान�ुप आचरण ठेऊन, �न�काम कम�योग सा�धत
ई�रोपासन�ेार �ेान�ा�ती करवनू घऊेन,मो�लाभ
कसा साधनू �यावा? 'या �वषयी अ�यतं मम��ाही आ�ण
स�ूम अस �ेववरण स�ग�ु �ी�वामीमहाराजानी ��ततु
�थंात समा�व� असणा�या तीन �कारणा�ार केेललेे
आह.े ह सेव� �ववरण अ�रश: कलशात सागर
साठवावा इतके अ�तु आ�ण अपवू� आह.े '�श��यी'
ही '��थान�यी' च सेार �पच आह.े साधकानंी या सव�
परपंराबोधाची �च�तन-मनन-�न�द�यासनपवू�क जोड
आप�या �न�य साधनलेा जर �दली, तर त येाची दहेी
कृताथ� झा�या�शवाय राहणार नाहीत. ज�ेहा मानवाचे
क�याण करणा�या धमा�चा अधम� �ास क� लागतो,
त�ेहा अनतंकोट���ाडंनायक भगवान आपले
अज�म�व आ�ण अ���व बाजलूा ठेऊन या
भतूलावर मानाव�पात �कट होतात आ�ण काल माना



नसुार लोकमनावर उ�प� झाललेी अ�ववकेाची
काजळ� झाडनू टाकून आप�या आचार�वचारानी तथेे
�ववकेद�प ��व�लत करतात. याच पा��भमूीवर
भगवान द�ा�येानंी �ी द�भ� दा�प�या पोट�
'वासदुवे'या नावान अेवतार घतेला.
�वामी महाराजाचंी �थंसपंदा तर सा�ात द��भनुी
�यानंा �न�म� क�न रचललेी आह,े अस ते �ेवतःच
सागंत असत व त से�यही आह.े कारण अ�य यन न
करता, मो�ामो�ा �व�ानानंा च�कत करणारी समुारे
पाऊण लाख इतक� स�ंकृत-�ाकृत �थं�न�म�ती करण हेे
�या�ंयाच भाषते सागंायच तेर,"रामो हरी" करणा�या
मखुाच केाम न�ह.े!" या�थंसपंदपेकै� 'कुमार�श�ा,'
'यवु�श�ा' व 'व�ृ�श�ा ' ही तीन '�श��यम' �हणनू
��स� असललेी �करण हेोत. कम�योग, भ��योग व
�ानयोग या ई�र�ा�ती�या तीन योगाचंी साधकानंा
सागंोपागं मा�हती �हावी �हणनू या �करण �थंाची
रचना कर�यात आललेी आह.े ता�मळनाड �ूातंात
कृ�ण�ेया �तरावर म�ु�याला नावाच गेाव आह.े या
गावात इ. स. १९०८ म�य १े८ वा चातमुा�स सपं� झाला.



या �ठकाणी �वशषे वद�ळ नस�यान �ेी महाराजानंा पणू�
�व�ातंी �मळाली. यथेचे �यानंी �श�ा�यीची रचना
केली. �यातील व�ृ�श�बेाबत �याचं पे. प.
�द��त�वाम�ना �ल�हलले एेक प� उपल�ध आह �ेयात
त �ेहणतात," �ीकृ�णा�तरी �नजामशाहीत कोट��ल�ग
नावा च �े�ेी १० �दवस राहण झेाल.े त�ेहा त�ुहाला
�णव व मा�ा ल�याथ� वगरै बेरोबर �ववचेन सागं�यास
�मळाल नेाही, अस मेनात यऊेन व�ृ�श�ा नामक
�करण (पवू� कुमार�श�ा केली व �या�माणे
यवु�श�ाही असावी �हणनू १०० �ोक यवु�श�ाही
�ीग�ुकृपने रेचली) व गाहनाथ� जाणनू सा�ात �ा�या
सा�ंगत�या �माण वेर स�व�तर �ा�या स�ु आह.ेआता
७० �ोक पावतेो �ा�या पणू�झाली. जशी
नाम�मरणासाठ� हातात �मरणी, तशी उप�नशीत स�ू
�मरणाथ� ही �मरणी जाणावी. एकदा अ�णा द���त
वगरै मेडंळ�स �तचा अथ� जाणनू नतंर �दवसरा�ी घडले
�ततका �वचार करीत जावा. बाक�ची ट�का
अवकाशा�माण पेाठवता यईेल. त�ुही �वतः व�ृ�श�ा
समया�माण पेाहावी व पा�ह�या �ोकात
सा�ंगत�या�माण �ेणवोपसना ठेवावी.



�णावा�यासकड �ेच�व�ृी ठेव�यान �ेच�व�ृी शातं
होईल. आपण सा�ंगत�या�माण �ेणवोप।सना
चालवावी तीच तारले' या प�ाव�न �ी महाराजाचं �ेथं,
ट�का, �तो� व इतर वाडगमय ह केोण�या न कोण�या
�न�म�ान बेन�याच ले�ात यते.े

कुमार�श�ते �तुी �मतृी या ई�रा�या आ�ा आहते,
�हणनू �यात सा�ंगतललेी कम�ई�रसतंोषाथ� करावीत'
'ई�र।��त�वाब�ल �माण', 'केनोप�न�शदातील कथा,
'भ�ासंाठ� शरीरधारण', '�शरोळ गावातील
भोजनपा�ाची कथा', 'अ�तथी स�काराच मेह�व',
इ�याद� �वषय सागंनू �न�काम कम�योगाच मेह�व �वशद
केलले आेह.े

यवु�श�ते 'उपा�यई�राच �ेव�प', ’वदेाचं अेपौ�शये�व
व �ामा�य' वदेाचंी �व�था, �ोत उपासनचे �ेव�प,
वाम माग�य उपासनचे �ेनराकरण क�न उपासनने ईे�र
कसा �स� होतो ह नेारायण�वामी व समथ� रामदासाचंे
उदाहरणान �ेप� केलले आेह.े

व�ृ�श�ते �णवोपसना, भागवादा��त मदं वरैा�यशील
स�ंयाशालाही �ान�ा�ती, �वणमनना �दकाचंी व



शड�वध ता�पया�ची ल�ण,े त�वपदाथ� �ववचेन,
दाशोप�नशीत ता�पय�, इ�याद� �ानमागा��वषयी
सागंोपागं मा�हती आललेी आह.े उप�नषदथ� व स�ुाथ�
�मरणाथ� हा �थं �मरणीय आह.े

या �त�ही �श�ात गहन अथ� अस�ंयान मेहाराजानंी
कुमार व व�ृ या दोन �श�ावंर �वतःच ट�का �ल�हललेी
आह वे �याचंचे प� �श�य द���त �वामी महाराजाचंे
आ�वे�न गो�ाच गेो�व�दमामा उपा�य येानंी
यवुा�श�वेर ट�का �ल�हली. �यामळु �ेथंाच आेकलन
सलुभ झाल.े सव��वी �माणभतू असल�ेया वदेावं�न
ई�राच �ेव�प, भ��च �ेकार, �तच फेळ इ�याद� गो�ी
शा��ात सा�ंगतल�ेया आहते. पण शा��ाचं गेढू व
गभंीर �ान सव�सामा�यानंा होण केठ�ण आह.े �ान
झालतेर �याकड �ेव�ृी व �व�ृीमळु इे��स�� होत
अस�यामळु,े �थम �ान होण आेव�यकआह.े त �ेान
लोको�र �भावसंपं� व भागवत�ा�त अ�धकारी
महा��याकंडनू �मळा�यास �नःस�ंद�ध व काय��म होत.े
�हणनूच �ी�वामीमहाराज।नी �श��यी ची �न�म�ती
केललेी आह.े



�त�थ योगी
गणशेभ� ह पेवू�ज�मीच सेयू�पासक होत.े वासदुवे
लहानपणीच वदे, �यो�तष अ�यासातनू, म�ं �योगाचे
चम�कार क� लागल हेोत.े लहानपणापासनूच �वर�.
��कालस�ंया करीत असत. नहेमी छ�ी, जोडा, खडावा
या�शवाय �वास करायचा, इ. �नयमानंसुार वागत.
चा�ंायण �त पाळनू गाय�ीच पेरु�रण केल हेोत.े
न�ृस�हवाडीस द�ा�येानंी �व�ाम�य �ेयानंा म�ंोपदशे
�दला व �यानंा सतत द�ा�येाचं सेा�ा�कार होत रा�हल.े
द�ा�ंया उपदशेा�ंमाण �ेयानंी अर�यात जाऊन
योगा�यास केला. �ह���थानात चोहीकड उेपयोगी
पड�यासाठ� �यानंी मराठ� ग�ुच�र�ाच से�ंकृतम�ये
�पातंर केल.े द�ा�ंया आ��ेमाण �ेयानंा वागाव लेाग.े
न वाग�यास �याच �ेयानंाही �ाय��� भोगाव लेाग.े
माणसू �कतीही मोठा असला तरी �यालास�ुा
शरीरभोगाला त�ड �ाव लेागत.े तथा�प साध सुतंयोगी
�याकड फेारस ले� दते नाहीत व शोक करीत बसत
नाहीत. �यानंी अनके या�ा के�या. २ छा�ा, २
लगंो�ा व एक कमडंल एूवढेच �याचं सेा�ह�य होत.े इ.



स. १९१४ साली अमाव�यसे रा�ी �ी द�ा�या समोर
उ�रा�भमखु बसनू त केैव�यपदास गले वे नतंर �याचंा
दहे नम�द�ेया �वाहात सोडनू �दला. अशात�हनेे
कम��ान व भ�� याचं एेक�व असललेा
द�ास�ंदायातील मकुुटमणी द�ा�येाम�य �ेव�लन
झाला. �ी. ट�ब�ेवाम�नी �या�ंया ‘द�ा�ये षोडशावतार’
या �थंात द�ा�येानंी सोळा अवतार घते�याचा
तपशीलवार व ज�म�तथीसह व�ृातं �दला आह.े हे
अवतार अ�ी ऋषी व अनसयूा याचंसेाठ� (प�ु �हणनू)
व इतर भ�ासंाठ� व सवा�च के�याण क�न �यानंा
उपदशे द�ेयासाठ� घतेल हेोत.े ह अेवतार या�माण :े
योगीराज, अ�ीवरद, �वय दं�, काला�नीशमन,
योगीजनव�लभ, लीला�व�भंर, �स�राज, �ानसागर,
�व�भंरावधतू, मायाम�ुावधतू, याच नावाचा
(मायाम�ुावधतू) आणखी एक अवतार, आ�दग�ु,
�शव�प, दवेदवेावतार, �दगबंर, शामकमल लोचन हे
होत.

स�ंयासधम� �नयमा�ंमाण जेर �भ�ा �ा�त झाली नाही
तर एकवीस-एकवीस �दवसापंय�त उपवास करणारे



अस से�ंयासी �हणनू �या�ंयाही काळात ��स� होत.े
�याचबरोबर त शेकंराचाया�सारख �ेवल�ण वदेातंी,
दश�थंी व�ैदक, स�ंकृत सा�ह�याच मेम�� अ�यासक
आ�ण सशंोधक शा��� होत.े आ�शकंराचाया�नतंर
अशा �कारच सेा�ह�य �या�ंयाचसारख सेतत �मण
करीत असताना �नमा�ण करणार �ेवामी महाराज हे
एकमवेा��तीय अस से�ंयासी आचाय� आहते, असे
बहृ�महारा�ातील व�ैदक आ�ण स�ंकृत प�ंडतामं�ये
�वामी महाराजाचंी �थंसपंदा आ�ण स�ंकृत वाडम्य
पा�ह�यानतंर मानल जेात.े

�वामी महाराजा�ंया वाडम्याची सदंभ�सचूी नजरखेालनू
घातली तरी आ� शकंराचाया�नतंर १८ �ा शतकात
वावरणाया� �वाम��या अलौ�ककतचेी जाणीव होत.े
�वामी महाराजानंी इ.स. १८८९ म�य मेाणगाव यथेे
आपला प�हला ‘��साह��ी’ हा २000 �ोकाचंा
‘ग�ुच�र�’ या �थंावरील स�ंकृत भा�य�थं �ल�हला.
�यानतंर �यानंी लहानमोठय़ा बावीस �थंाचंी रचना
केली आ�ण ४५0 �न जा�त स�ंकृत व मराठ� भाषते
�तो�,े पद,े अभगं याची �ासा�दक अशी रचना आप�या



उव��रत स�ंयासा�मात�या सतत �मणकालात केली.
केवळ दोन छा�ा, लगंोट�, दडं, कमडंल वू एखाद�
पोथी एवढेच जवळ ठेवनू सतत पायी �मण करणाया�
आ�ण गगंा, नम�दा, कृ�णा अशा न�ा�ंया तीरावर
एखा�ा म�ंदरात रा�ी म�ुकाम करणाया� �भ�ा�ावर
�नवा�ह करणाया� �वाम�नी एवढ� �थंसपंदा ��तकूल
प�र��थतीम�य केशी केली असले याची क�पनाही
आ�य�च वाटाव अेशी आह.े मह�वाच �ेहणज �ेवाम�चे
ह �ेथं मोठमोठय़ा स�ंकृत प�ंडतानंादखेील
�व�मयच�कत करणार आेहते.

वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराजा�ंया व�ैश��पणू�
�थं वाडम्यात ‘��साह�ी ग�ुच�र�’, ‘��शती का�म’्,
‘स�तशती’, ‘सम�ोक� (एकूण�ोकस�ंया सात
हजार) ‘द�परुाण’ (स�ंकृत �ोक ४५००),
‘द�माहा��य’(मराठ� ओवीब� ३५०० ओ�ा), �वत�ं
‘द�परुाण बो�धनी ट�का’ (ग�), ‘�य�श�ा�थं’
�हणजचे कुमार�श�ा, यवुा�श�ा आ�ण व�ृ�श�ा हे
तीन स�ंकृत व ‘��ी�श�ा’ हा मराठ� लघ�ुथं,
‘कृ�णालहरी’, ‘नम�दालहरी’ ह लेहरीका� लघ�ुथं,



‘दकारा�द द�ा�ये सह�नाम म�ंगभ� �तो�म’् हा
लघ�ुथं, ‘द�चपं’ु हा छदंशा��ावर आधा�रत �थं,
‘पचंपा��कम’ हा ���यो�तषावर आधा�रत �थं,
‘सम�ोक� च�ुण�का’ �थं आ�ण ‘कूम�परुाण भा�य’
अशी अ�तु �थंरचना �दसनू यते.े या�शवाय �वामी
महाराजानंी स�यनारायण पजूसेारखी द�परुाण व
माक� �डये परुाण इ�याद�चा आधार असललेी
‘स�यद�पजूा’ आ�ण ‘द�ा�ये षोडशावतार’ या
लघ�ुथंाचंी �न�म�ती क�न ती द�ोपासकातं �ढ केली.

प. प. �ीमत व्ासदुवेानदं सर�वती (ट�ब)े �वामी
महाराजाचंा अ�ंतम सदंशे

१. म�ु�चा लाभ क�न घणे हे मेन�ुयज�माच केत��
आह.े

२. �याक�रता �थम मन ��थर �हाव येा उ�शेाने
वणा��म�वर�हत धमा�च येथाशा�� आचरण झाले
पा�हज.े



३. वदेा�ताच �ेवण, मनन, �न�द�यासन �न�य कराव.े

४. म�ुयत: ल�पवू�क �वणान मेनातील आस�� कमी
होईल.

५. सा��वक �व�ृीनचे मानवाची उ�ती होत.े

६. सा��वक �व�ृी हो�याक�रता आहार हा �हत, �मत
व म�ेय �हणज पे�व� अस�याकड ले� �दल पेा�हज.े

७. आपली �कृ�त सा��वक झाली आह हेे
ओळख�याची खणू अशी, क� �वधमा�वर �ढ ��ा
बसनू �नान, स�ंया, दवेपजूा, पचंमहाय� ह वेळेवेर
करण,े अ�त�थस�कार, गोसवेा, माता�पतराचंी सवेा ही
हातनू घडण,े कथा-�कत�न, भजन-परुाण याचं �ेवण
होण,े सवा�बरोबर गोड बोलण,े �स�याच नेकुसान होईल
अस ने वागण,े ���यानंी सासरी रा�न सास-ूसासर वे
इतरही वडील माणस येा�ंया आ�ते पतीची �ढ�न�नेे
सवेा करण इे. गणु आप�याम�य येणे.े आपली �कृ�त
सा��वक बन�याची ही �च�ह आेहते.

८. उदर�नवा�हाक�रता �ापार, शतेी, नोकरी, कोणताही
�वसाय केला तरी वदे�व�हत कम� व गवुा��ापालन



कधीही सोड नूय.े

९. �वकम� केल तेरच अतं:करण श�ु होत.े

१०. अतं:करण श�ु झाल तेर उपासना ��थर होत.े

११. उपासना ��थर झाली तर मनाला शा�ंत �मळत.े

१२. आ�ण मनाची गडबड थाबंली �हणज आे�म�ान
होऊन मो�ाचा लाभ होतो. या�माण जेो वागले तो
शवेट� पणू� सखुी होईल.

- प. प. �ी. वासदुवेानदंसर�वती (ट�ब �ेवामी) महाराज

�ी वासदुवेानदं सर�वती ट�ब �ेवामंी महाराज याचंी
स�ग�ु डा.ँ रामच�ं महाराज पारनरेकर यानंी �लहललेी
आरती

आरती भ��भाव के�नी, �म�या ग�ु अतंःकरणी।।ध।ृ।
स�ग�ु तोची कृपामतु�, दते मज कवणाची �फुत�
��भवुन अगाध ग�ुम�हमा, कळनेा �नगमासही सीमा



जथे वेा�मीक� �ास ऋषी थकल शे�य कस मेजसी.
परी तो सदय ग�ुराणा, वसतस भे�ा�ंया �याना
तोची मती दते,मकुा वद�वत, पगं �ुगरीचढत
जयाची अत�य�ही करणी, तया�या लागतस चेरणी
।।१।।
होतो अवनीला भार, कराया �याचा प�रहार
जगाला करावया पनुीत, द�ग�ु यगुयेगु येते
�चरतंन परपंरा ग�ुची, वहात गेगंा योगाची.
�या गहृी प�त�ता नारी, �भचुा ज�म �तच देारी
न�ृस�ह सर�वती, नाथ �भतुी, �स�सागंती
�ीमद वासदुवे �वामी, सतसकं�पी ग�ुवाणी।।२।।
पोळलो �त�ह ही तापान,े बडुालो �वकृत पापान,े

ष��प छुळती सदाकाळ�, मती मम न��� झाली
गलेा ज�म फुकट गलेा, असा हा �न�य मनी झाला
स�ग�ु सदा सव�काळ, माता होऊनी साभंाळ
तचु माऊली, तचु सावली, ब�त तारली



करावा साथ� ज�म �वामी, मज �दयासी लावनुी ।।३।।
जयजय स�ग�ु सव�षा,�श�य तारक परमशेा
ज�मनुी ��वत� दशेी, केल तेप गगं पेाशी. घऊेनी सखुे
चौथी �द�ा, मानील वेदेा�या प�ा.
होई अवतार मळुारभं, वष�तो भ��चा मघे
भ�� ऊधळ�त, �ान ऊजळ�त, योग साधीत
स�ग�ु वासदुवे �वामी तया�या लागतस भेजनी।।४।।
स�ग�ु �व�णमुहाराज पारनरेकर सकं�पीत क�व��े
�ी दासोपतं �वरचीत �ीद�महा�म �थंातनु सादर.

अ) �ी ग�ुमहाराजाचं �ेव�ाग�ु
१) वदेमतू� ह�र भ� ट���य (ेआजोबा) �ाथ�मक �श�ण
२) वदेमतू� ता�या उ�कडव-ेदश �थं व काही या�ीक
३) वदेमतू� भा�करभ� ओळकर.-या�ीक
४) �यो�तषी सभंषू��ी साधल-े स�ंकृत, �यो�तष
�यो�तग�णीत
५) �यो�तषी �नलाभं� खडग्ाठे �यो�तष व वदैक



६) �व�णभूटजी आळवणी -मौ�लक माग�दश�न
ब) ग�ु महाराजाचं अे�या��मक ग�ु
मो�ग�ु
१) ग�ु द�ा�य- सव�साधनाचं मेाग�दश�क
२) प. प. गो�व�द�वामी- मो�ग�ु
३) प. प. नारायणानदं सर�वती-दडंग�ु
क) ग�ु महाराजाचंी दडं परपंरा
प. प अचतूानदंसार�वती �वामी महाराज
|

प. प. अ�न��नदं सर�वती �वामी महाराज
|

प. प. नारायणानदं सर�वती �वामीमहाराज
|

प. प. वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराज
प. प. वासदुवेानदं सर�वती महाराज याचं केंठातील
वाडमयीन हार



प.प वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराजा�ंया काही
��तमा आपण पाहतो. वदंन करतो. �याम�य �ेवामी
महाराजाचंी दडं, कमडंल,ू कौ�पन, छाट� धारण केललेी
भ�म �वभ�ूषत एक उभी ��तमा आह.े या उ�या
��तमते महाराजा�ंया ग�यात एक�ोकब� हार आह.े
इ. स. १९१३ म�य वेशैाखात प. प. गळुवणी महाराज
�ी ��े ग�ड�ेरी आल.े यतेाना �यानी �ी द���त
�वामी यानंी रचना केल�ेया हारब� व �ोकब�
असलले एेक छाया�च� आणलले हेोत.े व �यानंी ते
थोरल मेहाराजानंा अप�ण केल.े प. प. थोर�या
महाराजानंी त �ेोकब� हाराच �ेच� प�हल वे �याचा
�वीकार क�न प. प. द���त �वामी महाराजानंा परत
करणसे सा�ंगतल.े तो �ोक खालील �माण,े

मशे कंेश संशुभं,ु भवुनवनवह,ं मारह रं�नर�न ।ं
वदं �ेी दवेदवे संगणुग�ुग�ुं, �ीकर कंंजकंजम ।्।
माम� मं�भभ� भवदव सवुह वंासनासव�सधं |े

मातः पातः सतु�त वेहरह�स हर दे�ेशके �श�य �श�यम्
||



१) मशे-ं ल�मीचा ईश, अथा�त �व�ण.ू

२) केश-ं ��हा जो �ी�ीकता� आह.े

३) सशुभं-ु मो�ाच सेखु दणेारा शभं.ू

४) भवुन-वन-वह-ं १४ भवुनाचंा धारण करणारा, पालन
करणारा �व�ण.ू

५) मारह-ं कामदवेाला मारणारा अथा�त �शव�व�प.

६) र�नर�न-ं ��ेा म�य �े�े अथा�त प. प. वासदुवेानदं
सर�वती �वामी महाराज.

७) �ी दवेदवे-ं दवेाचंा जो दवे तो महादवे, भगवान
शकंर.

८) सगणुग�ुग�ुं- सग�या ग�ुंचा ग�ु �हणज सेगणु
परम�ेर.

९) �ीकर-ं वदेवदेातं�व�ा �शकवनू �श�यान। तजे�वी
बनवणारा
१०) कंजकंजम -् करकमळात कमडंल धूारण करणारा.
११) माम�-ं अ� मा वह �ंहणज अे�ानी अशा मला
�ा�हाकड घेऊेन जाव.े



१२) म�भभ�- म�म-् अभ�म अ्था�त मद मोह ��त
बालकास
१३) भवदव सवुह-ं ससंार�पी दावानलातनू बाहरे
नणेारा
१४) वासनासव�सधं-े वासना�ंया जा�यात
१५) मातः पातः- तझुा प�ु आह,े माझ पेतन न होवो.
१६) �श�य �श�य-ं �श�याचंा �श�य
सरळ अथ�:
"��हा �व�ण वू �शव�व�प चतदु�श �हणज चेौदा
भवुनाचंा पालनकता�, �व�ण�ूव�प, कामदवेाचंा भ�म
करणार �ेशव�व�प, परमहसं प�र�ाजकाम�य �े�े �ी
सदा�शव�प, सगणु, ग�ुंच गे�ु, कर कमळात कमडंलू
धारण करणार पे. प. �ी वासदुवेानदं सर�वती याना मी
वदंन करतो. वासना�ंया जा�यात माझ पेतन होऊ दऊे
नका. मला अधःप�तत क� नका. मी तमुचा प�ु आह.े
ससंार�पी दावानलातनू मला बाहरे काढा. ह �ेव�णू
�व�प ग�ुमात,े मला एकातंात �ानोपदशे दऊेन
�श�याचंा �श�य बनवा."



