
�ी राघव�� �वामी च�र�ामतृ

सतं �हणजे �नगु�ण �नराकार परम�ेराचे सगणु साकार

�पात �कट झालेले म�ूत�मतं �व�पच. महाप�ुषाची
ल�णे सांगताना भगवत गीतते भगवान �हणतात

अ�े�ा सव� भतूानां म�ैः क�ण एवचं |

�नम�मो �नह��कारा सम �खः सखु �मी ||

सतं�ु सततं योगी यता�मा धृढ �न�या |

म�य�प�त मनोब�ु�य� म��ःस मी ��यः ||

सतंाना महाप�ुषाना कोणा�वषयी �ेष भाव नसतो

�यांचे सवा�वर �न�ा�ज �मे असत.े�यांची सवा�शी म�ैी
असत.ेते सव� जनसमदुायावर �नरप�े �मे आ�ण दया

करतात.भगवतंा �माणे महाप�ुष सवा�चे �हत

�च�तणारे असतात.�याना प�ु,प�नी,घर,देह आद� ब�ल

ममता,अथवा अहकंाराचा लवलेश स�ुा नसतो.ते
सदैव �माशील असनू कोणी �यांचे �कतीही अपराध



केले तरी �यांचे ते �व�ात स�ुा अ�न� �च�तीत

नाहीत.�यांची व�ृी सखु-� :खात समान असत.ेते सव�
अव�थते भगवतंा�या �व�पात आनदं अव�थते म�न

असतात असे योगी,महान प�ुष �जत���य असनू

�ढ�न�यी असतात.�यांनी आप�या मनाला वश

क�न �याला भगवतंाला �न�या�मक ब�ु�ने अप�ण

केलेले असत.ेमहा�मा प�ुषांचे दश�न, भाषण,
सवंाद,�पश�, �च�तन, हे अ�त आनदं देणारे असत.े
सतंांचे वण�न करताना �ान�ेर माउलीची वाणी तर

उंचाव�न सतत पडणा�या धबध�या�या

�वाहांसारखी अखडं अ�वचल असत.े माउली �हणते
“हे सतं �हणजे क�पत�ंचे चालते बोलते बगीचे

आहते.क�पत� हा एके �ठकाणी ��थत असतो आ�ण

�या�या सा�न�यात येणा�या लोकां�या इ�छा पणू�

करतो. परंतु सतं महा�मे एका �ठकाणी थांबत नाहीत.
आप�याकडे जे जे चांगले आहे ते वाटत सटुतात.
�हणूनच �याना “चला क�पत�ंचे आरव ” असे
माउली मो�ा �मेभावाने �हणत.े�च�तामणी हा
मनातील कामना पणू� करणारा मणी असतो.परंतु या



�च�तामणी

म�ये चतेना नसत.ेसतं मा� चतेनापणू� �च�ता मणीचे

गाव�या गाव असतात.ते सम�त जनतलेा भ�� �मेाचे

अमतृ वाटतात. या सतंांचे देणे कसे आहे याचे वण�न

करताना माउली �हणते

“या सतंांचे देणे |क�पत��नी �णे |प�रसा अगाध
देणे|�च�तामणी ठ�गणा||

सतंां�या समोर �च�तामणी स�ुा ठ�गणा

ठरतो.�च�तामणीचा स�ुा सकंोच �हावा असे साम�य�

सतंांचे ठायी असते आ�ण �हणूनच माउली �हणते

चला क�पत�ंचे आरव| चतेन �च�तामणीचे गाव|
बोलते जे अण�व| पीयूषाच|े|

हे सतं महा�मे अमतृाचे चालते बोलते महासागरच

आहते. अ�या या सतंांच,ेमहा��यांचे जीवन च�र�

श�दब� करणे हे खरोखरी श�दां�या साम�या��या

�समपेलीकडील आह.ेअशा महान सतंां�या

मा�लकेतील एक �द� र�न �ी ग�ु राघव���वामी �या

�पाने चारशे वषा� पवू� �कट झाले.�यांनी आप�या



�गाढ ब�ु�म�े�या तजेान,ेआचार सपं� जीवनशैलीने

आ�ण भगवतंांनी वर वण�न केले�या सव� गणुांनी

आप�या भ�ांवर क�णेचा ,दयेचा अ�रशः वषा�व
केला.

प�ुयाय राघव�े�ाय स�यधम� रथायच|

भजतां क�पव�ृाय नमतां कामाधेनावे ||

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

अ�याय १ ला

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

देव लोकात श�कुकण� नावाचा एक महान �व�णू भ�

होता. तो ��हदेवाना, �व�णुना पजूसेाठ� �न�य न

चकुता गलुाब, मोगरा,चमलेी,चाफा,शेवतंी ,पा�रजात
या सारखी अ�यंत सवुा�सक आ�ण भगवान �व�णुना

��य असणारी फुले आणून देत अस.ेनवै�ेा साठ� तो
आबंा,फणस,डा�ळ�ब,े�चकू,स�ें या सारखी मधुर फळे

आणीत अस.े या सवेतेनू उरलेला वळे तो �व�णू

�च�तनात घालावीत अस.े भगवान �व�णू शंकूकणा�वर

अ�यंत �स� होत.े �यांनी शंकूकणा�स प�ृवीवर तीन



अवतार घऊेन जन सामा�यांचा उ�ार करावा अशी

अन�ुा केली.भगवतंा�या आदेशानसुार शंकूकणा�ने

तीन अवतार धारण केले.प�हला अवतार भ�
�शरोमणी ��हाद याचा होता. �सरा अवतार
परमभ��ासराय यांचा आ�ण �तसरा अवतार �ी

ग�ु राघव�� �वामी यांचा होता.

�थम अवतार --- �ी ��हाद यांचा

�हर�या� आ�ण �हर�याक�शपू या नावाचे दोन अ�त

परा�मी तसचे अ�यंत �� असरु बधूं होत.े �ी
�व�णूनी अवतार घऊेन �हर�या�ाचा वध

केला.भावा�या वधाची सल �हर�यकशप�ुया मनात

सारखी बोचत होती.भगवान �व�णूचा पराभव क�न

�त�ही लोकांचे रा�य �मळवावे अशी �हर�यकशपचुी

ती� इ�छा होती.ही कामना पणू� कर�या साठ� तसचे
अमर�व

�मळ�व�यासाठ� �याने ��हदेवाची कठोर तप�या



कर�यास �ारंभ केला.�या तप�येवर �स� होऊन

��हदेव �हर�यकशीपू समोर �कट झाले आ�ण

�हणाले “ मी त�ुयावर �स� झालो आहे तलुा हवा

असलेला वर मागनू घे ” �हर�यकशीपू �हणाला “ देवा
मला अमर�व �ा�त �हाव.े ” ��हदेव �हणाले

“ज�माला आलेला ��येक �ाणी हा मरणार हे ��काळ

अबा�धत स�य आह.े�या साठ� तू कोणापासनू मरण

येऊ नये ते मला सांग तसा मी तलुा वर देईन. ”
�हर�यकाशीपू �हणाला

“मला देव,दै�य,मानव,य�,�क�र यां�या कडून म�ृयू

येवू नये.तसचे �दवसा अथवा रा�ी, घरात अथवा

घराबाहरे,ज�मनीवर अथवा आकाशात कोणी मला

मा� शकू नये. ” अशा अ�ट घालून �हर�यका�शपनुे

मो�ा चतरुाईने आपणास अमर�वच मागनू

घतेले.���देवा�न “ तथा�त”ुअसे �हणून �या असरुाला

इ��छत वर �दला आ�ण ते अंतधा�न

पावले.�हर�यक�शपू मो�ा आनदंाने अमर�वा�या

अ�भमानाने आप�या राजधानीत परत आला.तो
तप�य�साठ� ग�ेया नतंर �या�या अनपु��थतीचा



फायदा घवेनू इं� �या�या राजधानीत आला आ�ण

�या�या प�नी कयाधु �हला कपटाने पळवनू घवेनू

चालला होता. �याच वळे� मागा�त देवष� नारद

भटेले.�यांनी गभ�वती कयाधुस कपटाने पळवनू

नणेा�या इं�ाची कानउघाडणी केली आ�ण �हणाले

“अरे देव��ा गभ�वती ��ीचे अपहरण करणे हे त�ुया

क�त�ला काळ�मा फासणारे आह.ेतू या मातचेी �मा
मागनू �तला सोडून दे. ” इं�ास आप�या कृ�याची

लाज वाटली. �याने देवश�ची �मा मा�गतली आ�ण

�नघनू गलेा. देव�श�नी कायाधुस आप�या आ�मात

नलेे आ�ण मो�ा स�मानाने प�ु �ा�ती होई पय�त तथेे

ठेवनू घतेले.आ�मातील प�वत वातावरणाचा आ�ण

दै�नक स�संगाचा �या गभ��त �शशुवर उ�म प�रणाम

झाला. �व�णू भ�� आ�ण अ�यु�म स�ंकार यांचा

वारसा घऊेनच तो �द� �शशु ज�मास

आला.�हर�यकशप�ुया तप�ये नतंर राजधानीत

आगमन झा�यानतंर देव�श�नी कयाधू आ�ण

नव�शशुस राजमहाली आणून सोडले.�या दै�द�यमान
बालकास पा�न �हर�यकशपसू अ�यंत आनदं झाला.



�याने देवाश�ची यथायो�य पजूा केली आ�ण बालकाचे

नाव ��हाद असे ठेवले.यथा समयी ��हादास �व�ा

�हणासाठ� दै�य ग�ु चडंामक� यां�या कडे

पाठ�वले.�हर�यक�शपनुे आप�या रा�यातील सव� य�

याग बदं कर�वले होत.े भगवान �व�णंूची पजूा अचा�

करणा�यास �श�ा कर�यास �ारंभ केला. परंतु
��हाद मा� आप�या सहपाठ�ना �व�णू भ��चे पाठ

देत होता.यामळेु �याने आप�या �प�याचा �ोध

ओढवनू घतेला.प�ुा�या मखुी �व�णू भ��चा म�हमा

ऐकून �हर�यक�शप�ुया अंगाचा �तळपापड

झाला.�याने ��हादाचा छळ कर�यास सरुवात

केली.�याला उकळ�या तलेात टाक�यात आले.
पव�ता�या �शखराव�न लोटून दे�यात आले. परंतु
��येक वळे� भगवान �व�णूनी �याचे र�ण

केले.शेवटचा उपाय �हणून ��हादास

�हर�यक�शप�ुया ब�हणीने आप�या मांडीवर घवेनू

चोहीकडून अ�नी ��व�लत केला. अ�नीने ��हादास
�पश� स�ुा केला नाही परंतु �हर�यक�शपचुी वर �ा�त

ब�हण मा� अ�नीम�ये जळून खाक झाली.या



�सगंानतंर �हर�यकशीपू अ�यंत �ोधायमान झाला

आ�ण ��हादास �हणाला कोठे आहे तझुा देव?
��हाद उ�रला “ �पता�ी माझा देव तमु�यात

आह,ेमा�यात आह,ेसव� �ाणी मा�ात,सव� चल,अचल
व�ततु आह.ेते ऐकून �हर�यक�शपनुे �� भावाने

�वचारले या खांबात आहे का तझुा देव? ��हादाने

होकाराथ� मान हल�वली आ�ण �हर�यक�शपनुे

आप�या गदेने �या खांबावर एक जोरदार �हार

केला.�या खांबातनू वीज चमक�या �माणे गडगडाट

होऊन �यातनू एक अ�त �वशाल �स�ह मखु असलेले

मन�ुय देह धरी नर�स�ह भगवान बाहरे आले.ते अ�यंत
�ो�धत होऊन �स�ह गज�ना करीत �हर�यका�शप�ुया

मागे धावले.�याला आप�या दोनी हातांनी घ� ध�न

राज महाला�या उंबर�ावर बसनू �या असरुास

मांडीवर घवेनू आप�या नखांनी �याचे पोट फाडून

अंत केला. ��हदेवानी �दले�या सव� अट�चे पालन
क�नच �याचा वध केला होता.या वळे� भगवतंांचा
�ोध शांत करणे कोणासच जमले नाही. शेवट�
��हादच �याचा �ोध शांत कर�यात सफल झाला.



भगवतंांनी �याला मांडीवर बसवनू अनके आशीवा�द

�दले नतंर �याला रा�या�भषेक क�न रा�यावर

बस�वले. ��हादाने अनके सह�� वष� उ�म �कारे

रा�य क�नआ�ण तो �व�णू लोक� गलेा.

_______________________

अ�याय २ रा

__________

�सरा अवतार – �ी �ास राय

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

शंकू कणा�चा �सरा अवतार हा �ी �ास राय यांचा

झाला. �वजयनगर�या सा�ा�यात रामाचाय� आ�ण

�सत�मा हे अ�यंत सशुील आ�ण आचार सपं�

दा�प�य राहत होत.ेते �न�य नमेाने पजूा,अचा� नवै�े
आद� शा��ानसुार करीत.रामाचाय� एक �व�ान

�ा�हण होत.ेया दा�प�याला परम�ेरा�या कृपा
�सादाने एका अ�यंत दै�द�यमान प�ुाची �ा�ती झाली.
�यांनी बाळाचे नाव �ासराय असे ठेवले.हा बालक
लहानपणापासनू अ�तशय ती�ण ब�ु�म�ेचा



होता.वदेांचा अ�यास याने �ी �ीपाद राय नावा�या

एका ��ुप� ग�ंुकडे केला होता.�ासराय �हणजे

�ान,भ�� आ�ण वरैा�य यांचा म�ूत�मतं पतुळा

होता.�यांनी आप�या �ानान,े आचारसपं� जीवन

शैलीने �ैतपीठ अलंकृत केले होत.े�ासराया�या

�नम�ल भ��स भलुून ��य� गोपाल कृ�णाने �याना

दश�न �दले होत.ेतो भ��मेी कृ�ण अनके वळेा

�ासरायाशी बोलला होता.�यां�या बरोबर न�ृय स�ुा

केले होत.े�ास रायाचे ग�ु �ी �ीपादराय यांनी हा

�सगं �वत प�हला होता. �या वळेेपासनू ग�ंुचे या

�श�याब�लचे �मे अ�धकच वाढले होत.े�ास रायांनी

“ता�पय� ” “च�ं�का ” “ तक� ” “ तांडव”

“�यायामतृ ” असे उ�म �थं रचले.�ासराय �त�मल

��ेात राहत असताना एकदा काही कारणाने �ी

व�कटे�राची पजूा चकुली.�या वळे� देव�थानाचे �मखु
साळव �ी नर�स�हराव यांनी �ी �ासरायाना �ी

बालाजीची दैदं�दन पजूा अचा� कर�याची �वनतंी

केली.�ासरायांनी ती अ�यंत आनदंाने मा�य

केली.यानतंर �यांनी �ी बालाजीची पजूा सतत बारा



वष�पय�त केली.या द�घ�कालीन भगवतंा�या सा�न�याचे

फल�व�प �ासरायांना �ी बालाजीची पणू� कृपा

�ा�त झाली.�ासराय �त�मल ��ेात असताना �ी

कृ�णदेव राय या राजाचे सा�ा�य होत.े एकदा
महाराजांना “ कु� ” नावाचा वाईट योग आला

होता.�यांनी आप�या रा�यातील ��स� �यो�तषाला

बोलावनू आपली ज�म प��का दाख�वली.�याने �तचा
सखोल अ�यास क�न असा �नण�य �दला क�

“महाराजांनी कु� योग �ा�त हो�यापवू� �स�हासन

सोडून �द�यास या योगाचा अपाय होणार नाही” . �ी
कृ�णदेव रायांनी कु� योग जाईपय�त �स�हासन

सोड�याचा �न�य केला.आप�या जागी यो�य

���ची �नवड कर�यासाठ� �यांनी एका ह�ी�या

स�डेत प�ुपमाला देवनू तो �या ����या ग�यात ती

माला घालील �याला रा�याचा ता�पुरता अ�धकारी

नमेावयाचा असा �न�य केला.या आदेशानसुार एका

ह�ीस सजवनू स�डेत माला देवनू �याला गावभर

�फर�व�यात आले. �या वळे� गावा�या बाहरेील एका

गहुते �ी �ासराय तप�या� करीत बसले होत.े�या



ह�ीने गहुजेवळ जाऊन आप�या स�डेतील माला �ी

�ासरायां�या ग�यात घातली.�या ह�ी बरोबर
आले�या सवेकांनी ही बातमी कृ�णदेवरायाना

सां�गतली.स�ाटाने मो�ा स�मानाने �ी �ासरायाना

दरबारात आणून �यांना रा�यअ�धकार �हण

कर�याची �वनतंी केली.�ी �ी �ासरायांनी हा ई�री

सकेंत आहे असे माननू रा�यपद �वीकारले.ते रा�य
चालवीत असताना �यो�त�याने सां�गत�या �माणे

“कु� ” योग �स�हासनावर बसू लागला.हा योग
आ�याचे �ी �ासरायांनी ओळखले आ�ण ते

�स�हासनाव�न उतरले. �या �ठकाणी �यांनी आपले

भगवे उपरणे ठेवले आ�ण आपण �र उभे

रा�हले.�याच �णी ते उपरणे पटेले आ�ण जाळून

भ�मसात झाले. तथेे उप��थत असले�या दरबारी

सद�यांनी तो �कार पा�हला.ते �ी �ासरायां�या

ब�ु�म�ेची, समय सचुकतचेी �ततुी क� लागले.
�ीकृ�णदेवरायाना आलेला “कु� ” योग न� झा�याचे

कळता च �ी �ासरायांनी महाराजाना बोलावनू

�यांचे रा�य �यांना सपुदू� केले.कृ�णदेवरायांना



�स�हासना�ध� क�न �यांना अनके आशीवा�द देवनू ते

तीथा�टनास �नघाले. �यांनी अनके �ठकाणी

�ाणदेवांची ��त�ापना केली.भ�ां�या मनोकामना

पणू� करणारे अशी �यांची सव�� ��स�� झाली.�यांनी
ह�पी ��ेाकडे येवनू तथेे स�ु�स� असले�या

�ाणदेवांची ��त�थापना केली. या �ाणदेवाला
“ यां�ो�ारक �ाणदेव ” असे नाव आह.े

�ी �ासरायांनी “रीसव��म ”

‘ वायूजीवो�म ” या �स�ांताचा अ�खलभारतवषा�त

�सार केला आ�ण ते जगतव�ं झाले.�यांनी �ैत
वदेांताचा �चार आ�ण �सार क�न �यात आपले एक

अगळे वगेळे �थान �ा�त केले.�यांचा मोठा
�श�यप�रवार होता.ते �वलंबी नामक वष� फा�गनु

चतथु�स वया�या न�वदा�ा वष� आनगेु�ंद गावाजवळ

तुगंभ�ा नद��या

काठावर वृदंावन�थ झाले.या �ठकाणी अजनू आठ

�ैत �पठाधीपत�ची वृदंावने आहते.या �थळाला
“ नववृदंावन” असे नाव �ा�त झाले.



