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िनोगत 
 
माझे वडील श्री. पाडुंरंर् बळवतं उपाख्य आबाजी र्ोिले हे नार्पूरच्या सावगजखनक जीवनातील, एक 

खवख्यात व्यखिमत्व होते. नार्-खवदभात ते नमगदा पखरक्रमावासी- पदयात्री म्हिून ओळिले जात. कारि त्यानंी 
श्री नमगदा नदीची अत्यंत अवघड अशी पखरक्रमा, अल्पकाळात पूिग केली. केवळ नमगदा पखरक्रमाच नव्हे, तर सवग 
भारतभर त्यानंी पद भ्रमि केले. 

 
एका व्यखिने वषानुवष ेकोिताही राजकीय हेतु ककवा आर्थथक अखभलाषा न बाळर्ता हजारो मलैाचंा 

प्रवास, लोकखनरीक्षि, खनसर्ाशी नाते जोडिे आखि या देशातील दुर्गम आखदवासी जनतेची ओळि करुन 
घेण्यासाठी करिे, हे क्वखचत आढळिारे उदाहरि आहे. 

 
पयगटनातील त्याचं्या खवखवध अनुभवाचंा लाभ मराठी वाचकानंा व्हावा, असे मला सारिे वाटायचे. 

आबाजींचे व्यखिमत्व व त्याचें अनुभव हे पुस्तकरूपाने आले तर ते वाचकानंा उपयुि होईलच पि मराठी 
साखहत्यालाही एक वरे्ळा आयाम खमळेल असेही मला वाटू लार्ले. म्हिनू त्यानंी खलखहलेली खटपिे मी 
पुनःपुन्हा वाचली. आबाजींच्या व्यखिमत्वाचे लेिन आखि त्यानंी केलेल्या शबदाकंनाचें आवश्यक ते संपादन 
करुन हे पुस्तक तयार केले. 

 
या लेिनाची माखहती महाराष्ट्र राज्य साखहत्य संस्कृती मंडळाचे पूवायकयक्ष कै. खवयाधाधर र्ोिले यानंा 

कळली तेव्हा ंत्यानंी या पसु्तकाच्या प्रकाशन कायात रुची घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साखहत्य संस्कृती 
मंडळाचे एक सदस्य डॉ. खव. स. जोर् याचं्या पढुाकाराने, उपायकयक्षा श्रीमती नीला उपायकये व सखचव श्री. 
चंद्रकातं वडे याचं्या सहकायाने पुस्तक प्रकाशनास र्ती आली. त्यानंा हार्थदक धन्यवाद. 

 
पि दुदैवाची र्ोष्ट म्हिजे श्री. खवयाधाधर र्ोिले व त्याचेंनंतर अयकयक्ष, नार्पूरचे डॉ. मधुकर आष्टीकर 

या दोघाही अयकयक्षाचें खनधन झाले. या दुःिद घटनानंंतर मंडळाचे काम सावरल्यानंतर पुस्तक छपाईचे 
सोपस्कर सुरु झाले. 

 
त्यानंतर आििी एक दुदैवी आघात झाला. माझे वडील आबाजीर्ोिले हेच खदवरं्त झाले. हे पुस्तक 

बघायला ते आज खवयाधमान नाहीत. मुळात त्याचं्यासमोर, त्याचं्या उपस्स्थतीत या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याची 
योजना होती. पुस्तक मुद्रिालयात छपाईसाठी रे्लेले त्यानंा कळले होते. त्यामुळे ते आनंदात होते. पि त्याचंा 
आखि आमचा सवांचा हा आनंद काळाने खहरावनू नेला. ती. आबाजींचे वयाच्या ९४ व्या वषी नार्पूर येथे, 
वाधगक्याने खद. २१ सप्टेंबर ९८ ला खनधन झाले. 

 
आबाजी एक आनंदयात्री होते. या आनंदयात्रीचे जीवन आखि त्याचं्या पखरक्रमा नवीन खपढीला 

पे्ररिादायी ठरतील. त्याचं्या पदयात्रानंी साहसी लोकानंा प्रोत्साहन खमळेल. 
 



 

           

पयगटन आखि पयावरिाचे भान ही आजच्या जर्ाची सासं्कृखतक सामाखजक र्रज आहे. ही र्रज पूिग 
करण्याच्या महाकायात, या पुस्तकाने िारीचा वाटा उचलला तरी माझे लेिन साथगकी लारे्ल असे वाटते. 

 
या पसु्तकाच्या लेिन प्रकाशनात खवशषे नामोल्लिे करावयाचा तर श्री खवक्रम सावरकर, डॉ. खव. स. 

जोर्, डॉ. सौ. सुमेधा मराठे, सुरेश घुर्रे, खवकास फडके, खवयाधाधर बापट, व श्री. बा. जी. सावतं श्री. सुभाष 
पटवधगन याचंा करता येईल. 

 
खवशषे योर्ायोर् असा की नार्पुरच्या ज्या श्री खशवराज फाईन आटग खलथो पे्रसमधे आबानंी चाकरी केली 

त्या खशवराज फाईन आटग खलथो वक्सग मधेच या पुस्तकाची छपाई होत आहे. तेथील सवग कमगचारी बंधंूना हार्थदक 
धन्यवाद! 
 
 

                                   
२२      १९९९   
 



 

           

-: प्रस्तावना :- 
 
श्रीमती स्वाखमनी खवक्रम सावरकर यानंी खलखहलेल्या “आबाजी : एक आनंदयात्री”हे पुस्तक साखहत्य 

संस्कृती मंडळाच्या वतीने प्रखसद्ध करताना अखतशय समाधान होत आहे. 
 
महाराष्ट्रराज्य साखहत्य ससं्कृती मंडळाच्या वतीने अलीकडच्या काळात अनेक महत्त्वपूिग गं्रथ प्रकाखशत 

झाले. संस्कृती संवधगनात साखहत्य खनर्थमतीचा वाटा नेहमीच मोठा असतो. साखहत्यखनर्थमतीत अनुभवाचं्या कक्षा 
खवस्तारिाऱ्या साखहत्याचे योर्दान मोठे असते. मर् असे साखहत्य प्रखथतयश लेिकानंी खलखहलेले असो की 
अप्रखसद्ध लेिकानंी अशी पुस्तकाचें मोल नेहमीच मोठे मानले पाखहजे. 

 
प्रस्तुत पुस्तक एका सवग साधारि व्यिीने आपल्या आयुष्ट्यात केलेल्या साहसी,रोमाचंक अनुभवाचें 

रसाळ शबदाकंन आहे. खवदभातील आबाजी र्ोिले हे खवनोबाचं्या खपढीतील दीघायुषी समाजसेवक असा 
कायगकता या देशातील लक्षावखध कीलोमीटसगचा प्रवास पायी करतो आखि त्या अनुभवाचें कथन करुन 
पयावरिाचा, प्रदूषिमुिी जीवनसरिीचा प्रसार करतो ही महत्त्वाची र्ोष्ट आहे. या दृष्टीने हे पुस्तक लक्षिीय 
ठराव.े म्हिून या पसु्तकाच्या लेखिका श्रीमती स्वाखमनी खवक्रम सावरकर याचें मी अखभनंदन करतो. 

 
वाचकानंाहे वरे्ळ्या खवषयावरील पुस्तक आवडेल असा खवश्वास वाटतो. 
 
 
  द.   .      द   
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अपटि पमत्रका 
 
 

या पुस्तकाच्या खनर्थमतीत ज्याचंा अधगवाटा आहे 
परंतु दुदगवाने हे पुस्तक बघण्यास जे खवयाधमान 
नाहीत ते माझे वखडल “आनंदयात्री – आबाजी 
र्ोिले,”आखि आई कै. सौ. मनोरमा पाडुंरंर् 
र्ोिले या दोघानंा सादर समपगि ! 

सौ. स्वामिनी मवक्रि सावरकर 
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उंची५ फूट ८ इचं, विग रु्लाबी र्ोरा, रेिीव चेहरा, खनळसर डोळे, प्रसन्न व्यखिमत्व असलेले आबाजी, 

मनाने तरुि होते. कारि त्याचें जीवनावर अखतशय पे्रम होते. सुिदुःि आखि यशापयश याचंा पाठखशविीचा 
िेळ प्रत्येक व्यिीच्या जीवनात चालू असतो. अडी-अडचिी, संकटे यातून कोिीही मुि नसतो. मािसाला 
जीवनात खमळिारे यश आखि सुि हे आल्हाददायक असते. पि अपखरहायगतेने येिारी संकटे तसेच दुःि आखि 
अपयश यामुळे मनुष्ट्य वाजवीपेक्षा जास्त व्यखथत होतो. अशावळेी दुःिाचा बाऊ न करता, ते खनग्रहाने हसत-
िेळत पचखविे हा एकमेव मार्ग असतो. परंतु तो अनेकानंा जमत नाही. अशावळेी जीवनाखवषयी कटुता खनमाि 
होते. मनुष्ट्य वैतार्तो. परंतु त्यामुळे त्याचे संकट ककवा दुःि खनवारि होत नाही तर तो सभोवतालच्या व्यिींना 
मात्र दुःिी  करीत असतो. 

 
आबाजींचा स्वभाव मात्र तसा नव्हता. जीवनातील दुःिे आखि अडचिी यावरते संयमाने मात करायचे. 

व्यखिर्त दुःिाचा उपद्रव कुटंुबातील मंडळी वा इतरानंा होिार नाही याची कटाक्षाने काळजी घ्यायचे. आखि 
त्या संकट काळातही खजतके अखधक शक्य खततके आनंददायी वातावरि प्रयत्नपूवगक खनमाि करायचे. आपि 
आनंदी राखहले तर त्याचा पखरिाम सभोवतालच्या व्यिींवरही होतो उल्साहमूती होते. हे सूत्र आबाजींनी 
जीवनभर अंखर्काखरले. 

 
शवेटपयंतते आनंदी होते. पि म्हिजे त्यानंा काहीच व्यथा नव्हत्या का? काही दुःिे नव्हती का? 

अथात व्यथा आखि दुःि त्यानंाही होती. बऱ्याच वषापासून त्यानंा ऐकू येत नव्हते. लोक आपल्याशी काय 
बोलतात ते त्यानंा नीटसे कळत नव्हते. पि त्यामुळे त्याचंा चेहरा कधी त्राखसक झाला नाही. ते हंसत-हंसत 
समोरच्या मािसाला सारं्ायचे, “र्ड्या, मला ऐकू येत नाही : तू या नळीतून बोल”रबरी नळीचे एक टोक ते 
कानालालावायचे. अडीच-तीन फूट लाबंीच्या नळीच्या दुसऱ्या टोकाला एक प्लॉस्स्टकची चाडी (फनेल) 
बसखवलेलीहोती. तोंडापुढे ती धरुन बोलले की त्यानंा बोलिे ऐकू यायचे. 

 
एरवीऐकू येत नसल्याने दूरदशगन वरील कायगक्रमाचंा ते थोडासा आनंद घेत. मर् त्या उखिववेर त्यानंी 

मार्ग शोधला. भरपूर वाचन. त्यानंा रहस्यकथाचंी व ऐखतहाखसक पुस्तके आवडायची. त्या वाचनात त्याचंा 
बराचसा वळे जाई. खशवाय रोजची पूजा, अखभषेक, खनयमीत जप करिे हे दैनंखदन कायगक्रम ते न चकुता करत. 
त्याची नोंदही ठेवत. 

 
खद.५ ऑक्टोबर १९९५ ला त्याचं्या पत्नी सौ. मनोरमाबाई तथा वखहनी र्ोिले याचें त्याचं्या वयाच्या ८१ 

व्या वषी खनधन झाले. तेव्हापासून आबाजींना अखधकच एकाकी वाटू लार्ले. पि व्यथेलाही त्यानंी मयादा 
घातली. खवशषे म्हिजे या व्यथेसंबंधी ते इतरासंमोर कधीच बोलत नसत. 



 

           

 
तसेपाखहले तर आबाजींनी आपले जीवन अंर्भतू रु्िामुंळे यशस्वी केले. कौटंुखबक कतगव्येही त्यानंी 

व्यवस्स्थत पार पाडली. त्याचें खचरंजीव केशव हे टाटा कंपनीतून खनवृत्त झाले असून त्याचं्या तीनही मुलींचे 
खववाह झाले. 

 
आबाजींच्यातीनही खववाखहत मुलींचे ससंार सुिात चालू आहेत. आबाजी त्याचं्या नातवडंाशंी आखि 

पतवडंाशंीही मोकळेपिानी बोलयचे. त्यामुळे नातवडंानंा आजोबा व पतवडंानंा पिजोबा आपले खमत्र वाटत. 
 
आयुष्ट्ययशस्वी होण्यासाठी खवपुल धन खमळिे आवश्यक असते, अशी अनेकाचंी समजूत आहे. पि 

खवपुल धनाच्या अभावीही जीवन यशस्वी आखि सुिी करता येते, हे आबाजींनी स्वतःच्या उदाहरिाने  खसद्ध 
केले आहे. 

 
श्री.आबाजींच्या जीवनाचा थोडक्यात आढावा घेतल्यास हे स्पष्ट होते. अखतशय मयकयमवर्ीय कुटंुबातील 

हे दहाव ेअपत्य. दीड वषाच्या वयातच वखडलाचें खनधन. पाठोपाठ एक मोठा भाऊ घर सोडून व दुसरा जर् 
सोडून रे्लेला. तीन मोठ्या बखहिी, आईने कष्टाने प्रपंच साभंाळलेला. आबाजींच्या वयाच्या आठव्या वषी स्टेनो 
झालेल्या, खमळवत्या भावाचे अकस्मात खनधन झाले. आबाजींचे खशक्षि सातवीपयंत झाले. स्वराज्य आंदोलनात 
भार् घेण्यासाठी नेत्याचं्या आवाहनानुसार त्यानंी १६ व्या वषी खशक्षि सोडले ते कायमचेच! पुढे नोकरीत चार-
पाचवळेा बदल. बेताचा पर्ार. कौटंुखबक जबाबदाऱ्या. तीन मुली व एक मुलर्ा, येिाऱ्या जािाऱ्या पाहुण्याचंा 
घरात सतत राबता आखि चौदा वषाचा मोठा मुलर्ा खवष्ट्िू याच्या खनधनाचे तीव्र दुःि. 

 
अशा पखरस्स्थतीत आबाजींनी अंर्भतू रु्िाचंा उपयोर् करुन असे काही छंद जोपासले की, त्यामुळे  

त्यानंा स्वतःला तर आनंद खमळेच परंतु पखरखचतानंाही त्याचा आनंद घेता यावा. तसेच त्यानंी समाजोपयोर्ी 
काही उपक्रम खचकाटीने, खनष्ठेने, सातत्याने चालखवले. 

 
          

 
आबाजी उत्तम नट होते. देििे रुप व सडसडीत बाधंा यामुळे त्यानंी उत्तम भखूमका-स्त्री भखूमकाही 

वठखवल्या. खदवाळीत बालर्ोपालासंाठी उत्तम खकल्ले करिे, र्िेशोत्सवात खवखवध मेळे बसखविे. र्िेशमूतीसाठी 
जाळीदार मिर तयार करिे, भजनाचे फेर धरुन र्िपती खवसजगनाची खमरविकू काढिे, नवरात्रातील 
अष्टमीच्या उत्सवप्रसंर्ी देवीचा तादुंळाच्या उकडीचा मुिवटा तयार करिे. लग्नासाठी रुिवतंाच्या उत्तम 
वस्तू तयार करुन देिे, खवखवध कायगक्रम प्रसंर्ी नकला करिे, तरुि मुले व खस्त्रया-मुली आदींच्या सायकलीने 
ककवा बसने खवखवध प्रकारच्या सहली काढिे हे त्याचें अनेक छंद. स्वतःला आनंदाचा लाभ घेताना इतरानंाही 
त्यात ते सामावनू घेत. दुसऱ्याच्या दुःिात स्वतः सहभार्ी होत होते. या सहभार्ाची शकेडो रुपे आहेत. 
त्यापैकी एक रुप दुर्थमळ आहे. ते म्हिजे नार्पूरी भाषेत ‘िादेंकऱ्या’ चे! 

 



 

           

कोिी, केव्हा व कुठेही बोलाखवले तरी, हातची सवग कामे टाकून अतं्यखवधीसाठी जाऊन त्यानंी 
सवगतोपरी सहकायग केले. त्यासाठी त्यानंी ‘अंत्येष्टी मडंळ’ स्थापन केले. वधूवर-सूचकाचे कामही त्यानंी 
प्रखतखदन सायंकाळी अनेक वष ेखवनामूल्य केले. ‘स्वस्स्तक स्स्वमींर् क्लब’च्या वतीने पोहिे खशकखवण्याचे कामही 
अनेक वष ेखवनामूल्य केले. असे अनेक उपक्रम व छंद त्यानंी जोपासले. हे करण्यामारे् सामाखजक बाखंधलकी 
होती. त्यामुळे उत्साहाचा अिंड वाहता झरा असलेल्या आबाजींची सामाखजक उपयुिता तसेच लोकखप्रयता 
वाढत रे्ली. 

 
अथात या आनंदयात्रीच्या उपक्रमशीलतेचा सवोत्तम आखवष्ट्कार म्हिजे त्याचं्या वैखशष्ट्यपूिग पदयात्रा! 
 
पायी चालण्याचा उपक्रम सुरु केला तो वयाच्या पन्नासाव्या वषांनंतर!नार्पूरला ‘चालण्याच्या’ शयगतीत 

भार् घेिे सुरु केले. त्यासाठी जलद चालण्याचा सराव करण्यासाठी रोज नार्पूरातील खवखवध धार्थमक, 
ऐखतहाखसक स्थळाचं्या दशगनाचा कायगक्रम सुरु केला. रोज खकमान आठ-दहा मलै चालण्याची सवय करीत, पढेु 
साठीनंतर भारताच्या सपूंिग भभूार्ाचे दशगन घेिाऱ्या खवखवध पदयात्रा करुन, वयाच्या नव्वद वषापयंत चाळीस 
हजार खकलोमीटरच्या पदयात्रा आबाजींनी केल्या. 

 
या संदभात सारं्ण्यासारिी एक र्ोष्ट!खद. १८ माचग १९७९ ला दादर येथील खशवाजी उयाधानाला दहा 

खकलोमीटर अंतर पूिग होईल अशी “चाला आखि कजका”ही स्पधा इंखडयन ऑईल कंपनीने आयोखजत केली 
होती. या स्पधेत आबाजींनी भार् घेतला. चाळीस ते पन्नास वषग वयोर्टाने हे अतंर नव्वद खमखनटातं तर 
त्यापुढील वयोर्टाने एकश ेपाचं खमखनटात चालण्याची वळेमयादा होती. पंच्याहत्तर वषाच्या आबाजींनी केवळ 
अठ्ठाहत्तर (७८) खमखनटातं हे अंतर चालून खवशषे बक्षीस खमळखवले. त्यावळेी दूरदशगनवरील एक कायगक्रम 
संयोजक खतथे आले होते. त्यानंी ‘मुलिावरे्ळी मािसे’ या दूरदशगन कायगक्रमासाठी आबाजींची मुलाित 
घेण्याचे ठरखवले. ठाण्याचे श्री. रामचदं्र ज. फडके यानंी ही मुलाित घेतली ती प्रसाखरत झाली. 

 
इंखडयन ऑईल कंपनीच्या अशाच, नार्पूर येथे खद. २० माचग १९८८ मयकये झालेल्या दहा खकलोमीटसग 

अंतराच्या स्पधेत ‘सवात मोठ्या वयाचे स्पधगक व वळेेपूवी यश’ या खवशषे बहुमानासह पाखरतोखषक 
स्वीकारण्याचा मानही आबाजींनी खमळखवला. 

 
या आनंदयात्रीच्या पदयात्राचंा इखतहास मनोरंजक आहे तसाच उदबोधकही आहे. आज वरे्वरे्ळ्या 

खनखमत्ताने “दौड यात्रा”होतात. काही उपचार म्हिूनही होतात. धावण्याच्या शयगतींनाच काय पि चालण्याच्या 
स्पधांनादेिील आंतरराष्ट्रीय प्रखतष्ठा प्राप्त झाली आहे. या पाश्वगभमूीवर आबाजींच्या पदयात्राचें त्यानंीच केलेले 
स्वकथन आजच्या युवक-युवतींना पे्ररक ठरेल. हा हेतू लक्षात घेऊन या पुस्तकाच्या मयकयतंरीच्या 
खववचेनापासून ते रोमहषगक कथन खदले आहे. अथात या बहुआयामी व्यखिमत्वाच्या जडिघडिीची पाश्वगभमूी 
अवलोकखकिेही अपखरहायग आहे. 

 
 

* * * 
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दोन 
तेव्हािा काळ 

 
श्री स्वामी समथांच्या दास बोधातील, “नाना सुकृताचे फळ । तो हा नरदेह केवळ । त्याहीमधे भाग्य 

सफळ । तरीच सन्मार्ी लारे् । जन्मा आखलयाचे फळ । काही कराव ेसफळ । ऐसे न करता खनफग ळ भखूमभार 
होय”, या खशकविीनुसार आचरि करण्याचे कसब थोड्या मंडळींना जमते. माझे वडील श्री. पाडुंरंर् बळवतं 
तथा आबाजी र्ोिले व आई (कै.) सौ. मनोरमा तथा वखहनी र्ोिले या उभयतानंी मात्रसमथांच्या खशकविी 
प्रमािे ससंार आखि परमाथग याचंी सारं्ड घालून आदशग संसार केला. 

 
आबाजींचा जन्म १९०४ मयकये नार्पूरला झाला. पारतंत्र्यातील हा काळ. पारतंत्र्यातून मुि होण्यासाठी 

नवनवीन चळवळी उदयास येत होत्या. त्यामुळे सवगसामान्य जनजीवन सदैव धास्तावलेल्या अवस्थेत होते. 
 
प्रपंच करिेही दुरापास्त वाटाव े अशा वातावरिात स्वदेशासाठी, समाजासाठी जमेल ते काम करुन 

आपले यकयेय र्ाठिारी एक मोठी खपढी त्या काळातही खनमाि झाली. प्रपंचाकडे पाठ खफरवनू देशाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी सवगस्व झोकून अनेकानंी आपले प्राि, आपले जीवन साथगकी लावले, त्यासाठी तुरंुर्वास, 
हालअपेष्टा, मानहानी सहन केली. 

 
अथात हा मार्ग अवलंखबिे सवांनाच शक्य नव्हते. मर् माडंलेला प्रपचं साभंाळून जे-जे जमेल, ते-ते 

समाजोपयोर्ी काम करण्याचे व्रत काहींनी स्वीकारले व आयुष्ट्यभर त्या व्रताची उजळिी चालूच ठेवली. त्याचे 
उदयापन करुन चैनीचे, आरामाचे आयुष्ट्य जर्ाव ेअसे कधीही न वाटिाऱ्या या मंडळींमयकये श्री. आबाजी व सौ. 
वखहनी र्ोिले याचंा फार वरचा क्रमाकं लार्तो. 

 
नार्पूर येथील सीताबडी खवभार्ातील महाजन चाळीत खद. २५ ऑक्टोबर १९०४ साली आबाजींचा 

जन्म झाला. त्याचें वडील श्री. बळवतंराव हे १९०२ मयकये मंर्ळवढेे येथून नार्पूरला येऊन स्थाखयक झाले होते. 
आबाजींच्या मातोश्री सौ. लक्ष्मीबाई या न्यायमूती महादेवर्ोकवद रानडे याचं्या घराण्यातल्या होत्या. या 
दापंत्याला दहा अपत्ये झाली – पाच मुली व पाच मुलरे्. त्यापैकी सात हयात राखहली. श्री. बळवतंराव यानंी 
नार्पूरला रेल्वते कंत्राटदारीचा व्यवसाय सुरु केला होता. या व्यवसायात प्रपचं नीटपिे चालावा एवढी 
अथगप्राप्ती त्यानंा होऊ लार्ली. पि ऐन तारुण्यात त्याचें आकस्स्मक खनधन झाले. आबाजी हे त्याचें शवेटचे 
अपत्य, तेव्हा ते दीड वषाचे होते. वखडलाचं्या खनधनाने सवग कुटंुब पोरके झाले. वखडलाचं्या पाठोपाठ आबाजींचा 
एक मोठा भाऊ स्वर्गवासी झाला. वषगभरातच र्ंर्ाधर नावाचा भाऊ घर सोडून अयकयात्ममार्ाकडे खनघनू रे्ला. 
आबाजींच्या वयाच्या आठव्या वषी वासुदेव हा स्टेनो झालेला भाऊ अचानक खनधन पावला. अशाप्रकारे 
आबाजींच्या आईवर पखतखनधनानंतर फार मोठे उत्तरदाखयत्व येऊन पडले. तेव्हाच्या काळी पखतखनधनानंतर 
खनराधर झालेल्या स्त्रीला काबाडकष्टाची कामे करुन प्रपचं साभंाळावा लारे्. 

 



 

           

पन्नास-साठ वषांपूवीची स्त्री आखि आधुखनक स्त्री या दोघींच्या जर्ण्याच्या पद्धतीत िूप मोठी तफावत 
आहे. स्त्री मुिीच्या संकल्पनाचंा बारु्लबोवा खनमाि करिाऱ्या मयकयमवर्ीय आधुखनक स्त्रीने थोडा खवचार केला 
तर खतच्या लक्षात येईल की, आताची स्त्री नोकरी करिारी असली तरीही मनाजोर्ते आयुष्ट्य जर्ू शकते. 
घरातील सोयीसुखवधामुंळे प्रपंच चालखवताना पूवीप्रमािे काबाडकष्ट उपसाव े लार्त नाही. खमक्सर, खिज, 
दळिासंाठी खर्रण्या, स्वच्छ केलेले घरपोच खकरािा सामान आखि कंटाळा आला की पावखबस्स्कटे आदींसाठी 
बेकरीचा खमळिारा आसरा-या साऱ्या सुखवधामुंळे घरकामे झटपट होतात. खशवाय खशक्षिामुळे खमळालेले 
खवचारस्वातंत्र्य हाही मोठा लाभ आहेच. 

 
त्या काळात मात्र खशक्षिाअभावी शारीखरक व मानखसक या दोन्ही कष्टावंाचून स्त्रीला पयाय नव्हता. 

आबाजींच्या आई लक्ष्मीबाई खहच्यावर पखतखनधनानंतर ५-६ मुलाचं्या पालनपोषिाची जबाबदारी पडली. 
अखतशय काबाडकष्ट करुन खतने प्रपचं साभंाळला. दळिकाडंि, धुिीभाडंी व स्वयंपाक करिे याबरोबरच 
मुलानंा सुसंस्काखरत करण्याचे दाखयत्वही खतने पार पाडले. 

 
पि त्या एका अथाने थोड्या सुदैवीही होत्या. त्याचें भाऊ (कै.) यशवतं रघुनाथ रानडे हे अखिकेत 

स्थाखयक झाले होते. ते िऱ्या अथाने पाठीरािे भाऊ होते. रािी पौर्थिमा आखि भाऊबीज या सिाचंाअथग त्यानंी 
जािला होता. आखिकेहून ते दर चार मखहन्यानंी या बखहिीला शभंर रुपये पाठवीत. सन् १९०७ ते १९३२ पयंत 
त्यानंी या प्रथेत िंड पडू खदला नाही. त्यावळेी मखहना पचंवीस रुपये ही मदत िूपच होती. आबाजींच्या आईचे 
काबाडकष्ट आखि भावाची मदत यामुळे त्याचं्या संसारात सुरळीतपिा आला. त्या जोरावरच त्यानंी र्ोदावरी, 
र्ंरू्, तंुर्भद्रा या तीनही मुलींची लग्ने सुस्थळी करुन खदली. मोठी र्ोदावरी, सौ. पावगती सदाखशव काखनटकर 
ही िडकपूरला, मधली र्ंरू्, सौ. र्ंर्ा मुकंुद पराजंपे ही जबलपूरला तर धाकटी तंुर्भद्रा, सौ. इखंदरा जनादगन 
फडके ही कल्यािला खदली. आता खतघीही हयात नाहीत. 

 
आबाची मंुज योग्य वयात व्हावी असे त्याचं्या आईला वाटे. पि पखरस्स्थती नाजूक होती. त्यामुळे खतला 

काही मार्ग सुचेना. मात्र सवांशी पे्रमाचे संबधं असल्याने घरमालकीिबाई श्रीमती माई महाजन यानंी 
आबाजींच्या मंुजीचा िचग केला व आईची इच्छा पूिग झाली. महाजन चाळीचे मालक असलेले हे महाजन घरािे 
नार्पूरातील अत्यतं सधन घराण्यापंैकी एक आहे. 

 
मंुज झाल्यानंतर साहखजकच चातुमासात ककवा अन्य सिावंारी मंुज मुलाला जेवायला बोलाखवण्याच्या 

रीतीनुसार आबाजींना चाळीतील भवाळकराकंडे नेहमी जेवायला बोलाखविे असे. 
 
एक खदवस आबाजींना त्याचंी आई म्हिाली “अरे आज तुला ब्राह्मि म्हिून जेवायला जायचे आहे”. 

कोिाकडे ते आबाजींनी पढेु काही ऐकले नाही. ते िेळायला खनघनू रे्ले. जेविाची वळे होताच सरळ 
भवाळकराकंडे जेवायला रे्ले. जरा वळे बसल्यावर त्याचं्या लक्षात आले की आज याचेंकडे जेवायला 
बोलावलेले नाही. आबाजींची चुळबूळ बघून भवाळकर आजींनीही ओळिले की हा चुकून जेवायला आला 
आहे. अथात् त्यानंी चटकन खशरा केला. आबाजींना थाबंवनू घेतले व जेवायला वाढले. अशा अनेक र्मती होत 
असत. 