अशा �कार हेा �ोकब� हारबधं �हणज एेका पणू�पा�
�श�यो�मान केृपावतं स�ग�ुकड मेा�गतलले हेे
आज�वपणू� गा�हाण आेह.े ह मेन�ुय जीवनाच सेर
सव��व आह.े �ह मागणी लौ�कक �क�वा ऐ�हक नसनू
शा�त �ान स�च�र�ाच पेालन कर�याची �ाथ�ना आह.े
श�द �वकारावंर मात क�न ई�रचरणी मन क���त
क�नआ��मक �वकास आ�ण उ�ार क�न
घ�ेयासाठ�, एकातंाम�य गे�ुमखुातील �ान �हण
करणसेाठ� ग�ुंना केललेी ही आत� �ाथ�ना आह.े

प. प. �ी वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराज एके
�दवशी नद�वर �नानास एकटचे गले हेोत.े �याच वळे�
एक बाई पाणी आण�याक�रता नद�वर गलेी . तो �तला
असा चम�कार �दसला क�, " तीरावर महाराज एका
झाडाखाली माडंी घालनू बसल आेहते. माडंीवर सुंदर
६ म�ह�याचं बेाल आप�या डा�ा हाता�या अगंठा
त�डात ध�न महाराजा�ंयाकड पेाहत आह आे�ण
महाराजही �या�याकड सेारख पेाहत आहते ". त पेा�न
�तला पाणी न�ेयाचहेी श�ु न रा�न ती �या ��शयाकडे
एका� ची��ान पेाहत रा�हली. काही वळेाने



महाराजाचंी नजर �त�याकड जेाताच त बेाल �दसनेासे
झाल वे बाईही म�ूच�त होऊन खाली पडली. महाराजानंी
�या बाई�या जवळ जाऊन �त�या त�डात पाणी घातले
व �हणाल.े " त पू�ुयवान आहसे. ही हक�कात कोणाला
सागं नूकोस, जा ". मग ती बाई पाणी घऊेन घरी गलेी.
अ�त सलुभ द�नाम । न पड �ेया �कम�प दाम ।।१।।
�नज �ज�हा �ह साधन । नाम घतेा नोह दे�न ।।२।।
द� द� उ�चा�रता । द� भटे भेो�या भ�ा ।।३।।
माहा��य द� नामाच ।े हो अग�य वदेवाच ।े।४।।
वासदुवे �हण दे� । नाम भे� होती म�ु ।।५।।
�वामीमहाराजा�ंया वाडगमयाची व�ैश��े
क�पना करा. एखाद भेलमेोठे �तो� आप�यासमोर
आह.े आपण त सेरळ वाचतो आह.े अन क्ोणी �हणाले
क� ‘�या �तो�ात�या ��यके ओळ�तील चौथ अे�र
बाजलूा काढ आ�ण त सेरळ वाच �यातनू एक वगेळचे
म�ं तयार होतो.’ तशी ती झाली, तर.. अ�या
रचनाकाराला अपण काय सबंोधणार? �यातही ते
स�ंकृतम�य आे�ण �याही अनके सकंट�सगंी उपाय



अस�यासारख सेव�सामा�यानंा मोठा �दलासा दणेा�या
असतील तर! अस अे�तु वा�य �ल�हणार हेोते
वासदुवेानदं सर�वती अथा�त ट�ब�ेवामी. स�तशती
ग�ुच�र�ातील ��यके ओळ�तील �तसर अे�र �हणजे
�ी भगव��तचेा पधंरावा अ�याय! �ी द�स�ंदायातील
हा महान �थं. �यानंी केलले गेणपती �तो�ही असचे.
�यात�या ��यके ओळ�तील आधी �तसर अे�र घतेले
आ�ण �यानतंर प�ुहा आठव अे�र घतेल तेर �ी
गणशेाचा वदेातंील गणाना�ंवा. हा म�ं तयार होतो.
गगंा�तो�ातनू अशाच काही अ�रातनू गगंचेा म�ं,
हनमुतं �तो�ातनू हनमुतंाचा म�ं, अशा अनके रचना!
�याचं घेोरक�ो�ारण �तो� तर ��यके
द�सा�ंदा�यका�या रोज�या उपासनते आहचे.
कोणतहेी सकंट असो, �वाम��या या �तो�ाचा आधार
सग�यानंाच! या�शवाय म�ंा�मक�ोक �हणजे
उपायाचंी खा�ीशीर हमी अस सेमजल जेात!े अशी
�कतीतरी �तो� अेगद� रोज�या उपयोगाची. सग�या
रचना लोकक�याणकारी, अ�तु व दवैी गणुानंी
नटल�ेया. �याचं जेीवनच�र�ही असचे जगावगेळ.े �याचंे



रोजच जेवेण कस?े टोप येानंी १८८७ �या म मे�ह�यात
�ी�वाम�ना पा�ह�याची आठवण सा�ंगतली आह.े
‘‘�वामी रोज �पारी आमच घेरी �भ�लेा यते असत.
�भ�ते त तेपू वाढू दते नसत. तीन घरची �भ�ा
झा�यावर त सेरळ गगंवेर जात असत. �भ�ा�ाची
झोळ� तीन वळेा गगंतेील पा�यात बडुवनू ती घऊेन
अतंाजी पतंा�ंया घाटावरील आप�या झोपडीत परत
यते असत. तथे तेी झोळ� थोडा वळे एका खुंट�ला
टागंनू ठेवणार. �यातील सव� पाणी गळनू गले के� ती
खाली घऊेन �यातील अ�ाच चेार भाग करणार. एक
गरीबाला दान करण,े एक कु�याला दणे,े एक गगंलेा
अप�ण करण वे �श�लक चौथा �वत: घणेार!’’
�ज�हालौ�य �ज�क�याची, वरैा�याची प�रसीमा गाठललेी
अशी �कती उदाहरण आेज �दसतील हा ��च आह.े

‘�दगबंरा �दगबंरा �ीपाद व�लभ �दगबंरा’ हा �व�शातंी
म�ं जगाला दऊेन �यानंी लोकमगंल, लोकक�याणकारी
वा�य �ल�हल.े भारतीय त�व�ान व वा�याम�ये
�वाम�नी मोलाच येोगदान �दलले आेह.े �या�ंया
वा�यावर महारा�, म�य �दशे व गजुरात या �ातंातील



अ�यासकानंी �बधं तयार क�न �व�वध �व�ापीठातंनू
मा�यता �मळवललेी आह.े आज�या �व�ान यगुात
मानव हा एक य�ं बन लूागला आह.े शा�त �चरतंन
म�ूयाची मानवाला खरच गरज आह.े व�ैा�नक �गती
�कतीही झाली तरी मान�सक दौब��य वाढत चालललेे
आह.े वरवर सखुी समाधानी, �दसणारा समाज
अतंया�मी �:खी, �ख�, उदासीन आह.े या दो�ही
गो�ीतील तफावत कशी कमी होणार? या ��ाचंी उ�रे
�वाम��या वा�यात आहते. भौ�तक �गतीबरोबरच
शा�त �चरतंन म�ूयाचा ठेवा आपण �ाणपणान जेपला
पा�हज अेस �ेयाचं वेा�य सागंत.े

�ी. प. प. वासदुवेानदं सर�वती (ट��य)े �वामी महाराज
यानंी �नमा�ण केललेी �थंसपंदा व �तो�.े

१) ��साह��ी�ीग�ुच�रत�सट�कम (्मळू १८८९)-
रचना�थळ माणगावं, महारा�
च�ूण�का (ट�का १८९९)- रचना�थळ �भास व�ारका,
गजुरात.

२) �ीद�परुाण (स�ंकृत) (१८९२)- रचना�थळ



��हावत�, उ�राचंल
३) नम�दालहरी (१८९६)- रचना�थळ ह�र�ार,
उ�राचंल
४) �ीद��ललामतृा��धसार (मराठ�) (१८९७)-
रचना�थळ पटेलाद, म�य�दशे
५) कूम�परुाणाचदेवेनागरीत �ल�यतंर (१८९८)-
रचना�थळ �तलकवाडा, गजुरात
६) अनसयूा�तो� (१८९८)- रचना�थळ �शनोर, गजुरात
७) �ीद�परुाणट�का (१८९९)- रचना�थळ �स�परू,
गजुरात
८) �ीद�माहा��यव ��श�त ग�ुच�र� (मराठ�) (१९०१)
- रचना�थळ मप�परू, म�य�दशे
९) सम�ोक�ग�ुच�र� (१९०३)- रचना�थळ ��हावत�,
उ�राचंल
१०) लघवुासदुवेमननसार (मराठ�) (१९०३)-
रचना�थळ ��हावत�, उ�राचंल
११) स�तश�तग�ुच�र�सार (मराठ�) (१९०४)-



रचना�थळ ��हावत�, उ�राचंल
१२) �ीकृ�णालहरी (५१�ोक) (१९०५) �ीग�ु�त�ुत-
�तो�- रचना�थळ गाणगापरू, कना�टक
१३) द�चपं वूक�णा��पद� (१९०५)- रचना�थळ
नरसी, महारा�
१४) द�थ�षडानन�तो� व कुमार�श�ा (१९०७)-
रचना�थळ हपंी, कना�टक
�श�ा�यम (्स�ंकृत) यवुा�श�ा (१९०८)- रचना�थळ
म�ु�याला, आ�ं�दशे
व�ृ�श�ा (१९०८)- रचना�थळ म�ु�याला, आ�ं�दशे
१५) ग�ुस�ंहता (सम�ोक� ग�ुच�र�) (१९०७)-
रचना�थळ तजंावर, आ�ं�दशे
१६) ��ी�श�ा (मराठ�) (१९०८)- रचना�थळ
म�ु�याला, आ�ं�दशे
१७) गगंचेी�ततुी (१८९६)- रचना�थळ ह�र�ार,
उ�राचंल
१८) नम�दा�ततुी- रचना�थळ नमेावर, म�य�दशे



१९) अभगं-�म��म�भाडंती- रचना�थळ �चखलदा,
म�य�दशे
२०) �स�सर�वती�ततुी- रचना�थळ �स�परू, गजुरात
२१) कृ�णावणेीपचंगगंा �तो�- रचना�थळ मडंल�ेर,
म�य�दशे
२२) अखडं आ�माअ�वनाशी द��तो�- रचना�थळ
गाणगापरू, कना�टक
२३) साकारता�तो� (१९०६)- रचना�थळ बडवानी,
म�य�दशे
२४) कृ�णालहरीस�ंकृत �टका- रचना�थळ तजावंर,
त�मळनाडू
२५) गोदावरी�ततुी- रचना�थळ स�तगोदावरी,
आ�ं�दशे
२६) वनैगगंा�तो� (१९०९)- रचना�थळ पवनी, महारा�
२७) भतू�पशाच�तो�- रचना�थळ गलु�होसरू, कना�टक
२८) तुंगभ�ा�ततुी, ��परुातंके�र �तो� (१९१०)-
रचना�थळ हावनरु, कना�टक



२९) षटप्चं�शकावदेा�तपर �तो�- रचना�थळ ह�रहर,
कना�टक
३०) द�महा�मन �तो�- रचना�थळ जनैापरू, कना�टक
३१) �ीपाद�ीव�लभ �तो� (१९११)- रचना�थळ
कूरवपरू, कना�टक
३२) जगदबंा�ततुी- रचना�थळ तळुजापरू, महारा�
�ी वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराज - मह�वा�या
घटनाचं सेाल
१८५४ - �ी प प वासदुवेानदं सर�वती �वामी महाराज
माणगावं ज�म, आनदं नाम सवं�सर, �ावण कृ।।५,
र�ववार
१८६२ - माणगावं �तबधं, अ�ययन
१८७५ - माणगावं �ववाह, �माता���न-उपासना, गाय�ी
प�ुरण, वय २१ वष��यो�तष अ�यास
१८७७ - माणगावं �पतछृ� �मटल.े
(व.ेम.ूगणशेभटज�चा म�ृय)ू.वय २३ वष�
१८८३ - �ीद�म�ंदराची �न�म�ती व वशैाख श।ु। ५ ला