|| �ी �ासरायाचा जय जयकार असो ||

______________________

अ�याय ३ रा

ततृीय अवतार – �ी राघव���वामी

ज�म, बालपणआ�ण �श�ण

शा�तो,महा�तो,�नव�सतंी सतंो वसतं व�लोक �हतं

चर�त |

तीणा�ः �वयं भीम भवाण�वं जना नहतेनुा�यानपी

तारय�ताः ||

(�ववके चडूामणी)

परम प�व� परम मगंल असले�या या आप�या भारत

भमूीत स��चदानदं परमा�मा वारंवार अवतार घतेात.
कधी भगवान, ई�रा�या �व�पात तर कधी सतं

सदग�ंु�या �पात. ससंार तापाने द�ध झाले�या

जीवांना ते आपली �नहेमय छाया देवनू �यां�यावर

क�णामतृाची वषा� करतात.ते जन सामा�यांना

भवार�यातील दावानलातनू म�ु क�न



आ�म�व�पात ��थत करतात.केवढे हे सतंांचे

आपणावर उपकार| अ�या महान सतंां�या

मा�लकेतील एक �द� र�न आहे –

�ी ग�ु राघव�� �वामी महाराज

�या वशंात महाप�ुष, अवतारी प�ुष ज�म घतेात �या

वशंातील पवू��या अनके �प�ांनी �ान,भ�� आ�ण

वरैा�यसपं� जीवनाचे आचरण क�न प�ुयसचंय

केलेला असतो.याचे फल�व�पच �द� महा�मे या

वशंात अवतरतात. �ी राघव�� �वामी�या बाबतीत
स�ुा असचे घडले. �वामीचे आजोबा �ी कृ�ण भ�

एक �व�ान वदेशा�� पारंगत,सा��वक व�ृीचे आचार

सपं� �ा�हण होत.ेते �वणा वाज�व�यात �न�णात

होत.े�या काळ� कृ�णदेवराय �वजयनगर रा�याचे

स�ाट होत.े�यां�या दरबारात अनके �व�ान प�ंडत,
कलाकार होत.े �ीकृ�ण भ� �वता स�ाटाला �वणा

�शकवीत असत. �ी कृ�णाची प�नी एक
देवभ�,पती�ता ��ी होती.कालांतराने या आचार

सपं� दा�प�यास एका �द� प�ुाची �ा�ती



झाली.�याचे नाव “ कनकाचल” असे ठेवले होत.े
कनकाचल लहानपणापासनूच कुशा� ब�ु�चा

होता.आपली गणुव�ा आ�ण ब�ु� चातयुा�ने तसचे

सा��वक आचरणाने �प�या�माणेच �याने �ी कृ�ण

देवराया�या दरबारात एक �वशेष �थान �ा�त क�न

घतेले होत.ेकनकाचलाचा

यथाकाळ� �ववाह झाला आ�ण थो�ाच काळानतंर

�यास एका �व�ान प�ुाची �ा�ती झाली.�याचे नाव
ती�मणा असे ठेवले होत.े ती�मणा ने �पता आ�ण

�पतामहा �माणे �वजयनगर�या दरबारी सवेा केली

नाही.�याने आप�या ग�ुग�ृह रा�न व�ैदक शा��ा म�ये

�ा�व�य �मळ�वले.�वणा वादनाचा पारंपा�रक गणु

मा� �यात �व�मान होता. आप�या अंगी असले�या

�व�त�ेया कारणाने ते �ा�हण समाजात “ ती�मणा
भ� ” या नावाने �व�यात झाले. यथाकाळ� �यांचा
�ववाह गोप�मा नावा�या सुदंर,सशुील,स�ुवभावी,
सालास आ�ण सा��वक क�येबरोबर झाला.�ववाहो�र
ती�मणानी कु�भकोनम येथील तडुीरमडंल या

म�वाचाया�नी �थापन केले�या व�ैणवां�या �मखु



स�ंथांनी �थलांतर केले.या �ठकाणी सधु�� तीथ�
नावाचे एक �व�ान,आचारसपं� मठा�धपती

होत.े�यां�या आ�मात ती�मणा अनके वष�

होत.े�यां�या �ववाहास अनके वष� लोटली होती परंतु

अजनू प�ु �ा�ती झाली न�हती. �ीबालाजीचा
आशीवा�द घ�ेयासाठ� �त�मणा आप�या धम�प�नी

गोप�मा समवते �त�मला �त�पती ��ेी गलेे.तथेे
रा�न �यांनी �ी बालाजीची मो�ा भ��भावाने सवेा

केली.पहाटेच उठून ते प�ुकरणीत �नान करीत. �ातः
स�ंया�द आ��हक उरकून गो�व�दाचे दश�न घऊेन

सा�ांग नम�कार क�न अ�त �मेाने �ी चरणांना

�मठ� मारीत नतंर �ी बालाजी�या �तो�ाचा पाठ

करीत.�ी �कंटे�रा�या भ� �द� मतू�स �नान

घालीत.सगुधंी क�तरुीचा ट�का ललाटावर लावनू,
नाना �कार�या सगुधंी फुलां�या माळा, तळुशी�या
माळा �ी�नवासास मो�ा भ��भावाने अप�ण

करीत.अशा�कारे यथासांग पजूा क�न गोपा�मा

मातनेे भ�� भावाने तयार केलेला नवै�े �ी�नवासास

अप�ण क�न सोबत तांबलू आ�ण द��णा ठेवीत.



अशी भ�� भावाने �ी चरणाची सवेा चालू

असतानाच �ी�नवासा�या कृपा �सादाने ती�मणास

दोन अप�यांची �ा�ती झाली. मोठ� क�या व�ेक�मा
आ�ण धाकटा ग�ुराज. अशी कांही वष� लोटली,नतंर
ती�मणंा �त�मला ��े सोडून सहकुटंुब सहप�रवार

कावरेी प�न या गावी आले. ते येथे आले खरे परंतु

ती�मणाना

�ी�नवासाची सारखी आठवण येई.�तकडे
�ी�नवासास ती�मणाचा �वरह सहन होईना. �यां�या
सारखा भ��भावाने पजूा,अचा� करणारा �सरा कोणी
अच�क �दसत न�हता. असा एक वषा�चा काळ

कसाबसा लोटला.ती�मणाला भगवतंांचा ��ांत झाला.
�ी�नवास �याना पजूसेाठ� बोलावीत होत.ेम�ंदराचा
एक सवेक अच�क सवेा सोडून गलेा होता.हा ��ांत
ती�मणाने �सरे �दवशीच पहाटे आप�या प�नीस

सां�गतला �ी�नवास�या सवेचेी सधंी प�ुहा चालून

आली होती.�यामळेु �या सा��वक दा�प�या�या

आनदंाला पारावर रा�हला नाही. ती�मणा आप�या

प�नी आ�ण मलुासह ती�मलास येऊन



पोहोचले.�स�या �दवसापासनूच �ी�नवासा�या सवेसे

�ारंभ झाला. ��काळ पजूचेा ती�मणा चा �नयम

होता.�यांची पजूा नवै�े, धूप.द�प, इतका स�ुदर असे
�क �वगा�तील देव स�ुा अ�श �पात येऊन

�ी�नवासाचे

मगंलमय दश�न घउेन जात.म�या�ही�या भोजनो�र
अ�पशा वामकु�ी नतंर ती�मणा परुाण सांग�यास

म�ंदरात येत.अ�या �कारे या दा�प�याचा भगवतंा�या
सवेमे�ये काळ आनदंात चालला होता. एके शुभ�दनी

ती�मणास �ी�नवासाचे ��य� दश�न झाले.चतभुु�ज
�यामल सुदंर मतू� समोर अवतरली.भगवतंांनी शुभ
आशीवा�द देवनू वर माग�यास सां�गतले.ती�मणा
�हणाले “ हे नाथ मला आपली चरण सवेा सदैव

घडावी.आज पय�त आपण माझे �पता आ�ण मी

आपला प�ु असे होत.ेआता आपण माझे प�ु �पाने

ज�म �यावा. ” “ तथा�त”ु असे �हणून भगवतं

अंतधा�न पावले.�यांनी ��हादास ती�मणा�या घरी

ज�म घ�ेयास सां�गतले.थो�ाच काळात गोप�माला

अप�य �ा�तीची ल�णे �दसू लागली.�तला धा�य



दळत असताना,कपडे धूत असताना हस�या हरी

मतू�चे दश�न होऊ लागले.�त�या मखुी सतत

हरीनामाचे उ�चारण होऊ लागले.म�ंदरात गलेे क�

�ी�नवासाचे �थानी ��मत करणारी बाल मकंुुदाची

छबी �दसू लागली. ती आपले डोळे चोळून प�ुहा �या

मतू�कडे पाही �यावळे� तो बालक गोप�माकडे

�म�क�लभावाने हसत पाही.कधी कधी �तला वाटे क�
पव�ता�या �शखरावर जाऊन तप कराव,ेतर कधी वाटे
म�ंदरात समा�ध�त बसाव.ेअसे �या मातचेे अगळे
वगेळे डोहाळे होत.ेअशा आनदं� अव�थते नउ मास

आ�ण नउ �दवस पणू� झाले आ�ण म�मथ नाम

वषा�तील शके १५९५ �या फा�गनु शु� स�तमीस

पहाटे�या समुारास एका �द� बालकाचा ज�म

झाला.या वळे� �वगा�त �ं�भी वाजू लाग�या अ�सरा

आनदंाने न�ृय गायन क� लाग�या.देवांनी आनदंाने

या नवजात �शशुवर प�ुपव�ृी केली आ�ण मनोभावे

�याला अनके शुभ आशीवा�द �दले.घरासमोरील
आ�ंया�या झाडावरील को�कला मधुर सरुात गायन

क� लाग�या पहाटेचा मदं मदं वारा �वताम�ये



मोगरा,चपंक चमलेी,गलुाब या फुलांचा सगुधं भ�न

घवेनू गावा�ातनु हळुवारपणे आत येऊन �या नवजात

�शशूचे चरण �पश� क� लागला.या �द� प�ुा�या

ज�माने माता गोप�मा आ�ण �पता ती�मणा अ�यंत

आन�ंदत झाले.�यांनी व�कटेश �तो�ाचे गायन क�न

सव� आ�तजनाना साखर वाटली.बारा�ा �दवशी

बाळाचे बारसे केले.या मगंल �सगंी ल�मी आ�ण

नारायण वशे बदलून ती�मणा�या घरी �शशुस

आशीवा�द दे�यास आले होत.े�यांनी बाळासाठ�
वरैा�याचा भरजरी अंगरखा आ�ण �ानाचे टोपडे

आणले होते ते घालून ल�मी माता �शशुस पाळ�यात

�नजवनू मो�ा कौतकुाने पाळणा झलुवू

लागली.बाळाचे नाव व�कटनाथ असे ठेवले.या �द�
सोह�याचा आनदं लुटून ल�मी नारायणाची जोडी

गोपा�मा आ�ण �त�मणा या भा�यवान द�पतीचा

�नरोप घवेनू �व�थानी परतली.व�कटनाथ �दवस

मासाने वाढू लागला.गौर वण� भ� ललाट,मोठे,मोठे
काळेभोर पाणीदार न�े अ�यंत सरळ ना�सका,
गोबरे,गोबरे गाल नाजकू गलुाबी ओठआ�ण �नमळुती



जीवणी वाटो�या चहे�यास अ�यंत शोभनू �दसत

अस.ेपहाता,पहाता बाळा�या कोडकौतकुात सहा

म�हने पखं लाऊन उडून गलेे.सात�ा मासी बाळाचा

अ��ाशानाचा समारंभ सपं� झाला.बाळ एक वषा�चा

होताच चालू लागला.�थम पाउले टाकताना पा�न �या

सा��वक माता,�प�यास आनदंाचे भरते येई.बाळा�या
बाललीला पाह�यात,�याचे मधुर बोबडे श�द

ऐक�यात,कोडकौतकु कर�यात तीन वषा�चा काळ

कसा गलेा ते �या स�छ�ल दा�प�यास कळलेच

नाही.आता व�कटनाथाने चौ�या वषा�त पदाप�ण केले

होत.े�या�या अ�र �ानाचा ओनामा “ ओम” अ�राने
केला.तो अ�यंत कुशा� ब�ु�चा अस�याने �यास

कोणतीही गो� एकदा सांगताच पाठ होत

अस.ेती�मणाची मोठ� क�या

व�ेक�मा आता आठ वषा�ची झाली होती.�तचा �ववाह,
�या काळातील प�ती �माणे,एका सशुील, �व�ान
युवकाबरोबर कर�यात आला.या मगंल �सगंी

ती�मणाचा �थम प�ु ग�ुराज या�या उपनयनाचा

काय��म स�ुा सपं� झाला. सालंकृत क�यादान



क�न ती�मणा

ध�य झाले. म�जी बधंनानतंर ग�ुराज अ�ययनासाठ�

आप�या मातलु गहृी रा�हला.नतंर कांही �दवसांनी
ती�मणा, प�नी आ�ण व�कटनाथ कंुभकोणम ��ेी

आले.येथे सधुी� तीथ� ग�ंु�या सवेते कांही काळ

लोटला.�या वळे� ती�मणाना आपला अंतकाळ जवळ

आ�याची चा�ल लागली. �याने ते �ाकुळ

झाले.जीवनातील मह�वाची कत��े अजनू अपणू�च

होती,व�कटनाथ अजनू अबोध बालकच होता.
ग�ुराजाचे अ�ययन अजनू पणू� झाले न�हत.े या
काळजीने ती�मणा ची �कृती �ीण होत

गलेी.औषधोपचाराचा कांही उपयोग होत न�हता एके

�दवशी देवांची पजूा करीत असताना,�याना देवा�ा
झाली.�यां�या �नवा�णाने घरावर जणू

आकाशच कोसळले घराची सपंणू� जवाबदारी �कशोर

अव�थतेील ग�ुराज वर येवनू पडली.मो�ा धैया�ने

�याने आले�या प�र��थतीस त�ड देवनू आपले �श�ण

पणू� केले.यथाकाळ� ग�ुराजा�या मातामहा �ी
ल�मीनर�स�ह यांनी एक सयुो�य क�या पा�न



ग�ुराजचा �ववाह आ�ण व�कटनाथाची मुजं केली.
उपनयन स�ंकारांनतंर व�कटनाथास पढु�ल

अ�ययनासाठ� �ी ल�मीनर�स�हाचाय� या ��ुप�

प�ंडतांकडे पाठ�वले मळुातच अ�तशय कुशा�

ब�ु�म�े�या व�कटनाथाने सपंणू� अ�यास�म अगद�

सलुभतनेे आ�ण अ�प काळातच पणू� केला.�याची
अ�यासातील �गती पा�न ग�ुजनांना ध�यता

वाटे.थो�ाच कालावधीत व�कटनाथाने शटशा��े,
चार वदे,अठरा परुाणे

यांचा सखोल अ�यास परुा केला.�या�या �व�तचेी
क�त� चोहीकडे पसरली होती.

___________________

अ�याय ४ था

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

�ी व�कटनाथाचा �ववाह आ�ण कु�भकोणमला �याण

व�कटनाथाचे अ�ययन पणू� झा�यावर आ�ण तो

�ववाहास यो�य झा�यानतंर ग�ुराजाने �याचा �ववाह

कर�याचे ठर�वले आ�ण एका



सशुील,�पवती,गणुवतंी,स�कुलीन क�येची �नवड

केली.एका शुभ म�ुता�वर �यांचा �ववाह सपं� झाला.
�ववाह उपरांतस�ुा व�कटनाथाचे उ�च �श�ण चालूच

रा�हले.�या काळ� कु��कोणम हे म�व �पठाचे ��स�

क� � होत.ेतथेे सधु��तीथ� मठा�धपती होत.े�याना
��स�द म�व सतं �वजयी��तीथ� यां�या कडून अनगुहृ

�मळाला होता.सधु��तीथ� ६४ कलांम�ये पारंगत

होत.े�याना आप�या �व�तसेाठ� मो�ा,मो�ा �व�त

सभते स�मान आ�ण सो�याचे कडे �मळाले हो�.�यांनी
�ैत मताचा �चार आ�ण �सार द��ण भारतात केला

होता.अशा अ��तीय ग�ंुकडे जाउन �व�ाभास करावा

असा व�कटनाथाने सकं�प केला आ�ण आपला �वचार

मोठे बधूं ग�ुराज यांना सां�गतला.ग�ुराजनी
व�कटनाथास कु�भकोणाम जा�याची परवानगी �दली.
एका शुभ म�ुता�वर �याने बधूंचा आ�ण अ�य थोर

मडंळ�चे आशीवा�द घऊेन कु�भकोणमला �याण

केले.ग�ु�या आ�मात पोहोच�यावर व�कटनाथ

स�ग�ुसमोर हात जोडून अ�यंत न�भावाने उभा

रा�हला. �या तजेपुजं नवयुवकाकडे पहाताच ग�ुवय�



�हणाले “हे युवका तू कोण,कोठला,येथे कशासाठ�
आलास?व�कटनाथाने �थम स�ग�ु चरणी वदंन केले

आ�ण �हटले “ �वामी माझे

नाव व�कटनाथ, मी भवून�गरी�या ��स� �वणा वादक

त�मणा भ� यांचा प�ु. मी सधुा आद� �थंांचा अ�यास

कर�यासाठ� आप�या चरणी आलो आह.ेआपण

माझा �वीकार क�न मला आपला �श�य क�न

अन�ु�हत कराव.ेव�कटनाथा�या या अ�यंत मधुर

आ�ण �वनयशील भाषणाने सधु��तीथा�वर ए�हढा

प�रणाम झाला क� �यांनी व�कटनाथास त�काळ

आपला �श�य क�न घतेले.आ�ण �यास मठात

राह�याची परवानगी �दली.�या�या भोजनाची �व�था

स�ुा मठातच कर�यात आली.