 

           

 
आबाजींनी त्याचं्या लहानपिचा व तरुिपिचा तेव्हाचंा काळ व आताचा काळ यावर एक काव्य केले 

आहे. या दोन्हींमधील फरक सारं्ताना ते म्हितात :- “माझ्या लहानपिीचा काळ खकती समाधानी आखि 
आनंदीवृत्तीचा होता. र्रजा कमी आखि एकमेकानंा सहाय्य करण्याची वृत्ती जास्त पर्ार अर्दी अल्प असे. पि 
स्वस्ताईइतकी होतीकी, आताच्या खपढीचा त्यावर खवश्वास बसिार नाही. मुलामुलींचे खवखवध िेळ, सिावाराचंी 
रेलचेल आखि त्यावळेचा आमचा उत्साह यात रे्लेले बालपि आता स्वप्नवत् वाटते.”त्यावळेच्या 
र्मतीजमतीचे सायकयासुयकया भाषेतले ते काव्यमय विगन वाचताना वाचकानंाही त्या काळातील आनंदाचा लाभ 
घेतल्याचे समाधान नक्कीच वाटेल. तसेच त्या काळातंील स्वस्ताई वाचनू नवलही वाटेल. आबाजींच्या त्या दीघग 
काव्यातील या काही ओळी:- 

 
कुठेकाळ तो बालपिीचा, सयाधः स्स्थतीही कशी आता । 
नसेखच तुलना सत्य असे हे,  ऐकून वाटे अशक्यता ॥१॥ 
 
होतोआम्ही लहान तेव्हा समाधान हे खकती असे । 
िाऊ खमळता ढबबूचाही, हंसे दाबिे शक्य नसे ॥२॥ 
 
पर्ार होता वीस सहात, िुषीत केला ससंार । 
नर्दी देऊन, सौदा घेऊन, न ठेवी कवडीऊधार ॥३॥ 
 
वीस रुपाई घेत होतो, दुधत्या र्ायीसह बछडा । 
तीन रुपये बकरी खवकता, आनंदे धनर्र मारी उड्या ॥४॥ 
 
असूड र्ाडी दो रुपयाचंी, तेल शरे बावीस पैसे । 
कापड रुपया पाच वार, रुपया धान्याचे ओझे ॥५॥ 
 
वारं्ी, र्ाजर, मुळा, चाकवत, पैसा पासखरला देती । 
पाऊि रुपया, रुपया शरेा, लोिी-तूप हे घ्या म्हिती ॥६॥ 
 
चौदा पैसे शरे होता, साबुदािा त्या काळी । 
सहा पैशाचंी भाजी घेता, लठ ठ होतसे ती झोळी ॥७॥ 
 
आिा पायली जाभंळू होते, पसैा पायली ती बोरे । 
आवळे, कचचा, कैऱ्या िाण्या चढू िारीसम आम्ही पोरे ॥८॥ 
 
क्वखचत् सायकली, तशा मोटारी, जाण्या-येण्या असे टारं्ा । 
मुले वृद्धही अती उत्साही, चालखवण्या अमुच्या टारं्ा ॥९॥ 



 

           

 
 
मंर्ळार्ौरी, र्ौरी-र्िपती, पुजूनी जाग्रि समयाला । 
कोंबडा, खझम्मा, फुर्डी, कपर्ा िेळती बाखलका खन मखहला ॥१०॥ 
 
महाराष्ट्री जोिेळ मुलींचा, प्रघात एक भोंडला । 
खवदभात तशी भलुाई, आता क्वखचत् खदसे मजला ॥११॥ 
 
काय असे तो रुसवा फुर्वा, भलुाबाईची ती र्ािी । 
बहुप्रकारे प्रसाद झाकूंखन ओळिा म्हिती मुली कुिी ॥१२॥ 
 
मुलामुलींचे िेळ िेळलो, त्यात अनेक प्रकार । 
आठविी आता पुरे करु या, न राहे मर् त्या सुमार ॥१३॥ 

 
 

* * * 



 

           

तीन 
असहकार िळवळीत सािील 

 
आबाजी लहानपिीसतत आजारी असत. दुबगल शरीरयष्टीमुळे त्याचं्या पायात ताकद नव्हती. त्यामुळे 

वयाच्या पाचव्या वषी ते चालायला लार्ले. तीन मोठ्या बखहिींच्या पाठचा हा भाऊखदसण्यात िूपचरेिीव, 
खनळ्या डोळ्याचंा व अखतशय तरतरीत होता. या खतघी बखहिींचा तो फार लाडका होता. त्यामुळेच त्याला या 
बखहिी जखमनीवर ठेवतही नसत. तो सदैव त्याचं्या कडेवरच असे. मात्र वयाच्या पाचव्या वषी चालावयास 
लार्लेले आबाजी, पन्नाशी उलटल्या नंतर पदयात्रा सुरु करुन, चाळीस हजार खकलोमीटसग चालण्याचा खवक्रम 
करतील असे त्यावळेी स्वप्नातही कोिी कस्ल्पले नसेल. 

 
लहानपिापासून आबाजींचा ओढा पसु्तकी खशक्षिापेक्षा अनुभवी खशक्षिाकडे जास्त होता. ते हरहुन्नरी 

होते.खवखवध प्रकारच्या सामाखजक कायात भार् घेण्याची त्याचंी वृत्ती होती. तशातच १९२० साली स्वातंत्र्य 
चळवळीतही त्यानंी भार् घेतला. त्यावळेी त्याचें खशक्षि फि इंग्रजी सातवी पयगन्तच झाले होते. खशक्षि सोडून 
युवकानंी स्वातंत्र्य लढ्यात भार् घेण्याचे नेत्यानंी आवाहन केल्यामुळे आबाजींनीही खशक्षि सोडून चळवळीत 
भार् घेतला. त्यानंी एकदा मला साखंर्तले :- 

 
‘त्यावळेी नार्पूरात श्री. मा.ज. कानेटकर हे काँगे्रसचे काम करिारे होते. ते एक वतगमानपत्र 

चालखवत. ते उत्तम विेही होते. आठवड्यातून तीन-चार वळेा ते राष्ट्रीय काँगे्रस शाळेतफे फेरी काढण्याचा 
कायगक्रम ठेवीत. त्यात भार् घेण्यास मी खनयखमत जात असे. ठेक्यात चालत एिादे र्ीत र्ात आमचे हे “माखचंर् 
चालत असे, सौ. अनुसयाबाईकाळे, श्री. अप्पाजी र्ाधंी ही मंडळीही जे कायगक्रम स्वराज्य मार्िीसाठी योखजत, 
त्यातही मी सहभार्ी होत असे. पुढे १९२४ मयकये माझ्यावर घराची जबाबदारी पडली व मला नोकरी करिे प्राप्त 
झाले आखि स्वातंत्र्य चळवळीत प्रत्यक्ष सहभार् घेिे मला जमेनासे झाले.” 

 
‘आलेअतीत अभ्यार्त । जाऊ नेदी भकुस्त । 
 
यथानशक त्या दान देत । तो सत्वरु्ि ॥ - ही समथांची खशकविर्ोिल्याचं्या घरी प्रथमपासूनच 

आचखरली जात होती. त्यामुळे घरातसदैव पाहुिे मंडळी असत तशात आबाजींच्या भावाचे खनधन झालेले. पढेु 
खतन्ही बखहिींची लग्ने झाल्यावर त्या खतघींच्या सासरची मंडळी येत. त्याचें सिवार-माहेरपि या साऱ्या 
जबाबदारीने आजी थकली होती. त्यामुळे आबाजींना या स्वातंत्र्यलढ्यातून बाजूला व्हाव ेलार्ले. आईचे कष्ट 
कमी करण्यासाठी त्यानंी नोकरीचा मार्ग स्वीकारला. अथात नोकरी साभंाळून जमेल ते समाजसेवचेे कायग 
त्यानंी चालू ठेवले होते. 

 
आबाजींच्याजन्मापासूनच, ते तेव्हाच्या सीताबडी, मेनरोड, नार्पूर येथील ४५-५० घराचं्या महाजन 

चाळीत रहात होते. या महाजन चाळीत मयकयमवर्ीय संस्कृतीचे सुंदर दशगन होत असे. कौलारु दोन ककवा तीन 
िोल्याचं्या या घरामंयकये आर्थथक सुबत्ता खदसली नाही तरी मनाची श्रीमंती भरपूर होती. एिायाधा मोठ्या 



 

           

कुटंुबासारिे त्या चाळीतले वातावरि होते. आमच्या लहानपिापासून आबाजी व सौ. आई चाळीतल्या लोकाचें 
आधारवड आहेत, असे खवखवध प्रसंर्ातून आम्हालंा जािवत होते. 

 
 

* * * 



 

           

िार 
आबाजींिा पसतंी मववाह 

 
लहानमोठ्या नोकऱ्या बदलत १९२५ साली नार्पूरच्या ‘खशवराज फाईन आटग खलथो वक्सग खवभार्ात’ 

आबाजी नोकरीला लार्ले. त्यात स्स्थरावल्यावर साहखजकच त्याचं्या आईने सून आिण्याची इच्छा 
त्याचं्याजवळ व्यि केली. 

 
सयकयाच्यासुधारलेल्या काळाच्या मानाने १९२८ साल जुन्या रुढी-कल्पनानंा मानिारे! पि स्वतःच्या 

मताने व बुद्धीने प्रत्येक र्ोष्टीचा खनिगय घेिाऱ्या आबाजींनी खववाहाचा प्रश्न स्वतःच सोडवला. सीताबडीवर 
राहिाऱ्या (कै) श्री. लक्ष्मिराव व सौ. साखवत्रीबाई अभ्यंकर याचंी पुतिी कु. अनसुया रामचदं्र अभ्यंकर 
खहच्याशी लग्न करावयाचे ठरवनू तसे आपल्या आईला साखंर्तले. खतनेही आनंदाने संमती खदल्यावर खद. २८ 
एखप्रल १९२८ ला आईच्या काका-काकंूनी हा खववाह करुन खदला. ऐका परीने आबाजींचा हा पे्रमखववाहच होता. 

 
आईसौ. मनोरमा म्हिजे रमा पुढे साऱ्याचंी वखहनी बनून र्ोिल्याचं्या घरी चौदाव्या वषी आली. 

आबाजींची ही खनवड सवगथैव योग्य व अचूक ठरली. माझी आजी कष्टाळू व संयमी होती. आजीच्या पे्रमळ आखि 
दक्ष दृष्टीत वार्ून आमच्या आईने आजीला शवेटपयंत समाधानातच ठेवले. फार काय खतच्याहून मोठ्या वयाच्या 
खतन्ही निंदाचंी मनेही खतने कजकली. त्याचं्या सवग मुलामुंलींना, भाच्यानंा या मामा-मामीचे फार पे्रम खमळाले. 
त्यामुळे ही भाचेमंडळी त्याचं्या आईवखडलानंतर या दोघानंा तेवढाच मान देत. 

 
आमचीआजी लक्ष्मीबाई खहचे व माझ्या आईचे छान जमत असे. त्यामुळे त्या नंतरची काही वष ेआजीचे 

आयुष्ट्य सुिा समाधानात रे्ले. १९३६ साली आजीचे खनधन झाले. आबाजींच्या वयाच्या दुसऱ्या वषी वडील 
रे्ल्याने आई म्हिजे त्याचें सवगस्व होती. त्यामुळे आईच्या खनधनाने त्यांना पोरके झाल्याचे तीव्र दुःि झाले. पि 
अनेक उयाधोर्ात रंु्तवनू घेण्याच्या संवयीमुळे ते त्यातून लवकरच सावरले. िरे तर रामदास स्वामींच्या 
दासबोधाने त्यानंा सावरले. दासबोधाने प्रभाखवतझालेल्या आबाजींनी ती खशकवि जीवनात आचखरली. 

रामदासानंी म्हटले आहे की :- 
 बहुताचें मुिी उराव े। बहुताचं्या अंतरी भराव े। 
 उत्तम रु्िी खववराव े। प्राखिमात्रासंी ॥ 
  
त्यानुसारआबाजींनी प्रपंच थाटला, नोकरीत स्स्थरावले. पि हाडाचे धडपडे आबाजी केवळ नोकरी – 

घर यातच रमिारे नव्हते. 
 
आबाजी उत्तम मूर्थतकार होते. शाडूच्या र्िपती आखि र्ौरीच्या सुंदर मूती ते तयार करीत असत. 

इतरानंाही खशकवीत. र्िेशोत्सवाच्या वळेी कार्दाच्या बारीक नक्षीकामाचे मिर तयार करिे, पढुाकार घेऊन 
र्िेशोत्सवासाठी खवखवध कायगक्रम बसखविे, मेळे, नाटके करण्यासाठी मदत करिे ही कामे ते उत्साहाने 
करीत. त्यावळेी सीताबडीवरील श्री र्िेश खमत्र समाज व खभडे कन्या शाळा या दोन्ही संस्थाचंा दहा खदवस श्री 



 

           

र्िेश उत्सव साजरा होत असे. स्थापनेपूवी श्री र्िेश मूती रेल्व े लोिंडी पुलापासून उत्सव स्थानापयंत 
आिताना तसेच खवसजगनाच्या वळेी भजनाची कदडी काढली जात असे. टाळ, मृदंुर्, झाजंा वादनासह नाचत, 
फेर धरीत या खमरविुकी खनघत. आबाजी त्यातं अग्रभार्ी असत. 

 
लेझीम,टाळ व मृदंुर्ाच्या साथीसह ‘मोरया-मोरया, र्ोपाल कृष्ट्ि राधेकृष्ट्ि’ आदी भजनात रंर्लेले 

आबाजी र्िेशमूतीपुढे धरलेल्या फेराच्या मयकयभार्ी लवलवत्या पातीप्रमािे फार सुंदर नाचत. अखतशय उत्साही 
व पखवत्र वातावरि खनमाि करिाऱ्या त्या र्िपती खवसजगनाच्या खमरविुकीची अजूनही आम्हाला फार आठवि 
येते. आबाजींच्या उपस्स्थतीखशवाय त्या खमरविुकींना मुळी रंर्च येत नसल्याने त्याचं्यासाठी तीन-चार 
मंडळाचं्या खमरविुकी थाबंलेल्या असत. त्याचें भजनी मंडळ, र्ोरक्षि मंडळ त्याकाळी प्रखसद्ध झालेले होते. 

 
सिाजसेवक आबाजी 
पखहल्या प्रकरिात उल्लखेिल्याप्रमािे आबाजी इतराचं्या दुःिात अग्रक्रमाने सामील होत. प्रमुि 

उदाहरिच याधायचे झाले तर अंत्ययाते्रचे देता येईल.सवगसाधारिपिेपखरखचताचं्या अंत्ययाते्रला लोक जािे 
टाळतात. हे आबाजींच्या लक्षात आल्याने वयाच्या १६ व्या वषापासून अतं्ययाते्रचे बोलाखविे येताच, ऊन 
पाऊस, थंडीवारा, खदवसरात्र याचा खवचार न करता एक सामाखजक कतगव्य म्हिनू आबाजी जाऊ लार्ले. 
खकत्येकवळेा तर अनोळिी व्यिीही त्यानंा बोलावण्यासाठी येत असत. कारि मृत्यू हा प्रसंर्च 
खवलक्षि!अनेकानंा या महायाते्रच्या वळेी चार मािसे खमळविेही कठीि असते. खशवाय या संबधंात काय सामान 
आिाव ेलार्ते. घाटावर काय खक्रया कराव्यात, लाकडे व र्ोवऱ्याचंी रचताना लाबंी-रंुदी खकती ठेवावी, खतरडी 
कशी बाधंावी, ही माखहती नसल्याने, आबाजींचा लौखकक ऐकून रात्री-अपरात्रीही त्यानंा त्यासाठी बोलाविे येई. 
अनोळिी व्यिीसोबतही आबाजी खनभगयपिे जात असत. अशावळेी घरच्या मंडळींना मात्र ते सुिरुप परत 
येईतो कचतेने ग्रासलेले असे. 

 
त्यावळेीअंत्ययात्रा म्हिजे व्याप असे. खकतीतरी दुकानातं जाव े लार्ून सामान जमवाव े लारे्. 

अंत्यखवधीच्या सवग वस्तू प्रत्यक्षात घेतल्या रे्ल्याच पाखहजेत, हे धोरि असे. त्यामुळे आबाजींनी पढुाकार घेऊन 
एक ‘अंत्यखवधी मंडळ’ स्थापन केले. आबाजी व त्याचें काही खमत्रअतं्ययाते्रच्या या कामात संपूिगपिे सहकायग 
करीत असत. 

 
अनेकदाआबाजींना अस्स्थखवसजगनासाठी जाण्याचेही आमंत्रि येत असे. या कामातील सवग माखहती व 

संस्कार यात ते पारंर्त होते. वयाच्या ८० व्या वषापयंत या कामात पूवीच्याच खनष्ठेने ते मदतीला धावनू जात. 
वयाच्या सोळाव्या वषांपासून ‘अंत्यखवधी’ या कामातून त्यानंी केलेल्या सामाखजक सेवलेा िरोिरच तोड नाही. 
या खवषयासाठी कोिी ‘डॉक्टरेट’ याधायची ठरखवले तर त्यानंा आबाजी इतकी योग्य व्यिी सापडिे कठीि 
होईल. अथात् डॉक्टरेट नव्हे पि आबाजींच्या खमत्रमंडळींनी त्यानंा ‘मुडदेफरास’ ही पदवी बहाल केली होती. 

 
आमच्यामहाजन चाळीतील श्रीमती सीताकाकू डेग्वकेर याचंा आबाजींवर फार जीव होता. त्या नेहमी 

सारं्त की, आबा, मी मेल्यावर मला तुझ्या िायंाधावरुन जायचे आहे. हीच माझी शवेटची इच्छा आहे. अथात् 
त्याचंी ही इच्छा आबाजींच्या हातून पूिग झाली. 



 

           

 
वधूवरसूचक मंडळाचे कामही आबाजींनी िूप वष े खवनामूल्य केले. सायंकाळी कामावरुन खकतीही 

दमूनभार्ून ते आले तरी चहा घेऊन लरे्च ते स्थळे खवचारण्यासाठी आलेल्या मंडळींना आपल्या वहीतूनत्याचं्या 
अपेके्षनुरुप असलेली स्थळे सारं्त. या हरहुन्नरी समाजसेवकाने ‘वधू-वर सूचक मंडळ’ स्थापन केले. आज 
सवगत्र व्यावसाखयक स्तरावर अशी अनेक मंडळे स्थापन झाली आहेत. पि आबाजी ज्या काळात नार्पूरात हे 
काम करीत होते त्या काळात ते एकमेव होते. त्याचंी ती वरमंडळींची टाचि वही वधूखपत्यानंा 
भर्वदर्ीतेसारिी वाटायची. 

 
त्याचं्याया उपक्रमामुळे अनेकाचें खववाह जुळले. काही वधूखपते अर्त्याने पेढे घेऊन ही सुवाता 

आबाजींना सारं्ायला येत, लग्नाचे आमंत्रि देत. तर काहींनी, आबाजींना केलेल्या खवनामूल्य सेवखेवषयी 
कृतज्ञता दशगवावी, एवढा साधा उपचारही पाळला नाही. अथात् आबाजींनी या र्ोष्टीची कधीच िंत बाळर्ली 
नाही. 

 
“आपिासीजे जे ठाव,े ते ते इतरासंी खशकवावे”या र्ोष्टींची आबाजींना फार हौस होती. ते पट टीचे 

पोहोिारे होते. त्याचें खमत्र (कै.) भाऊराव र्ाडर्ीळ व श्री. भाऊ सोमपूरकर याचं्या मदतीने “स्वस्स्तक स्स्वमींर् 
क्लब’ ही संस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या वतीने हे खतघेही नार्पूरच्या जवळ २॥ - ३ मलैावंरील तेलंखिडी 
या तलावावर उन्हाळ्यात व सुट्टीच्या खदवशी रोज सायकलने जाऊन, मुलामुलींना पोहायला खशकवीत. आम्हा 
मुलींना व आमच्या मखैत्रिींनाही त्यानंी पोहायला खशकखवले. आमचा मोठा भाऊ केशव हा तर आबाजींप्रमािे 
पट्टीचा पोहोिारा!जवळ जवळ दोन अडीचश े युवकानंा या मंडळींनी पोहोण्यात तरबेज केले. त्याचं्या या 
कालावधीत एकही अपघात झाला नाही. उलट अन्य पाच-सहा व्यिींना त्यानंी बुडताना वाचखवले. आमच्या 
आईसोबत खतच्या समवयस्क खस्त्रयानंाही त्यानंी पोहायला खशकखवले. आमच्या घरामारे् असलेल्या महाजनाचं्या 
खवखहरीत सौ. आई, सौ. ताराताई साने वर्ैरे उत्तम पोहोत असत. ते मला चारं्ले आठवते. 

 
खस्त्रयानंीकेवळ चलू आखि मलू यातच रु्रफटाव ेअशी आबाजींची खवचारसरिी नव्हती. आईला खतच्या 

आवडीच्या के्षत्रात काम करण्यासाठी त्याचें सदैव प्रोत्साहन असे. आबाजी आईला सायकल खशकण्यासाठी िूप 
आग्रह करीत असत. त्यासाठी मात्र ती नकार देत असे. शवेटी एक खदवस आबाजींनी नाराजी दािखवत खतला 
कारि खवचारले. त्यावळेी आई म्हिाली की, “तुमच्या व माझ्यामारे् इतकी कामे आहेत की आपल्याला सवड 
खमळत नाही. त्यातून मी सायकल चालवायला तुमच्याआग्रहािातर खशकलेच तर तुम्ही माझ्यामारे् आििी 
बऱ्याच कामखर्ऱ्या सोपखविार!”त्यामुळे खनरुत्तर होऊन आबाजींनी खतला सायकल चालवायला खशकखवण्याचा 
नाद सोडून खदला. 

 
मवमवध छंद 
 
वषातूनसात-आठ वळेा खनरखनराळ्या खठकािी सहली काढिे हा त्याचंाएक प्रमुि छंद होता. नार्पूरला 

धुळवडीचा िेळ िूपच चालतो. त्यावळेी ते तरुि मुलाचंी सायकलवरुन सहल काढीत. कधी लहान 
मुलामुंलींना तर कधी प्रौढ खस्त्रयानंाही ते सहलीला घेऊन जात असत. सोबत नाही म्हिून खस्त्रयानंा सहलीला 



 

           

जाता येत नसे. म्हिून आबाजी व सौ. ताई दोघेही धार्थमक व पे्रक्षिीय खठकािाच्या सहली आयोखजत करीत 
असत. 

 
चाळीतीलमुलानंा व पुढे नातवडंानंाही धाडसी कामे करण्यासाठी ते प्रोत्साहन देत. त्यासाठी झाडावर 

चढिे, सीताबडी टेकडीवरुन कठीि मार्ाने मखंदरात जािे आदी र्ोष्टी स्वतःच्या मार्गदशगनािाली करवनू घेत. 
 
खदवाळीत‘सुंदर खकल्ला’ दरवषी नवीन प्रकारे करण्यावर त्याचंा भर असे. आम्ही चाळीतील बाळर्ोपाळ 

मंडळी समज आल्यापासून या कामात माती आिण्यापासून त्यानंा सवग मदत करीत होतो. प्रत्येक र्ोष्ट 
व्यवस्स्थत व उत्तम करण्यावर त्याचंा भर होता. त्यामुळे आमच्या घरी होिाऱ्या या खदवाळीतील खकल्ल्याचंी 
प्रखसद्धी िूप झाली होती. िूप मंडळी लाबंून त्यासाठी येत. आबाजींच्या उत्साहाला तर त्यावळेी सीमाच नसे. 
आता नुकताच त्यानंी १९९४ साली माझी मोठी बहीि सौ. दुर्ा (सुधा रानडे) खहच्या मदतीने (तीही आबाजींच्या 
तालमीत अनेक कलामंयकये पारंर्त आहे) आताच्या महाजन माकेट मधील वरच्या मजल्यावरील र्लॅरीत सुंदर 
खकल्ला तयार केला. त्यासाठी त्यानंा स्पधेतील पाखरतोखषकही खमळाले. १९९३ मयकये नार्पूरच्या ‘शकंरनर्र’ मयकये 
त्याचं्या मार्गदशगनािाली माझे भाचे रमेश व प्रदीप काखनटकर यांनी खकल्ला स्पधेत भार् घेऊन खकल्ला केला. 
त्यावळेी घराच्या भोवती व खकल्ल्यावर एक हजार पित्या लावनू अखतशय मनमोहक सायकंाळ आबाजींच्या 
मार्गदशगनानुसार त्यानंी खनर्थमली. 

 
 

* * * 



 

           

पाि 
उत्कृष्ट स्त्री नर् 

 
नार्पूर येथील ‘आनंद खवलासी मंडळ’ व ‘सहकारी संस्था’ या दोन्ही संस्थाचें आबाजी आघाडीचे 

सदस्य होते. आबाजी खदसण्यात देििे, सडपातळ व भखूमकेची उत्तम समज असलेले होते. त्यावळेी 
नाटकामंयकये खस्त्रयाचंी भखूमका बहुधा पुरुषच करीत. त्यामुळे या मंडळाच्या अनेक नाटकातूंन त्यानंी स्त्री भखूमका 
केल्या. माझ्या लहानपिी ‘िडाष्टक’ व ‘आग्ऱ्याहून सुटका’ या नाटकातील त्याचं्या स्त्री भखूमका पाखहल्याचे 
मला अजूनही आठवते. ‘िडाष्टक’ नाटकाचे अकरा प्रयोर् झाले. त्याचं्या सोबत त्याचें खमत्र सवगश्री नरहरी 
जोशी, खवष्ट्िू र्ोडबोले, टोकेकर रु्रुजी, कानर्ो रु्रुजी, बाळ भाव,े मामा आर्टे आदी अनेक मंडळी या 
नाटाकातूंन उत्तम कामे करीत. 

 
सन्१९४५ मयकये साखहत्यसम्राट न. कच. केळकर हे नार्पूर येथे आले होते. त्याचं्या सन्मानाथग सहकारी 

संस्थेच्या वतीने ‘िडाष्टक’ या नाटकाचा प्रयोर् सादर केला. या नाटकातील नाखयकेची, र्ौरीची भखूमका 
अखतशय उत्तमखरत्या श्री. आबाजींनी साकार केली. 

 
आनंदखवलासी मंडळाच्या सभा प्रायमरी शाळेत भरत. नाटकाचं्या तालमी रात्री होत. एिायाधा संस्थेच्या  

मदतीसाठी नायप्रयोर् केले जात. संस्थेचे सदस्य फि िचग घेऊन बाकी सवग उत्पन्न अन्य संस्थेला देिर्ी 
म्हिून देत. 

 
‘सहकारी संस्था’ ही त्यापेक्षा जुनी संस्था होती. आपापल्या नोकऱ्या व व्यवसाय साभंाळून सवग सदस्य 

रात्रीएकत्र जमत. या संस्थेच्या वतीने अनेक लोकोपयोर्ी कामे केली जात. र्रीब खवयाधार्थ्यांना फी पुस्तकाचंी 
मदत करिे व दुििेकऱ्यासाठी आवश्यक वस्तू पुरखविे, तसेच कुठे आर् वा तत्सम सकंट आले तर पाच-सहा 
बादल्या, वाळूची पोती व अन्य आवश्यक साखहत्य तयार असल्याने ते घेऊन लरे्च तेथे मदतीला मंडळी पुढे 
येत. या सवग उपक्रमासंाठी नायप्रयोर् करुन त्याचे उत्पन्न ठेवण्याची संस्थेची प्रथा होती. 

 
आबाजींनीपखहल्यादंा नाटकात काम केले ती भखूमका मात्र मुलाचीहोती.त्याखवषयीची आठवि ते 

सारं्तात, “रेल्व े कमगचाऱ्याचंा एक क्लब सीताबडीवरील खतसऱ्या मोदीत होता. त्या मंडळाने ‘माईसाहेब’ 
नाटक कराव े असे खनखित केले. क्लबमयकयेच रात्री नाटकाच्या तालमी होिार होत्या. नऊ-दहाजिातं 
नाटकाच्या भखूमका खनखित झाल्या. रोज रात्री तालमींला प्रारंभ झाला. त्या नाटकातील बारा-तेरा वषाच्या 
शामची भखूमका मी करावी, असा मंडळाने आग्रह केला. मी होकार खदला. रोज तालमीला जाऊलार्लो. सवग 
संच नाटकातल्या भखूमका चारं्ल्या करीत होते. माझे वय लहान होते. पि मी माझी भखूमका अभ्यासाने चारं्ली 
करीत असे. क्लबच्या सभासदानंाही माझी भखूमका करण्याची पद्धत आवडली. खथएटरमयकये रंर्ीत तालीम 
घेण्याचा खदवस नक्की झाला. व्यंकटेश खथएटरात तारीि व वळे खनखित ठरली. मी आईला साखंर्तले की आम्ही 
‘माईसाहेब’ हे नाटक खथएटरमयकये करिार आहोत. तुला मी नाटक पाहण्यास नेईन. पि एक लक्षात ठेव. त्यात 
मी सावत्र मुलाची भखूमका करिार आहे. सावत्र आई माझा छळ करते तेव्हा मला आईची आठवि येते. मी त्या 



 

           

जाचाला कंटाळून “आई तू कुठे आहेस? म्हिून सवांकडे हाक मारीत पाहात असतो त्यावळेी तू ‘ओ’ देऊ 
नकोस, नाहीतर फखजती होईल असा िुलासा केला होता. (कारि माझ्या करुि भखूमकेने आईच्या डोळ्यातून 
िरच पािी आले होते, हे मला नाटक सपंल्यावर घरी जाताना आईने साखंर्तले).”आता मात्र यापकैी 
कोितीही संस्था अस्स्तत्वात नाही. 