मतू�ची �थापना. वय २९ वष�
१८८९ - माणगावंचा सहकुटुंब �याग व वाडीस आगमन.
वय ३५ वष�को�हापरू-�भलवडी-औ�बंर-पढंरपरू-बाश�
माग�-
१८९१ - गगंाखडे व.ै व।। १४ प�नीचा म�ृय वू १४�ा
�दवशी वय ३५ वष�स�ंयास�हण (�य.ै श।ु। १३).
वाशीम-उमरखडे-मा�र-खाडंवा-बढवाई-मडंल�ेर-
बलवाडा माग�उ�जनैी. प. प.
�ीनारायणानदंसर�वत�कडनू दडं�हण व प�हला
चातमुा�स. मह�परू-सारगंपरू-बजरगंगड-�पछौरा-खररेा-
जालवण वय ३८ वष�
माणगावी असताना वासदुवेानदं सर�वती ट�ब �ेवामी
महाराज �दन�म
एक�वसा�ा शतकात वावरणा�या आज�या
उ�च�व�ा�वभ�ूषत माणसाना या सव� गो�ी
कपोलक��पत वाटतील, आज�या सगंणक�य यगुातील
मानवाला दया, �मा, शातंी आद� गणुाचंा परमो�कष�
मानवाम�य हेोऊ शकतो ह केळण केठ�णच आह.े
माणसा�या अधीन राहणारी �ह��� जनावर �ेयान फे�



सक� शीतच पा�हललेी असतात. परतं �ुीशा�ीबवुा�ंया
�पान हे सेव� अमतू� गणु �या�ंया आ�याला यऊेन समतू�
झाल हेोत.े

बवुा आता पहाट चेार वाजता उठुन �ातः�मरण क�न
योगा�यास करीत.खर �ेहणज आेता योगा�यास तरी
कशासाठ� करावयाचा? आता �याचंा सबंधं ��य�
भगवान �ीद�ा�येाशंीच यते होता. योगा�यास क�न
जो आ�मसा�ा�कार साधावयाचा होता तो बवुानंा
आता साधला न�हता, अस �ेहण�याच धेाडस कोण
करले? पण �यानंी नहेमीचा योगा�यास चकुवला नाही.
पणूा�वतार भगवान �ीगोपालकृ�णनाथमहाराज स�ुदा
�ा�हम�ुता�वर उठूनयोगसाधना करीत असत.
खचेरीम�ुा आ�ण व�ोलीम�ुा याचंा अ�यास मा�
बवुानंी आपला गहृ�था�म सपं�यावर केला.
एका �ीरामनवमीची अशी गो� सागंतात क�, �या
�दवशी सकाळ� बवुानंी नद�वर जाऊन ब�तीची ��या
केली. ब�तीची ��या कर�यासाठ� त पेपईची नळ�
वापरीत. पोटातील मळ जाऊन पोट अ�धक श�ुद �हावे
�हणनु �यानंी प�ुहा एकदा ब�तीचा �योग केला,



�यामळु पेोटातील सव� मळ बाहरे पडनु �यानंा फार
थकवा आला. च�कर यउेन त तेासभर बशे�ुद होऊन
पडल.े श�ुद�वर आ�यानतंर �यानंा �ीरामनवमीची
आठवण झाली. अगंात श�� नस�यामळु थेोडावळे
चालत व थोडावळे थाबंत त मे�ंदराम�य येऊेन प�चल वे
�ीदवेासंमोर �नजनू रा�हल.े �ीदवेासंमोर काही फळे
होती. ती खा��यावर �यानंा �शारी आली.
योगा�यासानतंर शौच, मखुमाज�न व �नानस�ंयाद�
आटोपनु बवुा म�ंदरा म�य �ेीद�मतू�ची पजूा करीत.
भगवान �ीद�ा�ये �याचंाशी बोलत असत, इतकेच
न�ह,े �ीदवे भ�ाकंडनू आपल केोडकौतकु करवनू
घते होत.े म�ंदरा�या पाठ�माग वे उतर�ेया बाजलूा
बवुानंी फुलझाड वे तळुशी लाव�या हो�या. �या�ंया
जवळ �व�ा�यास �शक�यासाठ� यणेार �ेव�ाथ� या
फुलझाडाचंी काळजी घते. पजूसेाठ� ताजी फुल वे
तळुशी बवुा �वतः खडुनू आ�णत.ज�मनीवर गळनू
पडलले फेुल �ीदवेानंा चालत नस.ेसरुवाती-सरूवातीला
रोज महा�यास क�न �ीदवेाला ��कदा�शनी होत अस.े
पढुे जसजसा �ाप वाढू लागला तसतस देररोज एकाच



��ावत�न होऊ लागल.े पढुेपढुे तर फ� प�ुषस�ुानचे
अ�भषके होऊ लागला. अथा�त ह सेव� बदल
�ीदवेा�ंयाच आ�ने हेोत गले.े ह पेाहील �ेहणजे
भ�ाची काळजी �ीदवेा�ंशवाय कोणाला असणार! या
वचनाची ��चती आ�या�शवाय रहात नाही.
जप वगरै रेोजच केम� पजूा झा�यावर होत अस.े अगद�
सरुवातीला �ीदवेानंा नवै�े समप�ण क�न बवुा
जवे�यासाठ� घरी जात. पण तथे �ेीग�ु�ादशीचा
प�हला उ�सव झा�या�दवसापासनू बवुानंी घरी जाणे
बदं केल.े �यानतंर �यानंी कोरडी �भ�ा माग�यास
सरुवात केली. त �ेभ�ा एकाच घरी मागत असत.
�भ��ेन यतेाना �वयपंाकाला लागणार सेरपण �वतः
गोळा क�न आणावयाच.े असा बवुाचंा दररोजचा �म
होता. �भ�लेा जाताना रज�वला ��ी �क�वा अ�ंयज
��ीला पड�यास �या �दवशी �भ�ा न करता ते
उपोषण करीत असत. �भ��ेन आ�यावर �नान क�न
म�या�हस�ंया, ��हय� वगरै आेटोपनु मतू�ची पजूा
करावयाची व आणल�ेया �भ�तेनू व�ैदवे नवै�े, क�न
मग �वतः भोजन करावयाच अेसा �याचंा �नयम होता.



ता�ंळ व मगुाची डाळ एक� क�न बवुा �वतः
�वयपंाक करीत. म�ंदराला कोणीतरी एक गाय �दली
होती, �तच �ेध व तपु त �ेवयपंाकाला वापरीत असत.
�शज�वल�ेया अ�ातनू गो�ास व अ�तथीसाठ� भोजन
बाजलूा काढून उरललेा भाग बवुा �वतः �हण करीत
असत. �वयपंाकाची भाडंी त �ेवतःच घाशीत. पढुे पढुे
बवुाचंा एक भाचा �या�ंयाबरोबर राहत अस.े �याला
बवुा�ंया �वयपंाकाची भाडंी घासावयाच भेा�य लाभले
होत.े कोणी काही �वचारावयाला आल तेर �या�ंया
��ाचंी उ�र बेवुा �पारी दते. कधी परुाण सागंत.
स�ंयाकाळ� �नानस�ंया झा�यावर �ीदवेानंा धपु घालनू
आरती करीत असत. रा�ी म�ंप�ुप होऊन शजेारती
झा�यावर �ीदवेानंा पलगंावर �नज�व�यात यते अस.े
�यानतंर बवुाचं �ेथंवाचन होत अस.े नतंर प�ुहा
योगा�यास क�न मग त झेोपावयाला जात असत. बवुा
दवेळातच झोपत असत. �याचं अेखडं नाम�मरण चालु
अस.े या काळात त पेणू�पण �े�चय�व�ृीन रेा�हल हेोत.े
�ीदवेाचंी आ�ा झा�या�शवाय गहृ�था�म स�ु
करावयाचा नस�यामळु �ेीदवेाचंी आ�ा होई पय�त
�यानंी �व�ीसबंधं मळु�च केला नाही. अपवू� व कठोर



आ�मसयंम क�न त रेा�हल.े मा� सौ. अ�पणूा�बा�चा
रोज सकाळ� �ीदवेापंढुे सारवनू, रागंोळ� घालनू
जा�याचा व �पारी जवे�यापवू� दवेदश�न क�न,
तीथ��साद घऊेन जा�याचा �नयम होता.
थोरल मेहाराज व �श�य शकंा समाधान
�श�य:- अनबुधंचत�ुय कोणत�?
ग�ु:- �वषय, �योजन, सबंधं आ�ण अ�धकारी हअेनबु�ं
चत�ुय होय. वदेातंशा��ाचा ��ह �वषय, मो� �योजन,
बो�यबोधकभावसबंधं, साधनचत�ुयसपं� �माता
अ�धकारी होय. �ा�णान�च बहृ�पतीसव, आ�ण
���यान�च राजसयूय� करावा. �या�माण�च या
अ�धकाया�न�वदेातं �वण करावा.
�श�य:- चार साधन�कोणत�?
ग�ु:- �न�या�न�यव�त�ुववके (�वचार), इहाम�ूाथ�भोग
�वराग (वरैा�य). - शमा�दषटक् व ममु�ुा (मो�ाची
इ�छा) ह� चार साधन�; �यातंनू ��ह स�य, आ�ण जग
अ�न�य (�म�या) असा �वणान�होणारा �वचार ह�प�हल�
साधन होय. या लोकातंील ��ीभोगा�द व �वग�



अमतृपाना�द ह� सव� अ�न�य जाननू कु�या�या
ओक��माण��या �वषयाचंा वीट मानण�ह��सर�(वरैा�य)
होय. १ शम, २ दम, ३ उपर�त, ४ �त�त�ा, ५ ��ा, ६
समाधान ह�शमा�दषटक्. �वषयाकंडनूमनाला वळवनू
�व�प� ठेवण�तो शम (शा�ंत). बा����याचंा �न�ह
करण�(�वाधीन ठेवण�) तो दम. २ उपर�त �हणजे
स�ंयास तो न घडले तर �न�कामकमा�न�ुान �क�वा
�वहारलोप करण�. ३ �ार�धान��ा�त झालले�शीतो�ण
�:खा�द सहन करण�ती �त�त�ा. ४ ग�ुवा�यावर
�व�ास ठेवण�ती ��ा. ५ �वणा�दक होत असतां
मनाच सेमाधान करण�ह सेमाधान. ६ ह� सहा �मळनू
शमा�दषटक् होय. चोह� बाजूंन� घर जळत असता धंन,
धा�य, ��ी, प�ुा�दकालंा सोडनू घरधनी
�वतापोपशा�ंयथ� आपणच बाहरे पडनू तापशातंीची
जशी इ�छा क�रतो, तशी ससंा�रक ताप�य शमन
कर�याची जी ती� इ�छा होण�ती ममु�ुा होय.

�श�य :-ही चाह� साधन�पा�हजते काय?

ग�ु:- �क�यकेाला �न�या�न�य �वचार जाहला तरी
�वषया�भलाष असतो तो �ानाला ��तबधंक होतो.