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

अ�याय ५ वा

कु�भकोणम मठातील जीवन

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

महान ग�ंु�या माग�दश�नाखाली व�कटनाथाचा “सधुा ”



��ंथाचा अ�यास �ारंभ झाला. ग�ुवय� ��त�दन या

�थंावर �वचने देत. ती ऐकून व�कटनाथ �यां�यावर

सुदंर �टपणे �लहीत अस.ेरोजचा अ�यास रोज कंठ�थ

करीत अस.ेकोणता भाग समजला नाही तर तो

ग�ुदेवाना प�ुहा �वचा�न समजावनू घते अस.े�याचा
�ामा�णकपणा, �व�ा�यासाची आवड पा�न ग�ुजन

�या�यावर अ�यंत �स� असत. �दवस��दवस ग�ुदेवांचे

व�कटनाथा ब�ल वाटणारे �मे वाढतच होत.ेहे पा�न
आ�मातील कांही �श�यांना �याचा हवेा वाटू

लागला.ते �वचार क� लागले क� कशा �कारे

ग�ुदेवांचे मन व�कटनाथा ब�ल कलु�षत कराव,े
एकदा तीन-चार �श�यांनी �मळून ग�ुदेवांकडे जाऊन

त�ार केली क� व�कटनाथ अ�यास बरोबर करीत

नाही.क� �हाही �या�याकडे गलेे असता तो प�गत

असतो अथवा झोपलेला असतो.इतकेच न�हे तर

�स�या �श�यांची च�ेा करतो, खो�ा काढतो.ग�ुदेव
�या �श�यांचे बोलणे शांतपणे ऐकत असलेले पा�न

�याना अजनूच चवे आला आ�ण ते �हणू लागले क�

व�कटनाथासार�या अयो�य �श�यास जवेण देवनू



�शक�वणे सव��वी �थ� आह.ेअशा �व�ा�या�ने मठात
राहणे यो�य नाही.�याला मठातनू बाहरे पाठवाव.े ” हे
�श�यांचे व�� ऐकून ग�ुदेव �हणाले “त�ुही �च�ता
क� नका.मी व�कटनाथाब�ल �वचार क�न यो�य तो

�नण�य घईेन.त�ुही आता चला”. थो�ा वळेातच

�थंाचा अ�यास कर�यासाठ� ग�ुदेव आले.�यां�या
समोर सव� �श�यगण बसले होत.े ”सधुा ” �थंातील
पढुचा भाग ते समजावनू सांगत होत.ेअचानकपणे
एका �ोकाचा अथ� ग�ुदेवाना �यावळे� आठवला

नाही. ते �श�यांना �हणाले “मलुानो मी या �ोका�या

अथा�ब�ल साशंक आह.े उ�ा मी तो त�ुहाला
समजावनू सांगने. ” एवढे बोलून ते उठले.

व�कटनाथ रोज �शक�वलेला भाग �याच �दवशी वाचनू

समजनू घऊेन �यावर �टपणे काढ�त अस.ेअ�यास
सपंताच थकून जाऊन �याच �ठकाणी झोपत

अस.े�यावळे� �याची प�ुतके आजबूाजलूा पडलेली

असत.�श�यांनी, व�कटनाथाब�लची सां�गतलेली
मा�हती खरी आहे का नाही हे पहावे �हणून ग�ुदेव

सवा�ची जवेणे झा�यानतंर व�कटनाथाकडे



आले.�यावळे� तो प�ुतके उघडी टाकून गाढ झोपलेला

होता.बाजसू ताडप�ीची �ल�हलेली पाने पडली

होती.ग�ुदेवांनी ती उचलून घतेली आ�ण वाचली. ती
रोज �शकवीत असले�या

“ सधुा ” �थंातील �ोकावर �ल�हलेली �टपणे

होती.आ�या�ची गो� अशी क� व�कटनाथाने आज

ग�ुदेवांनी सां�गतले�या �ोकावर, �या�या अथा�ब�ल
ते साशंक होत,े �याचे स�ुा समप�क �टपण �ल�हले

होत,ेते वाचनू ग�ुदेवाना अ�यंत आनदं झाला. �यांनी
मो�ा �मेाने आप�या अंगावरील उपरणे थडंीत

झोपले�या व�कटनाथा�या अंगावर घातले आ�ण सव�

�ल�खत ताडप�े घऊेन आप�या �थानी गलेे.सकाळ�
व�कटनाथ उठला त��हा आप�या अंगावर ग�ुदेवांचे

उपरणे पांघरलेले पा�न �याला अ�यंत आ�य� वाटले,
तसचे �याने �ल�हलेली �टपणे

“प�रमल ” जवळ न�हती. �न�या �माणे �नान,स�ंया
आटोपनू व�कटनाथ ग�ुदेवांचे उपरणे परत क�न

�यांची �मा माग�यासाठ� गलेा.ग�ुदेवाना पहातच
�याने �याना सा�ांग नम�कार घातला आ�ण काल



रा�ी झालेला �कार सां�गतला. तो �हणाला “ग�ुदेवा
काल रा�ी �ल�हता,�ल�हता मला झोप लागली आ�ण

सकाळ� उठून पाहतो तर मा�या अंगावर आपले हे

उपरणे होत.ेमी �ल�हलेली ताडप�े मा� नाहीशी झाली.
ग�ुदेव मी अपराधी नाही.आपणच माझे र�ण

कराव.ेव�कटनाथाचे का��यपणू� बोलणे ऐकून ग�ुदेव

�याचे समाधान करीत �हणाले “ तू �च�ता क� नकोस

आता पाठाची वळे झाली आहे आपण पाठशाळेत

जाउ या. ” ते दोघे पाठशाळेत आले. तथेे इतर �श�य
बसले होत.ेग�ुदेव सव� �श�याना उ�ेशून �हणाले

“ �व�ा�या�नो माझा �श�य व�कटनाथ हा कोणी

सामा�य ��� नाही, तो महा ��ावतं आह.ेतो दर
रोज “ सधुा ”�थंाचा पाठ समजनू घतेो आ�ण रा�ी

�याचावर �वचार क�न सुदंर �टपणे तयार

करतो.काल

मी एका �ोका�या अथा� ब�ल साशंक होतो परंतु

व�कटनाथाने �याच �ोकावर सुदंर ट�पण तयार केले

आह.ेते त�ुहास वाचनू दाख�वतो.” असे �हणून
ग�ुदेवांनी व�कटनाथाने �ल�हलेले ट�पणवाचनू



दाख�वले.सव� �श�यांनी आ�या�ने त�डात बोटे

घातली.ग�ुदेवांनी व�कटनाथाकडे नजर टाकून �हटले

“ व�कटनाथा�या ��तभा पां�ड�यावर मी सतं�ु झालो

आह.े�याने “ सधुा ” �थंावर

“प�रमळ” नावाचे भा�य �ल�हले आह.े�हणून �याला

मी “प�रमळचाय� ” अशी पदवी देवनू �याचा गौरव

करतो. ” असे �हणून �यांनी �याला आशीवा�द

�दला.�या �श�यांनी व�कटनाथाची त�ार केली होती ते
मनात अ�यंत ल��जत झाले.�यांचा व�कटनाथा
ब�लचा मनातील �ेष नाहीसा होऊन �याची जागा

आदराने घतेली.

_________________

अ�याय ६ वा

व�कटनाथाचा ग�ुदेवाकडून पदवी बहाल क�न

स�मान

सधु�� तीथा��न व�कटनाथा�या ��तभा पां�ड�यावर

सतं�ु होऊन �याला



“प�रमळचाय� ” अशी पदवी बहाल केली. कांही
�दवसां�या अ�ययनानतंर ग�ुदेव आप�या �श�यासह

या�ेसाठ� �नघाले.ते गावा मागनू गावे पार करीत पढेु

चालले होत.े म�रा नगरीत �यांचा म�ुकाम होता.तथेे
एक ��वड स�यासी होत.े ते ग�ुदेवाना �ाकरण

शा��ात वाद�ववाद कर�याचे आ�हान करीत होत.े
ग�ुदेव �हणाले

“�थम मा�या �श�या बरोबर वाद�ववाद करा �यांना

परा�जत क�न नतंर मा�याबरोबर वाद�ववाद

कर�यास या. ” ते �या �ाकरण प�ंडताने मा�य केले.
व�कटनाथ आ�ण �या ��वड प�ंडताचा वाद �ारंभ

झाला.दोघे त�ुयबळ अस�याने वाद खपुच रंगला परंतु

शेवट� �या ��वड प�ंडताने व�कटनाथासमोर आपली

हार मा�य केली आ�ण व�कटनाथा�या ब�ु�म�ेचा

मनापासनू स�मान केला.व�कट नाथा�या जीवनातील
�ह एक महान घटना होती.ग�ुदेव व�कटनाथा�या

ब�ु�म�ेवर आ�ण समयसचुकतवेर अ�त�स� झाले

आ�ण �यांनी �यास “महाभा�याचाय� ” ही पदवी बहाल
केली आ�ण मोठा स�मान क�नआशीवा�द �दला.



तजंाउर �ांतात �या वळे� रघनुाथराव नावाचे राजे

रा�य करीत होत.ेते मोठे र�सक असनू �यांनी सा�ह�य,
सगंीत,आ�ण अ�भनव कलेस �ो�साहान

�दले होत.े रघनुाथरावांनी सधु��तीथा�ची क�त� ऐकली
होती.�यांनी �वामीना आ�हाचे �नम�ंण

पाठ�वले.�वामी मो�ा आनदंाने आप�या �श�यांसह

तजंाउरला आले.रघनुाथरावां�या दरबारात गो�व�द

�द��त नावाचे एक म�ंी होत.े�यांचे प�ु
�ीय�नारायण �द��त हे अ�ैत वदेांतात एक �गाढ

प�ंडत होत.े�यांनी सधु��तीथा�बरोबर अ�ैत मतावर

वाद कर�याचा आपला मानस सां�गतला.�यावळे�
ग�ुदेव �हणाले “माझा �श�य व�कटनाथ याचे बरोबर

�थम वाद�ववाद करावा. �याना पराभतू क�न नतंर

आम�या बरोबर वाद करावा. ” य�नारायण
द���तांनी ते मा�य केले. मो�ा �व�त जना�या

समहूाम�ये व�कटनाथ आ�ण य�नारायण याचा समोरा

- समोर बसनू वाद स�ु झाला.दोघे आपआपली मते

मांडीत होत.े��येकजण �स�या�या मताचे मो�ा

चातयुा�ने खडंन करीत होता “.त�वमसी ”,अहम



��ा��म इ�याद� �तुी वा�यांचा शा�� समंत अथ�

सांगणे आ�ण �ती प�ाने तो �तत�याच चातयुा�ने

खोडून काढणे असा �म चालू होता. हा वाद अठरा
�दवस चालला दोघ�ेह आपआपले मत अ�यंत

ब�ु�चातयुा�ने मांडीत होत.े�ोते तो वाद मो�ा

त�मयतनेे ऐकत होत.े शेवट� एको�णसा�ा �दवशी �ी

व�कटनाथाने �ैत �स�ांतच ��े अस�याचे पटवनू

�दले.�द��ता�न आपला पराभव �वीकारला. या �सगंी
व�कटनाथाने �द�श�त केलेली ��तभा आ�ण वाद-
�ववाद चातयु� पा�न ग�ुदेवांनी �याला “भ�ाचाय� ”
अशी पदवी �दली.�यावळेेपासनू ग�ुदेव �याला �मेाने

व�क�ाभ� असे �हणू लागले.यानतंर व�कटनाथ कांही

काल ग�ुदेवाजवळ रा�न तक� , वदेांत शा��ात जे

�शकावयाचे रा�हले होते ते �याने �शकून आ�मसात

केले.

___________

अ�याय ७ वा

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



व�कटनाथाचे भवुन�गरीस पनुरपी आगमन

अनके पद�ा �ा�त क�न, वदे, शा�� आ�मसात

क�न व�कटनाथ ग�ुदेवांची अनमुती घऊेन

भवुन�गरीस �वगहृी परत आला.�या�या आगमनाने

सवा�ना आनदं झाला.व�कटनाथाने गहृ�था�मात
पदाप�ण केले.�याना एका प�ुाची �ा�ती झाली.�याचे
नाव ल�मीनारायण असे ठेवले होत.ेव�कटनाथांची
��स�� चोहीकडे झाली होती.�यां�याकडे
�शक�यासाठ� अनके �व�ाथ� येवू लागले.�या काळ�
ग�ुना �व�ा�या��या राह�याची सोय करावी

लाग.ेआ�थ�क सहाय नस�याने इत�या �व�ा�या�ची

राह�याची,जवेणा खा�याची �व�था करणे व�कट –
नाथा�या प�नीस कठ�ण जात अस.े

एकदा �यां�या गावातील एका �ीमतं गहृ�थाकडे शुभ

काय� होत.े�यासाठ� अनके �ा�हण जमले होत.ेया
�सगंी �व�ानांना स�मा�नत क�न धन दे�याची प�त

होती.व�कटनाथा�या प�नीने �याना सां�गतले क� �या
�ीमतं गहृ�था�या घरी ग�ेयास न�क� धन �मळेल

आ�ण �याचा उपयोग दै�नक खचा�साठ� होईल.



व�कटनाथ प�नी�या सांग�या�माणे �या �ीमतं

गहृ�थाकडे गलेे.तथेे अनके �ा�हण बसलेले

होत.ेव�कटनाथ एका बाजसू बसनू वदे पठण क�

लागले तथेील एका परुो�हताने गधं काढ�याचे �वताचे

काम व�कटनाथास �दले. �यांनी ते मो�ा आनदंाने

�वीकारले.वदेांचे पठण आ�ण गधं उगाळणे �ह दो�ही

कामे चालू होती.उगाळणे सपं�यावर व�कटनाथाने ते

गधं �या परुो�हतास �दले.�याने ते लाव�यासाठ�
��येकास �दले. ते गधं लावताच �ा�हणां�या अंगाचा

दाह होऊ लागला. �या घरा�या यजमानाने गधं
काढणा�या परुो�हतास बोलावनू �वचारले क� �याने

चदंन उगाळले �क अजनू काही होत.ेतो परुो�हत
�हणाला व�कटनाथाने गधं उगाळले �यालाच �वचा�

या.यजमान व�कटनाथाकडे आले आ�ण �यांनी

�वचारले

“�ा�हणदेव त�ुही जे गधं उगाळले ते लावताच

�व�ां�या अंगाचा दाह का होऊ लागला?व�कट नाथ
�हणाले “ गधं उगाळताना मी वदे पठण करीत होतो.
�यावळे� मी अ�नीस�ू �हणत होतो.�या�या �भावानचे



गधं लावताच अंगाचा दाह होऊ लागला. ” यजमानांनी
�वचारले आता यावर उपाय काय? व�कटनाथ उ�रले

आता व�णस�ू �हणत गधं उगाळून ते लावले �क

दाह कमी होईल �या �माणे व�कटनाथाने व�णस�ू

�हणत गधं उगाळले आ�ण ते �व�ानी आप�या अंगास

लावताच �यां�या अंगाचा दाह एकदम न� झाला.�या
�ीमतं यजमानाने ओळखले �क व�कटनाथ काही

सामा�य ��� नाही.�याने व�कटनाथाचा गौरव क�न

शंभर �पये द��णा �दली. व�कटनाथाचे समाधान
झाले.ते द��णा घवेनू घरी आले.या रकमचेा उपयोग
कांही �दवस घरखचा� साठ� झाला.परंतु ती र�कम
सपंताच �च�तनेे प�ुहा �ासले.�यांनी घरातील कांही

व�तू �वक�या आ�ण सवा�चा उदर�नवा�ह थोडे �दवस

चाल�वला.याच काळात �यां�या घरी चोरी झाली

आ�ण चोरांनी सारे सामान चो�न नलेे. भ�व�य
काळात महान पदास �ा�त होणारया ���ची भगवतं

अशा �कारे प�र�ाच पाहत असतो हचे खरे.

____________________

अ�याय ८ वा



�ी व�कटनाथ पनुरपी सधु��तीथ� �वामी�या आ�यास

गलेे.

धना�या अभावामळेु �ी व�कटनाथांना �शक�यास

आले�या मलुांचा आ�ण �वता�या ससंाराचा खच�

चाल�वणे कठ�ण झाले.�यातच चोरांनी घर�या सव�

व�तू चो�न न�ेयाने प�र��थती अ�धकच

�बघडली.यावळे� शेवटचा उपाय �हणून व�कटनाथानी

सधु�� �वामी�या आ�यास जा�याचे

ठर�वले.�या�माणे व�कटनाथ आप�या प�नी आ�ण

प�ुासह �वामी�या आ�यास आले.�वामी�न या

सवा�चे �मेाने �वागत केले.व�कटनाथाने �वामीना सव�
प�र��थतीची क�पना �दली.�वामी�न �तघाना तथेे

राह�याची परवानगी �दली.व�कटनाथ आ�मातील

�व�ा�या�ना �शकवीत अस.ेतसचे �व�त सभमे�ये

भाग घते असे आप�या �व��ेने आ�ण आचार सपं�

आचरणाने व�कटनाथ सव� �व�ा�या�ना ��य

झाले.कांही �दवसांनी ग�ुदेव सधु�� याची �कृती

�बघडू लागली. �या वळे� ग�ुदेवांनी व�कटनाथांना



�वतःजवळ बोलावनू आप�या दै�हक प�र��थतीची

क�पना �दली.आप�यानतंर मठाचे काम कसे

चालणार याची �च�ता �कट केली.ग�ुदेव व�कटनाथाना

�हणाले “ त�ुया अंगी मठा�धपती हो�यास आव�यक

सव� गणु आहते.मा�या इ�छे�माणे तू स�यास घऊेन

मठा�धपती �हाव.े��ाशीलपणे ससंाराचा �म सोड

”.व�कटनाथाची अव�था एक�कडे आड तर �सरीकडे

�वहीर अशी झाली’ �वामीची इ�छा पणू� करावी तर
त�ण प�नीला �ःखी करावे लागणार आ�ण प�नी व

मलुाची �च�ता ही स�यास घते�यावर स�ुा राहणारच

ही प�र��थती व�कटनाथाने धैय� क�न ग�ुदेवाना

सां�गतली.�यांनी व�कटनाथास अ�धकआ�ह

केलानाही.�यांनी �सया� ���ला स�यास �दला �यांचे

नाव यादव�� तीथ� असे होते �यांनाच पढेु मठा�धपती

करावे असा ग�ुदेवांचा मानस होता.कांही �दवसांनी
ग�ुवया�ची �कृती थोडी सधुारली आ�ण ते

�न�या�माणे �ी मलुरामाची पजूा करणे,�व�ा�या�ना
पाठ �वचने देणे,इ�ा�द काय��मात

स��य भाग घऊे लागले.�यांनी यादव��तीथ� याना



�चार आ�ण �सारासाठ� बाहरेगावी पाठ�वले.�यां�या
बरोबर थो�ा देवमतू��ह �द�याहो�या.थो�ा

�दवसांनी ग�ुवया�ची �कृती प�ुहा एकदा ढासळली

�यांना मलुरामाची पजूा करणे अश�य झाले.