 
आबाजींजवळअखभनय हा उत्तम रु्ि होता. त्यामुळे आबाजी खवखवध प्रकारच्या नकलाही सुंदर करीत. 

खवखवध उत्सव, बाहेरर्ावी वा िाजर्ीतही ते अनेक प्रकारच्या नकलाचंा कायगक्रम करीत. माकड खचडल्यावर 
कसा उड्या मारतो, दोन्ही हात तोंडावर धरुन ओरडतो, कपजऱ्याच्या र्जाला धरुन मारे्पुढे होतो ही नक्कल 
सवांना फार आवडत असे. त्यानंी एकदा खशवराज खलथो पे्रसमधील सहकारी खमत्राचंी केलेली र्ंमत त्याचं्याच 
शबदात ऐकण्यासारिी आहे. 

 
“त्यावळेीनार्पूरला महाल भार्ात व्यंकटेश खथएटर प्रखसद्ध होते. आता सन आठवत नाही. पि 

आमच्या खलथोपे्रसमधील सहा-सात कामर्ारानंी ठरखवले की, आज रात्री व्यंकटेश खथएटरमयकये आपि सवानी 
नाटक पाहण्यास जाव.े मीसुद्धा होकार खदला. रात्री खथएटरमयकये रे्लो. नाटकाची पखहली बेल वाजली. आमचे 
कामर्ार, श्री. र्ंर्ाधरराव चासकरयानंा खवचारत होते. “काय हो आबाजी आले नाहीत?”चासकर म्हिाले, 
“नाटकाला नक्की येतो असे आबाजींनी साखंर्तले तेव्हा ते नक्की येतील अजून थोडा वळे लारे्ल.”मर् 
कामर्ारानंी खवचारले, ‘हे तुमच्याबरोबर पाहुिे कोि आहेत?’ चासकर म्हिाले, “हे र्ृहस्थ पंढरपूरला 
राहतात. परवाच माझ्याकडे आले व योर् जमला म्हिून त्यानंा नाटकाला घेऊन आलो.”त्यावळेचा त्या 
र्ृहस्थाचा पोशाि र्बाळ्यासारिाच होता. धोतर, अंर्रिा त्यावर एक सायकया कापडाचंा लाबं कोट, हातात 
वाकदार काठी, व डोळ्यावर चष्ट्मा. एका कानावर चष्ट्म्याची काडी तर दुसऱ्या बाजूला कानाला बाधंलेला 
दोरा. 

 
नाटकातरंर् येऊ लार्ला. कामर्ार मधून मधून प्रश्न खवचारत होते. चासकर उत्तर देत होते. त्याचें 

उत्तर एकच – ‘आबाजी नक्की येतील’  नाटक संपले आखि कामर्ारानंा चासकर म्हिाले, “आबाजी 
माझ्याजवळ प्रथमपासूनच  बसले आहेत. हो पाहुिा म्हिजेच आबाजी.”िूप हशा खपकला. सवगच चक्रावले. 
कुिीही मला ओळिले नव्हते. अशीही और नक्कल!” 

 
नार्पूरलार्िेशोत्सवात ‘वाघ’ नाचण्याचा मोठा कायगक्रम चालू असतो. आबाजी नकला करताना 

उत्तम‘वाघ’ नाचत असत. सािळी घातलेला, मोठा झंड डोक्यावर दुसऱ्याने धरलेला असताना, र्दीच्या 
खठकािी काठ्यावंर उभे राहून, ताशवेाजंत्री वाल्याचं्या अंर्ावर धावनू जािे आदी वाघाचें नाचिे प्रकार त्यात 
असत. 

 
खदवाळीतनार्पूर भार्ात र्ोंडर्ोवारी व खबलासपूर भार्ात राऊत जातीच्या पधंरा-वीस व्यिींचा नाच 

कवड्याचं्या माळा, मोरखपसाचे दंडे पायात घंुर्रु बाधूंन जो र्ातो तो हातवारे करुन र्ात असतो. त्यावळेी सवग 
र्ोवारी नुसते उभे असतात व त्याचें र्ािे झाले की मर् सवग ओरडत नाचतात एक व्यिी काठी उंच साभंाळते 
आखि सवग र्ािी म्हितात. त्यातली दोन र्ािी :- 



 

           

 
खतखमर खतखमर पानी रे बरसे नदी ले आला रे पूर । 
जलदी बना दे शरेी वो मयै्या । र्यया खनकल र्ई दूर ॥ 
काजल लेवली, कंुकू लेवली, पाहाते आपले रुप, 
नवरा आला रे नेण्याकखरता, लपते कुपा कूप ॥ 
र्डावरी र्ड, र्डावरी र्ड । 
र्डावरी िेळू, तेथूनी खदसे मले नमगदेची वाळू ॥ 

 
आबाजी र्ािी म्हिनू हा नाच करायलाही खशकले. 
 
पूवी लग्नकायात रुिवत माडंण्याची फार प्रथा होती. प्रपचंाला मदत व प्रचंड हौस. या दोन्हींचा संर्म 

साधून सौ. आईच्या मदतीने आबाजी श्रीिंडाचे बोहले, र्ौरीहार, खवखवध फळे, दाण्याच्या कुटाचंी साडीची घडी 
व त्यावर िि. जेविाचे पान, सािरेपासून भाडंी वर्ैरे वस्तू तयार करुन देत. त्यानंी रंर्खवलेली फळे इतकी 
हुबेहूब असत की, दोन-चार वळेा लहान मुलानंा ती िाण्याचा मोह आवरता आला नाही. 

 
यासवांबरोबर संक्रातं येण्यापूवी दीड-दोन मखहने हलव्याचे दाखर्ने करण्याचा एक मोठा उयाधोर् 

आमच्या दोन िोल्याचं्या घरात चालत असे. 
 
चाळीतल्यार्ोतावळ्यातील एक प्रमुि (कै.) श्रीमती माई कवझे याचं्या प्रोत्साहनाने आमच्या घरी 

नवरात्रातील अष्टमीचा िेळ िूप वष े माडंला जात असे. देवीच्या पूजेसाठी िूप खववाखहत मुली येत. 
सवगसाधारि लग्नानंतर पाच वष ेही अष्टमीची पूजा करण्याची कोकिस्थाचंी पद्धत. पि प्रत्येक घरी ही पूजा 
माडंिे शक्य नसल्याने आमच्या घरी हा सावगजखनक पूजा समारंभ िूप वष ेहोत होता. 

 
तादूंळाच्याउकडीचा देवीचा मुिवटा करण्यासाठी िास खपठी तयार होई. आबाजी मुिवटा करण्यात 

तरबेज होते. ‘र्ोरक्षि सभा-धंतोली’ या संस्थेच्या होिाऱ्या उत्सवात आबाजी पूवीपासून मुिवटा करायला 
जात. त्यामुळे घरचा मुिवटा श्री. भाऊ र्ोरे छान करीत. आमच्या दोन िोल्याचं्या पलीकडील दोन िोल्यातं, 
दादा जोशी कुटंुबीय रहात. असे काही प्रसंर् आले की, बाहेरच्या िोलीतला मधला दरवाजा उघडून चार 
िोल्याचें घर वावरायला तयार होई. 

 
अथात्  सौ. आई व आबाजींनी ठरखवलेल्या अशा अनेक कायगक्रमासंाठी चाळीतील अनेकाचें हात 

मदतीला तयार असत. नाव ेतरी खकती सारं्ावीत ? पि कवझे, घुर्रे, जोशी, र्ोरे, डेग्वकेर, लोंढे, लेले, र्रे्, 
देशपाडें, पात्रीकर, डारें्, कंुटे, अभ्यंकर, बापट, उन्हाळे, देसाई, जळर्ावकर, आदीच्या अनेक कुटंुबातील 
खस्त्रया-पुरुष आखि मुले याचंा यासाठी हातभार असे. 

 



 

           

विृत्वव लेिन हे दोन रु्ि आबाजीं मयकये सुप्त असावते. कारि पदयात्रा सुरु केल्यावर त्या विगनाचें 
त्याचें अनेक कायगक्रम होऊ लार्ले. त्यामुळे विृत्व ही कला त्यानंा सायकय झाली. याते्रत खनयखमत दैनंखदनी 
खलखहिे, प्रसंर्ानुरुप काव्ये करिे यामुळे लेिन कला त्यानंा थोडीफार अवर्त झाली. 

 
त्याचं्यालेिनाचा एक आखवष्ट्कार म्हिजे छत्रपती खशवाजी महाराजाचंी आरती. नार्पूर येथील आबाजी 

नोकरी करीत असलेले खशवराज फाईन आटग खलथो ऑफसेट वकग स् येथे खशवजयंती उत्सव साजरा केला जाई. 
(कै.) श्री. दादासाहेब धनवटे यानंी त्याप्रसंर्ी म्हिण्यासाठी खशवरायाचंी आरती कुठे खमळेल? असे खवचारले. 
आबाजींनी मर् स्वतःच आरती रचली व ती म्हिण्याचा प्रघात खशवराज फाईन आटग मयकये सुरु झाला. त्यातील 
‘भारतीयानंी केली मात, खशवप्रभ ूअग्रर्ण्य त्यात’ या ओळी अयाधापही माझ्या स्मरिात आहेत. 

 
 

* * * 



 

           

सहा 
कलंदर रमसक 

 
आमची खशक्षिे, लग्ने वर्ैरेंसाठी करावा लार्िारा िचग याचा खवचार आबाजी आखि ताईउभयताचं्या 

मनात सतत घोळत असे. त्यामुळे आबाजी खकत्येक वळेा कामावरुन ‘ओव्हर टाईम’ करुन रात्री उशीरा घरी 
येत. त्याचं्या आधी सौ. आई जेवत नसे. खकत्येकदा आम्ही झोपल्यावर आबाजी कामावरुन परतत असत व 
आमची सकाळ होण्यापूवी डबा घेऊन सातच्या आधीच घर सोडीत. मात्र ज्या खदवशी ओव्हर टाईम नसेल ककवा 
सुट्टी असेल त्या खदवशी आम्हा सवग मुलामुंलींना जमवनू ते एिादी खवलक्षि दीघगकथा सारं्ायला सुरुवात 
करीत. मर् त्या कथेत भतेु, अनेक चमत्कार, खनसर्ग, प्रािी विगने असल्याने आम्ही त्यात अर्दी रंु्र् होत होतो. 
अथात एका सुट टीच्या खदवशी सुरु झालेली ही र्ोष्ट बऱ्याच सुट्ट्या झाल्या तरी, पूिग व्यायची नाही. 

 
आम्हामुलानंा लहान-लहान र्ोष्टींतून आनंद शोधण्याची त्यानंी लावलेली सवंय हा आमच्या 

आयुष्ट्यातील अमोल ठेवा आहे. त्यासाठी र्िेशोत्सवात ते नार्पूरातील अनेक प्रख्यात र्िपती बघण्यासाठी 
दोन-चार खदवस रात्रीचे पायी घेऊन जात. बस, खरक्षाचंी सुखवधा तर नव्हतीच, पि आमच्या पायात चपलाही 
नसत!मला आठवतंय, नार्पूरचे प्रख्यात मेखडकल कॉलेज बाधूंन झाल्यावर उद घाटनापूवीच त्यानंी आम्हालंा 
ते दािवायला नेले होते. कारि तेव्हा भव्य अनेकमजली बाधंकामे क्वखचतच असत. कुस्त्याचें फड, बैलाचें पट, 
कोंबड्याचं्या झुजंी वर्ैरे अनेक प्रकार त्याचं्यामुळे आम्हालंा बघायला खमळाले. त्यानंी खदलेल्या या खशक्षिातून 
नकळत झालेला पखरिाम आम्हाला आयुष्ट्यभर पुरुन उरला आहे. त्यामुळे आजही लहान-लहान र्ोष्टीतला 
आनंद शोधून मन प्रसन्न ठेवण्याचे कसब आम्हाला सहज जमते. ‘आपल्याजवळ काय नाही हे आठवण्यापेक्षा, 
काय आहे ते बघाव’े ही त्याचंी खशकवि अंर्ी बािली तर खकतीजिाचें ससंार आनंदाने बहरलेले राहतील. 
धुसपूस ककवा असमाधान यानंा थारा खमळिे कठीि होईल. 

 
या आनंद शोधण्याच्या प्रकारावरुन आबाजी व खमत्रमंडळींची एक सारं्ण्यासारिी र्ंमत. खकत्येकवळेा 

ही खमत्रमंडळी-ज्याचे कुटंुब घरी नाही अशा खमत्राच्या घरी जमत. िूप उदबत्त्या लावनू घराचा दरवाजा बदं 
करुन घेत आखि मर् जेविाची पंर्तच बसली आहे असे बाहेरच्यानंा वाटाव,े अशा जोरजोराने र्प्पा मारत. 
‘अरे, पुरे पुरे! खजलबी आता वाढू नकोस, ‘अरे, िुप पोट भरलय, ठीकाय, आग्रहच करायचा असेल तर भजी 
ककवा श्रीिंडाचा कर” वरै्रे वरै्रे. अधून मधून भाडं्याचेंही आवाज बाहेर येत असत. त्यामुळे शजेारी ककवा 
येिाऱ्या जािाऱ्यानंा िरोिरच पंर्त चालली आहे असे वाटे. खनत्यनवीन खठकािी ते मखहन्यातून एक-दोनदा 
जमत. त्यामुळे ही त्याचंी र्ंमत कळायला बरेच खदवस लार्ले. अथात् असा कायगक्रम बंद झाला की, या 
खमत्राचं्या डोक्यातून दुसरी कल्पना खनघे. खबन िचात आनंदाचा ठेवा खनमाि करण्याचे या मंडळींचे काम 
चालूच असे. 

 
सन१९३८ मयकये या खमत्रमंडळींनी आबाजींचा सत्कार त्याचेंच एक समवयस्क स्नेही (कै.) श्री. 

पुरुषोत्तम बाळकृष्ट्ि तथा खभकुदादा नाखनवडेकर याचं्या अयकयक्षतेिाली साजरा केला. 
 



 

           

त्यावळेीया खमत्रमंडळींनी आबाजींना एक मानपत्र खदले. हे मानपत्र आर्ळ्या, वरे्ळ्या पद्धतीचे होते. 
मानपत्र तयार करिारे आबाजींचे सवग खमत्रच!तेव्हा त्यात िोडसाळपिा असला तरी आबाजींच्या रु्ि-दोषाचें 
छान विगनही आहे. र्ोड पदाथाची र्ोडी खतिट ककवा आंबट पदाथांच्या आस्वादाने अखधकच वाढते. मानपत्र 
म्हिजे ‘आबाष्टक’ काव्य असेच आंबटर्ोड आहे : 

 
आबाष्टक 
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१९३१ साली खशवराज पे्रस मधील नोकरी सुटल्याने आबाजी कल्यािला आमच्या तंर्आूत्याकडे 

(तंुर्भद्राचे तंरू् हे टोपि नावं झालं) नोकरी खनखमत्ताने रे्ले. त्यानंतर त्यानंा ज्ञानसार्र खलथो पे्रसमयकये मंुबईला 
लरे्च नोकरीही खमळाली. त्यावळेी आबाजींचे वय २७ वषाचे होते. ते चपळ, कहमतवान व कसलेल्या शरीराचे 
होते. पि दुदैवाने त्यानंा दृष्ट लार्ली. मखहनाभरातच डॉक्टरी तपासिीत टी. बी. ची लक्षिे खदसल्याने 
आबाजींना मंुबई सोडून नार्पूरला जाव ेलार्ले. पुढे नोकऱ्या बदलत १ माचग १९४४ पासून परत ते ‘खशवराज 
फाईन आटग खलथो’ मयकये नोकरीला लार्ले. वयाच्या ७५ व्या वषापयंत ती नोकरी त्यानंी केली. 

 
१९३१ साली आबाजी कल्यािला असताना त्याचं्या पखहल्या अपत्याचा, खवष्ट्िूचा जन्म झाला. 
 
पि सौ. आई व आबाजींच्या या पखहल्या मुलाचे खवष्ट्िचेू (आम्ही त्याला दादा म्हित असू) १४ व्या 

वषीच खवषमज्वराने खनधन झाले! रुपरु्िात आबाजींची प्रखतमा असलेल्या या पखहल्या मुलाच्या खनधनाने 
दोघाचंीही उमेद िचली. पि आम्हा मुलाकडे बघून त्यानंी ते दुःि मूकपिाने खर्ळले. 

 
 

* * * 



 

           

सात 
मनर्टर प्रमतकार 

 
खद. ३० जानेवारी १९४८ या खदवशी र्ाधंीजींची हत्या झाली. तो खदवस तसाच रे्ला. त्यानंतर दोन 

खदवस ब्राह्मिानंा कसे शासन याधाव े याचा खवचार व योजना आिण्यात रे्ले. सातारा, सारं्ली, कोल्हापूर, 
कराड इत्यादी भार्ातील ब्राह्मिानंा अक्षरशः तुडवनू काढले. मारामारीत त्यानंा जिमी केले. घरानंा रॉकेल 
ओतून आर्ी लावल्या. खकत्येकाचं्या अंर्ावर रॉकेल ओतून काडी लावली. वळकटीतून रंु्डाळून तऱ्हेतऱ्हेचे 
हाल केले. मर् ते लोि नार्पूरसारख्या मोठ्या शहरातही पसरले. 

 
आमच्यामहाजन चाळीतील सवग घरे प्रामुख्याने ब्राह्मिाचंीच होती. चाळीचे मालक महाजन याचंा 

बर्ीचा व त्यापाठी त्याचंा मोठा वाडा होता. व त्या सभोवार चाळीतील चाळीस-पन्नास घरे र्ोलाकार वतुगळात 
होती. चाळीत खशरण्यासाठी दोन्ही बाजंूनी प्रवशे्ारे होती. 

 
ब्राह्मिाचं्यावस्तीवर जाऊन जाळपोळ व दर्डफेक करायची या हेतूने रंु्ड पुढारी मोटारीत बसून 

इतरानंा खचथाविी देत. त्याचं्या खचथाविीचा रंु्डानंी फायदा घेऊन एक खदवशी दुपारी दर्ड, काठ्या व 
रॉकेलचे बोळे घेऊन महाजन चाळीवर हल्ला केला. 

 
हल्ला झाल्याचे कळताच आबाजी घराबाहेर पडले. काहींनी आबाजींना थाबंखवण्याचा प्रयत्न केला. पि 

आबाजी थाबंले नाहीत. आबाजींच्या पाठोपाठ इतरही अनेक लोक, शजेारचे दादा डारें्, दादा जोशी, डेग्वकेर, 
र्रे्, कवझे आखि घरातील अन्य तरुि मंडळीही काठ्या घेऊन बाहेर आली. त्यानंी हल्लेिोराचंा प्रखतकार केला. 
या जोरदार प्रखतकारामुळे रंु्ड मारे् सरकू लार्ले. त्याचं्यापकैी अनेकानंा दर्डाचा मार िावा लार्ला. त्यामुळे 
ते अखधक जोरजोरात अवाच्य खशवीर्ाळ करु लार्ले. चाळीतील एकाने रंु्ड चाळीवर चालून आल्याचे बघताच, 
जवळच असलेल्या सीताबडी पोलीस चौकीवर लरे्च वाता खदली. आठ-दहा खमखनटातच पोलीस चाळीत 
पोहोचले – पि पोलीसानंा फारसे काम कराव े लार्ले नाही. कारि महाजन चाळीतील तरुिाचं्या प्रभावी 
प्रखतकारापढेु रंु्डानंी माघार घेतली होती. 

 
यादर्डफेकीत चाळीतील तीन-चार मंडळींना मार लार्ला. आखि आबाजींच्या डोक्याला दर्ड लार्नू 

मोठी जिम झाली. पि प्रखतकार करुन आर् व मारखपटीपासून चाळीला वाचखवण्याचे फार मोठे काम 
आबाजींच्या नेतृत्वािाली चाळीतील तरुिानंी केले. पुढे खकत्येक खदवस ही मंडळी आळीपाळीने रात्री जार्ता 
पहारा ठेवत होती. कोित्याही प्रसंर्ी न डर्मर्ता हाती घेतलेले काम खकतीही लहान वा मोठे असो, यशस्वी 
करायचेच असा आबाजींचा खनधार असे व तसे ते इतरासंह स्वतः वार्त. 

 
माझे वय त्यावळेी नऊ वषांचे होते. पि यातील बऱ्याचशा घटना मला स्पष्टपिे आठवतात. पढेु राष्ट्रीय 

स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली. त्यावळेी झालेल्या सत्याग्रहात माझा भाऊ केशव व शजेारचा राजा 



 

           

कवझे या दोघानंी भार् घेतला. त्या दोघानंा दोन मखहने कारावासाची खशक्षा झाली. पंधरा-सोळा वषाची त्याचंी 
वये होती. 

कारावासभोर्ून ते परत आले. त्यावळेी चाळकऱ्यानंी त्याचें कौतुकाने शानदार स्वार्त केले. 
 
 

* * *  



 

           

आठ 
कौरंु्मबक सफलता 

 
वाहील्याउद वरे् दुःिच केवळ । खचत्ती असो याधाव े समाधान ॥ या वाक्याचा अथग आपल्या आचरिाने 

आमच्या मनावर कबबवण्याचा फार मोठा संस्कार आई-वखडलानंी आमच्यावर केला. घरात खकतीही पाहुिे आले 
तरी वातावरि प्रसन्न असे. आजच्यासारिे घरात खनत्यनवीन पदाथग करण्याची तेव्हा प्रथा नव्हती. कोिी आले 
तरच िायला पोहे-थाखलपीठ वर्ैरे होत असे. एरवी वरि-भात-पोळी-लोिचे हे जेवि असे. भाजी जमेल 
तेव्हाच आिली जायची. पि या सवग वातावरिातही आम्हाला कधी असंतुष्टता वाटली नाही. 

 
आबाजींचापर्ार मखहन्याच्या सात तारिेला होत असे. आम्ही खतघी बखहिी व मोठा भाऊ या खदवसाची 

आतुरतेने वाट बघायचो. कारि त्या खदवशी कामावरुन येताना आबाजी हलवायाकडून इमरती खजलबी व 
डाळमूठ ककवा शवे यापैकी एिादा िारा पदाथग आमच्यासाठी आित. मखहन्यातून एकदा का होईना पि 
खनयखमत खमळिाऱ्या या खजलबयाचंी अपूवाई वाटून आम्ही त्यात समाधानी होतो. 

 
उधारीठेवनू वस्तू आिण्याचा पायंडाही नसल्याने, आहे त्यात भार्वायची सवय लार्ली. तशाही 

पखरस्स्थतीत घरी दर रु्रुपुष्ट्याला चाळीच्या टोकावरील लेल्याचं्या सराफी दुकानातून तीन-चार रुपयाची 
सोन्याची पुडी घरी येत असे. आमच्या घरी स्वयंपाक घरात एक मोठे लाकडी कपाट होते. त्यातल्या ओढ 
ििात ही पुडी टाकली जाई. जेव्हा मोठा भाऊ अण्िा व धाकटी बहीि कंुदाचे लग्न ठरले त्यावळेी या सवग 
पुड्या आईने बाहेर काढल्या. तेव्हा सून व लेकीला दाखर्ने करता येतील एवढे सोने जमा झालेले होते. 

 
आम्हासवग भावडंाचें खववाह सुस्थळी होऊन सवांचे संसार समाधानात चालले आहेत. 
 
सौ. जीजीचे (दुर्ा) लग्न म्हिजे आमच्या घरचा पखहला आनंदाचा मोठा प्रसंर् होता. अण्िाचा 

इंखजखनअरींर्चाखडप्लोमा होऊन तो १९ व्या वषीच नोकरीला लार्ल्याने त्यानेही बराच आर्थथक भार उचलला. 
सौ. जीजीचे लग्न नार्पूरच्याच श्री कमलाकर नारायि रानडे याचं्याशी खद. १५ फेबु्रवारी १९५७ मयकये झाले. 

 
माझाम्हिजे मंदाचा खववाह खद. ११ मे १९५८ ला नार्पूरला श्री. खवक्रम नारायि सावरकर याचं्याशी 

झाला. 
 
ती.अण्िाचे (केशवचे) लग्न संर्मेश्वरचे (कै.) दत्तोपतं खभडे याचंी कन्या प्रखमला खहच्याशी खद. २० माचग 

१९६० ला कल्यािला झाले. त्यावळेी ती. अण्िा टाटा कंपनीत इंखजखनयर म्हिनू नोकरीत होता. 
 
कंुदाचाखववाह खद. ७ फेबु्रवारी १९६० मधे कान्होलीबारा येथील डॉ. अरकवद भास्कर घारपुरे याचें सोबत 

होऊन ती सौ. अरुन्धती अरकवद घारपुरे झाली. 
 



 

           

ती.आबाजी व सौ. आईने सामाखजक कामें व छंद जोपासून अखतशय नेटका प्रपंच केला व आपल्या 
दाखयत्वात थोडीही कमतरता पडू खदली नाही. 

 
                                

 
कुटंुबात व सामाखजक कामात रममाि झालेल्या आबाजींच्या साऱ्या कामात एक सुसूत्रता होती. 

कोितेही काम करताना त्यात आपपर भाव नसल्याने ते खनखितपिे होिारच याची सवांना िात्री असे. 
 
कुटंुबपे्रम,समाजपे्रम, देशपे्रम या भावनाचें बीज त्याचं्यामयकये घट ट रुजलेले. त्याचंी परमेश्वरावरील 

खनष्ठाही ठाम. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वळेी, सकंटमुिीसाठी आबाजींनी सीताबडी टेकडीवरील श्री 
र्िपतीसमोर अनेक खदवस अथवगशीषाची पारायिे करण्याचा सकंल्प सामुदाखयकपिे पार पाडला. त्याचें एक 
अथवगशीषग मंडळ होते. दर सकंष्टी चतुथीला ती मंडळी आमंत्रि असेल त्याचें घरी जमून २१ वळेा अथवगशीषाचे 
पठि करीत. परमेश्वरावरील श्रद्धा हा त्याचं्या जीवनाचा आधार होता. देशावर वा व्यकिवर ज्यावळेी खवखवध 
आपत्ती येत, त्यावळेी नुसते हळहळत बसिे त्यानंा मान्य नव्हते. आपि त्यासाठी काय करू शकतो याचंा 
खवचार करून ते परमेश्वर आळविीसाठी खवखवध अनुष्ठाने, जप याचंा संकल्प सोडत व देह कष्टवनू तो पूिगत्वास 
नेत. 

 
र्ोवावीरश्री. मोहन रानडे हे पोतुगर्ाल तुरंुर्ात होते. त्यावळेी आबाजींच्या मनात आले की, आपि 

सुटकेसाठी समुद्रापार सत्ता र्ाजखविाऱ्याश्री हनुमंनाचंी उपासना करावी. लरे्च आबंाजींनी श्री खव्ंस रु्रुजीचा 
सल्ला घेतला व एकलथी चाळीस हजार मारोती जपाचा सामुद्राखयक संकल्प सोडला. खद. २३ माचग १९६८ ला 
जप सुरु झाला. त्याखनखमत्ताने चाळीतील बाळर्ोपाळानंा त्यानंी मारोतीस्त्रोसही खशकखवले खद. ४ मे १९६८ ला 
अयकयक्ष अठ्ठावीस हजाचंी जपसंख्या पूिग झाली आखि श्री. मोहन रानडेंच्या सुटकेची वाता कळली. आबाजींनी 
संकल्प पूिग केली व उत्साहत जपाची सारं्ता केली. 

 
साठीनंतरते रुद्रपठि खशकले, सौ. आईही त्याचं्याबरोबर पाठ म्हित असे. त्या दोघानंी खमळून 

अतीमहारुद्र केला. त्यानंा पखरखचत ककवा नातेवाईक सन्मानाने घरी लघुरुद्रासाठी आमंत्रि देत असत. दोघेही 
आमंत्रि स्वीकारुन जात. व त्या घरात मंत्रघोषाने पखवत्र वातावरि खनमाि करीत. पढेु ठाण्याजवळील येऊर 
येथील टेकडीवरील एका आश्रमात उभयता दोन मखहने जाऊन राखहले. रुद्रपठिाचा संकल्प त्यानंी तेथे पूिग 
केला. 

 
र्ायत्रीपुरश्वरि करुन त्याचेही उद यापन त्यानंी केले. आबाजींच्या जपाची संख्या तर कोटीच्या वर 

झाली असेल. खनत्यनेमाने याते्रत दैनंखदनी खलहीण्याचा त्यानंी सराव ठेवल्याने या सवग र्ोष्टींची त्याचं्याकडे 
सखवस्तर नोंद आहे. 

 
 



 

           

* * * 

 
                                      

 
  



 

           

नऊ 
सहधिटिामरिी 

 
स्वच्छ, सुंदर चंद्रप्रकाशात मंद सुर्ंधी वाऱ्याची झुळुक केव्हा, कशी आखि कुठे खमसळते हे जसे कळत 

नाही तसेच आबाजींच्या आठविीत ती. सौ. ताईची आठवि कशी येते हेही कळत नाही. 
 