�हणनू वरैा�य पा�हज वे त�असताहंी �क�यकेाला
कोपताप होतो, �हणनू शमा�दक पा�हज वे तहेी असले
तथा�प सगणुोपासकाला मो�ाची इ�छा होत नाह�
�हणनू ममु�ुाही पा�हज.े अशा अ�धकाया�न�हात�
उपहार (नजराणा) घऊेन ग�ुला शरण जाऊन �ाथ�ना
करावी क�, ह भेगवत ज्ीव कोण, ई�र कोण, जग कस�,
ह��य कोठून उ�प� झाल�व याचा उपरम कसा (शातंी)
होईल असा �� करावा. ��ुत� (लोक� नाना योनी
�फरता �ंफरता शंवेट �ार�धवश�वरैा�य उ�प� होत�-
�यान��ानाक�रता �ंीग�ुला (शा�द�ान आ�ण
��ानभुव असणाया� प�ुषाला हाती स�मधा घऊेन
शरण जाव�) �म�ृत� (त�वदश� �ानी ज,े �यानंा नमनू
�� क�न सवेने�त��ान जाणाव�तचे उपदशे करतील )
असा �श�य शरण आ�यावर ग�ु स�व, रज, तमोगणु�,
ई�र, जीव आ�ण जग��व �कार सागंनू
करतलामलकवत आ्�मबोध करतात. अशा
अ�धकाया�ला अश� साधन�व तो ग�ु �मळण�हा
ई�रान�ुह आ�ण याला पवू�प�ुयोदयच पा�हज.े ह��ान
दणेारा ग�ु ई�रच जाणावा. �या�या �साद�जो



जीवा��याचा आ�न ��ाचा भदे �नरसनू टा�कतो तो
म�ु होतो.
�ी. प. प. वासदुवेानदं सर�वती ट��य �ेवामी
महाराजानी रचल�ेया �तो�ाचं फे�लत
१. घोरक�ो�दरण �तो�- आक��मक अ�र�ाचे
(सकंटाच)े �नवारण करणार आे�ण भ��वा�स�याने
ओत�ोत भरलले �ेतो� �हणज आेप�ी �नवारणा�या
आ�या��मक �व�पाच �ेा�य��कचआह.े

२. �ीद�माला म�ं- रोज मनोभाव केमीत कमी १०८
वळेा जपला असता मानवी दहेाचचे तीथ���े होत.े

३. �ी द�ा�ये कवच- सव� शारी�रक सरं�ण.

४. �ी द��तो�- राग कमी होण,े मनशातंी व
र�दाबाचा �वकार कमी होण.े

५. �ीपादव�लभ�तो�- दहे�पी �ीसदग�ु�ा�तीसाठ�.
६. अपराध�मापन�त�ुत- �न�य पजूा के�यानतंर
�हणावयाच �ेतो�.

७. �ी द�भावसधुारस�तो�- पणू� वाचनान �ेीग�ुच�र�



वाचनाच फेल �मळत.े (म�ं �ं ६३ भगवदभ� सतंान
हो�यासाठ� व म�ं �ं ६६ पोट�खी कमी हो�यासाठ�
अस सेा�ंगतल आेह.े)

८. �ी स�तशतीग�ुच�र�- घराम�य अेखडं शातंता
राह�यासाठ�, उ�म आरो�य व मनकामनापतू�साठ�.
९. �ी द�लीलामतृा��धसार- घराम�य अेखडं शातंता
राह�यासाठ�, उ�म आरो�य व मनकामनापतू�साठ�.
१०. �ी द�माहा��य- घराम�य अेखडं शातंता
राह�यासाठ�, उ�म आरो�य व मनकामनापतू�साठ�.
११. वासदुवेमननसार- �पचंाम�य रेा�न अ�या�म कसे
साधाव.े

१२. साथ� बाला�शष�तो�- कुमाराना क कुमा�रकानंा
��, नजर लाग नूय वे अभ�कानंा �हा�द पीडा पासनू
म�ु करणार.े

१३. म�ंा�मक�ोक- जप कसा करावा, कज�
�नवार�याचा व सौभा�याचा म�ं..

१४. चा�षुोप�नषद- डो�याचं सेव� �वकार व नबंर कमी



हो�यासाठ� व वशंाम�य केोणालाही न�े�वकार न
हो�यासाठ�.
१५. मशे कंेश संशु�भुंभवुनवनवह मंारह रं�न र�न ।ं
व�द �ेी दवेदवे संगुणुग�ुग�ुं �ीकर कंंज कंजम ।।
थोर�या महाराजा�ंया च�र�ातील �वशषे
थोर�या महाराजा�ंया च�र�ात �यानंा �या�ंया आय�ुयात
दोन वळेा सप� दशं ,तीन वळेा महामारी, एक वळे
स��पात, दोन वळेा महा�ाधी, दोन वळेा कोड, इतके
रोग उ�प� झाल,े स�ंहणी अथा�त अ�तसार �ाधी �ह
कायम माग हेोती. पाणी �या�यावर या �ाधीचा उ�के
जा�त होत अस.े सामा�य मन�ुयाला इतके रोग झाले
असत तेर तो तग ध� शकला नसता पण द� �व�पी
अशा थोर�या महाराजानंा काय अश�य आह.े व�तुंड
कवी�र महाराजानी ह सेा�ात द� महाराज आहते हे
सा�ंगतलहेी होत.े स�ंहणी हा आजार �यानंा उ�प�
�हायला कारण एक मन�ुयान केेललेा अ�भचारक
�योग होय, पण ह ओेळखनू दखेील �यानंी �याचा
��तकार केला नाही .

�तलकवा�ाला आठवा चातमुा�स झाला त�ेहा तलेगुू



�लपीतील कूम�परुाण �यानंी दवेनागरी भाषते
भाषातं�रत केल,े तलेग भूाषा? बढवाई�या
चातमुा�सानतंर महाराज ज�ेहा न�ृस�हवाडीला आले
त�ेहा पढंरपरू त वेाडी अतंर केवळ एका �दवसात पार
केल,े न�वद त शेभंर मलै अतंर एका �दवसात? �वतः
डॉ�टर असल�ेया ताटके याचंा हा�ा �णआजार
�यानंी बरा केला (हा आजार व�ैक शा��ात असा�य
मानला जातो) अस अेस�ंय चम�कार त �े�य� द�
महाराज अस�याची सा� दते आहते. द� सा�ह�य
�हणाल तर �याची तलुना कशाशीच करता यते नाही.
केवळ आद� शकंराचाय� ह एेक नाव �या�ंया बरोबरीने
यते,े आणखी कोणी नाही.
फार पवू�ची गो�, मी �ी��े न�ृस�हवाडी यथेे
तीथ��पासंोबत असताना वदेशा��सपं� बापशूा��ी
कोडणीकर याचंकेड रेाह�याचा यो�य आला, थोर�या
महाराजानंी केल�ेया कृ�णा लहरी�या अथा�वर त �ेवतः
बराच वळे बोलत होत.े ��यके ओवीच चेार चार अथ�,
एक �व�ण पु�,े एकआकाश प�,े एक कृ�णामाईला
उ�शेनू, एक द�ा�ये प�.े एकेक�ोक �हणज दे�



सा�ह�यातील एकेक र�न आह.े

�ीवासदुवेानदं सर�वती �वामीमहाराज �वास करीत
करीत �ीगगंो�ीला आल (ेशके १८१६-१७. इ.स.
१८९३-९४). �ीगगंो�ी �हणज �ेीगगंामातचे मेदं�र.
एका �हमनद�पासनू �ीगगंचेा उगम झाला आह.े या
�हमनद�च पेाणी एका गोमखुातनू पड�याची �व�था
केली आह.े हा �ीगगंचेा खरा उगम अ�तशय �ग�म
अशा थडं �दशेात आह.े सामा�य या�के�ंना तथेपय�त
जाता यते नाही �हणनू �ीमदा�शकंराचाया�नी �वतः
जथे �ेथम �नान केल तेथेचे �यानंी �ीगगंो�ी�या
म�ंदराची �थापना केली. �ीगगंो�ी म�ंदर गोमखुापासनू
जवळजवळ पचंवीस मलैा�ंया अतंरावर आह.े या
म�ंदराजवळ ज केंुड आह �ेयाला भगीरथ �शळा
�हणतात. या�के� याच कुंडाम�य �ेनान करतात; पण
काही या�के� पढुे जाऊन गोमखुाजवळ�या �वाहात
�नान करतात. यथेील �वाह मळू �हम नद�चाच �वाह
अस�यामळु �ेयातील पाणी अ�तशय थडं असत.े

�ी�वामी महाराजानी गोमखुाजवळ �नान केल.े �नान
करताच �याचं शेरीर �हमदशंान बे�धर झाल वे त पेार



गारठून गले.े �यानंा कसलीही हालचाल करता यईेना.
जणकूाही का�वत �्क�वा �थानवुत अ्चतेन अव�था
�यानंा �ा�त झाली. �याचंी ही अव�था तथेील
या�के�ं�या नजरलेा यतेाच �या�ंयापकै� कोणीतरी
�ी�वामीमहाराजाजंवळ पटेललेी शगेडी आणनू ठेवली.
�ी�वामीमहाराजाचंा दहे यावळे� थडंीन येवेढा गारठला
होता क�, �याला चतेना आण�यासाठ� �दल�ेया
आगी�या शकेान �ेया�ंया अगंावरील शमे जळनू काही
�ठकाणी कातडीस�ुा भाजली. बया�च वळेान तेे
भानावर आल.े �यावळे� �या�ंया कानावर अस शे�द
आल,े "उठ अ��नजवळ बसनू शकेतोस काय?" ह शे�द
कानी पडताच त उेठून शगेद�पासनू �र गले.े
स�ंयाशा�म ��वकार�यानतंर स�ंयाशान अे�नीला �पश�
करावयाचा नाही असा �नयम अस�यामळु एेवढाच एक
�नयमभगं आप�या हातनू घडला, असे
�ी�वामीमहाराज आप�या उ�राय�ुयात सागंत असत.

�ीवासदुवानदंसर�वती �वामी महाराजा�ंया �हमालय
या�तेील एक हक�कत �ी. गगंाधरपतं व�ै यानंी
पढु�ल�माण �ेल�न ठेवली आह.े �ी�वामीमहाराज



�ीब��नारायण आद� उ�र या�लेा गले हेोत.े एके
�दवसी सोबतची मडंळ� पढुे �नघनू गलेी व �यानी
च��वर राहा�याची जागा वगरैचेी आपआपली तजवीज
लावनू घतेली. मा� �ी�वामीमहाराजानंा स�ंयाकाळचे
आ��हक उरकावयाच अेस�यामळु ते �ेथम नद�काठ�
गले,े आपल सेायकंाळच आे��हक उरकून जवळ जवळ
दोन तासानंी त चे��वर आल.े �यावळे� तथेील च��वर
राह�यास तसभूरही जागा �श�लक न रा�ह�याने
चौक�दारान �ेयानंा अस सेा�ंगतल के� "या �ठकाणी
आता उतर�यास एकाही माणसास जागा बाक� रा�हली
नाही. आपण फार रा� क�नआलात. यामळु मेाझा
नाईलाज आह.े आपणआपली सोय �सरीकड लेावनू
�या." ह ऐेकताच "ठ�क आह"े एवढेच
�ी�वामीमहाराजानंी �याला उ�र �दल.े �यानतंर
च���या बाहरेच कोठे बसता यईेल का व कशाचा तरी
आसरा घतेा यईेल का ह पेा�हल.े त�ेहा �यानंा �भ�तीला
बाह�ेन एक कोनाडा अस�याच वे �यात एका
माणसाला सहज बसता यईेल एवढा तो मोठा
अस�याच ले�ात आल.े �ी�वामीमहाराज �या
कोना�ात बसल वे रा�भर �यानंी सयू�भदे� �ाणायाम



क�न �या महाभयकंर अशा कडक थडंीच �ेनवारण
केल.े

जशी रा� होत गलेी तशी थडंी वाढत गलेी व बफ� ही
पड लूागला. धम�शाळ�ेया आत�या लोकाना दोन दोन,
तीन तीन �लकँेटानी सधुा थडंीच �ेनवारण होईना.
कशीबशी रा� काढली. पहाट झाली. बाहरे
�ी�वामीमहाराज कुठ�या अव�थते �दसतील अशी
सवा��या मनात भीती होती. दरवाजा उघडला. सव�
भयभीत नजरने �ेी�वामीमहाजाकंड आेल.े बघतात
तर काय? �ी�वामीमहाराज �यानम�न बसलले �ेदसले
व �या�ंया शरीरावर घामाच �ेब�� �दसत होत!े

अवधतू�च�तन �ीग�ुदवेद�
एका �ठकाणी �ी प. प. वासदुवेानदं सर�वती �वामी
या�ंया या�ंया पायावर डोके ठेऊन दश�न घ�ेयास एक
म�हला न मेहाराज समोर इ�छा �� केली �या वळेसे
�ी �वामी महाराज �हणल तेस देश�न घतेा यणेार
नाही,परत परत ती म�हला �वनवणी करीत होती �यावर
महाराज �हणल ठे�क आह उे�ा य आे�ण सोबत शरेभर
�वारी घऊेन य तेी हो �हणाली आ�ण �वचार क�



लागली �वारी कशा करीता असले,�सर �ेदवशी ती
�वारी घऊेन आली आ�ण महाराज समोर दश�न करीता
उभी राहीली,सवा�च देश�न झा�यानतंर �या म�हलाला
�हणल आेधी पायावर �वारी टाक मग दश�न घ �ेवारी
पायावर टाकताच �वारी फुटनू ला�ाचंा ढ�ग झाला
आ�ण महाराज �हणल घे देश�न आता....
म�हलान देश�न न घतेाच हाथ जोडल.े

याच केारण स�ंयासाच देश�न म�हलाना पायावर डोके
ठेऊन घतेा यते नाही.
�ीशा�ीबवुानंी ज�ेहा तो �साद �यावयाच नेाकारले
त�ेहा सौ. अ�पणूा�बाई �यानंा अस �ेहणा�या क�, "हा
�साद आह,े पा�हज तेर आता खाऊ नका, पण तो
घऊेन बाधंनु ठेवा."�या�ंया सागं�या�माणे
�ीशा�ीबवुानंी तो �साद फड�यात बाधंनु ठेऊन
�दला.मा� �यानंी तो �हण केला नाही. उभयतानंी एका
धम�शाळते म�ुकाम केला होता. रा�ी �व�ात
�ीपाडंरुगंान येऊेन �यानंा अस �ेवचारल के�, "आमचा
�साद त�ुही का �हण केला नाही?" ह ऐेकताच बवुा
अस �ेहणाल के�, "तो �साद बाजार�या भाजल�ेया



डा�याचंा होता. अस बेाजारातील ओल के�न
भाजलले डेाळ �ेा�णान खेाऊ नय अेस शेा��ाने
सा�ंगतल अेसनु, ह शेा�� आपणच �नमा�ण केल आेह.े
आ�ही त पेाळतो. शा��पालनासाठ� आप�या हात�या
�सादाचा अवमान करावा लागत आह येा ब�ल �मा
असावी. पण शा��पालनाच �ेीद आ�ही सोडणार
नाही." बर तेर! नका खाऊ." अस �ेहणनू �ीदवे अ��य
झाल.े सकाळ� जाग झेा�यावर बवुानंी �सादाची
परुचुंडी शोधली, पण ती नाहीशी झाली होती. �ीदवेानंी
आपला �साद परत नलेा होता.
अशा �कार �ेी�वामीमहाराजानंी उ�या आय�ुयभर
कटा�ान वे काटकेोरपण शेा��प�रपालन केल.े या
बाबतीत �यानंी माणसाशी तर नाहीच नाही, परतंु
�ीदवेाशंीही कधी तडजोड केली नाही आ�ण ते
आप�या �न�यापासनू कधी ही ढळल नेाहीत. �ी��े
पढंरपरू�न �ीशा�ीबवुा बाश�ला �ीअबंरीषवरदाचे
दश�न �यावयाला गले.े यथे �ेी��े माणगावच �ेी
द�शुा�ी साधल रेहात होत.े �यानंी �ीशा�ीबवुानंा
पाहील.े आप�या मातभृमूी�या सपु�ुाची भटे झाली



�हणनू �यानंा आनदं झाला. �ीवासदुवेशा�ी यानंी
काही �दवस आप�या घरी रहाव अेसा �ी. साध�यानी
�यानंा आ�ह केला. �या�माण ते तेीन �दवस �या�ंया
घरी रा�हल.े �याकाळात एके �दवशी �ी.साधल बेवुानंा
वाटखचा�साठ� सहा �पय देऊे लागल,े पण �यानंी ते
पसै घे�ेयाच नेाकारल.े शवेट� बवुा बाहरे ग�ेयाच पेा�न
�ीद�शुा��ी यानंी त पेसै बेवुा�ंया नकळत �या�ंया
कर�ंात ठेवल.े बवुा बाह�ेन यतेाच त �ेी द�शुा�ी
यानंा अस �ेहणाल के�," आम�या �ीदवेानंा आता ��
स�ंह करावा अस वेाट लूागल आेह.े" ह ऐेकुन आप�या
अपरो� घडल�ेया गो�ीस�ुा जाण�या�या
�ीशा�ीबवुा�ंया साम�य� ब�ल �ीद�शुा�ी यानंा फार
आ�य� वाटल.े

अ�कलकोटच �ेवामी समथ� महाराज व य�तच�वत�
वासदुवेानदंसर�वती �वामी महाराज
�ी क�तरु येानंी यती�र प�रया�ा या �वामी
महाराजा�ंया च�र�ात एक �व���ातं सा�ंगतललेा आह.े
वासदुवेानदंसर�वती �वामी महाराज या�ंया �व�ात
एकदा अ�कलकोटच �ेवामी समथ� महाराज आल.े



�यानंी ज�ेहा द��भूंना �वचारणा केली क�, ह केोण
आहते? त�ेहा द��भूंनी उ�र �दल के�, ते
अ�कलकोटच �ेवामी समथ� महाराज असनू त �ेहणजे
माझाच द�ावतार आहते. ह ले�ात घऊेन त �ूया�ंया
दश�नाला जा. अथा�त द��भूं�या आ�नेसुार
य�तच�वत� वासदुवेानदंसर�वती �वामी महाराज
अ�कलकोट�या �वाम��या दश�नाला गले वे �याचं मेन
�स� झाल.े

�ीग�ु�तो�
भाव�नमूं�ीग�ु�या पदासी । ज आेपदासी ह�र दे
पदासंी ।
दासीपरी �ी न�म �या पदासंी । यासी भज तेो न�मत�
पदासंी ॥ १ ॥
सतत�वनतग�य ��े ��ा अंग�य । सदय�दयल�य
�ा�थ�ती �यासी स�य ।
समद �वमद होती य��साद ने हो ती । कुग�त सगु�त
दतेी �या पदा ह �ेवनतंी ॥ २ ॥
ग�ुपदा �वपदापहरा सदा । अभयदा भयदामयदारदा ।



�तवदा�यमदा तव दा�य द ।े अमददा गदहा न कुदा�य
द ॥े ३ ॥
नम�त भेवार नेम�त शेतार ।े नम�तऽेघवरै �ेश�त�ेक��
।
नम�त खेलार �ेवह�त�ेदा� ।े नम�तऽे�रवरै सेम�त�ेस�े
॥ ४ ॥
ग�ुपद मद वारी सव� भदेा �ंनवारी । ग�ुपद गद वारी
सव� खदेा �ंनवारी ।
सतत �वनत होता वंा�र ज�आपदासंी । सतत �वनत
होऊं आ�ह� ही �या पदासंी ॥ ५ ॥
भाव�पठ�त ज लेोक ह�ग�ु�तो�पचंक । तया हंोय �ान
बर�वासदुवे �हण �ेवर�॥ ६ ॥
॥ इ�त �ी परमहसं प�र�ाजकाचाय� �ीवासदुवेानदं
सर�वती�वर�चत �ंीग�ु�तो� संपंणू�म ॥्
॥ �ीग�ुचरणाप�णम�त ॥ु

प. प.ू �ी वासदुवेानदंसर�वती �वामी महाराज याचंा
�हमालय या�तेील �सगं



�ी वासदुवेानदंसर�वती �वामी महाराज ह पेराकोट�चे
द�ोपासकआ�ण द�भ� होत.े �याचं सेपंणू� जीवन हे
द�मय आ�ण द� आ�ते होत.े द� महाराजाचंी आ�ा
झा�या�शवाय त केुठलहेी काय� करत नसत आ�ण यदा
कदा द�ा�येा�ंया आ�चे उं�लघंन झालचे तर ता�काळ
�याची ��चती आ�या�शवाय राहत नस.े �वामी महाराज
सपंणू� द�मय होत.े ही भ��ची सग�यात ��े अव�था
आह �ेजथ भे�आ�ण भगवतं �ात काही अतंर राहत
नाही आ�ण �हणनूच �वामी महाराज सा�ात
द��व�पचआहते. �ी वासदुवेानदंसर�वती �वामी
महाराजानी आसते �ुहमाचल पायी �वास केला. हा
सपंणू� �वास द� महाराजा�ंया आ�ने आे�ण अ�रशः
�या�ंया सागं�या�माण हेोत अस.े �ाच �वासात �वामी
महाराज �या�ंया �हमालयातील वा�त�ात असतानाचा
हा एक �सगं आह.े

प. प.ू �ी वासदुवेानदंसर�वती �वामी महाराज एकदा
�हमालया�या एका तळा�या काठाव�न जात असताना
अचानक �यानंा �या अध� बफा��छा�दत �हमतळा�या



थरावर कंपन आेढळली ती पा�न एका एक� �वामी
महाराज �त�ध झाल हेळ हूळ तूी कंपन वेाढत गलेी
आ�ण थो�ाच वळेात �या अध� बफा��छा�दत
जलाशयातनू एक �स� योगी वर आल आे�ण �वामी
महाराजानंा पा�न �यानंी नम�कार केला आ�ण भा�य
केल �ेक आ�ही अनकेानके वषा�पासनू अग�य अ�या
�ठकाणी बसनू तप�या करीत आहोत तरी स�ृी म�ये
होणार बेदल आ�ण श��ची उलाढाल आ�हाला �ात
आह.े तसचे क�लयगुातील अवधतूाचं सेा�ात
अवतार�व�प आपण प. प.ू वासदुवेानदंसर�वती
�वामी �ा नावान आेसते �ुहमाचल लोकोधाराथ� यती
�पात सचंार करीत आहात ह आे�हाला अतंर�ानाने
कळल आेह.े अशा परमहसं �च�मय मतू�च देश�न झाले
ह आेम�या तपचरणाच फेळ आह.े अस �ेहणनू �या
�स� यो�यान पेनु� �वामी महाराजानंा वदंन केल.े
�वामी महाराजानंी नारायण असा आशीवा�द �दला
आ�ण त येोगी आप�या तपः�थानी तळा�या आत प�ुहा
तप�य�त �वलीन झाल आे�ण �वामी महाराज �तथनू
�नघनू गले.े

�ी प.प.वासदुवेानदं सर�वती �वामी �ीग�ुमहराजाचंा



�श�यप�रवार
१ प. प. �ी��ानदंसर�वती (मोघ)े �वामी, �गा�घाट
काशी
२ �ी �वनायक रामच�ं तथा प. प. �ीपणूा�नदंसर�वती
(प�डस)े �वामी, आयनी - मटेे
३ �ी नारायण ल�मण तथा प. प. �ी
न�ृस�हानदंसर�वती (द���त) �वामी, औरवाड
४ प. प. �ी नारायणद�ानदंनदंसर�वती �वामी,
नायकोटवाडी
५ �ी प.ू वामनराव तथा बाबाजीमहाराज �ाम�थ,
लोधीखडेा
६ �ी �व�ण गूो�व�द तथा प. प. �ीआ�मानदंतीथ� (मोघ)े
�वामी, गढवाल, उ�रकाशी
७ �ी क�याणभाई दसेाई तथा प. प. �ी
योगानदंसर�वती (गाडंा), �वामी, गुंज
८ �ी प.ू धुंडीराजमहाराज कवी�र, न�ृस�हवाडी
९ �ी प.ू यो�गराज वामनराव द�ा�ये गळुवणीमहाराज,



पणुे
१० ��चारी, राजयोगी �ीसीतारामबवुा ट��य,े �झरी
११ �ी प.ू पाडंरुगं �व वळाम तेथा �ीरगंावधतूमहाराज,
नार�ेर
१२ �ी प मूात�ड श जंोशी तथा नानामहाराज तराणकेर,
इ�दौर
१३ �ी ह. भ. प. �व�णबुवुा कृ पटवध�न मौज पेो�ह�डी
खु
१४ �ी प.ूगणशेपतं � संातवळकेर, कोलगाव
१५�ी प.ू गोपाळबवुा राजा�य�, (प�ंडत) सोलगाव
१६ �. यो�गवर �ीनरहरी वा �दवाण तथा द�महाराज
अ�केर, आ�ा
१७ �ी प.ूगो�व�दमहाराज प�ंडत, �स�ी
१८ �ी शकंर शा��ी कुलकण� तथा प. प. �ी जगदग�ु
शकंराचाय��वामी, �शरोळकर
१९ �ी प.ूकृ�णाजी सखाराम तथा प. प. �ी�शवानदं
(ट��य)े �वामी, पागंरे



२० �ी.प.ूसखाराम रामच�ं तथा प. प. �ी
केशवानदंसर�वती (ताबं)े �वामी, इ�दौर
२१ �ी प.ू वामनराव �व�ण तूथा काकामहाराज
खानोलकर,साळगाव
२२ �ी प.ू �नळकंठ अनतं तथा भाऊमहाराज करदं�कर,
बोरीवली – खोपोली.
नम�दा माता व थोरल �ेवामी महाराज, शके १८१८
(ई.स. १८९६) मधील एक �� �सगं
��हावता�त गगंातीर� �ीवासदुवेानदं सर�वती �वामी
महाराजाचंा म�ुकाम होता. महाराजानंी आप�या
तीरावरही याव अेस�नम�दा नद�ला वाटनू �तन�
महाराजानंा ��ातं दऊेन आपली इ�छा कळवली. पण
�तकड मेहाराजानंी ल� �दल नेाही. पढुे एकाएक� असा
चम�कार घडला क�, एका �ा�हणा�या अगंावर फोड
झाल हेोत वे तो फार गाजंला होता. �याला कोणीतरी
सागंीतल के� त मूहाराजा�ंया पायाचं तेीथ� घतेल तेर
तझुा रोग बरा होईल. तो �ा�हण सधंीची वाट पा�ं
लागला.