_____________________

अ�याय ९ वा

�ी व�कटनाथाचा स�यास आ�मात �वशे

ग�ुदेवांची �कृती �बघडली आ�ण �यामळेु

मलुरामा�या पजूते खडं पडणार अशी �याना �च�ता

लागनू रा�हली.�याच �दवशी रा�ी ग�ुदेवा�या �व�ात

�ी म�ुराम �कट झाले आ�ण ते �हणाले “माझी पजूा
कर�यास व�कटनाथ यो�य आह.ेआता तो स�यास

आ�म �वीकार�यास मनाने तयार झाला

आह.े�या�याशी बोलून आव�यक तो बदल घडवनू

आणावा.�या �दवशी रा�ी ग�ुदेवांना हे �व� पडले

�याच �दवशी रा�ी व�कटनाथांना स�ुा एक �व�

पडले.�व�ात शारदामाता �कट झाली आ�ण �हणाली



“ हे व�कटनाथा तू �व�ान आहसे महा��तभावान

आहसे.त�ुया हातनू लोको�ाराचे आ�ण म�व�स�ांत

�साराचे महान काय� होणार आहते. तू आता

ससंाराचा �याग क�न स�यास आ�मात �वशे क�न

�पठाधीश पदाचा �वीकार कर.�ी मलुराम देव त�ुया

कडून पजूा क�न घ�ेयास अ�यंत आतरु आहते ”
असे सांगनू शारदामाता अ��य झाली. �सरया �दवशी
ग�ुदेवांनी व�कटनाथाना बोलावनू घतेले परंतु �याला

स�यास घ�ेयास कसे सांगावे याचाच ते �वचार करीत

होत.ेदोघे एकमकेासमोर उभे होत.ेदोघहेी
आपआप�या �व�ातील वतृांत सांग�यास आतरु

होत.े�थम व�कटनाथाने ग�ुदेवांना सा�ांग नम�कार

केला आ�ण आप�या �व�ातील वतृांत सां�गतला.तो
ऐक�यावर ग�ुदेवांनी आपणास पडले�या �व�ाचा

वतृांत सां�गतला.दैवी सकं�पानसुार आपण स�यास

�यावा असे व�कटनाथास वाटू लागले.आ�ण ते स�यास

घ�ेयास �स� झाले व�कटनाथाचा �न�य पा�न

ग�ुदेवाना अ�यंत आनदं झाला आ�ण �यांची �च�ता

�मटली.�सरे �दवशी व�कटनाथ आपला प�ु



ल�मीनारायण यास घऊेन ग�ुदेवांकडे गलेे.�यांनी
आप�या मलुास ��होपदेश करवनू �याचा उपनयन

स�ंकार क�न �यावा अशी इ�छा �कट

केली.ग�ुदेवांनी ल�मीनारायणाचा उपनयन स�ंकार

मो�ा आनदंाने �वखचा�ने सपं� केला.

व�कटनाथाने स�यास घ�ेयाचा �नण�य तर घतेला परंतु

तो आप�या प�नीस कसा सांगावा हा एक य� ��

�यां�या पढेु उभा होता.�तची समजतू घालून स�यास

घ�ेयास �वीकृती �मळ�वणे महा कठ�ण काम

होत.ेतरी धैय� क�न व�कटनाथ �तला भटेले आ�ण

�हणाले “सर�वती तू माझी धम� प�नी आहसे आ�ण

प�नी या ना�याने तू माझी सवेा केलीस,सखु �दलेस.
परंतु दैवी सकं�पानसुार आता बदल घडणार

अस�याचे जाणवत.े तो बदल आपण �वीकारला

पा�हज.े ” सर�वती आप�या पतीचे बोलणे ऐकत

होती परंतु �तला �यां�या बोल�यातील उ�ेश कळला

नाही.ती �हणाली “ मी प�नी या ना�याने जे कत��
होते तचे केले.मी जगावगेळे कांही केले नाही.”
�यावळे� व�कटनाथ �हणाले “�ी मलुरामा�या



सकं�पानसुार आता एक �नण�य घतेला आह.े”
मलुरामाचे नाव घतेाच ती सा�वी अ�धकच ग�धळून

गलेी.ती �हणाली �प� काय ते सांगा. त��हा व�कटनाथ
�हणाले “ मी स�यास घ�ेयाचा �न�य केला आह.े ” ते
श�द ऐकताच सर�वती�या कानात उकळते तले

घात�या �माणे झाले.ती अ�यंत �:खी झाली.
व�कटनाथ �तचे समाधान क� शकले नाहीत.

�ी सधु��तीथ�, व�कटनाथ आ�ण इतर �श�य

तजंाउरला आले.तथेे रघनुाथरावांनी ग�ुवया�चे भ�
�वागत केले.येथचे �ी व�कटनाथास स�यास �द�ा

दे�याचा �वधी पार पडला.�यासाठ� अनके �व�ान

�ा�हण आले होत.ेफा�गनु शु� ��तीयेस,�धीरोद�गरी
नामा�या वष� शके १५४५ या शुभ �दनी व�कटनाथाना

स�यास द��ा देवनू �यांचे “ �ी राघव�� तीथ� हे नतून
आ�मातील नाव ठेवले. रघनुाथरावांनी दो�ही महान
यतीचा भ� स�मान केला. याच मगंल�दनी �ी

राघव�� तीथा�चे पीठारोहण झाले.

_________________



अ�याय १० वा

प�नीची आ�मह�या आ�ण �तची �पशा�च योनीतनू

म�ुता

व�कटनाथा�या स�यास �हण कर�याचे सवा�त अ�धक

�खः �यांची प�नी सर�वतीस झाले.�तला वाटले आता

आपले पती आपणास �दसणार नाहीत.या �वचाराने
�तने आ�मह�या कर�याचे ठर�वले. एके �दवशी �तने

एका �व�हरीत उडी मा�न आ�मह�या केली.या �त�या
कृ�यामळेु �तला �पशा�च योनी �ा�त झाली.�पशा�च
�पात ती राघव�� तीथा�समोर वारंवार येऊ

लागली.�याना �तची दया आली.�तची �या योनीतनू
सटुका कर�यासाठ� �यांनी आप�या कमडंलूतील

तीथ� �या �पशा��यावर �श�पडले.त�काळ �या मातचेी

�पशा�च योनीतनू सटुका झाली आ�ण �तला स�ती

�मळाली.

___________________

अ�याय ११ वा



स�यास �हण के�यानतंर राघव�� तीथा�चा सचंार.

सधु��तीथ� �वामी�या आ�नेसुार �ी राघव�� �वामी

स�यास �हण के�यानतंर धम��चार काया�साठ�

�नघाले.�थम �यांनी अ�मान �ज�हातील

“प�रपणू� ”नावा�या नगरीत �वशे केला.या सुदंर
नगरीत चतभुु�ज �व�णंूचे एक भ� म�ंदर होत.ेअ�यंत
�स� �च� अशा �ी �व�णंूची मतू�, हातात
शंख,च�,गदा,प�,धारण केलेली होती.�ी राघव��
�वामी�न या सुदंर मतू�ची शोडोषपचारे पजूा

केली.येथील जनसमदुायास उपदेशाचे �ानामतृ

पाजा�वले.येथनू �वामी कमलालयी �ामी आले.येथील
�ील�मी�या म�ंदरी मातचेे दश�न घऊेन अध�नारी

नटे�रा�या म�ंदरात आले. येथे �वामी�न महा��ाचे

अ�त ��ाभावाने पजून केले.या नतंर �वामी�न
कावरेी नद� �या �थानी सम�ुास �मळते �या ��ेी

�याण केले.या अ�त पावन �थानी �वामी�न अनके

�दवस वा�त� केले.येथे �यांनी आप�या भ�ांना



“च�ं�का ” �थं समजावनू सां�गतला.येथनू �वामी

च�पके�राचे दश�न घऊेन �ीराम�ेरा�या प�व� तीथ�

��ेी आले.येथील सतेमू�ये �नान क�न सतेमूाधवाचे

दश�न क�न �वामी �ीरामा�न

��त�ा�पत केले�या महादेवाचे दश�नास गलेे.या �थानी
�वामी�न महादेवाची ��ा�भशेकासह यथो�चत पजूा

केली.या परमप�व� �थानी �यांना �ीराम आ�ण

ल�मणाचे दश�न घडले.दोघे बधूं दभा��या श�येवर

�न���त अव�थते होत.ेयेथनू �वामी अल�गरी ��ेी

आले.येथील अनतं प�नाभाचे दश�नाने �वामी अ�यंत

आन�ंदत झाले.येथनू �वामी�न तीन�वलेी �ांतात �याण

केले.हा �ांत अ�तशय सपुीक ज�मनीचा अस�याने

येथे धन-धा�याची �वपलुता होती.या गावातील
लोकांनी एका �ा�हणास अ�तसामा�य अपराधासाठ�

�श��ेया �व�पात �यास वाळ�त टाकले होत.ेतो �व�
�वामीना शरण आला आ�ण �याने आपली

कम�कहाणी �वामीना सां�गतली.क�णामयी �वामी�न
�या�यावर आप�या कमडंलूतील प�व� जलाचे

�ो�ण क�न �यास शु� केले.गावातील लोकाना



स�पदेश क�न �या �ा�हणास समाजात यो�य ते

�थान �मळवनू �दले. येथनू �वामी�न म�रा �मना�ी�या

भ�-�द� म�ंदरी जा�यास ��थान केले.या म�ंदरा�या
सुदंरतचेे वण�न कर�यास श�द तोकडे पडतात.या
��ेी येऊन �वामी�न या �थानाचे महा��य अजनू

वाढ�वले.��भवुन सुदंरी �मना�ी देवी आ�ण भगवान

स�ुदरे�राचे �वामी�न दश�न घतेले.येथील प�ंडतांनी

�वामीचा यथायो�य स�मान केला.�यांची ह�ी�या
अंबारीतनू शोभाया�ा काढली.येथनू �वामी नामक�ल

नगरी भगवान �ी नर�स�हाचे दश�न घ�ेयास आले.येथे
�वामी�न भगवतंाची शोडोशोपचारे पजूा केली.�वामी
��येक तीथा�चे �थानी तथेील जनतलेा उपदेश क�न

व�ैणव धमा�चा �चार आ�ण �सार कर�यात ध�यता

मानीत.येथनू �वामी�न व�ेलूर नगरी �याण

केले.येथील �व�तसभमे�ये प�ंडतांना आप�या �व�ा

चातयुा�ने आ�य� च�कत केले.येथील नरेशाने �वामीना

एका गावाची जागीर देवनू स�मा�नत केले.यानतंर
�वामी मगंल नावा�या �ामी आले.या प�व� �थानी

महा�व�णू आ�ण महाल�मी यांचे शोडोषपचारे पजून



केले.�थानीय लोकाना �ैत मताचे महा��य समजावनू

�वामी तथेनू उडपी ��ेी आले.हे म�व स�ंदायाचे एक

परुातन �थान आह.ेया �थानी �वामी�न अनके �दवस

वा�त� केले आ�ण येथील जनतलेा भ��,
�ान,आ�ण वरैा�याचा उपदेश केला.�यांनी आप�या

�श�यांना उडपी�या मठा�या �थापनपेासनूची परंपरा

स�व�तर सां�गतली.�श�या�या �वनतंी व�न, �ी
म�वाचाया�नी �थापन केले�या �ीकृ�णा�या मतू�चा

इ�तहास सां�गतला. तो असा.--उडपी ��ेी असताना
�ीम�वाचाय� ��त�दन सम�ु �नानासाठ� जात. एके
�दवशी �न�य �नयमा �माणे जात असताना �याना

कृ�ण �तो� �फु� लागले. या शुभ सकेंतामळेु आचाय�

मनोमनी सतंोषले.अ�त:करणात कृ�ण भटे�ची एक

अना�मक ओढ लागली होती.याच वळे� एक आ�य�

घडले.सागरात अचानक एक भयंकर वादळ आले.
मोठ-मो�ा लाटा �कनाया�वर येवनू आदळू लाग�या.
ते वादळ एवढे भयंकर होते क� सागर जणू तांडव

न�ृय करीत अस�यासारखे वाटत होत.ेसम�ुातील
नावा हलेकावे खात पा�यात बडुत आ�ण प�ुहा वर



येत हो�या.�यातील �वासी अ�यंत भयभीत होऊन

परम�ेराची �ाथ�ना क� लागले.हे भयंकर ��य पा�न

�ी म�वाचाया�नी सागरा�या काठावर उभे रा�न दो�ही

हातात आपले उ�रीय ध�न फडकावले.�या वळे�
आ�य� असे घडले क� �या भयंकर वादळाचा वारा

�या उ�रीयातनू वा� लागला आ�ण सागर �न�मशातच

शांत झाला.नावा सखु�प �कनारी येवनू

पोहच�या.नावतेील सव� �वासी खाली उतरले.�यांनी
आचाया�ना मो�ा ��ाभावाने नम�कार केला.�या
नौके�या मालकाने ती नौका आचाया�ना अप�ण केली

आ�ण सा�ांग नम�कार केला.आचय� �हणाले नौका

घवेनू काय करायच?े तझुी इ�छा अस�यास नौकेतील

तीन खडे आ�हास दे.�या नौके�या मालकाने मो�ा

भ��भावाने नौकेतील तीन खडे आचाया�ना आणून

�दले.ते खडे ए�हढे जड होते क� दोन खडे उचल�यास

चार माणसे लागली ’ एक सवा�त जड खडा

आचाया�नी �वत आप�या खां�ावर घतेला आ�ण

मो�ा आनदंात आ�मी परत आले.आ�मात येताच

एक महद आ�य� घडले. �या ख�ातनू �ीकृ�णाची



एक अ�त सुदंर बाहरे आली.मरुलीधरा�या अनपुम
मतू�ची �ाण-��त�ा क�नआचाया�नी ती मतू� मठात

�थापन केली.हीच ती अ��तीय मतू�” असे �ी राघव��
�वामी�न �श�यास सां�गतले.�या मतू�कडे पहात

असताना �वामीची समाधी लागली.�यांना �या मतू�त
आपला मलुराम, �ी कृ�ण �व�पात �दसू

लागला.येथील वा�त�ात �वामी�न सर�वती मातचेी

आ�ा होताच “ च�ं�का” �थंावर ट�का�मक �थं रचना

केली.या नतंर �वामी�न अनके �थं रचले.यात
�ाम�ुयाने ��हस�ू,प�रमळ,�याय म�ुावली,च�ं�का
�काश इ�याद�चा �ाम�ुयाने समावशे होतो.येथे
�न�म�त केलेले सव� �थं �वामी�न �ीकृ�णा�या चरणी

अप�ण केले. �वामी�या उडपी येथील वा�त�ात

�ीराम नवमीचा मगंल �दन आला.या �दवशी �वामी�न
मलुरामा�या ��तमसे �ीकृ�णा�या सा�न�यात बसवनू

महा�भषेक केला.या मगंल �सगंी अनके �व�ान

�ा�हणांनी वदेम�ंां�या घोषाने सारा आसमतं भ�न

टाकला होता आ�ण भा�वक भ�ांचा नसुता परू

लोटला होता. या अ�त पावन ��ेी �वामी�न



“च�ं�का ” �थंावर अनके �व�तापणू�

�वचने केली. �ी कृ�णा�या आ�नेसुार एक

मरुलीधराची सो�याची मतू� क�न �याची मठात

�थापना केली.

उडपी�न �वामी मसैरू �ांती आले. चातमुा�सासाठ� ते
�ीरंगपटणं या नगरी रा�हले.मसैरूचे महाराजे व�डयार
यांनी �वामीना आषाढ शु� एकादशीस मो�ा

स�मानाने आप�या राज�ही आणून र�नजडीत

चौरंगावर बसवनू �यांची शोडोषपचारे पजूा केली.या
मगंल �सगंी सनई,चौघडे,नगारे आप-आप�या मधुर

�वरात वाजत होत.े�व�गण उ�च �वरात वदेघोष

करीत होत.ेचदंनाचा सगुधंी धूप,नाना �कार�या
सगुधंी फुलां�या सवुासात �मसळून वातावरण अ�त

मगंलमय करीत होता.नवै�ेासाठ� अनके प�वा�े

केली होती.ती महाराजांनी अ�यंत ��ाभावाने

�वामीना अप�ण केली. नाना �कारची फळे,तांबलू
आ�ण द��णा �वामी समोर ठेवनू महाराजांनी

�वामीना सा�ांग नम�कार केला.�वामी�न अ�त�स�

होऊन राजाना शुभ आशीवा�द �दले.�या �माणे



�शवरायास रामदास �वामी ग�ु होत,े �ीरामाना
“ व�श� ”मनुी ग�ुपद� होते �याच �माणे मसैरू

रा�या�या दो�देवराय महाराजाना �ीराघव�� �वामी

ग�ु�थानी होत.े�यांनी �वामीचे चरण तीथ� �ाशन केले

आ�ण दोन गावे �वामीना अप�ण केली.या �शवाय
अनके जड-जवाहर,दा�गने स�ुा �यांनी �वामीना

अ�प�ले.�वा�मनी ते सव� मलुरामा�या चरणी
ठेवले.चातमुा�स समा�तीनतंर �वामी �व�थानी परतले.

�वाम��या अनके �श�यापकै� एका �श�यास मो�

�ा�तीची ती� इ�छा होती.तो ��त�दन �वामीना मो�

�ावा अशी �ाथ�ना करीत अस.ेएके �दवशी आ�य�

घडले. �वामी �या ममु�ुु �श�यास �हणाले “आज

त�ुया मो�ाची �व�था करतो.तू कावरेी नद�वर
जाऊन �नान,स�ंया क�न शु�चभू�त होऊन ये. ”
�वाम��या सांग�या �माणे तो �श�य नद�त �नान

क�न स�ंया आटोपनू आला.�वा�मनी �याला पचंग�
देवनू बीजा�र म�ंाचा उपदेश केला.शेजारीच
लाकडाची �चता रचनू ठेवली होती.�या �चतते अ�नी

��व�लत कर�यात आला.�यातनू �वाला �नघू



लाग�या

हो�या. �वा�मनी �या �श�यास जवळ बोलावनू �या

धगधग�या �चतते उडी घ�ेयास सां�गतले.ग�ु
वचनावर धृढ ��ा असले�या �या उ�म �श�याने

�वामीना नम�कार केला आ�ण �या �चतमे�ये उडी

घतेली.ते भयंकर ��य पा�न बाजसू उ�या असले�या

��ेकांनी हा:हा:कार केला.ते �हणू लागले

मो��ा�तीसाठ� हा कोणता माग� �वा�मनी यो�जला?
�यावळे� �वामी �हणाले

“मो��ा�तीसाठ� �थम यातना सोसा�ा

लागतात.त�ुही आकाशात पहा. माझा �द� �श�य

�वमानात बसनू �ीहरी�या लोकास जात

आह.ेलोकांनी आकाशात प�हले त�े�ा �यांना

आकाशात काय �दसले, �ीहरीचे पाष�द �या ममु�ुु
�श�यास मो�ा स�मानाने �वमानात बसवनू घवेनू

जात होत.ेते �द� ��य पा�न सवा�ना अ�त आ�य�

वाटले आ�ण �यांनी एकमखुाने �वाम�चा जय-जयकार
केला.