ती.आबाजींचे जीवनखचत्र रेिाटताना त्याचं्या प्रत्येक कामात त्यानंा संपूिगतः सहकायग देिाऱ्या आमच्या 

आईचा (कै.) सौ. ताईचा खवशषे उल्लेि करिे आवश्यक आहे. खतचे माहेरचे नावं कु. अनसुया रामचदं्र 
अभ्यंकर!वयाच्या १४ व्या वषी लग्न होऊन ती र्ोिल्याचं्या घरात सौ. मनोरमा होऊन आली. सदुसष्ट वष े
झालेला खतचा संसार खतने साथगकतेने केला. खतथे खशक्षि फारसे झालेले नव्हते. खतच्या वयाच्या पाचव्या वषी 
वडील व १० व्या वषी आई रे्ल्याने ती, धाकटी बहीि कुसुमसह काका-काकंूकडेच राहात. 

 
आईचे काका श्री. (कै.) लक्ष्मिराव व काकू सौ. साखवत्रीबाई अभ्यंकर यानंी व पुढे त्याचं्या मुलानंीही 

आईला माहेरची कधी उिीव भासू खदली नाही. बदलीमुळे काका परर्ावी रे्ल्यानंतरही सौ. ताई व आबाजींना 
त्याचें बोलाविे येत असे. ते दोघेही शक्य असेल तेव्हा त्याचेंकडे जाऊन येत असत. सौ. ताईच्या 
चुलतभावडंानंीही खतला मोठ्या बखहिीच्या मानानेच वार्खवले. 

 
सौ.ताई मुळातच शातं, सोखशक व खमतभाषी होती. तरीही आम्हा मुलानंा खतचाच धाक जास्त होता. 

आबाजी आमच्यावर हात उर्ारिे तर सोडाच पि कधी रार्ावले देिील नाहीत. त्यामुळे आमच्या दृष्टीने ते फार 
शातं होते. पि अंदरकी बात खनराळीच होती. आम्हा सवांना शातं वाटिारे आबाजी. आवाज न चढखवताही 
रार्ाने बोलत आहेत हे फि सौ. ताईच्या लक्षात येई. त्यामुळे त्यानंा रार्ावण्याची फारशी सधंी न देता ती 
त्याचं्या बारीक सारीक लहरी व कामे न बोलताच साभंाळीत असे. ती. आबाजींचा स्वभाव फार तापट आहे, हे 
मोठेपिी आमच्या लक्षात आले. 

 
आम्हीमुलींनी मात्र सौ. ताईच्या रार्वण्याबरोबर खतच्या हातचामारही िाल्ला. खवशषेतः कंुदाला व मला 

जास्त मार िावा लार्ला. ती. अण्िा व सौ. जीजी पाठोपाठचे, आम्हा दोघींपेक्षा थोडे मोठेच होते. त्यामुळे 
ताईचा रार् आमच्या वायाला जास्त येई. अथात हा सवग रार् आमच्यावर चारं्ले संस्कार व्हावते यासाठीच 
असे. 

 
शाळेतूनआल्यावर आम्ही मुले व मुली चाळभर िेळण्यासाठी घरातून नाहीसे होत असू. शवेटी अधंार 

झाल्यावर ताई रार्ावले या धास्तीने घरी याव ेलारे्. त्यातून रोज सायंकाळी िूप श्लोक, स्तोते्र वर्ैरे देवापुढे 
बसून म्हिाव ेलारे्. िरं म्हिजे दमल्यामुळे िूप भकू लार्लेली असे व डोळेही पेंरु्ळलेले असत. पि ठराखवक 
परवाचा झाल्याखशवाय ताई जेवायला वाढत नसल्याने आम्ही कसाबसा परवचा म्हित असू. सवांत जास्त 
बोलिी व मार या र्ोष्टींसाठीच आम्ही िाल्ला. खतचे खशस्तीचे खनयम कडक होते. 

 



 

           

संस्कृतव मराठी श्लोक, आरत्या, खवखवध स्तोते्र, कखवता, र्ीता, मनाचे श्लोक, वर्ैरे िूप पाठातंर खतने 
करुन घेतले. ती रोज मधल्या दारावर एक श्लोक िडूने खलहून ठेवीत असे. येता-जाता खदवस भरात तो पाठ 
करण्याची संवय खतच्यामुळे लार्ली. हे पाठातंराचे वळि व त्याच्या अथातून खमळिारे जीवनज्ञान याचे महत्व 
त्यावळेी कळले नाही. पि खववाह झाल्यावर लक्षात आले की, आपल्या आई-वखडलानंी केलेले सुसंस्कार ही 
आयुष्ट्यभर पुरिारी खशदोरी आहे. कधी मनावर कुखवचाराचें प्राबल्य होऊ लार्ले तर मदतीला धावनू येते, ते 
बालपिी रुजलेले ससं्काराचे हे बळ! 

 
आताच्यानवीन खपढीला या संस्काराचंी िूप आवश्यकता आहे. सुसंस्काखरत खपढी खनमाि झाली तरच 

चारं्ला समाज खनमाि होतो. त्या दृष्टीने आम्ही िरच भाग्यवान ठरलो. 
 

स्वतंत्र व्यमिित्व 
 
सौ. ताई राष्ट्र सेखवका सखमतीची सक्रीय कायगकती होती. प्रारंभी काही वष ेआम्ही लहान असताना ती 

सवांचे, खवशषेतः ती. आबाजींचे िािे तयार ठेवनू शािेच्या बठैकींना वा अन्य कामाला जात असे. तशी 
पूवगसूचना ती देऊन ठेवी. पढेु आम्ही जाित्या झाल्यावर सखमतीच्या संस्थाखपका व चाखलका व.ं मावशी केळकर 
याचं्याबरोबर बाहेरर्ावी दौऱ्यावर जाऊ लार्ली. प्रारंभी ती तयार नसे, पि मावशींचा फारआग्रह असे. 
आबाजीही खतला जाण्यास होकार देत. व.ं मावशी फि ससं्था कामासाठीच बाहेरर्ावी जात नसत तर श्री 
रामायिावरील प्रवचनाचे त्याचें अनेक कायगक्रमही ठरलेले असत. काही वष े सौ. ताईने शािेचे 
कोषायकयक्षापदही साभंाळले, व.ं मावशींच्या सहवासात राहून व त्याचंी प्रवचने ऐकून सौ. ताईनेही रामायिाचा 
अभ्यास केला. हस्तकामाच्या वस्तू तयार करायला खशकली. पुण्याच्या कै. श्री. सबनीस मास्तराचंा दरवषी, 
नार्पूरात एक मखहना भजन खशकखवण्याचा वर्ग चाले. त्यात ती सहभार्ी होऊन खतने तीही कला आत्मसात 
केली. पेटी वाजखवण्यातही ती प्रवीि झाली. 

 
पुढे रामायिावर प्रवचने देिे आखि भजनाचा वर्ग घेण्यासाठी खतला र्ावोर्ावी खनमतं्रिे येऊ लार्ली. 

त्यावळेी ती त्या कायगक्रमाच्या खदवसात हस्तकलेचे वर्गही आयोखजत करीत असे. त्यातून येिारे उत्पन्न ती राष्ट्र 
सेखवका सखमतीच्या खवखवध प्रकल्पानंा देत असे. अनेकवषे खतचे हे खतन्ही कायगक्रम खवखवध र्ावी चालू होते. 

 
नार्पुरात सीताबडीवर ‘मातृसेवा संघ’ हे प्रख्यात सुखतकारृ्ह आहे. खतथे लहान र्ावामधून अनेक मुली 

पखरचाखरका खशक्षिासाठी येत. त्यानंा काही वष ेखतथे रहाव ेलारे्. सौ. ताई रोज पहाटेच पोळ्या करुन, आबाजी 
सकाळी सातला कामावर रे्ले की, पाठोपाठ मातृसेवा संघात जात असे. त्या पखरचाखरकानंा ती रोज प्राथगना, 
श्लोक वर्ैरे खशकवत असे. खवखवध सिाचंी माखहती, चारं्ल्या र्ोष्टी सारं्ून तासाभराने परत घरी येई. त्यानंतर 
चाळीतील मुलामुंलींना संस्कार खशक्षिाचे पाठ देण्याचे खतचे काम चाले. सौ. ताईला काही कारिाने चार-पाच 
खदवस मातृसेवा संघात जािे जमले नाही तर तेथील पखरचाखरक चौकशीसाठी घरी येत असत. 

 



 

           

मातृसेवासंघाच्या पखरचाखरकानंी एक-दोन बाळंतपिे केल्यानंतर त्याचें खशक्षि पूिग होत असे. 
सवगसाधारिपिे शहरात घरी बाळंतपि करण्याची प्रथा बंद झाली होती. त्यामुळे या पखरचाखरकानंा लहान 
िेड्यामंधून जाऊन ही बाळंतपिे करण्यासाठी फार वळे व त्रास करावा लारे् ताई शक्यतो यानंा साह्य करे. 

 
माझीधाकटी बहीि सौ. कंुदा खहची सवग बाळंतपिे चार-पाच पखरचाखरकाचं्या हुशारीवर खवश्वासून सौ. 

ताईनी घरीच केली. त्यापखरचाखरकानंीही या र्ोष्टीचे अप्रूप वाटले. सौ. वखहनींच्या ऋिात राहण्यात आनंद 
वाटतो, असे सवांना त्या सारं्त. 

 
पेटीवाजखविे, भजनाचे वर्ग चालखविे, रामायिावर प्रवचने देिे, सखमतीचे िखजनदार पद साभंाळिे, 

अनेकाचें पालकत्व स्वीकारिे वर्ैरे अनेक कामें खतने केली पि त्याचा उल्लिे फारसा कधी केला नाही. 
 
वयाच्या७० व्या वषापयगन्त सौ. ताईने स्वतःचे कहमतीवर घर चालखवले. आपल्यापासून कोिाला त्रास 

होऊ नये म्हिनू स्वतःला जपले. परंतु शरीराने काम करिे अशक्य झाल्यावर आवडी खनवडी, स्वतःच्या सवयी, 
छंद यानंा फाटा देऊन मुलींच्या व सुनेच्या घराला मानवले असे बदल स्वतःत केले. सतत कायगरत राहून नंतर 
संन्यस्थ, तटस्थ जीवन जर्िे हे िरोिरच खवलक्षि होते. ते खतने सहजतेने पार पाडले. 

 
फारथोडी मािसे व थोडी घरे आहेत की जेथे आपापसात कधी भाडंिे, वाद कटुता अनुभवाव ेलार्ले 

नाहीत. अशा घरात आमच्या घराचा क्रमाकं फारच वरचा लार्तो. त्याचे सवग श्रेय सौ. ताईलाच याधायला 
पाखहजे. 

 
ती.आबाजींच्या तैनातीत सौ. ताईनी किभरही कमतरता ठेवली नाही, हे जेवढे िरे तेवढेच 

आबाजींचा सौ. ताईवर पूिग खवश्वास होता, हेही िरे! पर्ार झाला की, आबाजी तो जसाच्या तसा सौ. ताईजवळ 
देत. रोजच्या बारीक सारीक िचासाठी आपल्या खिशात आवश्यक ते पसेै असतील याची आबाजींना पूिग 
िात्री असे. त्यानंा काहीही मार्ाव ेलार्त नसे. 

 
आमच्या सवांचे खववाह होऊन आम्ही सुस्थळी पडलो. जावई, सून, नातवडें यानंी र्जबजलेले अनेक 

कायगप्रसंर् याउभयतानंी पाखहले. सवग म्हिजे नऊ नातवडंाचंी लग्ने आबाजी व सौ. ताईंनी पाखहली. अकरा 
पतवडंाचें कौतुक केले. सौ. ताई शवेटी खवलेपाले येथे ती. अण्िाकडे पाच-सात मखहने वाधगक्याने आजारी 
होती. खद. ५ ऑक्टोबर १९९५ ला रात्री झोपेतच शातंपिे खतचे खनधन झाले. या काळात आबाजी, अण्िा व सौ. 
वखहनींनी खतची पूिगतः सेवा केली. तसा खवचार केला तर सौ. ताई व श्री. आबाजी भाग्यवानच ठरले. नातवडें व 
नातसुनानंी ही या दोघाचंी सेवा केली. 

 
माझ्याआईच्या मृत्युनंतर माझ्या भावाने ती. अण्िाने खतच्याखवषयीएक कखवतात खलखहली त्या 

कखवतेतील काही ओळी अशा :- 
 
 



 

           

          ए                               
                                       
 
          ए                            
                                   
 
         ए                              
                                          

 
नार्पूर येथील प्रख्यात लेखिका व विा असलेली डॉ. सौ. आशा सावदेकर (पूवीची चाळीतील आशा 

भवाळकर) खहने सौ. ताईच्या खनधनानंतर ‘व्रतवडे्या र्ोिले वखहनी – सास्त्वकतेची कोजाखर्री’ या 
शीषगकािाली एक श्रद्धाजंली खतला वाखहली. त्यात खतने शवेटी खलखहले की, “दोन वषांपूवी आबाजींचा 
सहस्त्रचदं्र दशगन सोहोळा आखि सौ. वखहनींचा ऐंखशवा वाढखदवस त्याचं्या सवग नातवडंानंी खमळून मोठ्या 
थाटामाटात साजरा केला. मी ही आवजूगन उपस्स्थत होते. शरीराने कृश तरी हसू िेळखविारा सौ. वखहनींचा 
उतारवयातील तो सास्त्वक चेहरा अजूनही आठवत आहे. नुकतीच बातमी आली. वखहनी रे्ल्या. डोळ्यात पािी 
आलं नाही. पि मन सुन्न झालं! वखहनी आपला वसा कोिला देऊन रे्ल्या? एका पितीने पूिग दीपमाळा 
उजळून ठेवनू ती खवझली. शातंपिे जळून अधंार दूर सारीत राखहली. प्रकाशाचे दान नव्या ओजंळीत नकळत 
टाकीत. तेल संपले म्हिनू पिती शातं झाली. अधंार सरला नाही. नसो! तो सरिार नाहीच!पि त्याला खचरत 
जाण्याचे बळ देिारी पिती आमच्याही मनात वखहनींनी लावली. खतने खनखितच आििी काही वाती चेतखवल्या! 

 
 

* * * 
  



 

           

दहा 
पदयाते्रिे बीज 

 
नाना तीथा के्षत्रासी जावे । तेथे त्या देवािे पूजन करावे । 

नाना उपिारी अिावे । परिेश्वरासी ॥ 
 
असे सवांना वाटते. त्यामुळे प्रपंचातील मुख्य जबाबदारी म्हिजे मुलींची लग्ने. ती झाल्यावर 

आबाजींच्या आईला साहखजकच एिादी तरी तीथगयात्रा घडावी से वाटत होते. आबालाआपली इच्छा खतने 
बोलून दािखवताच आबाजींनी मयकयप्रदेशातील अमरकंटक या श्री नमगदा नदीच्या पखवत्र उर्मस्थानाची यात्रा 
खतला घडवनू आिण्याचे ठरखवले. अथात आजी सोबत खतच्या वयाच्या चार-पाच जिींना आखि दोन-तीन 
मुलानंा नेण्याचेही आबाजींनी मान्य केले. कारि चाळीतील संस्कृतीचा हा एक खवशषे होता. एकमेकानंा 
अखधकाराने एिादी र्ोष्ट सारं्िे ही नैसर्थर्क र्ोष्ट होती. 

 
हीयात्रा १९२१ साली यानंी केली. नार्पूर ते खबलासपूर पयगन्त रेल्वनेे प्रवास केल्यावर पेंढरा या 

र्ावानंतरचा प्रवास बलैर्ाडीने ककवा पायी करावा लारे्. खस्त्रया व मुलानंी बलैर्ाडीने हा प्रवास केला. 
आबाजींनी मात्र अनवािी पायानंी ही पधंरा मलैाची पखहली पदयात्रा केली. त्याचंी आई व श्री नमगदामाई याचं्या 
कृपेने त्यावळेी त्याचं्या अंतःकरिात पदयाते्रचे बी पेरले रे्ले, याची त्यानंाही कल्पना नव्हती. पुढे ४० वषांनी 
त्या बीजाला अंकुर फुटले व रोपाचा वृक्ष व महावृक्ष झाला. वयाच्या ५७ व्या वषापासून ९० व्या वषापयंत एकूि 
चाळीस हजार खकलोमीटरच्या केलेल्या पदयात्राचें श्रेय ते त्यांच्या आईचा आशीवाद व पूवगजाचं्या पणु्याईला 
देतात. 

 
मधे चाळीस एक वष े रे्ली. आबाजींच्या मनात पदयात्रा करण्याचा खनखित कायगक्रम ठरत नव्हता. एक 

खदवस आबाजी व त्याचं्या ओळिीचे एक र्ृहस्थ सहज खफरायला खनघाले. तीन-चार मलै चालिे झाले. तरी 
आबाजी मारे् खफरेनात. शवेटी ते र्ृहस्थ खचडून म्हिाले की, “अरे मी पेन्शनीत खनघिारा र्ृहस्थ. आता मी 
थकलो असेन असा खवचार तू करायला हवास. माझ्या वयाचा झालास की तुला कळेल की म्हातारी मािसे 
कशी थकतात!”काहीतरी भव्य करुन दािखवण्याची ही संधी आबाजींना खमळाली. झाले!हे आव्हान आबाजींनी 
स्वीकारले, आखि पायी चालण्याचा सराव वाढवायला प्रारंभ केला. साधारितः १९५५ पासून प्रौढासंाठी जलद 
चालण्याच्या स्पधा नार्पूरात आयोखजल्या  जात. पन्नाशीनंतर आबाजींनी त्यात भार् घेण्यास सुरुवात केली. 
सतत नऊ वष ेते या स्पधेत प्रथम येत असत. १९६० ला स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. श्रीप्रकाश 
याचें हस्ते आबाजींचा मोठा सत्कार खद. २१ जानेवारी १९६२ ला करण्यात आला. जलद चालण्याचा सराव 
करताना वयाच्या ५० व्या वषी तीन मलै चालण्यास त्यानंा ३५ खमखनटे २४ सेकंद लार्ले तर साठव्या वषी तेच 
अंतर त्यानंी २८ खमखनटे २९ सेकंदात तोडले. पढेु ७७ व्या वषी त्या स्पधेत त्यानंी भार् घेतला व ३९ खमखनटात 
अंतर कापून साठीवरच्या या स्पधेत पखहला क्रमाकं पटकावला. 

 



 

           

त्याचं्यावयाची साठ वष ेझाली त्या खदवशी त्यानंी सतत नऊ तास एकर्तीने चालून ३८ मलैाचंी नार्पूर 
ते रामटेक ही प्रदखक्षिा पूिग केली. 

 
                                                       

 
याचवयात श्री केदारनाथ-बद्रीनारायि याते्रतील कठीि प्रवासात स्वतःचे सामान पाठीवर घेऊन, 

केदारनाथ दशगनासाठी चढून जािे येिे व बद्रीनारायिला जािे येिे असे एकूि चौऱ्याण्िव मलैाचें चढउताराचे 
अंतर त्यानंी सहजपिे पार पाडले. 

 
चालण्याच्याया स्पधांतून स्फूती घेऊन वयाच्या साठीपासून ते पदयात्रा या के्षत्राकडे वळले. पुढील 

वीस-पंचवीस वषाच्या काळातं त्यानंी सुमारे ४०,००० खकलोमीटसगच्या खवखवध पदयात्रा आिून योजून बऱ्याचशा 
एकयानेच पार पाडल्या. 

 
वृत्तीव मनाच्या श्रदे्धमुळे सवग भारत भ्रमि करिाऱ्या या पदयात्रा धार्थमक स्थळी व काही ज्ञान व अनुभव 

समृद्धीच्या दृष्टीने आबाजींनी केल्या. मात्र आठ-नऊ वषांच्या सतत जलद चालीची संवय पदयात्रामंधूनही 
कायम राखहल्याने प्रत्येक पदयाते्रचा कालावधी, सामान्याचंी बोटे आियाने तोंडात जावीत इतका कमी 
लार्लाच व तोही वाढत्या व उतारवयात! जबरदस्त इच्छाशिी, आत्मखवश्वास, खवलक्षि साहसी स्वभाव व 
परमेश्वरावरील अढळ खनष्ठा या जोरावरच आबाजींना ते सायकय झाले असाव.े 

 
वाटपसुल्याखवि जाऊ नये।फळ ओळिल्याखशवाय िाऊ नये। 
 



 

           

पाखडलीवस्तू घेऊ नये। येकायेकी॥ या उिीनुसार श्री आबाजी वार्त असल्याने, त्याचं्या प्रत्येक 
पदयाते्रची पूिग आििी अत्यंत पखरपूिग व अभ्यासनीय बनत असे. त्यामुळे पदयाते्रतील अडचिींचे प्रमाि कमी 
होत असे. सोबत पखरचय काडग, रॅव्हलसग चेक, इतर सामान आवश्यकतेनुसार ते घेत. यात्रा करताना त्या त्या 
भार्ातील काही स्थाखनक मंडळाचें ककवा पखरखचताचें पते्त त्याचें सोबत असत. कुठे व केव्हा पोहचायचे याचा 
आरािडा तयार असायचा. व खकतीही अडचिी आल्या तरी तो क्रम दोन-चार खदवसाच्या वर फारसा चुकू नये. 
याची दक्षता ते घेत. घरी ते खनयमीत पते्र पाठवीत. या योजनाबद्ध कायगक्रमामुळे घरच्या मंडळींना फारशी कचता 
वाटिार नाही, असा त्याचंा उदे्दश असे. 

 
आबाजींचेएक जवळचे पखरखचत श्री. म. खव. र्ोिले यानंी एकदा आबाजींना खवचारले. “आबाजी पाच-

सहा मखहने विवि कहडण्याकखरता तुम्हाला सौ. वखहनी परवानर्ी कशी देतात ? आबाजी काही बोलण्यापूवीच 
आपल्या सौम्य आवाजात सौ. वखहनी म्हिाल्या, “ते परवानर्ी खवचारतातच कधी?”त्यावर आबाजी म्हिाले, 
“प्रथम लहान-सहान पदयात्रा यशस्वी पूिग करुन, मी मोठ्या पदयात्रा पूिग करु शकतो हे खसद्ध केले आहे. 
त्यामुळे मला परवानर्ी घ्यावी लार्त नाही.” 

 
              

 
पदयात्रा म्हिजे एकप्रकारची तपियाच आहे. ईश्वराचे नामस्मरि करताना ससंारातल्या खवखवध 

कचताचंी जािीव देिील यावळेी होत नसल्याने पदयात्रा करुन आल्यानंतर काही वळेा तर आबाजींची प्रकृती 
अखधकच काटक व तेजस्वी झाली. खवशषेतः प्रयार्-रामेश्वर कावड यात्रा व नमगदा पखरक्रमा या अवघड यात्रा ते 
पूिग करुन आले त्यावळेी, तपस्वी ऋषींचेच तेजस्वी दशगन झाल्याचे अनेकानंी बोलून दािखवले. या 
पदयाते्रसंबधंी बोलताना आबाजी म्हितात की, “या यात्रा करताना अनेक अडचिी, कठीि प्रसंर्, 
उपासमारीचे आखि लूटमारीचे प्रसंर् ओढवतात, हे अर्दी िरे आहे. पि केलेला संकल्प खसद्धीस नेण्याची तीव्र 
इच्छा व मानखसक धैयग या अडचिींवर मात करते. यात्रा ठरलेल्या मार्ाने व ठरलेल्या काळातच पूिग करण्याची 
माझी मनोकामना परमेश्वरच पूिग करतो. परमेश्वरावरील हा खवश्वासच याते्रचा संकल्प पूिग होण्यास प्रामुख्याने 
कारिीभतू ठरतो. खशवाय या पदयाते्रच्या वळेी खनरखनराळे देश, चालीखरती, हवामान, खवखभन्न स्वभावाचें अनुभव, 
संस्कृती याचे दशगन घडते. वइखतहासही घडवला जातो. पदरी असलेले अनुभवाचे चार शबद इतरानंा 
उपयुिही ठरतात. खभन्न प्रातंातील, खनरखनराळ्या ऋतुतील खनसर्ग सौंदयाने मन नेहमीच उल्हखसत व आनंदी 
राहते. संसाराची कचता नसल्याने परमेश्वराची प्राथगना एकरुपतेने करता येते. आपला देश, समाज, आप्तवर्ग व 
कुटंुबीय याचं्या सुि-समृद्धी - धैयग-शौयग-बंधुभाव वृयकदीसाठी परमेश्वराजवळ मार्िे मार्ता येते. यामुळे जो 
मानखसक आनंद खमळतो त्याचे विगन शबदात करिे कठीि होते. तो आनंद ज्याचा त्याने स्वानुभवानेच खमळवावा 
लार्तो. 

 
 

* * * 



 

           

अकरा 
पदयाते्रिा प्रारंर् िौऱ्यागड 

 
मयकय प्रदेशातील पचमढी जवळी महादेवाचे डोंर्र असून, तेथे महाखशवरात्रीला फार मोठी जत्रा भरते. 

त्यालाच चौऱ्यार्डची यात्रा म्हितात. हजारोंच्या संख्येनी भाखवक या याते्रला जातात. अतीशय कठीि अशी ही 
यात्रा आबाजींनी १९८० ते १९९३ अशी सातत्याने चौदा वष ेकेली. प्रारंभीची काही वष ेते एकटे याते्रला जात. 
पि पुढे नार्पूरातील डॉ. प्रभाकर बेडेकर, हे श्री. सुरेश घुर्रे आदी अनेक तरुिमंडळींच्या सहाकायाने 
चौऱ्यार्डची यात्रा योजनापूवगक आयोखजत करु लार्ले. सहा खदवस चालून ही यात्रा पूिग केल्यानंतर परतताना 
ते वाहनाचंा उपयोर् करतात. 

 
आबाजींच्याअयकयात्म्य शखिवर आखि त्याचं्या मार्गदशगनावर डॉ. बेडेकाचंी अतीव श्रद्ध! आबाजींचा या 

याते्रतील सहभार् त्यानंा पे्ररिादायी वाटे. त्यामुळे ते आबाजींना आग्रहाने या याते्रला अतीशय सन्मानाने नेत. 
 
यायाते्रच्यावळेी अनेक कठीि प्रसंर्ात आबाजींचे धीरोदात्र वतगन आखि आत्मखवश्वास यामुळे त्यातून 

आमाची सुटका होई, अशी माखहती देताना श्री. सुरेश घुर्रे म्हिाले, “वानर्ी दािल एक प्रसंर्ी १९९८ साली 
आम्ही दहा बारा मंडळी आबाजींसह ही यात्रा करीत होतो. या याते्रच्या ंवळेी काही अंतर जंर्लातून चालत 
आम्ही पार करीत असू. एक खदवस देला िारीच्या जंर्लातून सकाळी आठ वाजता आम्ही प्रवशे केला. वाटेत 
रस्ता चुकलो. सायकंाळचे चार वाजले तरी मुख्य रस्ता सापडेना. जंर्ल घनदाट होऊ लार्ले. अधगवट 
िाल्लेल्या जंर्ली श्वापदाचें देह खदसू लार्ले. सवगजि अतीशय भयभीत झाले. या स्स्थतीत जंर्लात रात्र 
काढावी लार्ली तर ...... या खवचाराने सवग अस्वस्थ झाले पि या सवग काळात आबाजी अतीशय स्स्थत प्रज्ञ 
होते. त्याचें नाम स्मरि चालू होते आखि शातंपिे ते आमच्या समवते, चालत होते. आम्ही सवग हताश झाल्यावर 
आबाजी म्हिाले, “थाबंा. आता माझ्या पाठोपाठ तुमी चला. आपल्याला लवकरच मुख्य रस्ता लारे्ल.”आखि 
िरोिरच पंधरा खमनीटात आम्ही मुख्य रस्ताला लार्लो. दुसऱ्या खदवशी आबाजींनी मनात योजलेले 
अनुष्ठानाचे कठीि सकंल्प पूिग केले. 

 



 

           

 
                                      



 

           

बारा 
सवात िोठी  अनेक गंगोदक कावड यात्रा  

 
पूवग व पखिम सार्र दशगनासह, मयकयभारत प्रदखक्षिा आखि अनेक तीथगके्षते्र व देवदेवताचं्या दशगनासाठी 

आबाजींनी अनेक र्ंर्ोदक कावड यात्रा करावयाचे ठरखवले. अनेक पखवत्र नयाधाचें पािी र्ंरे्सोबत या कावडीत 
होते. यावळेीही पवनार आश्रमात जाऊन त्यानंी श्री. खवनोबाजींचे आखशवाद घेतले. 

 
हीयात्रा खद. १५ ऑक्टोबर १९७५ ला खवजया दशमीच्या मुहूतावर त्यानंी सुरु केली. वयाच्या ७२ व्या 

वषात पदापगि केल्यानंतर, चार हजार सहाश े पस्तीस (४६३५) खकलोमीटसगची ही कावड यात्रा आतापयंत 
केलेल्या सवग पदयाते्रत सवात मोठी यात्रा होती. सरासरी रोज २५ खकलोमीटर चालून ठरखवल्या 
कायगक्रमानुसार एकश े एक्याण्िव खदवसात पदयात्रा पूिग करुन ते २१ एखप्रल १९७६ ला नार्पूरला परतले. 
त्यावळेी नार्पूरात प्रवशे करण्यापूवी त्याचें फार मोठे स्वार्त नार्पूरकरानंी केले. 