एके �दवश� महाराज �ल�ह�यास माडंी उपडी क�न
बसल हेोत.े �या वळे� �याचं पेाय माग�होत.े �ा�हणान�
ती सधंी साधनू पाठ�माग जेाऊन महाराजा�ंया पायावंर
पाणी घातल�व �यानंा �शवनू त सेव� तीथ�जल गोळा
क�न �पऊन टाकल वे अगंाला लावल.े महाराजानंी
एकदम माग वेळनू अस केर�याच केारण �या
�ा�हणाला �वचारल,े त�ेहा �यान �ेाध��या प�रहाथ�
एका�या सागं�याव�न आपण अस केेल आेह,े असे
सागंनू अपराधाची �मा मा�गतली. महाराज लगचे
उठून गगंवेर जाऊन �नान क�नआल पेण �या�ंया
�च�ास समाधान वाटनेा. रा�ी �व�ातं एक चाडंाळ�ण
महाराजानंा �शवली. �यानंी लगचे उठून दवेाच �ेयान
केल.े सकाळ� उठून पहातात त� सव� अगंभर फोड
उठल आेहते. �या रा�ी ��ृातं झाला क� 'अनअ�धकारी
माणसाला पायाच�तीथ� �द�यामळु हेा �ास भोगावा
लागला. तथा�प ह केृ�य ब�ु�पवू�क घडलले�नाह�.
क�रता तंीन �दवस नम�दचे �ेनान के�यावर शरीर पवू�वत्
चागंल हेोईल"

�या�माण गेगंचेी अन�ुा घऊेन महाराज �कनारी



य�ेयाक�रता �ं�हावता��न �नघाल.े महाराज नम�दातीर�
नमेावर यथे�यऊेन प�चल वे नम�दामातचेी
नम�कारपवू�क �ाथ�ना केली क� 'मा�या थो�ा
अपराधाब�ल केवढ� ही कडक �श�ा केली?
मा�या�शवाय तझु�मह�व वाढ�वणारा �सरा कोणी
नाही काय?' अशी �ाथ�ना क�न �तथ मे�ुकाम केला.
तीन �दवसातं नम�दामात�ेया �नानान�तो �व�फोटक रोग
बरा झाला. �यावळे� नम�दालहरी �हणनू नम�दचेी �ततुी
केली.
नमेावर ह नेम�दचे नेाभी ना�भ�थान असनू तथे �ेस��ेर
�हणनू ��स� दवे�थान आह.े

सदंभ� �थं: �ी ग�ुदवे च�र�, �व�ावाच�पती, �ी
द�ा�य कवी�र शा�ी
�ीवासदुवेानदं सर�वती ट�ब �ेवामी महाराज �वास,
अ�तु अनभुव
खररेा�न �ी�वामीमहाराज काशी�या वाटलेा लागल.े
यथेनू काशीला जा�याचा माग� अ�तशय खडतर होता.
दोन-तीन �दवसाचंी वाट होती व तीही जगंलातनू जात
होती. �ापदाचंी भीतीही होती. �यामळु सेव� मडंळ�नी



�ी�वामीमहाराजानंा असा आ�ह केला क�," र�ेवे
झा�यापासनू या पायवाटने केोणीही �वास करीत नाही.
वाटते घनघोर जगंल असनू तथे �ेह�� पशुंचा �ासही
होतो. �शवाय �वासात दोन-तीन �दवस एकही गाव
लागत नाही. तरी आपण पायवाटने �ेवास न करता
र�ेवनेचे �वास करावा."
खर�ेयातील सव� मडंळ�नी असा �मेान आे�ह केला
असला तरी �या सवा�ना �ी�वामीमहाराज अस �ेहणाले
क�," आतापय�तचा �वास �ीद�महाराजा�ंया आ�नेे
पायीच झाला आह.े यापढुेही तो पायीच होईल.
स�याशानंी वाहनातनू �वास क� नय अेशी शा��ा�ा
आह.े यापढुे �ीद��भूं�या इ�छलेा यईेल तसचे घडले."
अस सेव� मडंळ�ना सागंनू �यानंी आपला पढु�ल �वास
पायवाटने से�ु केला.काशीची वाट �बकट होती, पण
�ी�वामीमहाराजानंा �याच केाय? �यानंी भगवान
�ीद�ा�येाच �ेमरण करीत आपला माग��मण
कर�यास स�ुवात केली होती. वाटते घोर अर�य
लागल,े पण �ी�वामीमहाराजानंा भीती कशाची आ�ण
कोणाची? सव� �व�ाशी एक�प झाल�ेया, �यानंा अर�य



काय आ�ण व�ती असलले गेाव काय? �या�ंया लखेी
दो�ही परम�ेराचीच �प हेोती.
आप�या भ�ाची काळजी भ�व�सल �भलूा होती.
�यावळे� अर�यातनू �वास करीत असताना एक �भ�ल
�ी�वामीमहाराजासंमोर आला आ�ण नम�कार क�न
कोठपय�त �वास करणार अशी �यान चेौकशी केली.
आपण काशीला जावयाला �नघालो आहोत, असे
�ी�वामीमहाराजानंी �याला सागंताच तो �भ�ल �यानंा
अस �ेहणाला क�," �वामीमहाराज! काशी यथेनू फार
�र आह.े कमीतकमी तीनचार �दवस तरी त�ुहाला हे
अर�य तडुवीत जाव लेागले. मा�या मागनु या. मी
त�ुहाला अगद� जवळची वाट दाख�वतो. मा�या
पाठ�मागनू या �हणज झेाल.े" अस �ेहणनू तो �भ�ल
पढुे चाल लूागला व �ी�वामीमहाराज �या�या
पाठ�मागनू चाल लूागल.े दोनतीन तास �या
�भ�लाबरोबर चालनू ग�ेयावर एक लहानशी टकेडी
उत�न त देोघ खेाली आल.े तथेनू समोर �दसणा�या
गावाकड बेोट दाखवनू तो �भ�ल �यानंा अस �ेहणाला
क�," �या समोर �दसणा�या गावात ग�ेयावर तथेनू जो



र�ता पढुे जातो तो सरळ काशीला जातो. "अस �ेहणनू
तो �भ�ल माग वेळलाव अर�यात �दसनेासा झाला.
�ी�वामीमहाराज पढुे चाल लूागल वे �या गावात आल.े
तथे आे�यावर �यानंा अस केळल के�, तीन चार
�दवसाचंी वाट आपण काही घटकामं�यचे चालनू आलो
आहोत. त�ेहा �यानंा �भूंची अत�य� लीला व �याचे
कौतकु पा�न �याच फेार आ�य� वाटल.े तो �भ�ल
�हणज �े�य� �ीद�महाराजच असावते अस �ेयानंा
खा�ीन वेाटल.े �भूंची माया एवढ� अग�य असत के�,
��य� आप�या लाड�या भ�ालाही त आेपणा
�वतःची ओळख पट दूते नाहीत.

�ी टबे��वामी महाराज व वनैगगंा
�वदभा�तील प�ावती/पवनी नावाच �ेाचीन नगर
वनैगगंा आह.े इथ म�य�दशेातील �सवनी यथे उेगम
पावललेी ही नद� द��णवा�हनी आह.े पवनीस ती
पवू�वा�हनी होवनु वाहत �ेहणनु मो� धा�म�क मह�व
आलले हजारो वषा�पासनुच �ह��, बो� ध�म�यासाठ�.
एकोणीसाव शेतकातील कथा. गावात एक �वामी आल.े
पवू�वा�हनी वनैगगंा अन, गावातील तीन शतका�या वंर



असललेी सुंदर �थाप�याची वगेवगेळ� म�ंदर.े बघताच
�याना �स�स वेाटल.े अन �यानंी ठरवल "ेरहाव इेथ"े,
म�ुकाम पडला मग �याचंा. वनैगगंा तीरावरील
वजै�ेराच मे�ंदर. �वयभं अून जागतृ होत.े �यासमोर
घाट होता. �या �ठकाणी एक �थान होत.े �तथ बेलेपान
वा�हल तेर त बेरोबर बडु �ेतथ.े �या �थळ� सार तेो
चम�कार �वह�त �ेा�य��क क�न पहात. �या
वजै�ेरा�या म�ंदरात त उेतरल.े

अप�र�चत होत ते इेथ.े कोणीही ओळ�खच ने�हत.े
अ�ल�तपण वेागत गावकरी. �नम�ही व अ�ल�त त.े
�यानंा �याच केाहीही वाटत न�हत.े रोजच केम�
शातं�च�ान चेाल हुोत �ेयाचं.े

एके �दवशी �वाम�नी पा�यात पाय घातल.े बर वाटल
�यानंा. गारगेार पाणी. अन �धुा तषृा शातं झा�या
सारखी वाटली. सलग उपवास घडललेा होता दोनतीन
�दवस. आजचा चौथा �दवस. "ई�री मज�" �यानंी
�वचार केला. द�गरुो �हणत त बेाहरे आल.े अन ते
�भ�ा मागावयास गले.े �याचंी महती कोणी जानत
न�हत.े अन �नम�ळ, �नम�ही, �न�ा��य, अस तेे



कोणासही सागंत न�हत.े �न�वळ शातं रहात, शातंमतु�.
आजही त एेका घरासमोर उभ रेा�हल.े �भ�ा मागताना
रोज�या सारखच �हडीस �फडीस केल गले �यानंा. अन
आतनु एक ��ी बाहरे आली जलपा� घवेनु. कोण आले
�यानंा �ावयास. माहरेी आललेी मलुगी होती ती. बाहरे
आली, कोण आल ते पेाहवयास. अन �तन �ेवाम�ना
ओळखल.े "इथ हे केस?े" आ�य� च�कत ती ! "अरे
दवेा!" मनातच बोलली ती. "अ�या ��हावत� पा�हल �ेक
�ानंा आपण !" ती पटुपटुली, अन �वाम�ना आत यान !
बोलली. अन वडीलाकंड पेहात �हणाली, "अ�णा, हे
थोर �वामी." अन �तन बेस�यास पाट �दला, पाय धतुल,े
�धाचा मोठा �पतळ� पलेा समोर आणनु ठेवला. अन
�नहेादरान बेोलली, "�या न गोरस!" �तच अेग�यशील
वागण पेा�न त �ेस� झाल.े "सखुी रहा बाळ"
आश�वाद �दधला.
अन �वामी नजरसेमो�न हटताच �तन वेडीलानंा "काय
ह वेागण तेमुच?े बरोबर नाही बर !े मो�े �वामी त!े
��ावत� पा�हलने मी. �याचंा स�मान करण सेोडनु
अपमान कसा करता बर?े" �याचंा झाललेा मान स�मान



पा�हलले सेारकेाही �तन वेण�न क�न सागंीतल.े.