�ी राघव�� �वा�मनी आप�या धम��चार सचंारात

द��ण भारतातील सव� प�व� �थळांचे दश�न

घतेले.नतंर महारा�ातील प�व� देवालयांचे दश�न

घवेनू तथेे धम��चाराचे काय� कर�यासाठ� ��थान केले.
�थम �यांनी पढंरपरू�या भ� ��य पांडुरंगाचे दश�न

घ�ेयाचे ठर�वले.�यां�या बरोबर अनके �श�य आ�ण

मठातील एक सवेक आप�या गभ�वती प�नीसह

होता.मजल दरमजल करीत �वाम�ची या�ा चालू

होती.मागा�तील भा�वक भ�ांना दश�न

देत,भजन,क�त�न करीत सव�जण माग��मण करीत

होत.ेएके �दवशी मागा�तच �या सवेका�या प�नीस

�सव वदेना स�ु झा�या.�या अर�यात कोणी सईुण

न�हती.�या सा�वीने �वाम�चा धावा �ारंभ केला

आ�ण अ�यंत आत�भावाने या सकंटातनू सटुका

कर�याची �ाथ�ना केली.�वा�मनी आप�या

कमडंलूतील प�व� जल घतेले आ�ण ते �या सवेकास

देवनू �या�या प�नीस दे�यास सां�गतले.ते मखुी

पडताच �या माउली�या वदेना थांब�या आ�ण अ�यंत

सलुभतनेे बाळाचा ज�म झाला.सवा�ना आनदं झाला.



तथेे तीन �दवस म�ुकाम क�न सव�जण पढु�या

�वासास �नघाले. यथा समयी �वामी आप�या

�श�यांसह भ-ूवकंुैठ असले�या पढंरपरुी येऊन

पोहोचले. �वा�मनी च�ंभागते �नान क�न ते

पांडुरंगा�या दश�नासाठ� राऊळात आले आ�ण काय

आ�य� भ�ांची आतरुतनेे वाट पाहणारा पांडुरंग

गाभारा सोडून धावतच राऊळात आला आ�ण

आपले दो�ही बा� पस�न �याने �वामीना आ�ल�गन

�दले.या मगंलमय सोहो�याचे वण�न कर�यास श�द

तोकडे पडतात, वाणी खुटंत.ेपांडुरंगा�या या भावपणू�
दश�न-भटे�मळेु �वामी अ�त आन�ंदत झाले.�यांनी येथे
तीन �दवस म�ुकाम केला.याकाळात �यांनी सतंां�या

गाठ�-भटे� घते�या, तथेील जनतलेा �ान,भ��,वरैा�य
यांचा उपदेश आप�या रसाळ �वचनातनू �दला.येथनू
�वामी को�हापरू�या महाल�मी�या दश�नासाठ�

�नघाले.यथासमयी �यांनी मात�ेया भ� म�ंदरात �वशे

केला.�यांनी मातचेी महापजूा केली.भगवान �व�णंू�या

अंत:करणात वसले�या ल�मीमातनेे �वामीना करवीर

��ेी दश�न �दले होत.े�यांनी मातचेे मो�ा



भ��भावाने �तवन केले. ते ऐकून माता �स� झाली

आ�ण �हणाली “ राघव�� बाळ, तुगंभ�ा नद�पासनू
एक योजन अंतरावर म�चाले �ाम आह.ेया �देशातच
�हर�यका�शपचुे सा�ा�य होत.ेमचंाले आ�ण गणधाळ

या दोन गावां�या म�ये तुगंभ�ा नद� आह.ेगणधाळ या

�थानीच �हर�यका�शपचुे गडं�थळ पडले होत.ेतू
��हादाचा अवतार आहसे आ�ण �या�या

र�णासाठ�च भगवान �व�णूनी नर�स�हाचा अवतार

धारण केला होता.तू असा थोर भ� असनू मला

अ�यंत ��य आहसे. तू मी सांगते तसे कर.तझुा सचंार
पणू� झा�यानतंर म�चाले �ामी वा�त� कर. गणधाळ
�ामाजवळ जे महा��ाचे म�ंदर आहे तथेे तप क�न

तुगंभ�ा नद�स �स� क�न घ.ेती त�ुया मठा�या
जवळून वा� लागले.म�चाले �ामी �थम मा�तीची

�थापना क�न �या�या समोरच एक सुदंर वृदंावन

बांधाव.े मठाबाहरे मा�या मतू�ची ��त�थापना
करावी.म�ंालायां�वका या नावाने मी सदैव तथेे

राहीन.भ�ांनी �थम माझे दश�न घऊेनच मठात �वशे

करावा.��हादा�या अवतारात तू केले�या य�ा मळेु



मी अ�त �स� झाले होत.े�याच �माणे या अवतारात

स�ुा एक महाय� कर.�या�या योगाने मी सतं�ु होईन

” माता पढेु �हणाली

“तझुे अवतार काय� सपं�यावर स�ुा तू भ�ांसाठ�

वृदंावनात राहाव.ेआप�या जीवन काळात �थं रचना

क�न �व�णू भ�� वाढवावी हीच तलुा माझी आ�ा

आह.े त�ुया या राघव�� अवताराची क�त�

“यावच�ं �दवाकारो ” राहील.अस�ंय भ� तझुे

गणुगान गातील. ” एवढे बोलून माता महाल�मी

अंतधा�न पावली. �यावळे� �वाम�चे �यान भगंले. �या
दश�न सखुाचा परमानदं श�दातीत करणे केवळ

अश�यच. �वामीना मातचेा �वयोग सहन होईना.
मातनेे प�ुहा एकदा दश�न �ावे �हणून �यांनी मातचेी

आत�तनेे �ाथ�ना केली. मातनेे प�ुहा एकदा दश�न �दले

�यावळे� �वा�मनी मातचेे चरणकमल ध�न �यावर

आपले म�तक ठेवले आ�ण अ�यानदंा�या �मेा�नुी

�भजवनू टाकले. मातनेे आपला वरद ह�त �वाम��या

म�तकावर ठेऊन शुभ आशीवा�द �दले आ�ण नतंर

अंतधा�न पावली.



को�हापरू�न �वामी अ�तपावन अ�या पचंवट� �थानी

आले.येथे �यांनी गोरा रामाचे दश�न घतेले.नाशीक या

प�ुय ��ेी दोन �दवस म�ुकाम क�न तथेनू �वजापरुी

जा�यास �नघाले.मागा�त एक �न�बड अर�य

लागले.उ�हा�याचे �दवस होत.ेसयू� मा�यावर तळपत
होता.�या अर�यात पा�याचा कोठे मागमसू स�ुा

न�हता. एक �वासी �ा�हण �या अर�यात तषेृने

अगद� �ाकुळ झाला होता.�याचे �ाण कंठाशी आले

होत.ेतो मखुाने अ�यंत �ीण झाले�या �वरात

भगवतंाचा धावा करीत होता.�वामी �याच मागा�ने

चालले होत.े�या �व�ाची असी तशृाकांत अव�था

पा�न �वामीना �याची दया

आली. �यांनी एक काडी घऊेन जमीन थोडी

उकरली.तो काय आ�य� �या ज�मनीतनू शु�

पा�याचा एक फवारा वर आला.�वा�मनी ते पाणी �या
�ा�हणास पाज�वले. पोटभर पाणी �पऊन तो �व�

उठून बसला.�याने �वामीना सा�ांग नम�कार

केला.आनदंाने �या�या मखुातनू श�द �नघत न�हते

�याने �वाम�ची चरणसवेा क�न �याना सतं�ु



केले.असे �दनांचे नाथ परम दयाळू �वामी कृपचेे एक

सागरच होत.े�यांचा म�हमा वण�न करणे केवळ

अश�यचआह.े

�वामी एकदा आ�ं �ांतातील एका लहान गावी

म�ुकामास थांबले होत.ेतथेे व�ेक�ा नावाचा एक
गरीब परंतु अ�यंत आचार सपं� �ा�हण राहत

होता.�वामी �या�या

घरी म�ुकामास उतरले. �नयमा �माणे �याने पाच-
सहा घरातनू �भ�ा मागनू आणून �वाम�ची उ�म

�व�था ठेवली.वयाने लहान असनूही व�ेक�ाने

�वाम��या �न�य पजूचेी चोख �व�था ठेवली

होती.�वामी �या�या सवेवेर �स� झाले आ�ण

जाताना �हणाले ज�े�ा तलुा कांही अडचण येईल

�यावळे� माझे �मरण कर मी तलुा मदत करीन.तथेनू
ते पढु�या गावी गलेे.�या काळ� आ�ं �देशातील �या

भागात �स��मसखुखान नावाचा नवाब रा�य करीत

होता. तो �शकलेला नस�याने �याला �ल�हता-वाचता
येत न�हत.ेकेवळ न�शबाने �याला नवाबाचे पद �ा�त

झाले होत.ेएकदा तो �शकारीसाठ� अर�यात गलेा



असताना थकून एका झाडाखाली �व�ांतीसाठ�

बसला होता.इत�यात एक घोडे�वार स�ैनक तथेे

आला आ�ण �याने एक �लफाफा नवाबास �दला.
नवाब अ�र श�ू अस�याने �याला काय �ल�हले

असले ते कळले नाही.�याने आप�या सवेकास कोणी

सा�र मन�ुय �दसतो काय ते पाह�यासाठ� पाठ�वले.
थो�ाच अंतरावर व�ेक�ा लाकडे तोडीत

होता.सवेक व�ेक�ाकडे आले आ�ण �याला

नवाबाकडे घऊेन गलेे.नवाबाने व�ेक�ाकडे पा�न

�हटले तू �ा�हणाचा मलुगा �दसतोस, हे प� वाचनू

दाखव. व�ेक�ाने ते प� घवेनू वाच�याचा �य�न केला

परंतु ते अ�र �याला समजनेा.�यावळे� �याने �ी
राघव�� �वाम�ची �ाथ�ना केली आ�ण आ�य� असे क�

�याला ते प� वाचता आले. प�ात �ल�हले होते क�

नावाबाचे स�ैय यु�ात यश�वी होऊन श�ूचा पराभव

क�न येत आह.ेतो मजकूर ऐकून नवाब आन�ंदत

झाला.�याने व�ेक�ाला �वचारले तू �ा�हण असनू

�व�ा का �शकला नाहीस? व�ेक�ाने उ�र �दले

घर�या ग�रबीमळेु �याला �शकता आले नाही.नवाबाने



व�ेक�ा�या �श�णाचा खच� कर�याचे आ�ासन

�दले.�या�माणे व�ेक�ा तीन चार वष� मन लाऊन

�शकला.नवाबाने �याला आप�या दरबारात सवेसेाठ�

ठेवनू घतेले.तो पढेु आप�या चाणा� ब�ु�ने आ�ण

�वाम��या कृपा आशीवा�दाने उ�च पदावर चढत गलेा

आ�ण कालांतराने �दवाण पदावर आ�ढ झाला.

_____________________

अ�याय १२ वा

मतृीकेचा चम�कार

�ी राघव�� �वामी महारा�ातील गावात �चार आ�ण

�सारासाठ� सचंार करीत असताना एक आ�य�कारक

घटना घडली.�यांचा एक सवेक �वाम�कडे आला

आ�ण �हणू लागला �वामी मी आता मा�या गावी

जाऊन ल�न करणार आह.ेआपण मला आगाऊ पगार

�ाल आ�ण आठ �दवसांची रजा �ाल तर मी आपला

कृत�न होईन.�या वळे� �वामी �ात: �वधी आटोपनू

येत होत.ेते �हणाले “ तू आप�या गावी जाऊन ल�न



क�न ये.स�या मा�या हातात पसैे नाहीत. तू �ह
मतृीकाच घऊेन जा. ” �या सवेकाने मो�ा

��ाभावाने �हटले आपण �दलेली मतृीकाच मला

दहा हजार �पया प�ेा अ�धक मोलाची आह.ेती
म�ृतका एका �पशवीत घवेनू तो आप�या गावी

जा�यास �नघाला.चालता, चालता रा� झाली.त�े�ा
तो एका घरा�या ओ�ावर �नजला.ते मतृीकेचे गाठोडे
�याने उशाला घतेले होत.े�या रा�ीचे वळे� �या
�ा�हणाची प�नी �सतुी वदेनांनी तळमळत

होती.पवू��या दोन �सतुी�या वळे� एका �पशा�चाने

येऊन नवजात बालकास गळा दाबनू मा�न टाकले

होत.ेआज �या �ा�हण प�नीचा �सतुी �दन अस�याने

सारे काळजीत होत.ेरा�ी�या वळे� ते �पशा�च घरात

�वशे करणार होत.ेपरंतु दारात �वाम�चा सवेक

उशाला मतृीकेचे गाठोडे घऊेन झोपला होता.�या
�पशा�चाला आतम�ये जाता येत न�हत.े�या मतृीकेतनू
अ�नी�या �वाला �नघत असले�या �या �पशा�चाला

�दस�या. �याने सवेकाला गाठोडे सरकवनू ठेव�यास

सां�गतले. परंतु �या सवेकाने �या �पशा�चाचे ऐकले



नाही.�यावळे� ते �पशा�च खपुच �वनवणी क�

लागले �यावळे� तो सवेक �हणाला एक हडंा भ�न

पसैे घऊेन ये �हणजे मी म�ृतका काढतो.ते �पशा�च
�वरेने गलेे आ�ण पधंरा �म�नटातच पशैांनी भरलेला

हडंा घऊेन आले.�या सवेकाला �वा�मनी �दले�या
मतृीकेचे मोल कळले होत.े�याने �या �पशा�चाकडून
तो पशैाचा हडंा घतेला आ�ण �वा�मनी �दले�या

मतृीकेतनू �चमटुभर घऊेन �या �पशा�चा�या अंगावर

टाकली.त�काळ �या �पशा�चाची �या योनीतनू म�ुता

झाली.हे सारे ��य �या घरचा यजमान पहात

होता.�याची प�नी रा�ी �सतू झाली होती आ�ण �तला

प�ु र�नाची �ा�ती झाली होती. परंतु ते �पशा�च
येऊन �या नवजात �शशुस मा�न टाकणार याची

सवा�ना भीती वाटत होती.�वाम��या सवेकामळेु
�यां�या मलुाचे �ाण वाचले होत.े�यां�या आनदंाला

पारावार न�हता.�या घरातील गहृ�थाने �या सवेकाचा

स�मान केला आ�ण वारंवार

पाया पडून �हणू लागला “ त�ुहीच आम�या मलुास

जीवदान �दलेत ” �याला ज�े�ा कळले क� तो सवेक



अ�ववा�हत आहे आ�ण तो ल�नासाठ� इ�छुक

आह.े�यावळे� �याने आपली उपवर क�या �या

सवेकास देऊन थाटात ल�न क�न �दले.ल�नानतंर ते
उभयता �वाम��या दश�नास गलेे. �या सवेकाने
घडलेला सारा वतृांत �वामीना सां�गतला आ�ण पशैाने

भरलेला तो कलश �वामीना अप�ण केला.�यांनी तो न
घतेा �यांनाच परत केला.�वाम��या आशीवा�दाने ते

नवदा�प�य अ�यंत आनदंात रा�हले.

_______________

अ�याय १३वा

�करीट�गरी येथील चम�कार

�ीराघव�� �वामी आप�या �श�यांसह सचंार करीत

असताना �यांचा म�ुकाम �करीट�गरी गावातील देसाई

रघनुाथ राय

यां�या कडे झाला.देसाई�या अ�त आ�हाने �वामी

�यांचे घरी एक �दवस रा�हले.सकाळ�या प�ह�या
�हरी �नान क�न �वामी मलुरामा�या पजूसे



बसले.सव� सा�ह�यासह पजूा मो�ा थाटात सपं�

झाली.आरती नतंर �वामी�न �वत: तीथ� दे�यासाठ�
तीथा�चे पा� हातात घतेले.इत�यात �या तीथा�त एक

माशी पडली आ�ण ते तीथ� भ�ांना दे�यायो�य रा�हले

नाही.�वा�मनी �या घर�या यजमानास बोलावनू

सां�गतले “ तमु�या घरात कांही अशुभ घटना घडली

असली पा�हज”े .सवा�नी चौफेर नजर �फर�वली.
देसाई�या कुटंुबातील एक लहान मलू पा�याने

भरले�या एका मो�ा भां�ात पडून गत�ाण झाले

होत.े �वा�मनी �या बालकाकडे आप�या अ�यंत

क�णामयी नजरेने ब�घतले आ�ण �याचे आयु�य

वाढ�वले.नतंर �या बालकास पजूा �थानी घऊेन

ये�यास सां�गतले.�या बालका�या �प�याने �याला
पजूा �थानी आणले.�वा�मनी �या�यावर आप�या

कमडंलूतील प�व� तीथा�चे �ो�ण केले आ�ण काय

आ�य�, ते बालक झोपतेनू जागे झा�या�माणे उठून

बसले.देसाई कुटंु�बयांचा आनदं गगनात मावत

न�हता.�वाम��या अचाट साम�या�चे सवा�ना आ�य�

वाटले.�यांनी �वाम�चा म�ु कंठाने जय-जयकार



केला.देसाई कुटंु�बयांनी आनदंाने �वामीना �वपलु

सपं�ी �दली आ�ण �यांचा मोठा स�मान केला.