 
नार्पूरयेथून याते्रला सुरवात करुन महाराष्ट्र, ओखरसा, आंध्रप्रदेश कोकिपट्टी, मराठवाडा करुन 

नार्पूर मारे् श्री. शलै्यम, जर्न्नाथपुरी, र्ािर्ापूर, कोल्हापूर, रत्नाखर्री, खचपळूि, सातारा, पढंरपूर, नादेंड व 
वधा या मार्ाने ते परत नार्पूरला पोहोचले. 

 
नार्पूरयेथील श्री.मधुकर माधव चोरघडे हे मयकयमवयीन र्ृहस्थ या याते्रत साधारितः साडेचार मखहने 

त्याचें सोबत होते. 
 
आबाजींनीकोितीही र्ोष्ट करायची ठरकवली तरी त्याला धार्थमकतेबरोबर देशपे्रमाची जोड असायची. 
 
कावडयात्राकेल्या त्यावळेी त्यानंी एक काव्य केले. या काव्यात त्यानंी भारत व भारतीय जनता कशी 

असावी, तरुिानंी काय कराव,े हे सारं्ून त्यासाठी परमेश्वराकडे मार्िे माखर्तले. भारतभर कावड घेऊन 
खनघण्याचा उदे्दशच त्या काव्यात त्यानंी व्यिखवला. 

 
                    

 
आबाजींनी आतापयंत केलेल्या सवग मोठ्या पदयात्रा आिीववळेापत्रकानुसार यशस्वी पूिग केल्या 

होत्या. मात्र ही यात्रा त्यानंा दहा खदवसानंी अधगवट सोडून नार्पूरला परताव ेलार्ले. खद. २२ ऑक्टोबर १९७७ 
ला वयाच्या त्र्याहत्तराव्या वषी सुमारे तीन हजार खकलोखमटसगच्या पदयाते्रचा मार्ग महाराष्ट्र, आंध्र, केरळ, 
ताखमळनाडू, र्ोवा अशा राज्यातून होता. पि ही यात्रा सुरु केल्यानंतर सुमारे आठ खदवसानंी आबाजींना ताप 
येऊ लार्ला. थंडी भरली की ते वाटेत झाडािाली पाघंरुि घेऊन झोपत. जरा बरे वाटले की मार्गक्रमिा 
करत त्यानंी दोन खदवस यात्रा केली. पि शवेटी चंद्रपूरच्या पढेु मंचेखरयल या र्ावंी असह्य झाल्याने एका 
सद र्ृहस्थाच्या मदतीने ते दवािान्यात भरती झाले. रात्री फोन करून त्यानंी नार्पूरला आजारपिाची वाता 



 

           

कळखवली. ताबडतोब त्याचें धाकटे जावंई श्री. अरकवद घारपुरे तेथे रे्ले आखि यात्रा पुिग न झाल्याने अतीशय 
कष्टी झालेल्या आबाजींची समजूत घालून त्यानंा परत आिले. या िंडीत याते्रच्या वळेी मंचेखरयल येथेच एका 
याते्रकरूला आबाजींनी सोबत नेलेली कावड, व अन्य सवग सामानाचे दान खदले. 

 
आयुष्ट्यातकेलेल्या संकल्पातील या पखहल्या अपयशाने आबाजीं अतीशय नाउमेद झाले. काही खदवस 

खबलासपूरला राहून ते नार्पूरला परतले ते एक नवा सकंल्प मनात योजूनच या याते्रच्या प्रारंभापासूनच त्यानंा 
नकाराथी संकेत खमळत होते. याते्रत र्ंरे्बरोबर तुळस हवी म्हिून याते्रला खनघण्यापूवी मखहनाभर आधी त्यानंी 
टोपलीत तुळशीचे रोप लावले. पि दोन वळेा रोप कोमजले. शवेटी याते्रला खनघण्यापूवी दोन खदवस आधी 
त्यानंी परत नवीन रोप लावले व ते र्ंरे्शजेारी ठेवले. सात-आठ खदवसानंी तेही रोप सुकून रे्लेले त्यानंा 
आढळले. याखशवाय पाय घसरुन पडिे. घुबडाचे घुत्कार, फुत्कार करिारे साप, चोऱ्या, खहवतापाने ग्रासिे 
आदींमुळे ही यात्रा अधगवट सोडावी लार्ली अशी त्याचंी भावना होती. 

 
 

* * * 
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तेरा 
श्री. मशवगंगा दशटन यात्रा 

 
ती. आबाजींच्या या अनेक पदयात्रा म्हिजे परमेश्वरावरील त्याचंी खनष्ठा, भिी आखि तपिया याचंा 

संर्म होय. परमेश्वर आस्स्तत्वाचीप्रखचती त्यानंा श्री. नमगदादेवी व श्री दत्त दशगनाने आली होती. या खशवर्ंर्ा 
याते्रतही त्यानंा असाच एक परमेश्वर दशगनाच्या दुर्थमळ योर्ाचा लाभ झाला. 

 
र्ंर्ा-तुळसकावड यात्रा अधगवट सोडून याव ेलार्ल्याचे शल्य मनात होते. परत एक पद यात्रा करुन 

मर्च या मोठ्या पदयात्राचंी सारं्ता करायची, असे आबाजींनी ठरखवले. त्यादृष्टीने त्यानंी पखरक्रमा के्षत्राची 
माखहती जमवायला सुरवात केली. आता आबाजींनी पदयात्रा न करता आरामाने वाहनातून याते्रला जाव,े असे 
आम्ही सवांनी साखंर्तले पि त्याचंा खनधार पक्का होता. शवेटी कमी अंतराची पदयात्रा करीन असे सवांना सारं्नू 
नार्पूर ते र्ोकिग-महाबळेश्वर अशी एक हजार एकश ेतै्रपन्न खकलोमीटरची ही यात्रा पाच नोव्हेंबर १९७९ मधे 
त्यानंी सुरु केली. 

 
या पदयाते्रच्यावळेी एक खवलक्षि सुिद अनुभव त्यानंा आला. त्याचे त्यानंी केलेले विगन त्याचं्याच 

शबदात देत आहे. 
 
“नार्पूर पासून पदयात्रा सुरु करुन मार्गक्रमिा करीत असताना लक्षात आले की, श्री दत्तजयतंी 

जवळ म्हिजे तीन खदवसानंतर आली आहे. अक्कलकोट हे सोलापूर जवळील तीथगके्षत्र. श्री. दत्तजयंती तेथे 
साजरी करावी या खवचाराने तीन खदवसाचंा प्रवास मी दोन खदवसात पूिग करुन, अक्कलकोट येथील र्ावातील 
स्वामी मंखदरात पोहोचलो. 

 
तेथीलसभामंडपात जरा वळे थाबंल्यानंतर मठाचे मुख्य व्यवस्थापक आले. मी त्यानंा श्री 

दत्तजयतंीसाठी येथे रहावयास जार्ा याधावी अशी खवनंती केली. त्यानंी जवळचएका िोलीत रहािाऱ्या श्री. 
बापट यानंा बोलाखवले व तुमच्या िोलीत यानंा जार्ा याधा, असे साखंर्तले. मी आनंदाने बापट याचेंसोबत त्याचं्या 
िोलीपाशी आलो. िोलीचे दार बापटानंी उघडले तेव्हा काळोिी, ओलसर, दमट व कोंदट अशी लहानशी 
िोली माझ्या नजरेला पडली. या िोलीत वास्तव्य करिे अर्दी अशक्य होते. श्री. बापट खतथे कसे रहात होते 
देवजािे, असे मनाशी पुटपुटत मी परत माघारी सभामंडपात आलो. 

 
व्यवस्थापकानंासाखंर्तले की माझी ओसरीवर, माडीवर कुठेही मोकळ्या जारे्त रहाण्यासाठी व्यवस्था 

करा. मी बापटाचं्या िोलीत रहािे शक्य नाही. व्यवस्थापकानंी नकार खदल्यावर मी सामान घेऊन खतथून 
खनघालो. 

 
अधगवटसोडलेल्या र्ंर्ा-तुळस याते्रच्या वळेी कलशासह कावडीचे दान खदल्यामुळे, यावळेी 

माझ्यासोबत कावड नव्हती. पाठीवर र्च्च भरलेली हॅवरसकॅ, त्याच्या दोन्ही बाजूने लोंबती पाढंरी घोंर्डी, एका 
हातात काठी व एका हातात पाण्याची बरिी असे सामान माझ्याजवळ होते. 



 

           

देवळातूनबाहेर आलो आखि चालू लार्लो. वाटेत एका र्हृस्थाचंी र्ाठ पडली. बोलण्याच्या ओघात मी 
मठातील व्यवस्थापकाचें वार्िे सारं्तले. तेव्हा ते म्हिाले, श्री स्वामी समथांच्या वडािालच्या मंखदरात 
तुम्हाला जार्ा खमळेल. मी व्यवस्था करतो. त्यानंी दूरयकवनी करुन जारे्ची सोय केली. मी जवळच्या दुकानात 
सामान ठेवले व मंखदर दशगन करुन जार्ा बघनू सामान नेतो साखंर्तले. 

 
मंखदरातीलजार्ा चारं्ली होती म्हिून परत सामान घेण्यास आलो त्यावळेी दुकानाचा तरुि मालक 

(त्याचे नाव मी खवसरलो) आलेला होता. त्याने मला साखंर्तले, तुम्ही उर्ाच धावपळ करु नका. माझ्याबरोबर 
माझ्या घरी चला. भोजन व खवश्रातंी घ्या. त्याप्रमािे मी तरुिाच्या घरी रे्लो. जेवि व थोडी खवश्रातंी झाल्यावर 
त्या मंडळींनी मला पदयात्राचंी माखहती सारं्ण्याचा आग्रह केला. त्या सोबत काही पदेही म्हिायला साखंर्तली. 

 
रात्रीझोपण्यापूवी त्याचं्याकडे र्ावातील एक खशक्षक आले. माझा पखरचय करुन घेतल्यावर त्यानंी 

माझा पदयाते्रचा मार्ग खवचारला. नंतर ते म्हिाले. येथून तेरा-चौदा मलैावर एकसुदंर देवस्थान आहे. तेथे 
उत्सव असतो. ते स्थान तुम्हालंा आवडेल. तुमच्या पदयाते्रपासून ते फार दूर नाही. इथल्या वास्तव्याच्या 
खदवसात तुम्ही तेथे जाऊन याल.’ मी त्याचंी सूचना मानली व दुसऱ्या खदवशी सवांचा खनरोप व खशदोरी घेऊन 
खनघालो. 

 
िन्नूरिा मिन केशव 

 
अक्कलकोट तहखसलीत मन्नरू नावंाचे र्ाव आहे. तेथे चंद्रभारे्च्या तीरावर खचन केशवाचे सुंदर मंखदर 

आहे. खचन म्हिजे लहान व केशव म्हिजे खवष्ट्िू. या स्थानाची पौराखिक कथा :- 
 
धृवाने तपियेने खवष्ट्िूकडून अढळपद प्राप्त केले. त्यानंतर धृवाच्या आईने त्याच्याजवळ खवष्ट्िू दशगनाचा 

हट्ट धरला. त्यावळेी धृवाने खवष्ट्िू जवळ मार्िी केली की, तुम्ही या खठकािी वास्तव्य करा. तेव्हा खवष्ट्िूने 
साखंर्तले की, चंद्रभारे्त खचन केशवची काळ्या पाषािाची मूती सापडेल. ती येथे स्थापन करावी. त्यानुसार हे 
मंखदर बाधंले रे्ले. 

 
दरवषी दत्तजयंतीच्यावळेी येथे तीन खदवसाचंा उत्सव असतो. श्री. खवष्ट्िूची खमरविूक एक खदवस 

घोड्यावरुन, एक खदवस हत्तीवरुन व एक खदवस पालिीतून खनघते. या र्ावात ७५ टके्क खव्ान ब्राह्मिाचंी घरे 
आहेत. 

 
दुसऱ्याखदवशी पहाटेच खनघाल्यानंतर प्रथम पाच-साडेपाच मलैावरील अक्कलकोट रोड स्टेशनवरुन 

एक-दीड मलैावरीलखशवपुरी येथील श्री र्जानन स्वामी खनर्थमत नवीन मंखदरात रे्ले. एकातंवासातील हे मखंदर 
प्रसन्न व रमिीय पखरसराने सुशोखभत आहे. खहरव्यार्ार पानानंी वषे्टीलेल्या औदंुबराच्या कट्ट्यावर सामान 
ठेवले. हातपाय धूवनू मंखदरात दशगनासाठी खनघालो. तेथे प्रथम दशगन घडले ते पाच-साडेपाच फुट उंचीच्या 
पाषािाच्या सुबक मूतीचे – श्री परशुरामाचे । ते माझ्याकडे बघून प्रसन्न हास्य करीत आहेत, असा मला भास 



 

           

झाला. मूतीचे डोळे भरुन दशगन घेतले व नंतर अन्य देवतानंा वदंन करुन, औदंुबराकडे आले. खशदोरी िाऊन 
पािी प्यायलो आखि मंखदर पखरसराला नमस्कार करुन पढेु खनघालो. 

 
बरेच अंतर चालत, साखंर्तल्या मार्ाने जात होतो. 
 
कालपासून माझी परीक्षा घेण्याचेच परमेश्वराने ठरखवले असाव.े कारि खशक्षकाचं्या सूचनेनुसार 

बैलर्ाडी चाकोरी मार्ाने बरेच चाललो तरी मन्नूर र्ाव खदसेना! वाटेत खदसलेल्या एकाला सहज खवचारले तेव्हा 
तो म्हिाला, तुम्ही दोन-तीन मलै पुढे आला आहात. त्याने मला मार्ाची माखहती खदली. मी चाकोरी मार्ग 
येईपयंत डावीकडील पाऊलवाट व शतेीच्या भार्ातून मार्ग धरला. ऊन तापू लार्ले. पाण्याची बरिी खरकामी 
झाली. वाटेत खचटपािरुही खदसेना, त्यामुळे मार्ग बरोबरआहे का हेही कळेना. चालण्याबरोबर जप सुरु होता. 
त्यामुळे अखधकच कोरडे पडून तहानेची जािीव तीव्र होऊ लार्ली. 

 
परतमारे् जािेही कठीि होते. मी िूप दमलो होतो. शवेटी एका झाडािाली दहा खमनीटे खवश्रातंी 

घेतली व लरे्च पुढे खनघालो. कसेही करुन संयकयाकाळच्या आत र्ाव र्ाठिे भार् होते. 
 
हळूहळूमार्ग चालत असता माझ्या परीके्षची वळे संपली असावी, कारि समोरुन एक शतेकरी येताना 

खदसू लार्ला. तो जवळ येताच मी त्याला मन्नूर र्ाव खकती लाबं आहे हे खवचारले. र्ाव जवळच आहे असे त्याने 
म्हिताच मी त्याला म्हटले, “भल्या मािसा, या म्हाताऱ्यासोबत र्ावापयंत ये. पािी खपण्यासाठी पखहले घर 
ककवा हॉटेल लारे्ल खतथून मी र्ावात प्रवशे करीन.”तो शतेकरी िरोिरच भला मािूस होता. माझ्या बरोबर 
तो खनघाला. शतेातून चालत सुमारे अधा मलै आल्यानंतर र्ाव खदसू लार्ले. प्रथम एका हॉटेलात खशरुन मी 
भरपूर पािी प्यायल्यानंतर तो भला मािसू परत त्याच्या शतेाकडे खनघून रे्ला. 

 
मीपुढे मुक्काम शोधण्यासाठी खनघालो त्यावळेी, एका घरासमोर आठ-दहा पंड्ये उभे होते. 

माझ्याकालच्या व आजच्या पदयाते्रची प्रश्नोत्तररुपात त्यानंी माखहती खवचारली. या याते्रकरुकडून पसेै 
खमळिार नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर त्यानंी मला साखंर्तले, खचनकेशव मंखदरात आज महाप्रसाद आहे. तो 
तुम्ही घ्या. 

 
मीमंखदराकडे खनघालो, इतक्यात एक व्यिी श्री. शास्त्री पढेु आले आखि मला त्यानंी मुक्कामासाठी 

आपल्या घरी नेले. त्याचं्या घरी पाहुण्याचंी र्दी होती. तरी त्यानंी एका पलंर्ावर मला सतरंजी घालून खदली. 
हातपाय धुवनू झाल्यावर मला चहा खदला व ते म्हिाले, “तुम्ही जरा वळे आराम करा. मी मखंदरातून महाप्रसाद 
आिून देण्याची व्यवस्था करतो”. मंखदर जवळच आहे हे कळल्यामुळे मी त्यानंा म्हटले, “मीच संयकयासमयी 
मंखदरात जाऊन दशगन व महाप्रसाद घेऊन येतो”श्री. शास्त्री यानंी त्याचं्या मुलाला माझ्या सोबत जाण्यास 
साखंर्तले. 

 
मंखदरात जाण्यापूवी मी चदं्रभारे्वर हात पाय धुण्यासाठी रे्लो. सूयास्त होण्याची वळे होती. पावसाच्या 

ताबंसू र्ढूळ पाण्याचा प्रवाह चंद्रभारे्तून वहात होता. नदीतीरावर खहरवीर्ार खवपूल झाडे होती. आखिमखंदराचा 



 

           

व त्यावरील खशिराचा रंर् पाढंरा होता. मावळत्या सूयाची सोनेरी खकरि प्रभा या सवांवर पडली आखि पहाता 
पहाता सवग देिावा सुविगमय झाला. आपि म्हितो की सोन्याची ्ारका होती. त्याप्रमािे त्या खदवशी मन्नुर व 
खचन केशवाचे मखंदर मला सुविगमय वाटले. यात अवास्तवता अखजबात नाही. दोन-तीन खमनीटेच हे सुविगके्षत्र 
नजरेत साठखवण्याची सधंी मला खमळाली आखि सूयास्त झाला. 

 

 
    ४-१ -१९७५                                                                   

                                         
 
मीअखतशय प्रसन्नतेने मंखदरात प्रवशे केला. खचन केशवच्या मूतीसमोर आलो आखि साष्टारं् नमस्कार 

केला. प्राथगना करण्यासाठी हात जोडून उभा होतो तोच धीर र्भंीर वािीत प्रश्न ऐकू आल्याचा भास झाला. 
“आबाजी, आज पदयात्रा कैसी हुई?” 

 
हेशबद कानी पडताच मी चमकलो. डोळे उघडून सवगत्र नजर खफरखवली पि माझ्याशी कहदीत बोलिारे 

कुिी खदसले नाही. तेव्हा आभासमूती कडे पहात हात जोडले. त्याला म्हटले. “अक्कलकोट मठातून मी 
हाकललो रे्लो. त्या नाराजींने खतथून खनघनू येथे आलो. मयाखदत स्थानात रहािे आपल्याला मान्य नसल्याने 
आपि अमयाखदत के्षत्रात वास करता. मला अशा के्षत्राचे दशगन घेिे आवडते म्हिनू मी आपल्या दशगनासाठी 
आलो आहे. माझ्यावर कृपादृष्टी ठेवावी.” 

 



 

           

आनंदाखतशयाने मी पुन्हा त्या जर्खन्नयंत्याला नमस्कार केला प्राथगना पूिग केली. 
मंखदराजवळच्याओसरीत शास्त्रीच्या मुलाने महाप्रसादाची व्यवस्था केली. मी जेवायला बसलो. भात, 

वरि व चटिी हे तीनच प्रकार जेविात होते, पि अखतशय रुचकर असे ते जेवि होते. 
 
माझ्यामनात खवचाराचें काहूरासोबत आनंदलहरी उठत होत्या. काल स्वामी मंखदरात अपमानास्पद 

प्रसंर् आला नसता तर परमेश्वराशी झालेल्या आभासात्म संभाषिाचा व श्री खवष्ट्िूदशगनाचा लाभ मला झाला 
नसता. आपि खचखततो एक, परमेश्वर घडखवतो दुसरेच, ही जािीव झाली. होते ते बऱ्याकरीताच, या उिीची 
सत्यता पटली. 

 
रात्रीश्री. शास्त्रींच्या घरी सवांशी र्प्पार्ोष्टी झाल्या. बोलता बोलता मी नार्पूरचा हे कळल्यावर श्री. 

शास्त्री म्हिाले, “माझी पत्नी नार्पूरच्या खवश्वरुपे कुटंुबातली!”मर् काय-घरचाच पखरचय खनघाला. कारि 
माझ्या सौभाग्यवतीशी खवश्वरुपे कुटंुखबयाचें घरोबयाचे संबधं होते. सखमतीचे कामव भजनाचे वर्ग या दोन्हीमुळे ही 
मंडळी सौभाग्यवतीशी फार आदराने वार्त. 

 
अनोळिीअसतानाही त्यानंी आदराने आश्रय खदला. आता ओळिीमुळे दुधात सािर पडली. 
 
माझ्या पखरक्रमाकथाचंा थोडा कायगक्रम त्याचं्या आग्रहावरुन झाला. रात्री िास कॉफीपान झाल्यावर मी 

खचनकेशवची मूती आठवत र्ाढ झोपलो. 
 
दुसरेखदवशी सकाळी स्नान व सवग आस्न्हक आटोपल्यानंतर ताम्हनातले तीथग मी शास्त्रींच्या घरामार्ील 

अंर्िातील तुळशी वृदंावनाच्या रोिाने जरा लाबंूनच खभरकावले. संवयी प्रमािे दोन वळेा ताम्हि झटकले. 
घरात आलो. सहज माझे लक्ष ताम्हनाकडे रे्ले, तर एक तुळशीचे पान खचकटलेले खदसले. मला आियग 
वाटले. कारि पूजेला मी तुळस घेतली नव्हती. तीथग तुळशीकडे पाच-सहा फुटावरुन फेकले होते. मर् 
ताम्हनात तुळशीचे पान कुठुन आले? प्रश्न घोळवत मी घरात आलो. या प्रश्नाचे चे उत्तर अनवधान ककवा 
साक्षात्कार ज्याने त्याने आपल्या बदु्धी प्रमािे याधाव.े 

 
श्रीर्ोकिग महाबळेश्वरची ही श्री खशव र्ंर्ा दशगन पदयात्रा अकराश ेते्रपन्न खक. मी. ची छप्पन्न खदवसात 

पूिग करून खद. ३० खडसेंबर १९७९ ला आबाजी नार्पूरला परतले. आखि मोठ्या पदयात्राचं्या यशस्वी 
संकल्पाची त्यानंी सारं्ता केली. 

 
आबाजींच्याया यात्रापंासून स्फूती घेऊन अनेक मंडळी त्याचें मार्गदशगन घेण्यास येत. त्यावळेी 

आबाजींच्या उत्साहाला सीमा नसे. ते बारीक सारीक तपशीलासह माखहती देऊन, येण्याऱ्यानंा प्रोत्साखहत 
करीत. लहानमोठ्या पदयात्रा करिारी अन काहंी मंडळी याते्रहून परतल्यावर आबाजींना आठविीने धन्यवाद 
देिारी पते्र पाठखवत. 

 



 

           

आबाजींचेधाकटे जावई श्री. अरकवद घारपुरे व त्याचं्या तीन सहकाऱ्यानंी आबाजींच्या मार्गदशगनािाली 
चार वषात खमळून बाराज्योर्थतकलर्ाची पदयात्रा सायकलवरुनपूिग केली. 



 

           

िौदा 
र्ारत भ्रििातील अनुर्ूती 

 
आबाजींनी पूवगपखिम आखि दखक्षिोत्तर अशा पायी पखरक्रमा केल्या. अशा पखरक्रमातील काही 

प्राखतखनखधक अनुभव त्याचं्याच शबदात सकें्षपाने िालील प्रमािे :- 
 
प्रयार्ते रामेश्वर र्ंर्ाकावड याते्रच्यावळेी आधं्रप्रदेशाच्या आरंभी सायंकाळी रस्त्याच्या दुतफा ५०-६० 

कौलारु घराचंी छोटी वस्ती खदसली. मुक्काम शोधण्यासाठी, मी डावीकडील वस्तीत प्रवशे केला असता एका 
घराच्या अंर्िात एक तरुि जोडपे आपल्या छोया मुलाला घेऊन र्प्पा मारीत होते. जवळच एक कुत्रा िेळत 
होता. त्यानंा बघून मी थाबंलो. “रामेश्वरला जातो आहे. कुठे मुक्कामाला जार्ा खमळेल का”असे खवचारले. 

 
त्याबरोबरउभयता कॉटवरुन उठले. आमच्याच घरी आराम करा असे सारं्नू तरुिाने िाटेवर काबंळे 

टाकले. माझे हातपाय धुवनू होईपयगन्त तरुिीने र्रम चहा खदला. नंतर साडेसात आठच्या सुमारास ताजा 
स्वयंपाक करुन भोजनाची तयारी केली. प्रथम आग्रहाने त्यानंी मला जेवायला बसखवले. पाट, पत्रावळीवर दोन 
द्रोि, पापड, खमरची, चटिी वाढली. पखहला वरिभात, दुसरा सारभात, खतसरा ताकभात अशी सुग्रास भाताची 
मेजवानी खदली. बाबाजींच्या झोपण्याची व्यवस्था कुठे करावी असा त्या उभयतानंा थोडा प्रश्न पडला. पि 
लरे्च त्यानंी खनिगय घेतला. लाबंट िोलीत पडदा लावनू स्वयंपाक घर, बैठकीची िोली व झोपण्याची िोली 
होती. समोर ओसरी होती. तरुिाने ओसरी स्वच्छ झाडली. चारही बाजूला जार्ा सोडून काबंळे घातले. शिेाचे 
र्रर्ट ताबंयात घेतले व त्यात रॉकेल व खफनाईल घालून काबंळ्यापासून १॥ -२ फूट अंतरावरुन चारी बाजूने 
र्रर्ट घालून सीमारेषा केली. कुत्रा भुकंण्याने बाबाजींना त्रास होईल म्हिनू त्याला पलीकडे बाधंले व 
र्रर्टाची लक्ष्मिरेषा ढेकिासंाठी आिली. सकाळी उठल्यावर खधरड्याचंा अल्पोपहार व चहा घेतल्यावर मी 
खनघालो. छोया बालकाच्या हातात रुपया खदला. या पे्रमळ दापंत्याला शुभाशीवाद देऊन त्याचंा खनरोपघेतला. 

 
आंध्रप्रदेशसपूंन तामीळनाडूमयकये खशरण्याच्या आधी अंदाजे ३-४ खदवसापूंवीची र्ोष्ट!त्याखदवशी मला 

िूप भकू लार्ली होती. सायकंाळची वेळ होती. मार्ावरील एस. टी. शडेच्या जवळ कावड मुक्कामाला 
ठेवण्याची सोय खदसल्याने मी कावड वरती ठेवनू मुक्कामाला कुठे आसरा खमळतो का या खवचाराने िाली बठैक 
मारली. थोड्याचवळेात जवळच्याच वस्तीत राहिारा एक र्ृहस्थ माझ्याजवळ आला. त्याने मला इथे कसे 
काय थाबंलात, असे खवचारल्यावर मी त्याला मुक्कामासाठी जार्ा हवी आहे असे साखंर्तले. त्याबरोबर तो 
चटकन म्हिाला, “अरे वा! मी तुमच्याशी बोललो हे माझे भाग्यच आहे. आज तुम्ही माझ्या घरी मुक्कामाला 
चला. मला फार आनंद वाटेल.” 

 
मीत्याच्याबरोबर कावडीसह खनघालो. थोड्या अंतरावर त्याचा मोठा वाडा आला. बरीच खबऱ्हाडेही 

खदसली. वाड्यात पाण्याचे बरेच ड्रम भरलेले खदसत होते. त्याने मला हॉलमयकये नेले व कावड दोन िंुयावंर 
व्यवस्स्थत ठेवली. हातपाय धुवनू आल्यावर त्याने मला बैठकीवर बसखवले. आखि मी आता येतो असं म्हिून तो 
बाहेर रे्ला. ५-७ खमखनटात परत येताच, र्रम चुरमुरे फुटािे व शेंर्दािे यानंी भरलेला पानाचा मोठा द्रोि 



 

           

माझ्या हातात खदला. हा छोटा नास्ता करा, मी आत जाऊन येतो असं म्हिून तो आत रे्ला. भकू लार्ल्यामुळे हे 
र्रम दािे मी िाऊ लार्लो. 

 
तोचआतून एका बाईचा आवाज ऐकू येऊ लार्ला. बराच वळे खतचे बोलिे उंच पट टीत चालू होते. 

मला भाषा कळत नव्हती. पि नाटकातील त्राखटकेची आठवि झाली. हंबीरराव खतला वठिीवर आितो असा 
नाटकातील प्रसंर्, इथे उलट झाला होता एवढेच. आजुबाजूचे खबऱ्हाडकरु दारातून हे दृश्य पाहात होते व 
संवाद ऐकत होते. जरा वळेाने मी हॉलमधील खदवा बंद केला. जवळपास पाउि तासाच्यावर त्राखटकाबाईंचा 
आवाज उंचावलेलाच होता. मधून यजमान एिादे वाक्य बोलले की परत त्याचंा आवाज वाढे. शवेटी 
यजमानाकंडून शास्बदक प्रखतकार होत नाही, हे लक्षात आल्यावर बाईंचा आवाजाचा सूर िचाकडे वळला. 
शबदाचंी फेकही मंदावली. थोड्यावळेानंी मीही पािी खपउन झोपी रे्लो. लरे्च दुसऱ्या खदवशी मी तेथून त्वरीत 
मार्गस्थ झालो, व र्ावातंील एका चहाच्या टपरीवर थाबंलो. माझा चहा खपिे होईतोकालचा र्ृहस्थ तेथे आला. 
त्याला फार वाईट वाटले होते. त्यानें माझी क्षमा मार्ीतली व चहाचे पैसे त्याने मला देऊ खदले नाही. 