अन अ�णा तफ�सारयृा गावास कळल.े �शड�शडीत
�दसणार,े रागीट वाटणार,े तरी �मेळ असणार,े क�र
धमा�चरण करणार,े श�ु तपाचरणी, �कत�पताका
��स�, एकटचे वजै�ेरास राहणार,े मो�े �वामी
चातु�मास कर�यासाठ� गावात आललेते. ह �ेी ट�बे
�वामी महाराज मळु कोकणातील माणगावच.े आपला
तरेावा चातु�मास करावयास पवनीस आलले.े पण
आरभंी उप�ेा अन अपमानास सामोर जेाव लेागल.े मग
मा� कौतकुान डेो�यावर घतेल.े स�ंयाशी जणानंा दोन
तीन �दवसा�ंशवाय कुठेही म�ुकाम करण मेना, व�य�.
चालत पावसा�यात जाणार कस अेन कुठे? �हणनु
केललेी ही धम�सोय. स�ंयाशी जणाचंा चातु�मास दोन
म�ह�याचंा. आषाढ� त भेा�पद पो�ण�मा पय�त. अन
जवळ नद� असावा हा सकंेत. म�ुयसा नद� नाल ओेढे
वाहत असलले,े �चडं पाऊस �हणनु दोन म�हने
म�ुकाम करावयाची सोय धमा��ने झेाललेी. मग
एखा�ा म�ंदरात, धम�शाळते कुट�त, झोपडीत म�ुकाम
करावा. धम�चचा� धम�गो�ी करा�ा �कत�न �ेवचन,े



उपासना, आराधना करावी. लोकासं उपदशे �ावा,
धमा�चरण �शकवाव,े माग��वाही करवनु �ाव.े हा असा
चातु�मास साजरा करीत असत. परुाण, �वचन,े �कत�न,े
य�याग �वामीपा�पजुा, सवा�ण पजुन, चोळ� बागंडी
नववार दवेनु �ा�णपजुन, अ�दान, ह �ेव��थत
के�या गले,े पवनीत �वामी�या दंखेरखेीखाली.
�वामी कत��कठोर धमा�चरणी |

पण जनासंाठ� दयाळ मूायाळ |ु|

भासता उ� पण मउ मवाळस |े

शातंमतु� �मेळ भु� ��तपाळ |ु|

१९०९ मध हेा चातु�मास अ�धकमास आ�यान पेवनीत
तीन म�हन केेला गलेा. �ी दशप�ु �ेाचं �व�ल
���मणी म�ंदर होत त.े �दवसभर �तथ�या
��बराखाली बसत अन रा�ो म�ंदरात वा�त�ास
असत. पवनीत द�म�ंदर न�हत �ेहणनु �यानंी �वह�ते
द�य�ं तयार करवनु �दल.े �यावर द�म�ंदर
उभार�यास सागंीतल.े १९०९ मधली �थापना
म�ंदरातील पचंधात�ुया द�ग�ु मतु�ची ती चोरी गलेी.



मग १९७८ मध सेगंमवराची मतु� बसव�यात आली.
�हची उपासना �व�रत फळत अेसा द�ोपासकाचंा
अनभुव !

�या वळे� �या पाटावर बसनु त सेागंत, अन�ुानास
बसत तो प�व� पाट आजही स�ु�थतीत आह.े अन
भा�वक जन तो पहावयास लाबंलाब�नी यतेाती.
अजनुही त�ेथल द� म�ंदर प�रसरातील पान
�खडक��या वनैगगंा घाटावर त �ेनानास जात. अजनु�ह
स�ु�थ�तत आह हेा घाट. वा�त�ात असताना सुंदरसे
अस.े व�ैया�तौ�म �यानंी रचलले.े

द�ोपासनवेर �वामीन� काय काय �लहलले तेे
त�ुहाआं�हास ठावकुे. पण मी �यानंा लहानपणापासनू
ओळखत �े�पद�वाल �ेवामी महाराज �हणनु. न�ुत
��पद� श�दो�चार केला क� �वाम�ची ती आत�
भावाकुल सुंदरखाशी ��द�पद डो�यासमोर यतेात.
अन रचललेी अस�ंय स�ंकृत/मराठ� �ततुी��ौ�म
गणुगणुावीशी वाटणारी.
�वामीचा �ंावण व� पचंमी शके १७७६ मजं १े३-१-८-
१८५४ मध जे�म झाललेा. माणगावी कोकणात बडोदा



जवळ ग�ड�ेरला त २े४-६-१९१४ ला समा�ध�त झाल.े
अन प��न�या म�ृय नुतरं चौदा�ा �दवशी
ऊ�ज�य�न�या नारायणानदं सर�वती �वाम�कडनु
स�ंयाश�द�ा घतेली.
�वाम�नी भारतभर �मण केल.े आनकेाचं ऐे�हक अन
पारलौ�कक �हत केल.े नद��कनारी अठरा चातु�मास
केल.े भरभ�कम उदंड �लखाण केल.े द�ग�ु मतु�
बोलतस �ेा�ंयाशी. व�न जसा आदशे/आ�ा यईे तसे
त वेागत.

पवू�वा�हनी वनैगगं पे�व�ा त ।ु
�वदभा�तली म�ुय स�रता त ।ु।
�क�ी इ�तहास जलीजपला ।
भावबळ नेमन मात तेजुला ।।
�या वनैगगंसे, व�ेा, व�ेणा अशीही नाव बर का �तची
जलदसे काय मागाव?े ��य� द�ावतार असल�ेयाच�
�वामीपाय लागल ते�ुया जलास. आधीच प�व� स�रता
�हणनु नावलौ�कक तझुा पसरलास.े �यात �वामीचां
सहवास घडलास.े .आ�ही यवे तुर त�ुया प�ुयपावन



जलान केर प�व� आ�हासं ग.े मनोमा�ल�य जावो �नघनु.
�व�छ कर ज�मोज�मीची आ��यावरची धळु काढुन.

अन �ी वासदुवेानदं �वामी महाराजासं काय मागाव?े हे
टबे��वामी �ा �या आ�दगरुोची द�ग�ु ची �न�वाथ� भ��.
अन कठोर तपाचरण कर�याची श��. आन
धम�मागा�वर चाल�याची य�ु�.
तव प�द नमव मुाथा,ं त�ुहास दडवंत. द�ावतारी �वामी,
��वार नमन.

आ�दग�ुस द�ग�ुस तनमुनआु�मना�दय दुडंवत !

ज�म प��का स�ग�ु बदल शूकतात
ग�ुसा���यात असणा�या �श�याची प��का �कतीही
वाईट अस �ूा. जर �श�यान गे�ुसवेा ही ई�रसवेा
समजनू केली तर ग�ुंच �ेया�या प��केवर �नय�ंण
राहत.े सामा�य मन�ुय �क�वा �यो�तषी �यात बदल क�
शकत नाही. द� अवतार वासदुवेानदं सर�वती ट�बे
�वाम��या बाबतीत घडललेी ही स�य घटना आह.े एका
��ीचा मलुगा खपू आजारी पडला. ती एका
�यो�तषाकड गेलेी असता �यान मेलुा�या प��केत



�यावळे� म�ृययूोग अस�याच सेा�ंगतल.े ती बाई रडत
ट�ब �ेवाम�कड गेलेी. �वाम�नी प��का पा�हली. व �वतः
प��केतील �हाचंी �थान बेदलनू नवी प��का माडंली.
�या�ंया या कृतीन मेलुाचा म�ृययूोग टळला.
जस �ेाय�हरला गाडी कुठेही थाबंवता यते.े कारण
�केवर �याच �ेनय�ंण असत.े पण �वाशाच ते नेसत.े
तसचे या स�ग�ुं�या श��च आेह.े �हणनू ग�ुंचा
अ�धकार आ�ण आधार ई�राप�ेा मोठा असतो.
�श�यान गे�ुंना के�हाही कोठूनही हाक मारली तरी ग�ु
�या�या मदतीला धावनू जाणारच. पणआप�या हाकेत
ती ��दा, ती आत�ता असली पा�हज!े

ग�ुकृपा �ह केवलम !् �श�य परम मगंलम !्

�ीवासदुवेानदं सर�वती ट�ब �ेवामी महाराज व
द�महाराजाचं संा�न�य
खररेा�न �ी�वामीमहाराज काशी�या वाटलेा लागल.े
यथेनू काशीला जा�याचा माग� अ�तशय खडतर होता.
दोन-तीन �दवसाचंी वाट होती व तीही जगंलातनू जात
होती. �ापदाचंी भीतीही होती. �यामळु सेव� मडंळ�नी



�ी�वामीमहाराजानंा असा आ�ह केला क�," र�ेवे
झा�यापासनू या पायवाटने केोणीही �वास करीत नाही.
वाटते घनघोर जगंल असनू तथे �ेह�� पशुंचा �ासही
होतो. �शवाय �वासात दोन-तीन �दवस एकही गाव
लागत नाही. तरी आपण पायवाटने �ेवास न करता
र�ेवनेचे �वास करावा."
खर�ेयातील सव� मडंळ�नी असा �मेान आे�ह केला
असला तरी �या सवा�ना �ी�वामीमहाराज अस �ेहणाले
क�," आतापय�तचा �वास �ीद�महाराजा�ंया आ�नेे
पायीच झाला आह.े यापढुेही तो पायीच होईल.
स�याशानंी वाहनातनू �वास क� नय अेशी शा��ा�ा
आह.े यापढुे �ीद��भूं�या इ�छलेा यईेल तसचे घडले."
अस सेव� मडंळ�ना सागंनू �यानंी आपला पढु�ल �वास
पायवाटने से�ु केला. काशीची वाट �बकट होती, पण
�ी�वामीमहाराजानंा �याच केाय? �यानंी भगवान
�ीद�ा�येाच �ेमरण करीत आपला माग��मण
कर�यास स�ुवात केली होती. वाटते घोर अर�य
लागल,े पण �ी�वामीमहाराजानंा भीती कशाची आ�ण
कोणाची? सव� �व�ाशी एक�प झाल�ेया, �यानंा अर�य



काय आ�ण व�ती असलले गेाव काय? �या�ंया लखेी
दो�ही परम�ेराचीच �प हेोती.
आप�या भ�ाची काळजी भ�व�सल �भलूा होती.
�यावळे� अर�यातनू �वास करीत असताना एक �भ�ल
�ी�वामीमहाराजासंमोर आला आ�ण नम�कार क�न
कोठपय�त �वास करणार अशी �यान चेौकशी केली.
आपण काशीला जावयाला �नघालो आहोत, असे
�ी�वामीमहाराजानंी �याला सागंताच तो �भ�ल �यानंा
अस �ेहणाला क�," �वामीमहाराज! काशी यथेनू फार
�र आह.े कमीतकमी तीनचार �दवस तरी त�ुहाला हे
अर�य तडुवीत जाव लेागले. मा�या मागनु या. मी
त�ुहाला अगद� जवळची वाट दाख�वतो. मा�या
पाठ�मागनू या �हणज झेाल.े" अस �ेहणनू तो �भ�ल
पढुे चाल लूागला व �ी�वामीमहाराज �या�या
पाठ�मागनू चाल लूागल.े दोनतीन तास �या
�भ�लाबरोबर चालनू ग�ेयावर एक लहानशी टकेडी
उत�न त देोघ खेाली आल.े तथेनू समोर �दसणा�या
गावाकड बेोट दाखवनू तो �भ�ल �यानंा अस �ेहणाला
क�," �या समोर �दसणा�या गावात ग�ेयावर तथेनू जो



र�ता पढुे जातो तो सरळ काशीला जातो." अस �ेहणनू
तो �भ�ल माग वेळलाव अर�यात �दसनेासा झाला.
�ी�वामीमहाराज पढुे चाल लूागल वे �या गावात आल.े
तथे आे�यावर �यानंा अस केळल के�, तीन चार
�दवसाचंी वाट आपण काही घटकामं�यचे चालनू आलो
आहोत. त�ेहा �यानंा �भूंची अत�य� लीला व �याचे
कौतकु पा�न �याच फेार आ�य� वाटल.े तो �भ�ल
�हणज �े�य� �ीद�महाराजच असावते अस �ेयानंा
खा�ीन वेाटल.े �भूंची माया एवढ� अग�य असत के�,
��य� आप�या लाड�या भ�ालाही त आेपणा
�वतःची ओळख पट दूते नाहीत.

( द�महाराज सकंेत�थळ )

----------------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
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