________________

अ�याय १४ वा

पवू� ज�मीचा कनकदास यास म�ु�

�वामी �सार काया�साठ� �फरत असताना �यांचा

म�ुकाम एका मा�ती�या म�ंदरात होता.ते मा�ती�या
भ� मतु�समोर बसलेले असताना �या म�ंदरा�या

बाहरे उभे रा�न एक महार �वामीना मो�ा भ��

भावाने नम�कार करीत होता.�याच वळे� �वामीना

आप�या पवू� ज�माची आठवण झाली.�यावळे� ते
�ासराय या नावाने ��स� होत.े�यांनी समोर उभा
असले�या महारा�या पवू� ज�मासबंधंी �वचार केला

त��हा �याना आठवले क� हा महार पवू��या ज�मात

कनकदास नावाचा एक ��स�द प�ुष होता.�वा�मनी
�याला �वचारले “अजनू कम�भोग सपंला नाही का? ”
�यावळे� तो महार �हणाला ग�ुदेव माझी कमा�पासनू



अजनू �वम�ु� झाली नाही.जीवनात मला आस��

उरली नाही.जीवन सपं�व�याची इ�छा आह.े�याचे
व�� ऐकून �वामीना कळून चकुले क� �याचा

म�ु�काळ जवळआला आह.े�वा�मनी �यास
महा�सादासाठ� घ�न कांही तरी घऊेन ये�यास

सां�गतले.तो आनदंाने घरी गलेा आ�ण घरात पदाथ�

शोधू लागला.�याला घरात केवळ मोहरीचा डबा

सापडला तोच घऊेन तो �वाम�कडे आला.ते
चातमुा�साचे �दवस अस�याने आहारात मोहरी �या�य

होती. ही बातमी �व�ानी �वामीना सां�गतली.�वामी

�हणाले “ मोहरी घऊेन आलेला हा महार ग�ेया ज�मी

��स�द कनकदास होता.�यावळे� मी �ासराय

होतो.�यावळे� �याने मला देवदश�न घड�वले

होत.ेया�या �मरणाथ� आतापासनू चातमुा�स असला

तरी मोहरीचा उपयोग �वयंपाकात होत जावा. ” ही
�वाम�ची इ�छा सव� �व�ानी एकमताने मा�य

केली.�यावळेेपासनू �वाम��या मठात चातमुा�सात

स�ुा मोहरीचा उपयोग �वयंपाकात होत असतो.

�या �दवशी �वा�मनी �दलेला �साद �या महाराने भ��



-भावाने खा�ला आ�ण नतंर हरी भजन केले.भजन
सपंताच �याने आपला देह ठेवला आ�ण �वाम��या

कृपा �सादाने जीवन-मरणा�या या च�ातनू म�ु

झाला.

__________________

अ�याय १५ वा

�ी�नवासाचाय� प�ंडताला प�ाताप

�ब�दह�ली �ी�नवासाचाय� नावाचे एक �व�ान

प�ंडत आपण �ल�हलेला एक �थं �वामीना दाखवनू

�यास मा�यता �मळ�व�या�या उ�ेशाने आले

होत.े�वा�मनी �यांचा �थं डो�याखालून घातला.�याना
�यात यु��वाद आ�ण पां�ड�य अस�याचे

जाणवले.�यांनी �या �थंाब�ल उ�म अ�भ�ाय देताना

�हटले

“हा �थं लेखकास तीथ� ही पदवी �मळवनू दे�यास

यो�य आह.े” �या प�ंडताचा �वा�मनी यथा-यो�य
स�मान क�नआपणा जवळ भोजनास बसवनू



घतेले.तो चातमुा�साचा काल होता.वाढ�यात आले�या

पदाथा�त मोहरीची फोडणी �दलेले सार होत.े�या
प�ंडताने ते सार घतेले नाही. जवेणे झा�यानतंर तो

प�ंडत �वाम��या चरणी नतम�तक झाला.�वा�मनी
�याला आशीवा�द देऊन फळे आ�ण म�ंा�दा �द�या.
ते घवेनू तो आप�या �व�थानी परतला.तथेे ग�ेयानतंर
तो उ�रा�द मठातील ग�ु योगी� तीथ� याना भटेला

आ�ण �याना फळे,म�ंा�दा दाख�व�या.लाल
असले�या अ�दा अगद� का�याभोर झा�या

हो�या.�या पा�न योग�� तीथ� �हणाले त�ुही राघव��

�वाम�चा अपमान केला असले.�तत�यात �या

प�ंडताला असाहय असे पोटशूळ उठले.त��हा
�ी�नवास चाय� �हणाले मी �व�मबरोबर जवेताना

मोहरीची फोडणी �दलेले सार घतेले नाही, कारण
चातमुा�सात ते आपणास �न�श�द असते ना? योग��

तीथ� �हणाले “ त�ुही �वाम�चा अपमान केला आता

पनुरपी तथेे जाऊन �वाम�ची �मा मागनू तथेील ते

सार खाऊन या. ” या आदेशानसुार �ी�नवासाचाय�

प�ुहा �ी �वाम�कडे गलेे आ�ण �यांची आत� भावाने



�मा मा�गतली. दयेचे सागर असले�या �ी �वा�मनी
�ी�नवासाचाया�ना प�ुहा एकदा आपणाबरोबर

भोजनास बसवनू घतेले.या वळे� �यांनी मोहरीचे सार
आवडीने खा�ले.ते खाताच �यांचे पोटशूळ कमी

झाले.ते नतंर �व�थानी परत आले. �यांनी म�ंा�दाची
पडुी उकलुन पा�हली तो काय आ�य� �या पडुीत लाल

-भडक चमकदार म�ंा�दा हो�या

_________________

अ�याय १६ वा

तीन �ा�हणांना इ�छा भोजन

�ी राघव�� �वामी कंुभकोणम येथे असताना उ�रे

कडून तीन �ा�हण आले होते . �या �ा�हणांनी ऐकले
होते क� �वामी �यां�याकडे येणाया� लोकां�या

मनातील इ�छा ओळखनू �या पणू� करतात.�या
�व�ानी मनात “ इ�छा भोजनाची ” कामना केली
होती.एकास वाटले आपणास �च�ा� �मळावे तर

�सरा खीर �मळावी असे इ��छत होता. �तसरा



परुणा�या कडबचुी इ�छा करीत होता.�या �तघांनी
�वाम�ची प�र�ा पहा�याचे ठर�वले. आप�या

इ�छे�माणे भोजन �मळाले तर �वाम�चा “ क�पत�”
कामधेनु ” असा म�हमा खरा मानावा असे �या

�तघांना वाटले.मठात ये�या पवू� ते �तघे �नानासाठ�

नद�वर गलेे.तथेे �वाम�चा एक �श�य कपडे धूत

होता.�या कप�ाम�ये �वाम�चा एक भग�ा रंगाचा

पचंां होता.तो �या �श�याने धु�यासाठ� हातात घतेला.
तवे�ात तो �या �ा�हणाकडे पा�न �हणाला “ त�ुही
इ�छा केलेले भोजन तयार आह.े ”हे �या �श�याचे
बोलणे ऐकून �या �तघाना खपू आ�य� वाटले. ते �तघे
�नान क�न बाहरे आले आ�ण आपले कपडे सकुवू

लागले. �यावळे� �या �श�याचे कपडे धुणे आ�ण �नान

आटोपले होत.े �याने उ�हात वाळलेली व��े

घतेली.�वाम�चा पचंां �यात होता.तो �श�य त�काळ

�या तीन �व�ांकडे वळून �हणाला “ आपण इ��छलेले

भोजन तयार आहे आपण लवकर आ�मात चलाव.े ”
ते �व� �हणाले आपण �वाम�चे �श�य �दसता. �या
�श�याने होकाराथ� मान हाल�वली �यांनी �या �श�यास



�वचारले त�ुहास आम�या मनातील कसे कळले? तो

�श�य अवाक होऊन पहातच रा�हला. तो नतंर

�हणाला मी त�ुहास कांहीच �हटले नाही.त�ुहास भास

झाला असले.असे �हणून तो �नघनू गलेा.�या �व�ा�या
ल�ात एक गो� आली क� �या वळे� �वाम�चा भगवा

पचंां �या �श�या�या हातात होता �यावळे� तो �हणत

होता क� तमुचे इ�छा भोजन तयार आह.े �वाम��या
या पचंाची �कमया जाणून ते �तघे �व� ल��जत

झाले.�याना वाटले आपण �वनाकारण एव�ा महान

सतंाची प�र�ा घ�ेयाचे ठर�वले.�या �तघांपकै�
एकजण �हणाला आपण परत जावू या.�सरे दोघे
�हणाले इतके �र येऊन �वाम�चे दश�न न घतेा आ�ण

�साद न घतेा परत जाणे यो�य नाही.ते �तघे आ�मात

गलेे आ�ण भोजनाची सचूना �मळताच पानावर

जाऊन बसले. ��येकाने इ��छलेला पदाथ� भोजनात
होता.भोजनो�र ते �वाम��या दश�नास गलेे.�याना
पहातच �वामी �हणाले “ त�ुही इ�छा केलेले भोजन
�मळाले ना? ” ते ल�जनेे चरू झाले होत.े�यांनी
�वामीना सा�ांग नम�कार केला आ�ण �यांची प�र�ा



घ�ेयाचा मानस ध�नआ�या ब�ल �मा याचना

केली. �वामी �हणाले “ त�ुही माझी प�र�ा
पहा�यासाठ� आला होता त��हा त�ुहास काही तरी

ब��स �दले पा�हज.े ”त�ुही पढु�ल ज�मात �ा�हण

�हणून ज�मास याल आ�ण या मठात पजूा करीत

राहाल �या वळे� स�ुा त�ुहास इ�छा भोजन �मळेल. ”
असा आशीवा�द �वा�मनी �या �तघा �व�ाना �दला.ते
�तघे सतं�ु होऊन �व�थानी गलेे. या घटननेतंर �या
मठातील अच�क �या तीन �व�ांचे वशंजच आहते.

________________

अ�याय १७ वा

�यो�त�याने केलेले भ�व�य कथन

मलीयालम �ांतातनू तीन �यो�त�य प�ंडत �ी

�वाम��या दश�नास आले.�यांनी �वामीना सा�ांग
नम�कार केला आ�ण आपण केले�या अ�यासाची

मा�हती �वामीना सां�गतली. एकदा ते सभते बसले

असताना �वा�मनी आपली ज�म प�का �या �तघा



प�ंडतांना �दली आ�ण सां�गतले क� “ त�ुही �तघे
प��केची एक एक �त घवेनू वगे वगे�या खोलीत

बसा आ�ण मा�या भ�व�या ब�ल �लहा. ” �या �तघा
प�ंडतांना �वाम�चे भ�व�य �लहावयास �मळणार या

क�पननेचे आनदं झाला.ते �तघे वगे-वगे�या खोलीत

जाऊन ज�म प��केचा अ�यास क�न भ�व�य �ल�

लागले.�यांचे लेखन सपं�यावर �वा�मनी ��येकास

वगे-वगे�या वळे� बोलावनू �यां�याकडून भ�व�यफल

ऐकले.नतंर �तघाना सभते एक� बोलावले. �या
�तघांची भ�व�यवाणी सारखीच होती.केवळ फरक

होता तो �वाम��या आयुम�या�देवर. एका प�ंडताने
�यांचे आयु�य शंभर वष� असे �ल�हले होत,ेतर �सया�
प�ंडता�या मते तीनशे वष� आ�ण �तसरा प�ंडत सातशे

वष� असे �हणत होता. सभतेील मडंळ�नी शंभर

वषा�ची आयुमया�दा बरोबर अस�याचा �नवा�ळा

�दला.�वामी �हणाले �तघे �यो�तषी �व�ान
आहते.�तघांचा आयुम�या�देचा अ�भ�ाय बरोबरच

आह.े�याचे �प�ीकरण असे क� माझी भौ�तक

आयुमया�दा शंभर वष� आह.ेमाझे �थं, पठन करणाया�



साधकांचे मनोरथ, तीनशे वष�पय�त पणू� होतील. मी
वृदंावनात समाधी घऊेन सातशे वष� पय�त भ�ांचे

मनोरथ पणू� करीत राहीन.या सातशे वषा�त मी

वृदंावनात योग�न�् अव�थते राहीन.�वा�मनी केले�या
या �ववरणाने सवा�चे समाधान झाले.�या �त�ही
प�ंडतांना आप�या �ान सपंादनाब�ल �वाम�कडून

एक �कारे �श�ती प�च �मळाले होत.े

_____________

अ�याय १८ वा

अ�नीनारायणाला अप�ण केलेला हार पनुरपी

�मळ�वला

एकदा तजंौर�या राजाने राघव�� �वामीना एक अ�यंत

मौ�यवान र�नजडीत हार अप�ण केला. सवेकाने तो
�वामीना आणून �दला.�यावळे� �वामी य� करीत

होत.ेअनके व�तू�ंया आ�ती य�ात पडत

हो�या.�वा�मनी तो हार स�ुा य�ात अ��न

नारायणाला अप�ण केला.एवढा मौ�यवान हार



�वा�मनी य�ात

टाक�याची वाता� राजाना कळली.�याना वाईट
वाटले.थो�ा �दवसांनी �यांनी �वाम�कडे �नरोप

पाठ�वला क� “आ�ही �दले�या हारासारखाच अजनू

एक र�नजडीत हार करवनू �यावयाचा आह.े�हणून
सोनारास दाख�व�यासाठ� तो हार पाठवावा.�वा�मनी
कळ�वले क� आ�ही हार देतो परंतु राजांनी �व:ता
यावे आ�ण हार घवेनू जावा. �वाम��या आदेशां�माणे

महाराज रघनुाथ राय �व:त �वाम�कडे आले.राजा�या
समोर �वा�मनी य� देवतलेा आपण अप�ण केलेला

र�न ज�डत हार परत कर�याची �वनतंी केली. य��ेर
�वयम �कट होऊन �यांनी तो र�न ज�डत हार परत

केला.तो हार पा�न राजा अ�यंत ल��जत झाला.�याने
�वामीना सा�ांग नम�कार केला आ�ण �मा याचना

केली.दयाघन �वा�मनी �मा तर केलीच �शवाय तो

हार राजास �दला �शवाय एक सुदंर भटे व�तू स�ुा

�दली.ते �या राजाला �हणाले “ राजे महाराज आता

आपणआप�या राजधानीस जाव.ेआ�ही एकदा

तजंौरला येऊ.पढेु कांही काळानतंर तजंौर येथे भीषण



��काळ पडला.लोक अ�ासाठ� दारोदार �फ�

लागले.पाउस न पड�याने शेतीत कांहीच �पकले

नाही.राजा �च�तते होता.�याला �वाम�ची आठवण

झाली आ�ण वाटले क� �वामी येथे आ�यास �यां�या

कृपनेे पाउस पडून आपली ��काळापासनू सटुका

होईल.हा �वचार राजा�या मनात आला आ�ण �याच

वळे� �वामी तजंावरुला पोहोचले.राजाला �वाम��या
आगमनाने अ�यंत आनदं झाला.�वा�मनी राजगहृा�या
मडंपात मलुरामाची पजूा मांडली आ�ण मनोभावे

�ाथ�ना केली क� तजंौर�या लोकांची ��थती सधुारावी

आ�ण ��भ��य नाहीसे �हाव.े�ी राघव�� तीथा�वर कृपा
��ी असले�या मलुरामाने �स� होऊन �वाम�ची

�ाथ�ना फल�पू केली.�या �दवशी तजंावरुला
मसुळधार पाउस पडला.आ�ण पढेु स�ुा कांही �दवस

पाउस सतत पडत रा�हला.यो�य पावसाने उ�म पीक

आले आ�ण ��काळाची छाया �र

झाली.रघनुाथरावांनी �वाम�ची अ�यंत ��ा भावाने

पजूा केली आ�ण भ� स�मान केला.

_____________



अ�याय १९ वा

�दवाण व�ेक�ातफ� �स���मसदु खानास �ी राघव��

�वाम�चा प�रचय.-

नवाबाकडून म�चाले �ामाची देणगी.

�ी �वामी सचंार करीत असताना प�ुहा एकदा

आदवा�न �ामी गलेे.�यां�या आगमनाची वाता�

�मळताच �दवाण व�ेक�ा अ�यंत भ�� भावाने

�वाम��या दश�नास गलेा.�याना मो�ा स�मानाने

आप�या घरी घवेनू जाऊन �यां�या �भ�चेी �व�था

केली. �याने तथेील नवाब �स���मसदुखान यास �ी

राघव�� �वामी�या दैवी साम�या�ब�ल सां�गतले.
�याना भटूेन �यांचा आशीवा�द घते�यास रा�यात

सखु,सम�ृ�ची वाढ होऊन राजास �व:ताला शांती
आ�ण समाधान लाभले असे आपले �ांजळ मत �प�

केले. .�वामी सार�या सतं प�ुषांचे दश�न अ�यंत

�ल�भ असते तरी नवाबाने �वाम�चे एकदा तरी दश�न

�यावे असे व�ेक�ाने



सचु�वले.�दवाण �वाम�ची एवढ� मह�ा वण�न करतो

आहे तर आपण �या यतीची प�र�ा पहावी असे �या

नावाबास वाटले.एकदा �वामी मलुरामाची पजूा करीत
बसले असताना नवाबाचा एक सवेक आला �याने

ताटात झाकून काही आणले होत.े�यावळे� मलुरामास
नवै�े दाख�व�याची वळे होती. �या ताटात नवाबाने

मासाचे तकुडे घालून �यावर �व��थत झाकून

�वाम�कडे पाठ�वले होत.ेअंतर �ानी �वा�मनी ताटात
काय आणले ते ओळखले होत.ेनवाबाचा आपली

परी�ा घ�ेयाचा हतेू �यांनी जाणला होता.ते कांही न
बोलता थोडा वळे �यान�थ बसले.नतंर कमडंलूतील
प�व� जलाचे �या ताटावर �ो�ण केले आ�ण

मलुरामाची �ाथ�ना केली.नतंर ते जवळ उभे

असले�या सवेकाला �हणाले “ आता तटावरील

कापड बाजलूा करा.�तत�यात नवाब तथेे �वाम��या

दश�नाला आला. �या�या समोरच ताटावरील कापड

�र केले आ�ण नवाबास �यात काय �दसले? फळे,फुले
आ�ण मासाचा प�ाच न�हता.नवाब मनातनू अ�यंत

ल��जत झाला.�याला आप�या या करणीचा प�ताप



झाला.�याला चनै पडेना �याला वाटले �वाम�ची

गरैमरजी झा�यास आपली सारी सपं�ी वभैव,रा�य
यांचा नाश हो�यास वळे लागणार नाही.�याने

�दवाण व�ेक�ास बोलाऊन सां�गतले तमुचे �वामी

फार थोर आहते.आ�ही �यांना एक जागीर देवू

इ��छतो. व�ेक�ाने नावाबाचा �वचार �वामीना
सां�गतला.�वामी �हणाले “आ�ही �नरीछ

आ�हास जागीर घऊेन काय कारावयाच?े नावाबाचा

फार आ�हच असले तर �याना तुगंभ�े�या काठावरील

म�चाले �ाम आम�या मठा�या खचा�साठ� दे�यास

सांगा.�वाम�चा �नरोप व�ेक�ाने नवाबास

सां�गतला.नवाबाने मो�ा आनदंाने म�चाले �ाम

�वामीना अप�ण केले.म�चाले �ामाचे महा��य फार

थोर होत.े परुातन काळ� ��हादाने य� केला होता ते

�थान येथचे आह.े

_________________

अ�याय २० वा



देह ठेव�याचा काल राघव�� �वामीना आकाश मागा�ने

कळला

�ी राघव�� �वामी एके �दवशी आप�या �श�यांना

आ�ंया�या झाडाखाली बसनू पाठ सांगत

होत.ेते एका एक� उभे रा�हले आ�ण आकाशाकडे

नजर लावनू कांही तरी ऐकू लागले.�यांनी
आकाशाकडे पहात हात जोडले नतंर ��मत केले

आ�ण खाली बसले.�यां�या या कृतीचा �श�यांना बोध
होईना.परंतु �यांची आतरुता �याना शांत बसू देईना.
शेवट� एका �श�याने धाडस क�न �वामीना

�वचारलेच “ �वामी आपण अचानक उभे रा�न

आकाशाकडे पा�न कांही ऐकले आ�ण नतंर हात

जोडून नम�कार केला याचा अथ� काय? �वामी

�हणाले “कृ�ण दैपायन नावाचे एक थोर यती

�वमाना�ढ होऊन वकंुैठाला जाताना मला दश�न देवनू

गलेे.�हणून मी �याना नम�कार केला.मी अजनू �कती

काळ या भौ�तक जगात राहणार असे �याना �वचारले.
�यावळे� �या यतीनी आपली दोन बोटे पढेु क�न तीन

वळेा ती बोटांची जोडी हल�वली.या खणेुचा अथ� असा



क� मी अजनू दोन वष� दोन म�हने आ�ण दोन �दवस

येथे राहणार नतंर वृदंावनात �वशे करणार. ”
�वाम�चे हे व�� ऐकून �यांचे �श�य �:खी झाले.