 
१९७२मधल्या याते्रतील तामीळनाडूमधील एक प्रसंर्!त्या राज्यात कहदी भाषेखवषयी रार् व खतटकारा 

वारंवार जािवत असे. मला त्याचंी भाषा येत नसे. एक खदवशी सायंकाळ होत आली. मुक्कामासाठी खठकाि 
खदसेना. वाटेत खचटपािरुही नव्हते. तसाच पुढे जात असताना २-३ व्यिी पाउल वाटेने येताना खदसल्या. मी 
त्यानंा िुिेने थाबंखवले. कहदीत साखंर्तले की, “संयकयाकाळ होते आहे. मी म्हातारा पदयात्री आहे. तेव्हा मला 
मुक्कामाला जार्ा कुठे खमळेल का ते सारं्ा.” त्यानंा माझे बोलिे कळेना. मी मोडक्या इंग्रजीत त्या अथाचे 
बोललो. पि त्यानंा तेही कळेना. मर् मी त्यानंा िुिेनी माझे म्हििे सांखर्तले. त्याचं्यापकैी एकाने समजले 
असा आखवभाव केला व मला त्याचं्यामारे् येण्याची िूि केली. पक्का रस्ता सोडून ते खतघे व मी पखिमेकडे चालू 
लार्लो. नारळीपोफळीची बार् व एक  तलाव मारे् टाकून आम्ही दोन फलांर् एका टेकडीच्या पायर्थ्याशी 
आलो. खतथे ४॥ × ६ फूटाचा एक चारं्ला ओटा होता. ती एका तपस्वी वृद्धाची समाधी होती हे माझ्या लक्षात 
आले. त्या खतघानंी माझ्याकडे बघून बरोबर आिले ना? असे िुिेने खवचारले. मीही त्यानंा ठीक आहे 
म्हटल्यावर ते र्ावाकडे खनघनू रे्ले. 

 
मी केलेल्यािािािुिा, मी पखिमेकडे हात दािवनू २-३ वळेा िाली केला होता. म्हिजे सूयास्त होत 

आहे. दाढीखमशीला हात लावनू, जखमनीला हात लावनू, मला वृद्धाला खवश्रातंीसाठी जार्ा हवी आहे ती कुठे 
खमळेल असे खवचारले. व दोन्ही हात एका कानाशी लावनू डोळे खमटून झोपेसाठी जार्ा पाखहजे असे साखंर्तले. 

 
त्यानंी लावलेलाअथग-पखिमेकडे एका वृद्ध तपस्वीची समाधी आहे. ते तपस्वी दाढीखमशावाले आहेत. 

त्याचं्या समाधीची जार्ा कुठे आहे ते दािवा. 
 
अशीही िािािुिाचंी र्ंमतीदार स्वार्त कथा. 
 
सप्तर्ंर्ाकावड याते्रतील ही आठवि. हदा र्ावाजवळील एका जंर्लातल्या छोया वस्तीत एका घरी 

मुक्कामाला जार्ा खमळाली. घरात एकच दापंत्य खदसत होते. हातपाय धुिे होईतो त्याने र्रम चहा आिून खदला 



 

           

म्हिाला, “बाबाजी जेवि लवकर तयार होईल. तोपयंत संकोच न करता आराम करा.”मी थोडा जप करून 
दैनंखदनी खलहीत असताना मला िालील संवाद ऐकायला आला. 

 
“जर्दीश, दुकानातून लवकर सामान आिायला हव.े” 

ठीक आहे, आितो. मला लवकर यादी दे महेश.” 
 
“तूप आखि सािर जास्त आिायला हवी. जर्दीश खवसरु नकोस.” 
 
“महेश, मी सवग सामान लवकर आितो. पि बाबाजींसाठी जेवि चारं्ले करायला हव.े” 
 
संवादऐकता ऐकता मी आडवा झालो. व मला झोप लार्ली. थोड्यावळेानंी जार् आली. त्यावळेी 

दोघेही माझ्या उठण्याची वाट बघत होते. हातपाय धुवायला त्यानंी मला र्रम पािी खदले. स्वयंपाकघरात 
जेवायला नेले. खतने दोन पाने घेतली व वाढायला लार्ली. जेविापूवी न राहवनू मी खवचारले, “हे काय आम्ही 
दोघंच बसिार? जर्दीश व महेश कुठे आहेत? 

 
माझ्याया प्रश्नावर ती तोंडाला पदर लावनू हंसायला लार्ली. त्यानेही खतला हसण्यात साथ खदली. मी 

दोघाकंडे पाहात राखहलो. त्याचें हसिे कमी झाल्यावर ती म्हिाली, “बाबाजी, पती-पत्नी एकमेकानंा नावंाने 
हाक मारीत नाहीत, हा आमचेकडे खरवाज आहे. म्हिनू आम्ही दोघानंा एकमेकानंा िऱ्या नावानी हाक न मारता 
महेश व जर्दीश या नावाने हाक मारतो. तुमच्या शजेारी बसलाय तो जर्दीश आहे व महेश वाढतो 
आहे.”खतच्या या िुलाशाने परत एकदा िसिस खपकली. दुसरे खदवशी त्याचंा खनरोप घेईपयगन्तचा वळे िुशीत, 
आनंदात पार पडला. खनरोप देतेवळेी त्यानंा व मलाही वाईट वाटले. अजूनही मला कधी कधी त्या जर्दीश-
महेशची आठवि येऊन र्ंमत वाटते. 

 
 

* * * 



 

           

पंधरा 
दशावतारािी पयावरि िीिासंा 

 
अवतार म्हिजे परब्रह्माचे स्वतःचे अवतीिग होिे!अवतार म्हिजे पृर्थ्वीवर येिे. सपूंिग ब्रह्म दुसऱ्या 

कोित्याही जीवाला स्पशग न करता स्वतः स्वतंत्र कलर् देह धारि करुन जन्माला येते, तो जन्म म्हिजे अवतार! 
प्रारबध भोर्त, कमगफल भोर्त दैवी काम करतो तो अवतार नाही. तर स्वतः दैवी कायासाठीच आलेले खचरंतन 
तत्व म्हिजे अवतार. र्ीतेत म्हटल्याप्रमािे ‘पखरत्रािाय साधूनाम, खवनाशायच दुष्ट्कृताम्’ --- भर्वान अवतार 
घेतो. ईश्वरी चैतन्य खनरखनराळ्या स्वरुपात अवतीिग होते, असे दशावतार मानले रे्ले आहेत. 

 
यादशावतारासंबधंी श्री आबाजींनी केलेले खवचार कचतनीय आहेत. 
 
पदयात्राचं्याखनखमत्ताने आबाजी खनसर्ाच्या जास्तीतजास्त साखन्नयकयात रे्ले. जुन्या काळी ऋषीमुनींनी 

खनसर्ाच्या अतूट सहवासातून काही मौखलक खनरीक्षिे काढली. पुढे त्या खनरीक्षिाचें वैखदक तत्वज्ञान झाले. 
आििी पलीकडे त्या तत्त्वज्ञानाचे अपभ्रष्ट रुप पुरािात झाले. कालातंराने त्यात प्रखक्षप्त भाकडकथा घुसखवल्या 
रे्ल्या. 

 
पिमुळात खनसर्ाच्या एकरुपतेतून जी खनरीक्षिे स्फुरतात ती शास्त्रीय असतात. अखलकडे ‘खडस्कव्हरी’ 

या वैज्ञाखनक वाखहनीत असे अनुमान व्यि करण्यात आले की, पृर्थ्वीच्या पोटात अनेक िडक ककवा पहाड 
र्ाडलेले असतात. कालान्तराने ते सापडतात. एक कयास असा आहे की, लािो वषांपूवी, मुळात प्रचंड 
आकाराचे प्रािी होते. कुठल्यातरी भौरे्खलक उत्पाताने ते र्ाडले रे्ले, मृत झाले. त्याचंी शरीरे ही कुठल्यातरी 
नैसर्थर्क कारिाने काही प्रमािात तशीच राहीली. ती खवरली नाहीत. पि तीवर वातावरिाचा पखरिाम झाला. 
मर् त्याचें टेकडीत, पहाडात ककवा िडकात पखरवतगन झाले. आजच्या युर्ातील ही ‘खडस्कव्हरी’ साखंर्तल्या 
वर, आबाजींनी केलेली दशवताराची पयावरि मीमासंा ही अर्दीच हेटाळली जाऊ नये. आजच्या 
बुद्धीवादाच्या युर्ात ते खवचार महत्वपूिग ठरतील. आबाजींच्या शबदात दशावतार व पयावरि या संबंधीचे खवचार 
पुढील प्रमािे:- 

 
पयावरि!म्हिजे खनसर्ग वातावरिाशी जवळीक ठेविे. खनसर्ग वातावरिदूषीत होऊ न देिे. प्राचीन 

काळापासून हे कायग चालू असून अनेक कालिंडात पयावरिासाठी प्रयत्न केले रे्ले. 
 
जर्ाचीउत्क्रातंी आजपयंत कशी झाली व पुढे कशी होिार याबद्दल शास्त्रज्ञानंी अनेक शोध लावनू िूप 

प्रर्ती केली. त्याचें हे शोधकायग चालूच रहािार आहे. 
 
परमेश्वरानी दशावतार घेतले असे आपि म्हितो. माझ्या मते दशावतार म्हिजे दहा युरे्. एक मोठा 

कालिंड म्हिजेएक युर्! आतापयंत नऊ युरे् होऊन रे्ली आखि चालू असलेले दहाव े कलीयुर् आहे. १] 



 

           

मत्स्य २] कूमग ३] वराह ४] नारकसह ५] वामन ६] परशुराम ७] राम ८] कृष्ट्ि ९] बुद्ध १०] कलंकी म्हिजे 
कली. 
       -          

 
मत्स्यावतारात पूिग जलचर प्राण्याचंा समावशे होतो. हे जलचर प्रािी-लहान जीव जंतु, खवशाल देही 

आखि मयकयम आकाराचेही असतात. याचें जीवन पाण्यातच असते. पाण्याबाहेर काढले की त्याचें जीवन संपते. 
हे जलचर जास्त प्रमािात मासंाहारी. मोठ्या जलचरानंी मयकयमानंा िायचे, मयकयमानंी लहान जीव जंतु िायचे 
आखि पाण्यातील नैसर्थर्क घटकाचंा समतोल ठेवायचा. म्हिजेच पािी पयावरिाचा समतोल ठेवायचा. 
शवेाळे, र्वत व लहान मोठ्या वलेी यावर जर्िाऱ्याचें प्रमाि फार अल्प. या सवग जलचरामंयकये जे जलचर 
मोठ्या संख्येने असतील ककवा जे खवशषे कामखर्री करतील त्याचें नावं म्हिजे अवतार. तो झाला मत्स्यावतार. 
कारि खवखवध आकाराचे, नानाखवध रंर्ाचें मासे याचें जलचरामंयकये प्रभतु्व आहे. तेव्हा पखहला कालिंड 
जलचराचंा मत्स्यावताराचा होता. 

 
         

 
हे प्रािी जलचर व भचूर या दोन्हीत समाखवष्ट होतात. बडूेक, िेकडा, पािसाप, मर्र, पािकुत्रा, शिं 

कशपले यातील जीव, कासव अशा अनेक प्राण्याचंा यात समावशे होतो. 
 
या प्राण्याचंी अंडी ककवा खपलावळ वाळू, िडकाळ भार्, झाडेझुडपे ककवा जमीनीवर असतात. जन्म 

होताच ककवा अंडे फुटताच ते जीव पाण्यात ककवा बाहेर दोन्हीकडे वावरतात. बेडूक मादी आपली अंडी नराच्या 
पाठीवर ठेवते. िेकड्याची खपल्ले मादीच्या पाठीवरील पोटीसारख्या कप्यात असतात. जास्त प्रमािात हे प्रािी 
मासंाहारीच असतात. यायुर्ात कासव हा प्रािी सवाखधक वैखशष्ट्यपूिग असल्याने या कालिंडाला ‘कूमावतार’ 
म्हटले रे्ले. 

 
           

 
वराह अवतारात, भचूर म्हिजे जमीनीवर वावरिारेच प्रािी आहेत. डुक्कर, र्ेंडा, हत्ती, म्हैस, रानरेडा 

यानंा खचिलात डंुबायला आवडते. पि याच कालिंडातील र्ाय, र्वा, साबंर, हखरि, घोडा, बकरी वर्ैरे 
प्रािी आपि होऊन पाण्यात जात नाहीत. हे सवग प्रािी पूिगतः शाकाहारी. 

 
या सवग प्राण्यामंधे त्या कालिंडात ‘वराह’ जास्त ताकदवान व वैखशष्ट्यपूिग प्रािी असल्याने या 

खतसऱ्या कालिंडाला वराह अवतार म्हटले रे्ले. 
 
वराह युर्ातल्या प्राण्याचं्या जाती कालान्तराने नष्ट होत आहेत. याला कारि मानवजात. आता 

सरकारनेच या सवग खनसर्ग पयावरिाला पूरक असिाऱ्या प्राण्याचंी, पक्ष्याचंी व जलचराचंी काळजी घेण्याचे 



 

           

काम हाती घेतले, तरच या जाती खशल्लक रहातील. त्याचंी जोपासना व वाढ करण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न 
करिे ही अत्यंत आवश्यक र्ोष्ट आहे. 

 
प्रारंभीपृर्थ्वीवर जलचराचें प्रभतु्व असल्याने पखहले युर् मत्स्यावताराचे!दुसऱ्या युर्ात जल व भमूी या 

दोन्ही खठकािी वावरिारे प्रािी बहुसंख्येने खनमाि झाल्याने, दुसरे युर् कूमावताराचे. खतसऱ्या युर्ातील भचूर 
प्राण्याचंी संख्या व त्याचंी शिी याचे प्राबल्य झाल्याने त्या काळिंडाला ‘वराह अवतार’ नावं खमळाले. 

 
             

 
या कालिंडात वाघ, कसह, खचत्ता, लाडंर्ा, तरस अशा कहस्त्र प्राण्याचंी सखं्या वाढू लार्ली. हे सवग 

प्रािी मासंाहारी. त्या काळातील मानव म्हिजे राक्षस कुळे. ही मासंाहारीच असल्याने फार मोठ्या प्रमािावर या 
नरकसह युर्ातील प्राण्याचंा संहार होऊ लार्ला. त्या प्राण्यानंा पकडून िास खशकारिाने बाधूंन त्यानंा बंखदस्त 
केले जाऊ लार्ले. 

 
जंर्लातील पशुपक्ष्याचं्या सखं्येवर खनयंत्रि ठेवण्याचे काम या मासंाहारी प्राण्यामुंळे होत असे. तसा 

खनसर्ग क्रमच होता. 
 
खहरण्यकश्यपू सारिे अनेक राजे या प्राण्याचंी बेसुमार हत्या करु लार्ले. खहरण्यकश्यपूचा एक मोठा 

खशकारिाना जंर्ला जवळ होता.तेथे खवखवध प्रािी कपजऱ्यात ठेवले असत. खहरण्यकश्यपू प्रजेशीही दुष्टपिाने 
वारे्. त्याची प्रजा, त्याचा सेवक वर्ग त्याच्या या जुलमी राजवटीलाकंटाळले होते. त्याचा पुत्र प्रल्हाद हा मात्र 
दयाळू-न्यायी होता. शातं वृत्तीने तो परमेश्वराची आराधना करत असे. आपल्या प्रमािेच प्रल्हादानेही प्रजेवर 
जरब बसवावी असे खहरण्यकश्यपूला फार वाटे. पि प्रल्हाद दयाळू होता. त्याची ही वृत्ती मोडून काढावी म्हिनू 
खहरण्यकश्यपूने िूप प्रयत्न केले. शवेटी एक खदवस त्याने प्रल्हादाला त्याच्या खशकारिान्यात नेले. तो 
प्रल्हादाला म्हिाला. “तू माझे म्हििे ऐकत नाहीस.तेव्हा तुझा देव तुझे कसे रक्षि करतो, ते बघतोच मी.”असे 
म्हिून तो रार्ारार्ाने एका खसहाचं्या कपजऱ्याजवळ आला. 

 
खहरण्यकश्यपू प्रल्हादाला म्हिाला, ‘या कसहाच्या कपजऱ्याचा हा िाबं आहे, यातही तुझा देव आहे 

का?ं’ प्रल्हादाने होकार खदला. त्यावर थाबं तुझा देवच बाहेर काढतो असे म्हिून क्रोधायमान झालेल्या 
खहरण्यकश्यपूने त्या कपजऱ्याला लाथ मारली. तो कपजरा साफ करण्यासाठी कपजऱ्यावर त्यावळेी एक नोकर 
बसलेला होता. त्यालाही खहरण्यकश्यपूच्या जुलमी राजवटीची चीड होतीच. खहरण्यकश्यपूने कपजऱ्यावर लाथ 
मारताच त्याने सधंी साधून कपजऱ्याचे दार जोरात वर िेचले. त्याबरोबर चवताळलेल्या कसहाने 
खहरण्यकश्यपूवर झेप घेतली व त्याची खचरफाड केली. या कालिंडातील कसह या प्राण्याचे हे कायग प्रशसंनीय 
झाल्याने या युर्ाला नारकसह अवतार म्हटल्या रे्ले. 

 



 

           

पुढे प्रल्हादाच्या राजवटीत, प्रमािाबाहेर होत असलेल्या वन्य प्राण्यांच्या हत्येवर मयादा घातली रे्ली. 
त्यामुळे आपोआपच वन जंर्लातंील प्रािीमात्राचंा समतोल राहू लार्ला. 

 
 
 

           
 
या कालिंडापासून मानवाचे वचगस्व प्रस्थाखपत होऊ लार्ले. बदु्धी व वािी या दोन वरदानामुंळे 

मानवाने जर्ण्यासाठी अनेक सुिसुखवधा शोधून काढल्या. 
 
झाडािाली, रु्हेत, पोकळीत रहािारा मानव घरामंयकये राहू लार्ला. त्याचे अनुभव खवश्व वाढत रे्ले. 

विव्यातील मातीच्या र्ोळ्याचें विवा शातं झाल्यावर मजबूत व कििर वस्तूत रुपान्तर झाले. मर् त्याची 
र्ाडर्ी, मडकी, दर्ड्या तयार होऊ लार्ल्या. त्यावर जनावराचे कातडेबसखवले की ढोल, नर्ारे तयार झाले. 
कचे्च मास विव्यात भाजले रे्ल्याने ते रुचकर व िाण्यास सोपे वाटू लार्ल्यावर अग्नीवरील पदाथग तयार होऊ 
लार्ले. 

 
हळूहळू मानव जातीचे अखधपत्य आसमतंात वाढू लार्ले. त्याबरोबर हेवदेाव,े भाडंिे, जुलुम, युदे्ध 

यातही वाढ होऊलार्ली. 
 
कष्टाळू, र्रीब व शातंताखप्रय सज्जनानंा कोिी त्राता उरला नाही. तेव्हा त्याचं्यातील एक छोटा र्ट-

वामन र्ट दुसऱ्या राज्याच्या शोधाथग बाहेर पडला. कहडता कहडता सच्छील व प्रजावत्सल अशा बळीराजाच्या 
देशात ते आले. उदरखनवाहाकखरता बळीराजाकडून काहंी साधन खमळखवण्यासाठी र्टप्रमुि वामन, राज्याच्या 
दरबारात आला. 

 
बळीराजाने त्याचा आदर सत्कार केला. त्याच्या येण्याचे कारि खवचारले. त्यावळेी वामनाने 

बळीराजाकडे तीन पावले जमीन माखर्तली. बळीराजाने त्याला साखंर्तले, “दोन पावले जमीन राज्यातील 
हद्दीत देतो व एक पाऊल जमीन डोंर्रावरची देतो. आमच्या राज्यात बळीचा माथा या नांवाने तो डोंर्र प्रखसद्ध 
आहे.” 

 
आपल्याकडे आधुखनक काळात ठराखवक मोजमापाच्या जमीनीला आपि एक एकर, एक रंु्ठा वर्ैरे 

म्हितो. त्याप्रमािे त्याकाळात मोठ्या भभूार्ाला एक पाऊल असे म्हिण्याचा प्रघात असावा. 
 
पुढे वामन आखि र्टाने अतीशय कष्ट करून ही भमूी सुपीक केली. डोंर्र मार्थ्यावरील जमीनीवर झाडे 

लावनू डोंर्रमाथा खहरवार्ार केला. वनराईचे सौंदयग वाढीस लावले. सवग राज्यात शतेीचे अनेकखवध प्रयोर् 



 

           

करून धनधान्याची सुबत्ता खनमाि केली. वृक्षलार्वडीचे महत्व सवगसाधारि जनतेला पटवनू खदले. या 
युर्ातील वामनाने हे अतीशय महत्वाचे काम केल्यामुळे त्याला ‘वामन अवतार’ म्हटले रे्ले. 

 
              

 
वामन अवतारानंतर बरीच वष े सवगत्र शातंता व सुव्यवस्था नादंत होती. सुिासमाधानात प्रजा मग्न 

होती. हळूहळू या राज्यामंयकये कुरबुरी सुरु झाल्या. आपला राज्य खवस्तार करण्यासाठी दुसऱ्या राज्यावर 
आक्रमिे होऊ लार्ली. अनेक राजे प्रजेवर जुलुम जबरदस्ती करण्यात आनंद मानू लार्ले. अशावळेी या 
जुलमी क्षत्रीयाचंा खबमोड करण्यासाठी परशुराम या तेजस्वी शूर युवकाने तरुिाचंी सैन्य पथके प्रखशक्षि देऊन 
तयारकेली. त्याचं्यामदतीने अनेक जुलमी क्षत्रीय राजानंा सत्ताभ्रष्ट करून तेथे न्यायी व रु्िी सैखनकाचंी नेमिूक 
केली. पहाता पहाता काहंी वषातच सवग राज्यामंधे पुन्हा स्स्थरता व सुबत्ता नादूं लार्ली. साहखजकच अनेक 
खठकािाहूंन या राज्यामंयकये आसरा घेण्यासाठी प्रजानन येऊ लार्ले. उयाधोर्धंदे वाढू लार्ले. खनवासासाठी 
जार्ा कमी पडू लार्ली. प्रदुषिाचे दुष्ट्पखरिाम खदसू लार्ले. त्यामुळे परशुरामाने जवळच्या पखिमी समुद्राकडे 
मोचा वळखवला. आताची जी कोकिपट्टी खतची खनर्थमती करण्याचे परशुरामाचे कायग महान होते. अखतशय 
खनसर्गरम्य सुजल व सुफल असलेल्या कोकि भार्ाला सुखनयोजनाने अखधकच देििेपि लाभले. वस्तीसाठी 
एक मोठा प्रदेश शोधून काढला व कतगव्यदक्ष अखधकाऱ्यावंर राज्याचंी धुरा सोपवनू परशुराम तपियेसाठी खनघून 
रे्ले. 

 
या परशुराम सेनेनी सवगत्र नंदनवने उभारली. दुष्ट क्षत्रीयाचें खनदालन व कोकि पट्टीचा शोध या दोन 

महान कायामुळे या युर्ाला ‘परशुराम अवतार’ हे नावं प्राप्त झाले. 
 

            
 
नारकसह कालिंडापासून मानवाची उत्क्रातंी सुरु झाली. वामन अवतारानंतरच्या परशुराम 

कालिंडात मानवाची सवांर्ीि उन्नती झाली. राज्याच्या बाहेर खनसर्ग साखन्नयकयात ऋषींचे आश्रम-रु्रुकुले 
खनमाि झाली. शास्त्र आखि शस्त्र या दोन्ही खवयेाधत पारंर्त करिारे अनेक ज्ञानी थोर ऋषीमुनींची परंपरा खनमाि 
झाली. अयोयकयेचा राजा दशरथ याचे चारही पुत्र खवयाधा प्राप्तीसाठी आश्रमात येऊन राखहले. श्रीराम हा सवात 
ज्येष्ठ पुत्र. शस्त्र आखि शास्त्र या दोन्ही खवयाधा पूिगपिे आत्मसात केल्यानंतर, काहंी वषांनी श्रीरामानंा राज्याखभषेक 
होण्याऐवजी वनवास स्वीकारावा लार्ला. रामकायाचा इखतहास सवांना ज्ञात आहेच. 

 
दखक्षि भारतातील राविाखदक राक्षसाचंी जुलमी राज्यसत्ता उिडून आसेतु खहमाचल शातंीचे-न्यायाचे 

रामराज्य सुरु झाले. या कालिंडातील हे काम करिारे श्रीराम म्हिजेच श्रीराम अवतार! 
 
आजही ‘रामराज्य’ पुन्हा प्रस्थाखपत व्हाव ेअशी आपि प्राथगना करतो. रामायि हा गं्रथ आदराने पठि 

करतो व त्यातील व्यिींचे अनुकरिीय रु्िाचंा आदशग समोर ठेवतो. 



 

           

 
             

 
श्रीराम व श्रीकृष्ट्ि हे पूिावतार मानले जातात. या दोन्ही कालिंडातील काळ सवात उत्कषाचा व 

प्रर्तीचा ठरला. भारतीयानंा या दोन्ही कालिंडाचंा पूिग पखरचय असल्याने जास्त उल्लेि करीत नाही. 
 
श्रीकृष्ट्ि अवतार हा सवग अवतारापेंक्षा थोडा खनराळा आहे. लहानपिी र्ोकुळात राहून र्ावंातील 

मुलानंा सकस व पौखष्टक आहार खमळाला पाखहजे, या हेतूने त्याने सुरु केलेल्या समाजकायापासून कौरव पाडंव 
युद्धापयंत श्रीकृष्ट्िाचे जीवन खवखवध रु्िानंी पखरपूिग झाले आहे. दुष्टाचें खनदालन हे त्याचे मुख्य काम असले तरी 
श्रीकृष्ट्िाने, राजनीती कशी असावी,राजाचे धोरि कसे असाव,े पखरस्स्थतीनुरुप राजाने लवखचकता कशी 
आत्मसात करावी या साऱ्या र्ोष्टींचा पाठ प्रत्यक्ष वार्िकूीने खशकखवला. आज साऱ्या खवश्वात अभ्यासली जात 
आहे अशी‘श्री र्ीता’ या अलौखकक गं्रथाची खनर्थमती श्रीकृष्ट्िाने केलीच, याखशवाय ्ारका नावंाच्या नर्रीची 
नवखनर्थमती करण्याचे श्रयेही त्यालाच आहे. 

 
श्रीकृष्ट्िाच्या या महान कायामुळे ‘श्रीकृष्ट्ि अवतार’ या नावंाने तो कालिंड पखरखचत झाला. 
 

          
 
ज्याच्याकडे बुद्धीचातुयग आहे असे बौखद्धक के्षत्रातील ज्ञानी म्हिजे बदु्ध अवतार ककवा बुद्ध युर्! या 

युर्ात अकहसेची खशकवि व प्रसार करण्यासाठी मोठ्या प्रमािावर खभक्षूंचे मठ स्थापन झाले. समाजात पखरवतगन 
घडखवण्यासाठी सामुदायीक प्रयत्न केले रे्ले. पराक्रम व शौयग याला छेद देिारे एक नवीन युर् म्हिजे 
बुद्धीयुर्-बौद्धयुर्! या युर्ात संन्यासाश्रमाला प्राधान्य खदल्याने लोकसंख्या वाढीवर आपोआप खनयंत्रि आले. 
बुद्धाच्या या कायाने हा कालिंड ‘बौद्ध अवतार’ म्हिून ओळिला रे्ला. 

 
       

 
सयकयाचालू असलेल्या या दहाव्या कालिंडाला कलीयुर् न म्हिता ‘कळीयुर्’ म्हििे जास्त सयुखिक 

ठरेल. हे युर् सुरु झाले आखि कळीची म्हिजे खवखवध प्रकारच्या बटनाचंी चमत्काराची माखलका खनमाि होऊ 
लार्ली. आता तर, हातात एक छोटेसे पाकीटासारिे यंत्र म्हिजे मोबाईलफोन घेऊन कुठेही जाव े व 
कोिाशीही बोलाव े अशी कळ खनमाि झाली आहे. याखशवाय अनेक कल्पनेत न येिाऱ्या या कळीच्या र्ोष्टी 
अनुभवास येत आहेत. 

 
फार प्राचीनकाळी रामायि काळात, राम, लक्ष्मि व सीता खवमानाने लंकेहून अयोयकयेत परतले ही कथा 

काहंी वषांपयंत अशक्य र्ोष्ट वाटत असे. पि आता त्याहीपेक्षा सुरस कळीच्या बटनाच्या चमत्कृती आपि 
अनुभवत आहोत. 



 

           

 
या कलीयुर्ाची कालमयादा मात्र आपिाला माखहत नाही. आराम, सुिलोलुपता, व्यसने याचं्या मर्र 

खमठीत रहायचे, असे अखतशय सुधारलेल्या या जर्ातील मानवाने ठरखवले तर या कलीयुर्ाचा अंत कसा व 
केव्हा होईल हे सारं्िे अवघड आहे. कारि पयावरिाचा समतोल राििे या कलीयुर्ात कठीि झालेले आहे. 