________________

अ�याय २१ वा

�ी राघव�� �वाम�चा वृदंावन �वशे

दोन वषा�चा काळ पखं लाऊन उडून गलेा.�वाम�चा
वृदंावन �वशेाचा �दवस जवळ जवळ येऊ

लागला.भ�ांची चारी �दशेकडून ये�याची गती

अ�तशय वाढली. ��येकजण हे दैवी �प डो�यात

साठवनू घ�ेयाचा �य�न करीत होता.�वामी मो�ा

�मेाने दश�नास आले�या ��येक भा�वकाला

त�डभ�नआशीवा�द देत होत.े�वा�मनी �दवाण
व�ेक�ाला बोलावनू घवेनू सां�गतले “व�ेक�ा, माधवर
नावा�या गावात एक मोठ� दगडाची �शला आहे �या

�ठकाणी वृदंावन बांध. ” व�ेक�ाने कुत�ुलाने �वचारले
“�वामी वृदंावनासाठ� ही जागा का �नवडली? ” �वामी



�हणाले “ व�ेक�ा, �ेतायुगात �ी रामच�ं�भू सीत�ेया

शोधासाठ� �नघाले असताना या महान �शळेवर सात

घ�टका �व�ांती घ�ेयासाठ� थांबले होत.े �भू�ंया
पद�पशा�ने पनुीत झालेली ही

�शला या नतंर सातशे वष�पय�त पजूाह� आह.ेया साठ�
आ�ही व�ृदावनासाठ� हे �थान �नवडले. ” �वरोधी नाम
वषा�तील �ावण कृ�ण ��तीया, ग�ुवार हा शुभ �दवस

�वा�मनी वृदंावन �वशेासाठ� �न��त केला.�ी
�वाम��या आदेशानसुार सव� तयारी झाली. सातशे
शाली�ाम वृदंावनात ठेवले.वर एक �शला ठेवली.पवू�
�न��त म�ुता�वर �वा�मनी वृदंावनात �वशे केला.
ततपवू� ते तथेे जमले�या भ�ांना, �श�यांना �हणाले

“बाळानो देह�पाने मी �दसलो नाही तरी �यान�न�
होऊन मी भ�ां�या क�याणाक�रता अ��त�वात आह.े
मी भ�ां�या हाकेला धाऊन येईन. ” यावळे� �वाम�चे
मखुमडंल एका �द� तजेाने चमकत होते आ�ण

�यावर अ�त �स� भाव होत.े वदेघोष, नामघोष सतत

चालू होता.�या घोषातच �वा�मनी वृदंावनात �वशे



केला.सम�त भ�गणां�या न�ेात अ�ुचंा परू दाटला

होता.आता हे दैवी�प, सगणु पर��ह प�ुहा पहावयास

�मळणार नाही या �वचाराने आत� भ� �फंु�न �फंु�न

रडू लागले.�या �शळेतनू वृदंावन तयार केले होते

�या�याच रा�हले�या �शळेतनू �ाणदेवांची मतू�,�ी
�वाम��या इ�छेनसुार, को�न �यां�या व�ृदावनासमोर

��था�पत केली.

____________________

�ी राघव�� �वा�मनी केलेली �थं रचना.

�ी �वाम��या अलौ�कक ब�ु�म�ेची चणूुक ते �ी

सधु�� तीथ� ग�ुदेवांकडे �शकत असतानाच जाणवली

होती.�यांनी केले�या �वशाल �थं रचनाच याची प�ुी

करत.े�यांनी एकूण तवेीस �थंांची रचना केली.ते
खालील �माणे आहते.

१)प�ुष स�ुा�द पचं स�ुांची �ा�या २)
�यायम�ुावली ३) त�व म�ंजरी ४)म�ंाथ� म�ंजरी ५)
वदे�य �ववतृी ६) त�व �काश भाव द��पका ७)



प�रमळ ८) दशोप�नषतख�दाथ� ९) त�व द��पका

१०)गीताथ� स�ंह ११) राम चरीत म�ंजरी १२) कृ�ण
च�र� म�ंजरी १३) दश �करण ट�का �ा�या

१४)�मये द��पका १५) गीता ता�पय� ट�का �ववरण
१६) �नण�य भाव स�ंह १७)च�ं�का �काश
१८)वादावळ� �ा�या १९)तक� तांडव �ा�या २०)
�माण प�ती �ा�या २१)अणुम�व �वजय �ा�या

२२)�ात:सकं�प ग� २३) भाट स�ंह

�ी राघव�� ग�ु �तो�ाची �न�म�ती

�वाम��या भ�ांना आ�ण भा�वकांना अ�यंत ��य

असले�या “ �ी राघव�� ग�ु �तो�ा�या ” रचने सबंधंी
एक सरुस कथा आह.े�ी अ�प�ाचाय� नावाचे एक
�वाम�चे एक परम भ� �श�य होत.े�वामी वृदंावनात
�वशे कर�या�या वळे� ते बाहरे गावी गलेे होत.े�याना
�वामी वृदंावनात �वशे करणार अस�याची बातमी

ज��हा �मळाली त��हा खपू उशीर झालेला



होता.�यावळे� ते म�चाले गावी ये�यास धावतच

�नघाले.पळत येत असताना �याना राघव�� ग�ु �तो�

सचुले. ते ज��हा व�ृदावनाजवळ पोहोचले �यावळे�

एकतीस �ोकांची रचना झाली होती. एकातीसा�ा

�ोकाची शेवटची ओळ

“क�त��द��व�दता �वभतूी�तलुा” येथपय�त रचना झाली

होती.याच वळे� अ�पा�ाचाय� व�ृदावनाजवळ

आले.�याच �णी व�ृदावनातनू �वनी उमटला “ सा�ी
हया�यो�ही” �व:ता �ी राघव�� तीथा��न तो �ोक

अशा रीतीने पणू� केला. याच कारणाने हे �तो�

आजही घरो-घरी मो�ा ��ेने �हटले जात.े “�ी
पणू�बोध ग�ुतीथ� पायो��� पारा” या श�दांनी �ारंभ
होणारे हे �तो� एकशे आठ वळेा �हट�यास आपले

इ��छत काय� पणू� होत.ेया �तो�ा�या पठणाने �व�वध
पाप,ेरोग,भतूबाधा इ�याद� न� होतात.या ब�ल ��य�

हय�ीव देवच सा� आहे असे �ी �वा�मनीच

अ�प�ाचाया�चा अपणू� �ोक पणू� क�न खा�ी �दली

आह.ेअ�प�ाचाया�ने नतंर �ी राघव�� मगंला�क रचनू

भ�गणावर फार मोठे उपकार केले आहते.



�ी राघव�� �वाम��या कांही �द�आ�ण अनाकलनीय

लीला--

१) �ी रामनाथ च�ेीयारवर

�वाम�ची कृपा.

ता�मळ �ांतातील रामनाथ च�ेीयार या सदगहृ�थाना

आलेला अनभुव अ�यंत आ�य�कारक आह.े ते एक
को�ाधीश गहृ�थ होत.े�याना अचानक पोटशुलाचा

�ास स�ु झाला.अनके औषधोपचार केले परंतु

कशाचाही उपयोग झाला नाही आ�ण ती �ाधी कमी

झाली नाही.�याना एका �ा�हणाने �ी राघव��
�वाम�चा फोटो देऊन �यां�या पजूचेे �वधान सां�गतले.
रामनाथांनी �या �माणे �वाम�ची पजूा

अ�यंत ��ाभावाने केली. सात�ा �दवशी �वामी

रामनाथा�या �व�ात आले आ�ण �हणाले “रामनाथा
श����या करवनू घते�यास तझुी �ाधी �र होईल. ”
हा �व�ाचा वतृांत रामनाथांनी आप�या प�नीस



सां�गतला.�तला आनदं झाला. ते दोघे एका �न�णात
श����या करणाया� डॉ�टराकडे गलेे.�याना
रामनाथांची �कृती दाखवनू श����या कर�याची

�वनतंी केली.�थम ते डॉ�टर श����या कर�यास

तयार न�हत,े परंतु बराच आ�ह के�यानतंर आ�ण �ी

�वाम��न �व�ात �दले�या आदेशांब�ल

सां�गत�यानतंर ते डॉ�टर तयार झाले. एवढ� कठ�ण
आ�ण गुतंा-गुतंीची श����या �यांनी पवू� कधीच
केली न�हती.परंतु यावळे� �याना आपणात एक दैवी

श��चा सचंार झाला आहे असे जाणवले आ�ण

�यांनी ती श����या अ�यंत सलुभतनेे केली आ�ण ती

पणू�पणे यश�वी झाली.या नतंर रामनाथांची �कृती
सधुारली आ�ण ते तीन म�ह�यानतंर म�ंालयास

दश�नासाठ� आले.�यावळे� �वाम��या �पठावर �ी
सयु�म�� �वामी होत.े�याना रामनाथांनी भटूेन �ी

ग�ुचरणी कांही सवेा कर�याचा सकं�प बोलून

दाख�वला.�यावळे� �पठाधीश �वामी �हणाले “तू एक
चांद�चा रथ तयार क�न दे �हणजे शा�त सवेा के�या

�माणे होईल. ” रामनाथांनी ते कबलु केले. �यावळे�



�याना येणे असलेले मलाया देशातील पसैे आले

�यावळे� �यांनी सकं�प के�या �माणे एक चांद�चा रथ

तयार करवनू तो इसवीसन १९४७ साली देव�थानास

अप�ण केला.�या वष� �ावण कृ�ण ��तीयेस रथाचे

उदघाटन केले.�यात �वाम�ची लहान मतू� तसचे

��हाद राजांची ��तमा ठेऊन रथसमारोह मो�ा

थाटात सपं� झाला. �यावष�पासनू दर वष� �वाम�ची

रथया�ा याच रथातनू �नघत.े

२) सर् थामस मनरो यास �ी राघव�� �वाम�चे दश�न

�यावळे� भारतात इं�जांचा अंमल स�ु झाला होता.
इ�ट इं�डया कंपनीने �था�नक राजाना पराभतू क�न

आपले रा�य �थापन केले होत.ेरा�यांची मलुक�
पनुररचना कर�यासाठ� �यांनी पवू��या �या जा�गरी

हो�या,जी स�ंथाने होती �या सवा�ना एकसघं कर�याचे

ठर�वले होत.े�यासाठ� �यांनी जागीरदाराना नोट�सा
पाठ�व�या हो�या.�या नसुार म�चाले उफ� म�ंालय
��ेाची जागीर र� कर�याची नोट�स आली होती. या
कारणाने मठाधीश आ�ण अच�क दोघहेी �च�तते

होत.े�यांनी कंपनी�या उ�च अ�धका�यास �वनतंी



�व�पाचा अज� पाठ�वला. �यात कळ�वले होते क�

जागीरी�या उ�प�ाचा उपयोग केवळ म�ंदरा�या

दैन�ंदन पजूा,अचा� आ�ण दश�नास येणाया� भा�वक

भ�ां�या भोजन �सादासाठ� केला जातो.जागीर र�
के�यास म�ंदराची �व�था करणे श�य होणार नाही.
” �या जागीरीची चौकशी कर�यासाठ� इं�जांचा एक
अ�धकारी सर् थामस मनरो म�ंालयास आला. �याने
पायातील बटू काढून बाहरे ठेवले.डो�यावरची
�वलायती टोपी काढून व�ृदावनासमोर जाऊन उभा

रा�हला.�तत�यात �या व�ृदावनातनू एक स�यासी

बाहरे आ�याचे �या इं�ज अ�धकारी थामस मनरोला

�दसले.तो स�यासी इं�ज अ�धका�या बरोबर बोलत

होता.�यांचे भाषण मा� कोणालाच ऐकू येत न�हते

केवळ �या अ�धका�याचे ओठ हललेले भोवताल�या

लोकाना �दसत होत.ेते स�यासी �सरे कोणी नसनू
��य� राघव�� �वामीच होत.े�यांनी जागीर र� क�

नये असे �या अ�धका�यास पटवनू �दले होत.ेलोकांनी
मनरो ला �वचारले �यावळे� �याने सां�गतले क�

“ �वामी �व:ता �यास इं�जी भाषेतच बोलले आ�ण



जागीर र� क� नका असे सांगनू मला म��ा�दा

�द�या ” �या वळे�या मठाधीप�तनी मनरो�या थोर
न�शबाचे कौतकु केले आ�ण �या म��ा�दा अ�

�शजवताना �यात

घाल�यास सां�गतले.मनरो ने ती नोट�स मागे घतेली

आ�ण जागीर कायम रा�हली.मठाधीप�तनी �या इं�ज
अ�धका�यास ध�यवाद �दले. ही मा�हती म�ास
जी�ला गझटे म�ये ��स�द झाली होती.

३) प�ुयाचे खांडेकर यांचा अनभुव

खांडेकर नावाचे प�ुयाचे एक ��स� �ापारी होत.े
�यांची वाचा एकदमच बदं झाली.�यांचे �म� एस. �ट.
प��पू याना खांडेकरांची वाचा ग�ेयाचे कळताच खपू

वाईट वाटले.�यांनी आप�या �म�ास �ी राघव��

�वाम�ची मनोभावे सवेा के�यास �यांची गलेेली वाचा

प�ुहा येईल असे आ�ासन �दले. तसचे �वाम�चा

फोटो,थोडी मलु म�ृतका देऊन ती पा�यात घालून दर

रोज �प�यास सां�गतले �यांनी पजूचेा �वधी स�ुा

सां�गतला. खांडेकरांनी अ�यंत ��ाभावाने �वाम�चे



�व�धवत पजून केले आ�ण म�ृतका �म��त पाणी �पले.
पढेु बावीस �दवसांनी �ी राघव�� �वामी खांडेकरां�या

�व�ात आले आ�ण �यांनी खांडेकरा�या �जभवेर

कांही �ल�हले आ�ण �याना आशीवा�द �दला. सकाळ�
खांडेकर उठले ते एका अना�मक आनदंात.�यांची
वाचा पनुरपी आली होती.�या वळे� ते पवू� �माणे
बोलू लागले �यावळे� घरातील सव� मडंळ��या

आनदंाला पारावार रा�हला न�हता.ते त�काळ आपले

�म� �ी प�पू याना भटेले.नतंर दोघे �मळून म�ंालयास

गलेे.तथेे �यांनी मोठ� पजूा केली. �ा�हण सवुा�स�नना

जवेण �दले.या �सगंा नतंर खांडेकर �वाम�चे एक

उ�म भ� झाले.

“अप�े�त �दाता�यो राघव�े�ाय �व�ते ” �ा �ी

राघव�� �तो�ातील वा�याची अनभुतूी आपणास

वारंवार येते ती �ी �वाम��या कृपनेचे.�ी �वा�मनी
��ी गलेे�यास ��ी �दली,वाचा गलेे�यास पनुरपी

वाचा �दान केली.दा�र�य्ाने पी�डताला धनवान
केले.प�ु �व�हतास प�ुवान केले.रोग��तास रोगम�ु

केले.�ी �वाम��या चरण कमली ��ा ठेऊन अन�य



भावाने शरण आले�या, सवेा करणाया� भ�ाला

�वा�मनी सदैव आप�या हाती ध�न �याची �:खे �र

केली. तसचे �या�या मनोकामना पणू� के�या.

अगद� अलीकडचा �सगं �हणजे कना�टकातील

म�ल�पा �श�दे या�यावर झालेली �वाम�ची कृपा. �श�दे
पोटशुलाने

अ�यंत �पडीत होत.ेमुबंई�या डा�टरांनी आपले हात

टेकले होत.ेम�ल�पा�या एका �म�ाने �याना �ी
राघव�� �वाम�ची सवेा कर�याचा स�ला �दला आ�ण

पजूचेे �वधी �वधान सां�गतले. म�ल�पाने अ�यंत
��ाभावाने �वाम�ची सवेा केली.थो�ाच अवधीत

�वा�मनी म�ल�पास �व� ��ांत �दला आ�ण सां�गतले

“म�ल�पा तू मुबंईस जाऊन त� डा�टर कडून श��

��या करवनू घ.ेरोगम�ु होशील. ” म�ल�पा या
आदेशानसुार मुबंईला गलेे जे डा�टर ऑपरेशनसाठ�

तयार न�हते तचे आता तयार झाले.ऑपरेशन

झा�यानतंर �मखु डा�टर येऊन �हणाले “ मा�या
अंगात एक �द� श��चा सचंार झाला होता.�या
श��नचे सव� काय� पणू� केले.म�ल�पा एका म�ह�यात



सधुारले.कांही �दवसांनी �वामी �या�या �व�ात आले

आ�ण �हणाले “म�ंदरा समोर आर. सी.सी. चा मडंप
बांधावयाचा आह.ेहे काय� तू पणू� कर ”. �वाम��या
आदेशानसुार म�ल�पाने म�ंदरासमोर एक सुदंर मडंप

बांधला. तसचे म�ंदराचे नतुनीकरण केले.याच वळे�

व�ृदावनास तीनशे वष� पणू� झाली होती.

४) �ी ग�ु राजाचाया�ची लोखडंी कपाटातनू सटुका.

ही घटना प�ास साठ वषा�पवू� घडलेली आह.े�यावळे�
�ी सयु�म�� तीथ� म�ंालयाचे �पठाधीश होत.े �यावळे�
सो�याच,ेचांद�चे दा�गन,ेपजूचेे सा�ह�य ठेव�यासाठ�

एक मोठे लोखडंाचे कपाट ब�गलोर�न कंपनीचे दोन

�म��ी घऊेन आले होत.े �या कपाटाची प�र�ा
कर�यासाठ� राजा ग�ुराजचाय� आ�ण तीथ�ह�लीचे

राघव��चाय� आले होत.ेग�ुराजाचाय� �या कपाटाची
आतील बाजू पहा�यासाठ� �या�या आतील बाजसू

गलेे आ�ण बाहरे उभे असले�या राघव��चाया�ना

�हणाले दो�ही दारे बरोबर बसतात का नाही ते पा�न

�या.�यां�या साग�या�माणे राघव�े�ाचाया�नी

कपाटाची दो�ही दारे लाऊन पा�हली.परंतु �यावळे� �ी



ग�ुराजाचाय� कपाटा�या आत होते आ�ण कपाटा�या

�क��या �यां�याकडेच हो�या.ते आतनू दार उघडा,
उघडा असे मो�ाने �हणत होते आ�ण कपाटा�या

दारावर आवाज करीत होत.ेबाहरे असले�या �म��ीचा
नाईलाज होता.सव�जण घाब�न गलेे.�ी सयु�म��
तीथ� �वाम��या व�ृदावना समोर उभे रा�न �वाम�ची

अन�य भावाने �ाथ�ना क� लागले. �ी ग�ुराजचाय�
स�ुा आत बसनू �वाम�ची आत� �वरात �ाथ�ना क�

लागले.इत�यात एक मोठा चम�कार

झाला.वृदंावना�या समोर एक मोठा खीळा पडला.�ी
सयुा�म��तीथा��न तो पटकन उचलला आ�ण �या

�म��ीस �दला. �याने तो कपाटा�या �क�ली
लाव�या�या �ठकाणी घातला आ�ण �फर�वला तो

काय आ�य� �या कपाटाची दो�ही दारे एकदम

उघडली.�यातनू �ी ग�ुराजाचाय� बाहरे आले आ�ण

सरळ �वाम��या वृदंावना समोर जाऊन लोळण

घतेली.�याना नव जीवनच �ा�त झाले होत.े�यांनी
�यानतंरचे सपंणू� आयु�य �वाम��या सवेते आ�ण

�यां�या भ��चा �सार कर�यात घाल�व�याचा �ढ



�न�य केला.

५) सो�या�या कवचाचा चम�कार.

�ी राघव�� �वाम��या व�ृदावनास तीनशे वष� होणार

होती, या �न�म�ाने व�ृदावनास सो�याचा प�ा लावावा

अशी �या वळेचे �पठाधीश �ी �व�यी�� तीथ� यांची

फार ती� इ�छा होती.सपंणू� व�ृदावनास सो�याचे

कवच लाव�यासाठ� आठशे तोळे सो�याची गरज

होती.समारोहाचा म�ुत� जवळ येत होता.प�ुकळ
भ�ांनी आप�या इ�छेने सोने �दले परंतु तीस तोळे

सोने कमी पडत होत.ेयाची �पठाधीप�तना सारखी

काळजी वाटत होती.एके �दवशी सकाळ� �ी हरेकृ�ण

नावाचे एक गहृ�थ प�ुया�न आले.�यांनी �थम
वृदंावनाचे दश�न घतेले आ�ण नतंर ते �पठाधीपतीना

भटेले.ते �हणाले “काल रा�ी मला �व�ात राघव��

�वाम�चे दश�न झाले.�यांनी मला सां�गतले क�
“ व�ृदावनास सो�याचे कवच

लावावयाचे आहे परंतु �यासाठ� तीस तोळे सोने कमी

पडत आह.ेते तू नऊेन दे. ” �वाम��या आ�नेसुार मी



ते आणले आह.ेआपण याचा �वीकार करावा.या
�माणे �वा�मनी �पठाधीपत�ची इ�छा पणू�

केली.तीनशे वष� पणू� झा�याचा समारोह मो�ा

थाटात आ�ण व�ृदावनास सो�याचे कवच लाऊन

सपं� झाला.�ह सारी �वाम�चीच कृपा.

६) �वा�मनी आप�या पायातील पा�का एका भ�ास

�साद �पाने �द�या.

कना�टक रा�यातील रायचरू शहराजवळ तीरपरू

नावाचे एक लहानसे गाव आह.ेया गावात मनसबदार

या उपनावाचे एक स�छ�ल आ�ण आचार सपं�

दा�प�य राहत होत.ेगहृ�थ �ी राघव�� �वाम�चे

�न�ावान भ� होत.े�यांची �दवसाची मगंलमय
स�ुवात �ात:काल�या मधूर सरुात गा�यले�या �ी

राघव�� �तो�ाने होत अस.े�नानो�र �वाम�ची
पजूा,अचा� जप,जा�य यात एक-दोन तासाचा अवधी

जात अस.े�यां�या पजूमे�ये �वाम�चे एक लहानसे

वृदंावन होत.े�याची ते मो�ा भ�� भावाने पजूा

करीत.एके �दवशी म�ंालयम�ये पजूा करणाया�

�ा�हणास �वा�मनी �व�ात आदेश �दला “ तीरपरू



गावी मनसबदार नावाचे माझे एक भ� राहतात.
�यां�याकडे पजूमे�ये एक सुदंरसे वृदंावन आह.ेमाझा
आदेश �याना सांगनू ते येथे घऊेन ये.�याचा उ�सव
मतू� �माणे पालखी सवेसेाठ� उपयोग करावा. ” या
आदेशांनसुार ते �ा�हण तीरपरू गावी आले. �यांनी
मनसबदारां�या घरी जाऊन �वाम�चा आदेशाचा

वतृांत मनसबदारां�या धम� प�नीस सां�गतला.�या
माउलीने मो�ा आनदंाने �वाम��या आदेशाचे पालन

करीत �या �ा�णाचा यथो�चत स�कार क�न

पजूतेील ते वृदंावन �यां�या �वाधीन केले.या वळे�
मनसबदार कामा�न�म� बाहरे गावी गलेे होत.े�सरे
�दवशी घरी आ�यानतंर पजूा करताना �याना ते

वृदंावन �दसले नाही.त��हा �यांनी या सबंधंी आप�या

प�नीस �वचारले.�या माउलीने घडलेला वतृांत
स�व�तर सां�गतला आ�ण �हणाली “ आपले भा�य

थोर �हणून आप�या घर�या व�ृदावनास ��त�दन

पालखी पजूचेा स�मान �मळणार ”. परंतु ते वृदंावन
�हणजे मनसबदारांचे जीव क� �ाण होत.ेते परत घरी

घऊेन ये�यासाठ� �यांनी त�काळ म�ंालयाकडे धाव



घतेली.भकू,तहान,उन,पाउस कशाचीच तमा न

बाळगता ते चालत चालत म�ंालयास येऊन

पोहोचले.�यांनी म�ंदरा�या अच�कास आपले वृदंावन

परत दे�याची �वनतंी केली.परंतु �या अच�काने
�वाम��या आदेशाचा वतृांत �याना सांगनू वृदंावन

परत करता येणार नाही असे �प� सां�गतले. �:खी

झालेले मनसबदार अ�,पाणी न घतेा �वाम��या म�ुय

व�ृदावनासमोर �यान करीत बसले.अशा दोन रा�ी

आ�ण दोन �दवस गलेे.�तसरे �दवशी �ात:काळ� एक
आ�य� घडले. मनसबदार �यानम�न असताना �याना

एक भगवी व��े प�रधान केलेली,हातात शु� जलाने

भरलेला कमडंलू घतेलेली स�ुनात, भ�,�द�,मतू�
�दसली.ते �णभर च�कतच झाले आ�ण �यांनी आपले

न�े उघडले.समोर मदं ��मत करीत असलेले राघव��

�वामी ग�ुना पा�न ते भांबावनूच गलेे. काय करावे ते

�याना सचुनेा.अंगी रोमांच दाटले,गळा भ�न

आला,अ�भाव जागतृ झाले.कस-ेबसे भानावर येत
�यांनी �वामीना सा�ांग नम�कार केला.�वामी अ�यंत
मधुर �वरात �हणाले “बाळ त�ुया घरातील परम



प�व� वृदंावन आ�ही येथील पालखी सवेसेाठ� ठेऊन

घतेले आह.ेतलुा मी मा�या पायातील या लाकडी

पा�का �साद �पाने देत आह.े�याची तू �न�य पजूा

करीत राहा.तझुे क�याण होईल. ”ए�हढे बोलून आ�ण

आप�या पायातील पा�का �ी मनसबदारां�या हाती

देऊन �वामी अंतधा�न पावले. �वाम��या ��य�
दश�नाने आ�ण �यांनी �दले�या पा�कानी, मनसबदार
अ�यंत आन�ंदत झाले. आप�या आयु�याचे साथ�क

झा�याचे समाधान �यां�या मखुावर �वलसत होत.ेया
आनदंा�या अ�यु�च अव�थते ते घरी ये�यास �नघाले.
मागा�त �याना �वाम��या �पाचे सारखे �मरण होत

होते आ�ण �यात माग� कधी सपंला आ�ण घरी क� �हा

येऊन पोहोचलो ते कळलेच नाही. �यांनी आप�या

धम� प�नीस �वा�मनी �दले�या पा�का दाख�व�या

आ�ण घडलेला वतृांत सां�गतला.तो ऐकून �या परम

पावन माउली�या आनदंाला सीमाच उरली नाही.�या
उभयतांनी �ा�हणाकरवी वदेो� म�ंा�ारे �या मगंल

पा�कांची ��त�थापना केली.आ�ण मोठा समारोह

केला.शेकडो लोकाना अ�दान केले.या �द�



पा�कां�या पजून अच�नाचा �न�यनमे �ी

मनसबदारांनी आयु�यभर मो�ा ��ाभावाने

सांभाळला आ�ण स�या �यांचे वशंज स�ुा तो

�न�यनमे �तत�याच भ��भावाने सांभाळ�त

आहते.आनदंाची गो� अशी क� या परम पावन मगंल

पा�का स�या �ी शामराव मनसबदार यां�या

हदैराबाद मधील तलुसीनगर या भागातील घरात

देवपजूते आहते.�यांचे �व�धवत पजून,अच�न होत

असत.े मनसबदार कुटंु�बय �ी राघव�� �वाम�चे परम

भ� असनू ते प�ुय�तथीचा समारोह मो�ा

��ाभावाने करतात.या स�छ�ल,आचार सपं�

कुटंु�बयावर �वाम��या कृपचेा वरदह�त कायम राहील

यात तीळमा� सदेंह नाही.

७) �ी राघव�� �वामी समवते घाल�वलेली एक रा�

परंतु अ�ानात.

�ी राघव�� �वा�मनी वृदंावनात �वशे क�न चारशे

वषा�प�ेा अ�धक काळ लोटला परंतु आजही �वामी

आप�या भ�ां�या आत� हाकेस “ ओ” देतात आ�ण

धाऊन येऊन �यांची �:खे �र करतात.अस�ंय भ�ांचे



असे अनभुव आहते.�वाम��या लीला अग�य आ�ण

अनाकलनीय असतात.असाच एक अंत:करणास
�पश� करणारा �सगं �ी व�कटेश �ा�ह�ेरकर

(प�ंडतजी) �नझामाबाद �नवासी

यां�या बा�याव�थते असताना घडला तो असा —

प�ंडतज�चे �पता�ी �ी नारायानाचाय� �ी राघव��

�वाम�चे एक महान भ� होत.ेएकदा ते म�ंालयास
�वाम��या दश�नास गलेे. तथेे �यांनी चाळ�स �दवस

�वाम�ची अ�यंत ��ा भावाने सवेा केली.�यानतंर
एके �दवशी रा�ी �याना �वाम�चा �व� ��ांत

झाला.�वा�मनी सां�गतले “ बाळा तू इतके �दवस

घर,दार बायका,मलुे सोडून माझी आराधना केलीस.
परंतु यानतंर तलुा इतके �र ये�याची गरज नाही. तू
�व�ामीच रा�न माझी आराधना कर.तझुे क�याण
होईल. ” �सरे �दवशी सकाळ� उठ�यानतंर
नारायणाचाया�नी आपला तो �व� ��ांत म�ंदरा�या

अच�कास सां�गतला आ�ण �वाम��या आदेशांनसुार

आप�या गावी �ा�ह�ेरला परतले. �या वळे� �यां�या
शेतातील �पके तयार होऊन �यांची कापणी मळणी



इ�याद� कामे चालू होती. यामळेु आचाया�नी आप�या

धम� प�नीसह शेतातील झोपडीतच वा�त� केले

होत.ेशेतात काम करणारा एक सवेक रा�ी�या वळे�

�यां�या सोबतीसाठ� आ�ण धा�य र�णासाठ� येत

अस.ेसायंकाळ� येताना तो बरोबर कंद�ल घऊेन

येई.�या�या �काशात ते �तघे झोपत असत.एके
�दवशी तो सवेक �न�या�माणे आला नाही.रा�ीचे
आठ वाजले, अंधार पडला तसा आचाया�ना काळजी

वाटू लागली.झोपडी समोर धा�या�या राशी पडले�या
हो�या.�वारी�या �पकाची वाळलेली चीपाटे एक�
क�न �या स�छ�ल द�पतीने ती पटे�वली आ�ण �या

�काशात �ी �वाम�ची पदे मधुर �वरात गावयास

सरुवात केली.�या आत� �वरात �हटलेली भजने

अंत:करणाला �पश� करणारी होती.�तत�यात लांबनू

हातात कंद�ल घऊेन कुणीतरी येत अस�याचे �याना

�दसले.�यावळे� �या माउलीने सटुकेचा �न�ास
सोडला. राम�या जवळ येताच �या माउलीने �हटले

अरे राम�या उशीर झाला ना? तलुा भकू लागली

असले चल लवकर भाजी भाकर खाऊन घ.े राम�याने



�वचारले मालक तमुची जवेणं झाली का? ती माउली

�हणाली अरे तझुी वाट पा�न उजडे असतानाच

आ�ही जवेलो. राम�याने भाजी भाकरी मो�ा

आनदंात �मट�या मारीत खा�ली. तो �हणाला
“ आईसाहबे भाजी लयी बसे झाली पहा. मी एक
भाकरी जा�तच खा�ली.” ती माउली �हणाली अरे ही
आप�या शेतातलीच आह.े आज �या माउलीला

राम�या�या आवाजात एक वगेळेच माद�व अस�याचा

अनभुव येत होता. जवेण होताच राम�याने अंगणात

घ�गडी अंथरली आ�ण �यावर आडवा झाला आचाय�

आ�ण �याची प�नी झोपाडीत झोपले. �दवसभरा�या
�माने �याना त�काळ गाढ �न�ा लागली आ�ण जाग

आली �यावळे� सयूा�ची कोवळ� �करणे झोपडी�या

आत डोकावत होती. �या माउलीने चहा केला आ�ण

आचाया�ना देउन राम�यास दे�यासाठ� �याला हाका

मार�या. परंतु राम�या तथेे न�हता. तो अगोदरच
�नघनू गलेा होता.रोजची कामे स�ु झाली. �वयपाक
कर�यात आ�ण मजरुां�या कामावर देख-रेख
कर�यात �दवस कसा गलेा ते �याना कळलेच नाही.



सायंकाळ झाली,अंधार पडू लागला �याच वळे�

राम�या कंद�ल घऊेन आला.�याला पहातच �या

माउलीने �वचारले “अरे राम�या सकाळ� चहा न घतेा

का �नघनू गलेास? राम�या �हणाला “आई साहबे �या

काल �दवसभर तापाने फणफणत होतो �हणून रातला

आलो नाही.

अंधारात त�ुहाला लई तरास झाला असल.अंधारात
कस �नजलात? ” �याचे ते बोलणे ऐकून आचाय�

�हणाले “ अरे राम�या रा�ी थोडा उ�शरा तचू आला

होतास ना. भाजी भाकरी आनदंाने �मट�या मारीत

खा�लीस. ” मालकाचे हे भाषण ऐकून राम�या

�हणाला “धनी मी शपथ घऊेन सांगतो तापामळेु मी

काल घरीच रा�हलो होतो. राम�याचे ते व�� ऐकून

आचाया��या ल�ात आले �क आपण भजन करीत

असताना कंद�ल घऊेन आलेले �सरे कोणी नसनू

राम�या�या �पात ��य� �ी राघव�� �वामीच होत.ेते
रा�भर उघ�ा हवते धा�या�या राशी�या बाजसू

घ�गडीवर �नजले आ�ण �ात:काल होताच अंतधा�न

पावले.भ���य �वा�मनी आपणासाठ� के�हढे क�



घतेले याचे �मरण होऊन आचाया��या डो�यातनू

अ�धूारा वा� लाग�या. �या पा�न �या माउलीला

कळेना क� आचाया��या डो�यात अ�ू का? �तने

�नरागसपणे �वचारले “ अहो काय झाले?�यावळे�
आचाय� �हणाले “ अगआपण �याला आपला राम�या

समजलो ते आपले ग�ु राघव�� �वामीच होत.े �याना
आपणओळखू शकलो नाही. ती माउली �हणाली
“ मला �या�या आवाजात वगेळच माद�व जाणवल.
�यांचे ते �मट�या मारीत भाजी भाकरी खाणे आप�या

राम�या सारखे न�हत.े परंतु मी वडेी �या देवाला
ओळखू शकले नाही.असे �हणून �या माउलीने

आप�या डो�यातील अ�ू पसुले.

या �सगंा नतंर �यांची �वाम��या चरणी असलेली

भ�� ��गणुीत झाली.हाच भ��चा वारसा �ी

नारायणाचाया��या प�ु, पौ�, प�ुी पौ�ी याना
आशीवा�दा�या �व�पात �मळाला आह.े प�ंडतजी
आप�या �पता�ी �माणेच �वाम�चे अ�त ��ावन

भ�आहते.�यांनी �नझामाबाद शहरात चारशे�या वर

�ी �वामी भ�ांचा मळेावा जम�वला आह.े ते �ी



�वाम��या प�ुय�तथीचा समारोह मो�ा भ�� भावाने

साजरा करतात. या �सगंी चारशे�या वर भा�वक तीथ�,
महा�सादाचा लाभ घतेात.या आचार

सपं�,सा��वक,स�छ�ल,म�ृभाषी,परोपकारी आ�ण

लोक��य दा�प�यावर आ�ण �यां�या

प�ु,प�ुी,पौ�,पौ��वर �ी राघव�� �वाम��या
कृपा�सादाचा वरदह�त �नरंतर राहील यात �तळमा�

सदेंह नाही.

|| �ी ग�ु राघव�े�ाय नम: ||

|| हरी ओम त�सत ||

____________________

अशोककाका कुलकण�
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