 
बुद्धी आखि वािी या सामर्थ्यावर मानव हा सवग प्राण्यामंयकये श्रेष्ठ ठरला आहे व जर्ाच्या अंतापयंत श्रेष्ठच 

रहािार आहे, हे मात्र िरे! 
 
असा हा दहा कालिंडाचा – दशावताराचा अथग! पयावरि व दशावतार याचंा असा अतूट संबधं 

आहे.” 
 
श्री. आबाजींनी केलेल्या वरील खववचेनाशी मतभेद सभंव ू शकतात. पि तरीही एक आर्ळावरे्ळा 

दृखष्टकोि म्हिनू तो उल्लिेनीय आहे, असे मला वाटते. 
 
 

* * * 



 

           

     
निटदा पमरक्रिा िागटक्रि 

 
आबाजींनी केलेल्या सवग पखरक्रमात ‘श्री नमगदा पखरक्रमा’ अतीशय महत्वाची आखि रोमहषगक आहे. 
 
वास्तखवक सवगसाधारि धार्थमक परंपरेनुसार श्री नमगदा पखरक्रमा तीन वष,े तीन मखहने आखि अठरा 

खदवसात म्हिजे सुमारे एक हजार बाराश े तीन खदवसात पूिग केली जाते. धार्थमक रुढीनुसार चातुमासात 
पखरक्रमा बंद ठेवावी लार्ते. 

 
आबाजींनी व्यावहाखरक दृष्टीकोन स्वीकारून नमगदा पखरक्रमा प्रत्यक्षात एकश े एकोिसत्तर खदवसात 

(१६९ खदवस) पूिग केली. अमरकंटकहून खद. १३ खडसेंबर १९६९ ला त्यानंी पखरक्रमेला प्रारंभ केला. दखक्षि 
तीराची वाटचाल त्यानंी ऐंशी खदवसात पूिग केली. या अवधीत ७४ र्ावी मुक्काम केला. खद. ३ माचग १९७० ला 
हखरकाधाम येथून उत्तर तीरावरील पखरक्रमेची वाटचाल सुरु करून, ८९ खदवासात, ७८ र्ावी मुक्काम करून ते 
खद. ३० मे १९७० ला अमरकंटकला परतले. संपूिग पदयात्रा २४७० (दोन हजार चारश ेसत्तर) खकलोखमटरची 
झाली. त्यानंतर कुमारीपूजन, नमगदा पूजन, ओंकारेश्वर दशगन आदी कायगक्रम रेल्व,े बस वर्ैरेने करून खद. १६ 
जून १९७० ला िऱ्या अथाने त्याचंी नमगदा पखरक्रमा पूिग झाली. 

 
वरील कालावखधत चातुमास येत नसल्याने यात्रा थाबंण्याचा प्रश्न आला नाही. मात्र संपूिग पखरक्रमा 

त्यानंी अनवािी पायानंी केली आखि श्री नमगदा नदी ओलाडंली नाही. 
 
सवगसाधारि पखरक्रमावासी सुमारे सत्तर मलैाचंी शूलपािी जंर्लातील अवघड आखि धोकादायक 

वाटचाल टाळून, वळसा घालिारा लाबंचा मार्ग स्वीकारतात. परंतु आबाजींनी कठीि, िडतर आखि 
लूटमारीचा धोका असिाऱ्या शलूपािी जंर्ल मार्ानी पखरक्रमा केली. नार्पूरहून खनघण्यापूवी त्यानंी 
मुक्कामाच्या जार्ा साधारिपिे खनखित करून, खवखशष्ट नर्रातंील टपाल कायालयाचंीनावं ेआर्ाऊ ठरवनू, तेथे 
नातेवाईकाचंी पते्र वा म. ऑ. खमळण्याची व्यवस्था केली. या संपूिग पखरक्रमेची त्यानंीखनयखमत दैनंखदनी 
खलखहली. 

 
नार्पूरला परतल्यावर खद. २३ ऑक्टोबर १९७० ला महाजनचाळीतील त्याचं्या खनवास स्थानच्या 

अंर्िात प्रत्यक्षात त्यानंी केलेल्या नमगदा पखरक्रमा मार्ाची प्रखतकृती (मॉडेल) तयार केली. त्यात नमगदेचा 
प्रवाह, प्रमुि मंखदरे, जंर्ल, आखि अन्य भौर्ोखलक पखरस्स्थती व प्रमुि नर्रे त्याचं्या वैखशष्ट्यासंह दशगखवली. 
सुमारे आठवडाभर ही प्रखतकृती बघण्यासाठी नार्पूरातील सवग भार्ामंधून उत्सुक मंडळी येत होती आखि 
आबाजी त्यानंा उत्साहाने पखरक्रमेचे रसाळ विगन प्रात्यखक्षकासह ऐकवत होते. 

 
                                 

 



 

           

ॐकारेभरुृ् के्षते्र नमगदा-ओर संर्मे । सवगत्र दुलगभा रेवा खत्रषुस्थाने खवशषेतः॥ 
भारतात पखिम वाखहनी नयाधा क्वखचतच. त्यामयकये भारताच्या मयकयातून पखिमेकडे वाहिारी, सवात मोठी 

नदी नमगदा होय. नमगदेला भारताचा कंबरपट टा असे म्हितात. पहाड, डोंर्र व पवगत फोडूनच खहने आपला 
मार्ग सूकर केला. खहच्या काठी जंर्ल झाडी पुष्ट्कळच आहे. तसेच शतेीप्रधान भभूार्ही आहे. नमगदेच्या 
उर्मापासून शवेटपयगन्त कुठल्याही भार्ात पािी स्वच्छ व शुद्ध तसेच आरोग्यदायीच आहे. पौराखिक 
काळापासून देव, ऋषी, मुनी, साधू, संत, योर्ी याचं्या वास्तव्याने नमगदा खकनारा अखधकच पावन झाला. अशा 
नमगदेकाठी असलेल्या ॐकारेश्वराला नमगदेचे नाभीस्थान म्हितात. 

 
ममलेश्वर हे महादेव मंदीर नमगदेच्या दखक्षि तीरावरच आहे. पि असे म्हितात की, ममलेश्वराच्या 

मंदीराच्या तीथाची नाली ही पखरक्रमावासीयानंी ओलाडंावयाची नसते. पखरक्रमा पूिग झाल्यावर ॐकारेश्वरला 
परत येऊन ममलेश्वर व ॐकारेश्वराची पूजा व अखभषेक करावा लार्तो तेव्हा पखरक्रमा पूिग होते. म्हिनू 
ॐकारेश्वर हे एक मोठे तीथग के्षत्र समजले आहे. खशवाय खवष्ट्िूमंदीर, राममंदीर, अखहल्यादेवी होळकर याचंी 
संस्था, देवालये, धमगशाळा पुष्ट्कळ आहेत. वषाकाठी ७ ते ९ हजार पखरक्रमावासी सदावतग घेतात, असे वही 
िताविीवरुन समजते. 

 
ॐकारेश्वरापासूनपखरक्रमा प्रारंभ करता येतो. दखक्षि तीराने रु्जराथकडे जातात. ॐकारेश्वराच्यामारे् 

(उत्तर तीरावर) चोवीस अवताराचंी मखंदरे आहेत. आता सरकारनी ती आपल्या ताबयात घेऊन त्याला 
कलुपेलावली आहेत. म्हिनू जवळच शकंराच्या मंखदरापासून उत्तर तीराने पखरक्रमेस प्रारंभ करून प्रथम 
अमरकंटकडे जातात. येथेच चोवीस अवताराजवळच मोठी व चारं्ल्यापैकी जैन मंदीरे बाधंली असून धमगशाळा 
व व्यवस्था चारं्ली आहे. हे जैनाचें मोठे तीथगके्षते्र समजले जाते. ॐकारेश्वर उंचावर असून आजूबाजूला जंर्ल 
व झाडी आहे. 



 

           

 
                     ७                                                   -          

          
 
नमगदा नदीच्या खकनारी र्हू, ककलर्डाच्या बी एवढा पोपटी खहरवट हरबरा, राजखर्रा, वाटािा वर्ैरे 

खपके मोठ्या प्रमािावर, भरघोस येतात. नमगदा पखरसराचे सृष्टीसौंदयग उत्तम व अविगनीय आहे. 
 
[हरबऱ्याचा आबंट पाला, वाटाण्याचा रु्ळचट पाला, तुरीचा कडसर पाला, बोरे, उंबरे, कवठे, 

आवळे, बेल, तुळस, औंदंुबर, कचच याचंा पाला व फळे, प्रवास करता करता जे खमळेल ते आबाजी फस्त करीत. 
त्यामुळे प्रवास करताना अर्दी ताजे टॉखनक खमळून प्रवास करायला ताकद येत होती. पोटाची िळर्ीही भरत 
होती.] 

 
पवगत, पहाड फोडून नमगदेने युर्ानुयुरे् वाहात राहून शूलपािीच्या डोंर्री व जंर्ली भार्ातूंन आपला 

मार्ग सुकर केला आहे. पि पखरक्रमावासीयानंा हा मार्ग पखहल्यासारिाच कठीि व दुर्गम आहे. नमगदा खकनारी 
िखनज संपत्ती पुष्ट्कळ प्रमािात आहे. शतेकी, भौर्ोखलक, ऐखतहाखसक, पौराखिक काळ या सवांचा सिोल 
अभ्यास करण्यास नमगदा खकनारा म्हिजे एक खवयाधापीठच आहे. 

 
 
 



 

           

 
                            

 
अमरकंटक हे स्थान समुद्र सपाटीपासून ४००० फूट उंचीवर आहे. तेथून खनघून बोहरग्रामा वरुन 

कुकरी मठ, ग्वारीघाट, धुव्वाधार नंतर ब्राह्मिघाट नंतर होशरं्ाबाद, आवळीघाट, छीपानेर मार्े हंखडया, 
ॐकारेश्वराची झाडी, आंबघेाट, पूनघाट, सातमात्रा येथील देवीचे देऊळ. कावरेी संर्मावरून ॐकारेश्वर, 
ममलेश्वर ज्योखतखलंर्, खवष्ट्िुपुरी, ब्रह्मपुरी, खशवपुरी, िेडीघाट, चंद्रशिेरानंद आश्रम, पुढे रावरेी येथील 
पेशव्याचंी समाधी, सहस्त्र धारातीथग, िळघाट, ब्राह्मिर्ाव, राजघाट नंतर खभलिेडा, खचिलदा येथून 
शूलपािी जंर्ल प्रारंभ, खभल्ल जमातीचे वास्तव्य, भौतीघाट, खबजासेन, हरिफॉल िाऱ्याची चौकी. बहादल 
नदी संर्म, हपेश्वर, शूलपािेश्वर, पाडंव कालीन मंखदरे, मोक्षर्ंर्ा खपपल्लाद आश्रम, इंद्रवािी र्ावातील टेंभे 
स्वामींची समाधी, रावघेाट, रामपुरीघाट, कंुभनाथ, हनुमंतेश्वर नरिडी घाट, शुकतीथग, पंचमुिी हनुमान, 
नंतर अंकलेश्वर, भडोच, बलबला कंुड, रुद्र कंुड, हासोटवरुन वमलेश्वर महादेव मंदीर नंतर समुद्रात नावनेे 
४०-४५ मलैाचा प्रवास करून उत्तर तीराला हरीकाधामला जाव ेलार्ते. नावतूेनउतरताना खचिल, वाळू, झाडे 
यातून प्रवास करत हरीकाधाम लक्ष्मी नारायि मंदीरात दशगन व उत्तर तीर पखरक्रमा प्रारंभ, लक्ष्मि लोटेश्वर 
भतूनाथ, भारभतेूश्वरी, नंतर दशानन घाटावरुन भडोच, महारुद्र तवराघाट, खवस्तृत कबीर वट, अंर्ारेश्वरला 
मंर्ळाचे मंदीर, व पुढे कोरळतीथग म्हिजे तटाकीची काशी आहे. येथे िूप देवळे आहेत. येथून फते्तपूर कोठीया 
मार्ाने मालसरला याव.े नंतर खसनोरचा सुंदर घाट आहे. तेथे सच्चानंद स्वामींची तपाची जार्ा आहे. श्री 
अनुसूया मातेचे स्थान, महारोग्याचंा दवािाना आहे. पुढे जनकेश्वर, र्ंर्नाथ पाहून चादंोदला याव.े 
कनाळीघाट, र्ायत्री रंु्फा, खतलकवाडा नावा तयार करण्याचा कारिाना, र्रुडेश्वर, टेंभे स्वामी समाधी, 
नारदेश्वर स्थान, शलूपािेश्वराचें जंर्ल सुरु होते. 

 
नंतर हपेश्वर मंदीर, कोटेश्वराचा घाट, खचिलदा नमगदा देवीचे मंदीर, रामेश्वर खशवकलर्, बर्ाड संर्म, 

येथून पुढे काली बावडी र्ावापासून ६ मलैाची कठीि चढि चढल्यावर माडंवर्ड खकल्ला, नीलकंठ मंदीर नंतर 
पूवेकडे उतरताना रेवा कंुडानंतर िाली उतरुन िळघाट, कपीलतीथग घाटानंतर महेश्वरला भतृगहरीची रंु्फा, 
मातंरे्श्वर, काशी खवश्वेश्वर इत्यादी सुंदर स्थाने व मोठा, मजबूत व सुरेि नमगदा घाट, नंतर वास्ल्मकीने केलेला 
मंडलेश्वर, सीतामाता नमगदा मातेस भेटण्यास आली तो भार्, धावडी कंुड, येथे २६ फूट िाली नमगदेचा धबधबा 
आहे. याच कंुडात अनेक जातीचे बाि व कलरे् खमळतात. हे सवग पाहून झाल्यावर नमगदा नाभी मंडळ खसद्धनाथ 
तीथावर याव.े देऊळ पाडंवाचं्या काळातील आहे. 

 
पुढे र्ोनी संर्म, छीपानेर संर्म, र्दरीया संर्म, भारकच्छ वरून ब्राह्मिघाट, नंतर धुवाधार, पढेु 

नाखंदया घाट, ग्वारीघाट, नंखदकेश्वर तीथग, पद्मी घाट, रामनर्राघाट, मंुडा महारण्य, कलर्ाघाट, चकदेही, 
सारंर्पूर, खटकखरया र्ावी सुंदर राम मंदीर, पुढे कंकर असलेला मार्ग कठीि चढि, कपीलधारा ९० फूट 
िाली पडते, पुढे अमरकंटक पखरसर, शतेकी कॉलेज, रािीव जंर्ल, आटग कॉलेज, नवीन मोठ्या इमारती व 
वस्ती, नमगदा माईचे मंदीर व जुनी वस्ती, नमगदा पखरसर, वर्ैरे खठकािे असलेल्या अमरकंटकला परत येऊन 
पखरक्रमा पूिग होते. 



 

           

 
आबादींनी केलेल्या पखरक्रमा मार्ाचे-अमरकंटक ते अमरकंटक पयंतच्या सवगसाधारि भभूार्ाचे 

घडिारे हे धावते मार्गदशगन! 
 
 

* * * 



 

           

     
श्री निटदा पमरक्रिा 

 
श्री नमगदा पखरक्रमेचे हे यात्राविगन, सखवस्तर तपशीलासह खलखहलेल्या आबाजींच्या दैनंखदनीवरुन, 

संपाखदत करुन, आबाजींच्या शबदात देत आहे. 
 
आयुष्ट्यात एकदा तरी ‘श्री नमगदा पखरक्रमा’ करावी अशी ओढ िूप खदवसापासून लार्ली होती. पि 

तसा योर् येईना. वयाने सहासष्टाव्या वषात पदापगि केले. शरीर जरा थकायला लार्ले तेव्हा अखधक 
म्हातारपि येण्यापूवी श्री नमगदा पखरक्रमा पार पाडायचीच असा मी खनिय केला. १६०० मलैाचंी ही अवघड 
पखरक्रमा कशी काय पार पडेल याची आपे्तष्टानंा कचता वाटत होती. अंतयामी मलाही ते भय वाटत होतेच. परंतु 
दरवळेचा आत्मखवश्वास याही वळेेस माझ्या मदतीला धावला. 

 
       

 
श्री नमगदा पखरक्रमेला जायचेच हा पक्का खनधार झाला त्यादृष्टीने जवळजवळ सहा मखहने आधी, जून 

१९६९ पासून मी तयारीला लार्लो. श्री नमगदा पखरक्रमायाते्रची माखहती खमळवायला सुरुवात केली. काही नमगदा 
पखरक्रमायात्रींची नाव ेकळल्यानंतर त्यानंा पते्र पाठवनू माखहती देण्याची खवनंती केली. त्यापैकी मंडलेश्वरचे श्री. 
रघुनाथ रामदासी (अण्िाजी जोशी) यानंी पत्राचे सखवस्तर उत्तर पाठखवले. त्यांनी स्वतः तेरा-चौदा मखहन्यात 
नमगदा पखरक्रमा केली होती. प्रवरा संर्मचे श्री. पद मनाथ, सोलापूरचे पाटील या चार-पाच जिानंी खमळून चार-
साडेचार मखहन्यात ही पखरक्रमा केली होती. र्रुडेश्वरचे श्री र्ोकवदानंद सरस्वती, पुिे येथील श्री. राजाभाऊ 
फडके आदी अनेकानंी अर्त्याने पत्रोत्तर देऊन सखदच्छेचे पाठबळ खदले. 

 
नादेंड येथील खनवतृ्त खशक्षक श्री. मु. ना. कार्लकर यानंी खलखहलेल्या ‘श्री नमगदा माहात्म्य’ या 

पुस्तकाचा थोडासा उपयोर् झाला. परंतु श्री. र्ो. खन. दाडेंकराचें पुस्तक पदयाते्रच्या दृष्टीने मला फारसे 
उपयोर्ी वाटले नाही. नार्पूरातील केशवानंद आश्रमाचे संचालक श्री. शकंरानंद महाराज यानंी जर्थ्यानी 
(अनेक जि खमळून) तीन वषात पखरक्रमा केल्याचे समजल्यावर त्याचं्या आश्रमात जाऊन आलो. त्यानंी 
अखतशय अर्त्याने त्याचें अनुभव व काही सूचना मला साखंर्तल्या. 

 
                                  

 
मला सवात जास्त मोलाची माखहती श्री.बबनराव धमगपुरीकर, केशवनर्र, नार्पूर, याचं्याकडून 

खमळाली. वयाच्या तीस-बत्तीसाव्या वषी त्यानंी वखडलाचं्या इच्छेनुसार एक व स्वतःच्या इच्छेनुसार एक अशा 
दोन पखरक्रमा अडीच वषात पूिग केल्या होत्या. माझे पत्र खमळताच श्री. बबनराव स्वतः माझे घरी आले. श्री 
नमगदा पखरक्रमा कोिी करिार असे त्यानंी ऐकले की, त्यानंा फार आनंद होत असे, आखि त्यासाठी ते 



 

           

सवगतोपरी मदत करण्यास खसद्ध असत. मलाही त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला. श्री. धमगपुरीकर यानंी खदलेल्या 
माखहतीनुसार पखरक्रमेचे वळेापत्रक करिे अखतशय सोपे झाले. 

सवगसाधारिपिे तीन वष,े तीन मखहने, अठरा खदवसात नमगदा पखरक्रमा पूिग करण्याचा प्रघात आहे. मी 
मात्र लवकरात लवकर म्हिजे सहा मखहन्याच्या आत ती पूिग करावयाचे ठरखवले होते. पावसाळा, चातुमास व 
कडक उन्हाळा याचं्या आर्मनाने एिायाधा खठकािी बरेच खदवस रहाव े लार्ू नये म्हिून खडसेंबर १४ ते १० 
जूनच्या आत यात्रा संपवायची ठरखवले. 

 
माखहती खमळखवताना पखरक्रमेतील अनेक खनयम कळले-तीन साडेतीन वषात यात्रा पूिग करण्याचा 

प्रघात असल्याने यात्री अनेक खनयमाचें पालन करतात. काही खवखशष्ट खतथींना यात्रा न करिे, चातुमासामयकये 
एके खठकािीच वास्तव्य करिे, वर्ैरे. मी मात्र यात्राकाळ मयाखदत ठेवल्याने तीन-चारच खनयमाचें पालन 
करावयाचे ठरखवले. (१) पादत्रािे न घालिे (२) डोक्यावर छत्री न घेिे (३) अंर्ाला तेल व साबि न लाविे 
वर्ैरे. त्यादृष्टीने मी अडीच-तीन मखहने आधीपासूनच चष्ट्मा, छत्री व पादत्रािाचा त्यार् करुन अनवािी 
चालण्याची सुरुवात केली. त्यामुळे पढेु पदयाते्रत पादत्रािाचंा कधीकधी अभाव जािवला तरीही मानखसक व 
शारीखरक खनधार दृढ असल्याने माझी त्रास सहन करण्याची शिी वाढतच रे्ली. 

 
               

 
सहप्रवासी खमळाला नाही तरीही एकयाने पखरक्रमा करायची असे मी ठरखवले होते. पि अचानक एके 

खदवशी र्ाधंीनर्र, नार्पूर, येथे राहिारे श्री. सदाखशव श्रीधर तथा दादा जोशी यानंी पखरक्रमा करण्याची इच्छा 
व्यि केली, त्यानंीही त्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. सवांप्रमािेच ते येिार, हे कळल्याने मलाही आनंद झाला. 
नाही म्हटले तरी वय झाल्याने जोडीदाराची आवश्यकता होतीच.‘एक से दो भले’ या न्यायाने एकमेकाचं्या 
सहवासाने प्रवास खनखितच कमी त्रासदायक वाटतो. तसेच अवघड समजल्या जािाऱ्या या पखरक्रमेत येिाऱ्या 
संकटाशंी आखि पखरस्स्थतीशी सामना करताना एकमेकानंा धीर देता येतो. सहप्रवासी खमळाला या बातमीमुळे 
मला अखधकच उसाह येऊन माझी जोरात तयारी सुरु झाली. 

 
पखरक्रमा करताना पोशाि सुटसुटीत व याते्रनुरुप असावा असे मला वाटत होते. लहानपिापासूनच 

मला रामदासी पंथाच्या भर्व्या रंर्ाच्या पोशािाचे खवलक्षि आकषगि होते. ससंाराची जबाबदारी िायंाधावर 
असेपयगन्त ही वसे्त्र पखरधान करण्याचा मोह बाजूला सारला होता-पि आता पखरक्रमेसाठी भर्व े कपडे 
घालण्याचे मी ठरखवले. माझी भाची सौ. माखलनी माधवी पेंडसे, धंतोली, नार्पूर, खहने धोतरे, पंचा, शाल, 
उपरिे इत्यादी माझे कपडे भर्व्या रंर्ाने रंर्वनू खदले. 

 
थंडीपासून बचाव व्हावा म्हिून जास्त कपडे घेतले तर ओझे स्वतःलाच घ्याव े लार्ते. त्या दृष्टीने 

साधारिपिे िालील वस्तू पखरक्रमा करताना घ्याव्यात असे मी ठरखवले आखि त्याप्रमािे योजना केली. एिादा 
र्ोिपाटाचा तुकडा ककवा हलकी घोंर्डी, अंर्ावरचे दोन-दोन कपडे, एक काठी, चाकू, काटे काढण्याचा 
लहान खचमटा, मेिबत्ती, ॲल्युखमखनअमची हलकी दोन पातेली व झाकण्या, हलका तवा, स्वयंपाकाचा खचमटा, 



 

           

नमगदा ठेवण्यास लहान बाटली, पूजा साखहत्य व खशयकयाकखरता तीन-चार कापडी खपशव्या. अथात सोयीप्रमािे 
वस्तूत थोडाफार फरक होऊ शकतो. या वस्तंूमयकये एका पाच पौंडी डालडाच्या झाकि काढलेल्या डबयाला तो 
हातात धरता येईल अशी तार लाऊन घ्यावी. पािी आिण्यास बादलीसारिा ककवा काही ठेवण्यास त्याचा िूप 
उपयोर् होतो. 

 
                

 
सवगसाधारि श्री नमगदा पखरक्रमा ओंकारेश्वराहून सुरु करण्याची प्रथा आहे. मयकयप्रदेशातील नमगदा व 

कावरेी नदी याचं्या बेटावर ओंकारेश्वर मंखदर आहे. ओं रेश्वर म्हिजे श्री नमगदा नदीचे नाभी स्थान समजतात. 
परंतु १४ खडसेंबर १९६९ ला अमरकंटकपासून नमगदा यात्रा सुरू करण्याचे आम्ही ठरखवले. खडसेंबर वा 
जानेवारीच्या सुरुवातीस अमरकंटकपासून पखरक्रमा सुरू करिे माझ्या दृष्टीने फार सोयीचे वाटले त्याची काही 
ठळक कारिे पढुीलप्रमािे:- 

 
(१) अमरकंटक हे नमगदेचे उर्म स्थान. तेव्हा उर्मापासून पखरक्रमा प्रारंभ व उर्मावरच पखरक्रमा पूिग 

हे केव्हाखह उत्तमच. त्यातून अमरकंटक हे पौराखिक काळापासून फार मोठे तीथगके्षत्र समजले जाते. दुसरे 
म्हिजे सहा मखहन्यात पखरक्रमा पूिग करिे असल्यास हा मार्ग अखतशय सोयीचा ठरतो. काही अडचिी 
असल्यास पखरक्रमा अधीच राखहली तरीही नमगदेच्या उर्मापासून संर्मापयगन्तच्या सवग भभूार्ाचे दशगन होते. सवग 
खजल्ह्यातील र्ावाची रचना, शतेीवाडी, जनतेची राहिी, रीतीखरवाज, भाषा, चालीखरती, भौर्ोखलक व 
ऐखतहाखसक माखहती आदी दृष्टीने अमरकंटक ते पूिग रु्जराथ नजरेिालून जातो. शलूपािीसारिा अवघड व 
जंर्ली मुलुि एकदा तरी पहाण्याचा योर् येतो. 

 
(२) अमरकंटक पासून जसजसे िाली रु्जराथकडे जाव ेतसतसे पुष्ट्कळ नयाधा, नमगदेला खमळिाऱ्या 

लार्तात व त्या ओलाडंण्यासाठी बराच वळसा घ्यावा लार्तो. जानेवारीत यात्रा सुरु केली की नयाधानंा त्यावळेी 
फारसे पािी नसते त्यामुळे संयोर्ी नयाधानंा ओलाडंताना पडिारा वळसा व खचिल-र्ोयातून चालण्याचे श्रम 
वाचतात. 

 
(३) अमरकंटक पासून सुरुवातीच्या दोन्ही तीरावरील मयकयप्रदेशाच्या ८०-९० मलैाचंा टापू 

मार्ासलेला व दुष्ट्काळी आहे. कायारंभीच्या उत्साहावर यावळेी होिारी उपासमार जािवत नाही. तसेच 
कोदोकुटकीचे भसुकट पसरुन त्यावर घोंर्डी घालून खनजले की थंडीखह जािवत नाही. दखक्षि तीरावरील 
पखरक्रमा सपंवनू उत्तर तीरावरील याच भार्ात आल्यानंतर यात्रा संपखवण्याच्या उमेखदत टापू सहजपिे कजकू 
शकतो. 

 
(४) शूलपािीच्या जंर्ली मुलिाजवळ येईपयगन्त फेबु्रवारीचा शवेट येतो. अशावळेी जवळजवळ ६०० 

मलैाचंी पखरक्रमा पूिग झाल्याने आपि बरेच अनुभवी झालेले असतो. जंर्लातील अवघड टापू व खभल्लाकंडून 
लुटिे यामुळे सुमारे ८०-९० मलैाचंा प्रवास फार जड वाटतो. पि पुढे रु्जराथ यात्रींच्या स्वार्ताची वाट पहात 



 

           

असतो. रु्जराथी बंधू उपजीखवकेच्या वस्तू, कपडे, धान्य भरपूर देत असतात. त्यामुळे केलेले श्रम खवसरून 
यात्री नव्या जोमाने वाटचाल करतो. 

 
(५) रु्जराथचा कडक उन्हाळा जािवण्यापूवीच दखक्षि व उत्तर तीरावरील रु्जराथ संपवनू 

मयकयप्रदेशात यात्री खशरतो व उन्हाळ्याचा बराच त्रास वाचखवतो.  
 
तेव्हा ही सवग पखरस्स्थती स्वतः अनुभवल्यानंतर ओंकारेश्वर ककवा ब्रह्माडंघाटहून यात्रा सुरू न करता १५ 

खडसेंबर १९६९ ला अमरकंटक पासून यात्रा सुरू करण्याची आमची योजना संपूिगतः यशस्वी झाली असे 
म्हिावयास हरकत नाही. 

 
अशा दृष्टीने पखरक्रमेची तयारी चालू असताना नेहमीच्या खशरस्त्याप्रमािे काही ठराखवक देवदेवताचंी 

दशगने घेतली. साधुसंत व थोराचें आशीवाद घेतच होतो. मनाचा खनधार, आत्मबल व खचकाटी कमी पडू नये 
म्हिून आशीवादाचे ितपािी मी सदैव खमळवतो. कोिाचा खवश्वास असो वा नसो पि काही ज्योखतषानंाखह 
कंुडली दािवनू पढुील योर् खवचारले असता सवांनीच खनखितीने याते्रला जाण्याचा सल्ला मला खदला. आप्तईष्ट 
मंडळींच्या शुभेच्छाचें पाठबळही भरपूर होते. श्री. बबनराव धमगपुरीकर यानंी साखंर्तलेल्या माखहतीच्या आधारे 
एक ‘तिा’ तयार केला. पखरक्रमेची खसद्धता होत आली होती. वरून मी शातंपिा दािखवत होतो तरीही 
अंतयामी फार मोठे दडपि वाटत होते. सवग सामुग्रीची जय्यत तयारी झाली आखि आप्त-इष्ट मंडळीकडून 
खनरोपाचे कायगक्रम सुरू झाले. 

 
खद. १० खडसेंबर १९६९ ला पहाटे र्िपती अथवगशीषग मडंळ, र्िेश टेकडी, सीताबडी, नार्पूर, या 

संस्थेच्या वतीने श्री. दादा जोशी याचें हस्ते र्िेशपूजन झाले. एकवीस आवतगने व अखभषेकानंतर मी देवताचंी 
प्राथगना व नमगदेची स्तुती (काव्यात) केली. आम्ही स्वीकारलेल्या या कायात यश याव े म्हिून उपस्स्थतानंी 
र्िेशाची प्राथगना व शुभेच्छा व्यि केल्यावर हा छोटासा भावपूिग कायगक्रम पूिग झाला. त्याच खदवशी सायकंाळी 
महाजनचाळवाखसयाचं्या वतीने श्री. बापुराव वऱ्हाडपाडें याचं्या अयकयक्षतेिाली दादा जोशींना व मला खनरोप 
देण्याचा कायगक्रम झाला. 

 
               

 
खद. ११ खडसेंबरला पहाटेच स्नानसंयकया आटोपून आम्ही र्िपती टेकडीवर जाण्यास खनघालो. 

आतापयंतच्या सवग याते्रत रक्षिकता ठरलेल्या श्री र्िेशाची पूजेतील मूती बरोबर घेतली. र्िपतीमखंदरात 
रे्ल्यानंतर माझ्या भर्व्या पोशािामुळे अनेकानंा कुिी सतंमहंतच आले आहेत असे वाटले. भर्व्या पोशािामुळे 
माझी सडसडीत शरीरयष्टी, भारदस्त व सतेज खदसत होती; असा अनेकानंी अखभप्राय खदला. ११ च्या सुमारास 
आम्ही स्थानकावर आलो. ऐनवळेी श्री अवघूत वैयाध हे पि पखरक्रमेला येण्यासाठी स्टेशनवर आले. दोघाचं्या 
जोडीला खतसरा आला; हा एक चारं्ला योर्च वाटला. खनरोप देण्यासाठी प्लॅटफॉमगवर िूपच र्दी झाली 



 

           

होती. ही र्दी आखि दोन छायाखचत्रकाराचंी त्यात भर हे पाहून आपि िरोिरच कुिीतरी मोठे पुढारी 
झाल्यासारिे  वाटत होते. (सयकया तरी मोठेपि दािखवण्याची ही दोन प्रमुि लक्षिे आहेत.) 

 
पखरक्रमेतील कष्ट, अडचिी याचंी सवांनाच कल्पना असल्याने अनेकाचं्या डोळ्यात र्ंर्ा-यमुना येत 

होत्या. पि वरुन मात्र हसतमुि राहण्याचा प्रयत्न स्तुत्यच होता. युद्धावर खनघाल्या तरी पती-पुत्र-खपत्याला 
हसतमुिाने खनरोप देण्याच्या खनियी तत्वज्ञानाचे संस्कार झालेले हे सर्ळे सरे्सोयरे,याते्रकरंुना खनरोप 
देताना अश्रू मारे् परतखवण्यास बरेच यशस्वी होत होते. पाऊस व नमगदामाई दूर असताना आमच्या डबयाजवळ 
मात्र मधूनच होत असलेला हा अश्रूंचा खशडकाव बघून मलाही क्षिभर भरून आले. पि खनग्रहाने मन आवरुन 
मी ‘नमगदे हर’ चा जयघोष सुरू केला. र्ाडीने खशट्टी खदली आखि हळूहळू सर्ळे मायापाश आपोआप दूर झाले. 
र्ोंखदया, डोंर्रर्ढ व दु्रर्ला खनरोप देण्यासाठी स्थानकावर मंडळी आलेली होती. रात्री खबलासपूरला माझे 
साडू श्री. क. भा. तथा आप्पा जोशी याचें घरी आम्ही पोहोचलो. खद. १२ ला सकाळी आम्ही अमरकंटकला 
जाण्यासाठी खनघालो. दुपारी दोनच्या सुमारास अनुपपूरपयंत र्ाडीने आल्यानंतर तेथून संयकयाकाळी सातला 
अमरकंटकाला बसने आलो. दुसऱ्या खदवशी सकाळी करावयाच्या नमगदामाईच्या पूजनाची व कढईच्या 
कायगक्रमाची (कुमारीकानंा देण्याचे भोजन) थोडी तयारी केली. खद. १३ ला डॉ. भास्कर मोरेश्वर खव्ासं हे चौथे 
सहकारी आम्हाला येऊन भेटले. त्या खदवशी आम्ही चौघानंी नमगदामाईची पूजा केली. सौ. इखंदराबाई अवधूत 
वैयाध यानंी नमगदामाईची ओटी भरली व नैवयेाधाचा सुग्रास स्वयंपाक केला. पाच कुमारीका व दोन बटू याचंी पूजा 
केल्यानंतर, त्याचंी जेविं उरकली-नमगदापखरक्रमेत कुमारीका पूजनाचे महत्व आहे. श्री. पुरुषोत्तम डेग्वकेर 
यानंी आम्हाला या सवग कायगक्रमात फारच मदत केली. 

 
सवग कायगक्रम व्यवस्स्थत पार पडले पि आम्हाला नमगदामाईंच्या मंखदरात जाता आले नाही. कारि दोन 

खदवसापूवीच माईच्या मंखदरातील मूतीचे सवग दाखर्ने चोरीला रे्ल्यामुळे मंखदर फि दुपारी अधा तास उघडे 
रहात होते. आम्ही सकाळीच पखरक्रमेचा सकंल्प सोडल्यामुळे आम्हाला नमगदामाईचे दशगन घेण्यास उत्तर 
तीरावर जाता आले नाही. पखरक्रमेतील सोयीकखरता प्रारंभी दािला घ्यावा लार्तो. तो दािला रामबाई 
धमगशाळेतून घेतला नाव ेनोंदखवली. संकस्ल्पलेल्या नमगदा पखरक्रमेचा खदवस उयाधावर येऊन ठेपला. मनावरचे 
दडपि थोड्या प्रमािात वाढलेच पि माई सवग साभंाळून घेईल, या खवश्वासाने खतची प्राथगना केली. रात्री 
शातंपिे झोपलो. 

 
पखरक्रमेला खनघालेल्यानंा ‘मूती’ म्हिण्याचा प्रघात आहे. श्री. स. श्री. तथा दादा जोशी, नार्पूर, श्री. 

अवधूत दत्तात्रय वैयाध वधा, डॉ. भास्कर मोरेश्वर खव्ासं, नार्पूर आखि मी स्वतः अशा चार मूती, रखववार खद. १४ 
खडसेंबर १९६९ ला सकाळी स्नानसंयकया आटोपून, माईला व इतर देवतानंा नमस्कार करुन सकाळी आठ 
वाजता पखरक्रमेला खनघाल्या. माझ्या पायात अखजबात पादत्राि नव्हते. अनवािी चालण्याचा मी बराच सराव 
केला होता. श्री. दादा जोशी यानंी प्रारंभी तरी पायात जोडा नसावा म्हिून दोन अडीच मलै अनवािीच 
चालण्याचे ठरखवले. 

 
सुरवातीलाच थोडेसे अतंर जाताच रस्ता चुकलो. पि दीडेक मलैानंतर लक्षात आल्यानंतर परत योग्य 

मार्ाला लार्लो. माईचे उर्मस्थान असलेल्या ‘माईका बर्ीया’ या जंर्ल झाडीच्या स्थानावर आल्यावर तेथे 



 

           

कंुडात असलेल्या नमगदामाईचे रोजच्या पुजेसाठी तीथग घेतले खतची पूजा केली, पुढे खनघालो. रु्लबकावलीची 
भरपूर झाडे असलेल्या शोिभदे्रचे उर्मस्थानावर आलो तो तेथे चोरीस रे्लेल्या वस्तंूचा शोध घेण्यासाठी 
पोलीस आखि श्वानराज आलेले होते. कंुडात दाखर्ने असावते या संशयाने कंुडाचे पािी उपसिे चालू होते. 
माईचे दशगनास बंदी होती त्यामुळे माझे मन जरा नाराज होते. पि मनात खवचार आला की, कदाखचत पखरक्रमा 
यशस्वी करुन परत आल्यानंतर नमगदामाई आपल्याला दशगन देिार असेल! आपल्या श्रदे्धची, खचकाटीची  आखि 
आत्मखवश्वासाची खतला परीक्षा घ्यावयाची असेल. मनाला जरा चुचकारताच ते शातं झाले. लाबंूनच माईला 
नमस्कार केला आखि उर्मस्थानची छोटी प्रदखक्षिा पूिग करुन यात्रारंभ केला. श्री नमगदा माईच्या दशगनाखशवाय 
श्री नमगदा पखरक्रमेला प्रारंभ झाला. त्यावळेी मला एका र्ोष्टीचे स्मरि झाले. महाराष्ट्रातील पंढरपूर हे वारकरी 
संप्रदायाचे अखतशय आदराचे तीथगके्षत्र. मी पायी अनेकवळेा पंढरपूरच्या वाऱ्या केल्या. पि पंढरपूरच्या पखहल्या 
वारीत तेथल्या मुक्कामी मी तीन खदवस होतो. त्यावळेी रुपया-बारा आिे देऊन आत देवळात प्रवशे खमळत 
असतानाही मी त्या र्ोष्टीस तयार नव्हतो. पखरिामी पाडुंरंर्ाचे दशगन न घडताच मी पखहली वारी पूिग केली. या 
र्ोष्टीचे मला तीव्रतेने स्मरि झाले. 

 
वाटेत शभंरी र्ाठलेल्या आखि अनेक वळेा नमगदा पखरक्रमा केलेल्या महंत पूिानंदभतू (र्ौरीशकंर 

महाराजाचें खशष्ट्य) बाबाजींचे दशगन आखि आशीवाद घेतले. पुढे कबीर चबुतरा नाक्याजवळ थोडीशी खवश्रातंी 
घेऊन, चालायला सुरुवात करताक्षिी मार्नू ‘ठैखरये, चारो मूती आरे् बढना नही’, हा पोलीस जीपमधून 
आवाज आला. माईच्या दाखर्ने चोरी प्रकरिातल्या नेमक्या चारच व्यिी पुढे चालल्या आहेत. अशी पोखलसानंा 
सूचना खमळाली होती. आखि लरे्च त्यानंी खतची अंमलबजाविी केली. पि संशखयत सापडल्याचे समाधान मात्र 
हवालदार साहेबानंा खमळाले नाही. लवकरच आम्हाला पुढे जायला मोकळीक खमळाली. आमचा मार्ग 
जंर्लातून होता. वाटेत एका ओहळावर फलहार झाल्यानंतर आम्ही बोंदरर्ाव येथे पोहोचलो. एकूि 
त्याखदवशी बारह मलै चाल झाली. 

 
                                      

 
मी पखरक्रमेला सुरुवात केली ती माझी लहानपिापासून नमगदेची ओढ म्हिनू. त्यात खचत्तशुद्धी, 

खनरखनराळे प्रदेश आखि स्वभाव ओळि वर्ैरे लहानसहान हेतु होतेही. अथात सर्ळे पखरक्रमावासी अशा प्रसन्न 
मनाने पखरक्रमा करीत नाहीत हे दोन-चार खदवसात माझ्या यकयानात आले. मर् खनरखनराळी कारिे धरून 
पखरक्रमेला आलेल्याचंी वर्गवारी मी केली. 

 
(१) साधुसंत, महात्मे, बैरार्ी ही मंडळी यकयान धारिा, उपासना, भजनपूजन या र्ोष्टी प्रसन्न व शातं 

खचत्ताने करता याव्यात व नमगदेची सेवा करता यावी म्हिून पखरक्रमेचा अवलंब करतात. 
 
(२) संसारात असूनखह खनहेतु व आनंदी वृत्तीने माईची सेवा व ईश कचतन घडाव ेह्या एका उदे्दशाने काही 

पखरक्रमेला खनघतात. 
 



 

           

(३) माईकी माँर्नी म्हिजे बोललेला नवस पूिग करण्यासाठी पखरक्रमेला खनघिारे काही असतात. 
 
(४) ससंाराला वैतार्ून, भाडंितंयाला कंटाळून ककवा स्वतःचा भाडंिोर स्वभाव व त्यामुळे सवांनाच 

होिारा त्रास यामुळे त्रार्ा करुन खनघालेले पखरक्रमावासी क्वखचत खदसतात. 
 
(५) खनरखनराळ्या व्याधींनी त्रस्त झालेले काही रुग्िाईत, आजाराला उतार पडावा म्हिून मोठ्या 

नेटाने पखरक्रमेला जािारे असतात. 
 
(६) नोकरी-धंदा न खमळाल्याने काहीतरी खवरंरु्ळा म्हिूनखह पखरक्रमा करिारे भेटतात. 
 
(७)उपजीखवकेचे साधन व धंदा या दृष्टीने पखरक्रमा करिारा एक वर्ग आहे. तो असा-खमळालेली खभक्षा 

ककवा सदावतात खमळिारे धान्य, पीठ ककवा इतर वस्तू खवकून जमलेली रक्कम देशात पाठखविे पखरक्रमेत 
पावसाळा जवळ आला की बस ने शतेी करण्यास देशात जािे. शतेीचे काम पूिग झाले की ‘नमगदेहर’ म्हिून 
पुन्हा पखरक्रमा चालू. अशा व्यवसायी पखरक्रमा करिाऱ्यानंा िडीफलटन असे म्हटले जाते. हा वर्ग बऱ्याच 
प्रमािात पखरक्रमेत असतो. 

 
(८) रु्न्हेर्ार ककवा त्याकडे कल असिाऱ्या काही व्यिी साधु बैराग्याचं्या आडोशाने पखरक्रमा करतात. 

अथात उदे्दश केवळ स्वतःचा बचाव आखि साधेल खततका स्वाथग. 
 
दोन्ही तीराचंा नमगदा खकनारा खमळून वषाकाठी सुमारे सात हजाराचं्या जवळपास पखरक्रमावासी 

असतात. यात बहुजन समाजाचाच जास्त भरिा असतो. 
 
असे अनेक तऱ्हेचे हेतु मनाशी बाळर्नू पखरक्रमा करिारे असतात. हे ऐकून जरा आियगच वाटेल. 

केवळ परमेश्वर भखि आखि मनाला शातंी असे हेतु असिारे याते्रकरू कमीच. पखहल्याच खदवसाच्या पखरक्रमेत जे 
काही अनुभव आले त्यामुळे पखरक्रमेची उत्कंठा वाढली आखि पुढे कसा जािार याचा खवचार करीत मी 
धमगशाळेत मुक्काम केला. एकंदरीत या पखरक्रमेत आपल्याला बरीच माखहती, अनुभव आखि खशकण्यासारख्या 
र्ोष्टी आढळिार हे लक्षात येऊन समाधान वाटले. 

 
बुधवार खद. १७-१२-६९ ला सकाळी बरर्ाव सोडले. डॉ. खव्ासं चालताना नेहमीच मारे् रहात असत. 

त्यानंा अनेक वळेा तुम्ही मारे् राहू नका अशी सूचना खदली. आपला मुक्काम कुठे असेल याची माखहती नसल्याने 
चुकामूक होईल. त्यामुळे शक्य तो बरोबर चालण्याचा सल्ला खदला. पि त्याचं्यात काही फरक पडला नाही. श्री. 
अवघूत सुद्धा मारे्च रहात. पि फारसे मारे् नसत. आम्ही मार्ात थाबंत होतो. डॉ. खव्ासं याचंा पोशाि, 
सामानाची र्ाठोडी, लिरे खनघालेले कपडे, टमरेल, या सवग वस्तू अजबच होत्या. रात्री सारिी असंबद्ध 
बडबड, शरीराच्या खववखक्षत भार्ाचे हाड वाजखवण्याचे त्याचें प्रकार अजबच होते. माझ्या समजूतीप्रमािे यकयान 
धारिेच्या साधनेत मार्ग चुकलेला बैरार्ी अशीच खव्ासं याचंी स्स्थती असावी. 

 



 

           

दुपारी पुढे हरार्ाव येथून पुढे जािारा पक्का रस्ता सोडला व डावीकडील वाटेने पडिरवी िेडे व नंतर 
र्ोमती नदी पार केली. कुकरा मठाला पोहोचलो. र्वत, िाचिळरे् व नदी पार करेपयगन्त संयकयाकाळ झाली 
होती. डॉ. खव्ासं नेहमीप्रमािेच बऱ्याच उखशराने तेथे आले. कुकरा मठाचे प्राचीन नाव काचंनापुरी. येथे सात 
मंखदरे व अठरा तलाव होते. आयाधशकंराचायांनी येथे खशवमंखदराची पुनस्थापना केली. नेपाळमधील राहािारे 
श्री. शकंरानंदजी महाराज आज ३३ वषापासून या मठात असून पूजाअचा व देवस्थानाच्या शते जखमनीची 
व्यवस्था बघतात. पूवी येथे एक कुत्र्याचे देऊळ होते, ते आता पडले आहे. जवळच त्याच कुत्र्याची दर्डी मूती 
नुसत्या ओयावर बसखवलेली पाहाण्यास खमळते. या देवळाच्या दर्डाचा तुकडा उर्ाळून लावला की वडे्या 
कुत्र्याचें खवष उतरते असे म्हितात. आम्ही पि एक लहान तुकडा घेतला. रात्री मठ व देवस्थानाच्या आरतीला 
उपस्स्थत होतो. नंतर शजेारच्या एका बखंदस्त िोलीत खवश्रातंी घेतली. 

 
खद. १८ ला सकाळी कुकरा मठ सोडला. बल्लारपूर र्ाव पुढे कदडोरीच्या पक्क्या रस्त्याजंवळ कुडार्ाव 

येथून ११ खकलोखमटर अंतरावर असलेल्या चादंरानी र्ावाला फाटा आहे. अडीच मखहन्यापंासून खबलासपूरकडे 
खनघालेला ३००-३५० बैलाचंा ताडंा मार्ात आढळला. 

 
                 

 
माझ्या पायात पादत्रािे नाहीत याची जािीव रस्त्याच्या उिडलेल्या खर्ट टीवरुन होई. त्या खर्ट या 

सतत त्रास देत. दुपारी टार रोड तापलेला, आम्ही सकाळी ११ वाजता नमगदा खकनारी नमगदा मखंदराजवळील 
रु्जराथी धमगशाळेत मुक्काम ठोकला. धमगशाळेत फि जार्ाच खमळाली. पखरक्रमेला प्रारंभ केला त्यानंतर प्रथमच 
आज नमगदेचे स्नान घडले. श्री. भयै्यासाहेब तेलंर्, नार्पूर, यानंी खदलेल्या ििानारळानंी नमगदामाईची वहात्या 
धारेत ओटी भरली. नारळ वाहात रे्ला. िि दुसऱ्या खदवसापयगन्त दर्डाजंवळ होता. र्ावात खभक्षा माखर्तली. 
नमगदा पखरक्रमा सुरू केल्यानंतर रोज श्री नमगदामाईची िालील स्वखरचत आरती मी म्हित असे. आज प्रथमच 
झालेल्या नमगदा स्नानानंतर आरती म्हिताना मी खवशषे प्रसन्न होतो. 

 
निटदेिी आरती 
 
जय देवी, जय देवी, जय नमगदा माता जय रेवा माता। 
तव चरिी नखमतो मी, उद्धरी तू आता॥धृ॥ 
अमरकंटकी उर्म पावसी, जल कबदू धार। 
पुढे मर् नीर भरूनी तीर। सार्र रुपी होण्यापूवी, 
कखरसी उद्धार, आमुचा कखरसी उद्धार॥१॥ 
वाऱ्या कखरती, तीथग कखरती, पदयात्रा कखरती, 
अशी ही खवखवध मार्े भिी । पखरक्रमा ही एक 
केलीया, सकल दोष हरती, पावन हो जर्ती॥२॥ 
महात्म्य वाचा, पोर्थ्या वाचा, रामायि वाचा। 



 

           

बहुवीध गं्रथ वाचा, पखरक्रमा काळात होऊ याधा 
संर्म हो याचा, आनंद लुटा साचा॥३॥ 
महामही ही भारत माता, तशीच तू माता 
नमगदे तू अमुची माता, आबा प्रार्थथतो, होवो 
सद रु्िी भारतीय जनता, भारतीय जनता॥४॥ 
नमगदे हर 
सकाळीच सूयोदयी नमगदेचे स्नानानंतर श्री. पाडुंरंर् र्ािार याचं्याकडून खशधा खमळाला. केरळ 

जन्मभमूीचे स्वामी भिानंदजी याचें पिंीचा आम्हाला लाभ झाला. भोजनात बरेच प्रकार होते. भोजन 
झाल्यावर स्वामींना आठवि झाली की, आज एकादशी होती व आपि भोजन केले. त्याचंी एकादशी 
मोडल्यामुळे आम्हाला सवांनाच वाईट वाटले. पखरक्रमा चालू असताना मी मात्र माझे सवग उपवास बंद केले 
होते. 

 
आम्ही अमरकंटक-जबलपूर मार्ाने कदडोरीला आलो. मंडला मार्ग आक्रमावयास सुरुवात केली. 

कदडोरी ते मंडला १०२ खकलोमीटर अंतर आहे. ग्राम जुमनानी नंतर पुढे ईमलई छोटे र्ाव लार्ले. आम्ही प्रथम 
एका शाळेत मुक्कामाला उतरलो. परंतु तेथे संयकयाकाळी उंदराची फारच रहदारी होती. म्हिून तेथून जरा मारे् 
एका शतेकऱ्याच्या घराचा आश्रय घेतला. कदडोरीला नमगदा िडकाळ आहे. 

 
खद. २० ला सकाळी ईमलई सोडली. नंतर छपरीग्राम येथून जवळच नमगदेचा लहान धबधबा आहे. 

कचनारी र्ावानंतर बरंर्ा र्ाव लार्ले. थोडे जंर्ल व घाट आहे. नंतर संयकयाकाळी राईला रस्त्यावंर 
उताऱ्याच्या आवारात एका घरी रात्रीचा मुक्काम केला. बैजनाथ प्रसाद, ब्राह्मि-ब्रम्हाडं घाटचे पजुारी याचंी 
मुक्कामी भेट झाली. संयकयाकाळी िालच्या वाहत्या कंुडाचे पािी आिले. प्रथम कोदोकुटकीचा भसुा िाली 
टाकला. त्यावर खबछाने पसरले. यामुळे बरीच उब आली. घराचा आश्रय होताच. पूिग काळोि झाला तरी 
अजूनही डॉ. खव्ासं मुक्कामाला आले नव्हते. 

 
राईचा मुक्काम सोडून आम्ही खतघेच पखरक्रमावासी पुढे खनघालो. चौथे सहकारी डॉ. खव्ासं मारे्च 

राखहले. हराग्रामनंतर राईघाट उतरताना पाऊलवाटेवर श्री. दादाचंा पाय मुरर्ळला. लंर्डतच चालाव े
लार्ले. मी अनवािीच चालत असल्यामुळे तळपायाला फोड येऊ लार्ले. संयकयाकाळी मुक्कामाला पायाला 
मेिाचे मलम व छाती बरर्ड्यानंा एक चारं्ल्यापैकी मलम लावत असे. काही खदवस हात व पायमोजे वापरले. 
सकाळी खनघतानंा दादाचंा पखहला, माझा दुसरा व श्री. अवधूत याचंा खतसरा नंबर लार्त असे. स्वयंपाकाची 
बरीच माखहती तसेच स्वयपंाक करिे श्री. अवधूतानंा चारं्ले येत होते. पखरक्रमेत आमचेबरोबर असेपयगन्त त्यानंी 
स्वयंपाकाचे तंत्र चारं्ले साभंाळले. याबाबतीत मात्र मला काहीच जमत नव्हते. 

 
िैरीच्या मुक्कामानंतर खदठौरी र्ावच्या दोन वस्त्या. पढेु लरे्च डाव्या बाजूला ओढ्याच्या काठाने पढेु 

रे्ले की रु्प्त रं्रे्चा उर्म आहे. हा ओढा वाहता होता. रु्प्त रं्रे्चा उर्म लहान उंचवयातून पाझरिाऱ्या 
धाराचंा आहे. धारा अनेक आहेत. आम्ही येथेच स्नान केले व पूजा, जपजाप्य करण्यास जार्ा शोधत असता 
एका लहान उंबराचे रोपटे पात्रात होते. तेथेच बसून संयकया, पूजा वरै्रे केली. श्री. अवधूतानंा दत्तजयतंीचा 



 

           

उपास असल्यामुळे औदंुबराचे दशगन व पूजन करण्यास साखंर्तले. तेथेच खकनारी एक मठी होती पि बाबाजी 
बाहेर रे्ले म्हिनू मठीत जाता आले नाही. 

 
खद. २३ ला बढुानेर पार करुन खबलर्ावचा पर्दंडी मार्ग धरला. येथला पक्का रस्ता नमगदेवरील 

पूलावरून पढेु रे्ला आहे म्हिून आम्हाला बुढानेर नदीनंतर पाऊल वाटेने पुढे जाव ेलार्ले. पुढे तीन पाऊल 
वाटा होत्या. अंदाजाने एक मार्ग धरला. बरेच पढेु रे्लो असताना मार्ून एका परकऱ्या पोरीने ओरडून आम्हाला 
सूचना खदली की तुम्ही चुकीच्या मार्ाने जात आहात. आम्ही परत खफरलो. पि खनखित मार्ग सारं्ण्यास खतथे 
कुिीच खदसेना. नमगदेहरच्या मी तीन ललकाऱ्या खदल्या. लाबंून रु्रािी मुलानंी प्रखतसाद खदला. त्याचेंजवळ 
जाऊन रस्ता खवचारला. एका मुलाला सोबत घेतले व पुढे खनघालो.  मार्ी  लार्ल्यानंतर तो छोकरा परत रे्ला 
व आम्ही पुढे खनघालो. जंर्ल, झाडी, िाचिळरे्, काटे, लहान-मोठे ओढे पार करीत खबलर्ावला पोहोचलो. 

 
आतापयगन्तच्या पखरक्रमेत येथेच भरपूर शतेीवाडी, बार्बर्ीचे आहेत. र्ावकरी बरे खदसले. पि खभक्षा 

खमळिे जड रे्ले. आम्ही येथल्या महादेव मखंदरात मुक्कामाला उतरालो. मखंदरातल्या खवहीरीचे पािी िराब 
होते. लाबंून दुसऱ्या खवहीरीचे पािी आिाव ेलार्ले. स्वयंपाक भाजीसाठी फुलकोबी व टोमटॅो खमळाले. जेवि 
झाले. रात्री उघड्या फरशीवर मंखदरात थंडीमुळे झोपिे जड रे्ले असते. जवळच्याच घरात सहा-सात स्त्री 
पखरक्रमामूती उतरल्या होत्या. तेथेच प्रथम आम्हाला जार्ा खदली. परंतु नंतर शजेारची एक स्वतंत्र पि 
अडर्ळीची िोली खदली रे्ली. खबलर्ावला श्री. जर्न्नाथजी नावाचे सरपचं आहेत. संयकयाकाळी र्प्पा मारताना 
र्ावकऱ्यानंी साखंर्तले की. “त्या संर्मावर एक रात्र तरी मुक्काम करायचा असतो. तसे काही न केल्यास 
काहीतरी र्ैरप्रकार घडतो. तुम्ही नखशबवान म्हिून थोडा रस्ता चुकलात. ज्या मुलीने तुम्हाला सूचना खदली ती 
माईच असावी. थोडक्यावरच भार्ले. तुमच्यावर माईची कृपा आहे.” 

 
दुपारची पूजा व संयकयाकाळच्या आरतीला मी एक लोिंडी नळी (शिंाचे काम भार्विारी) 

शिंासारिी वाजवीत असे. रात्री हळू ककवा मोठ्याने पचंपदी म्हित असे, हा खनयम कटाक्षाने पाळला असे 
नाही. काही वळेेला कालमान पखरस्स्थतीप्रमािे वार्ाव ेलार्त असे. 

 
खद. २४ ला सकाळी खबलर्ाव सोडले. येथे वाटेत रािी दुर्ावती याचें मोठे राजवाडे, मोठ्या इमारती व 

काही देवळे आहेत. आम्ही प्रथम नमगदेवर स्नान केले. र्ावात खभके्षचा व मुक्कामाचा प्रयत्न चालू असतानाच 
समजले की येथून जवळच श्री. नारायिराव केशवराव ताबंे मालरु्जार राहतात. शतेे तुडवीत उन्हातून आम्ही 
त्याचं्या घरी आलो. ताबंे त्यावळेी मजुराकंडून शतेीचे काम करुन घेत होते. त्यानंी आमचे हंसतमुिाने स्वार्त 
केले. त्याचंी जार्ा प्रशस्त होती. आम्ही थोडासा आराम केला. आदल्याखदवशी दत्तजयतंी होती. पारण्याला 
अनायसे त्रयी मूती ब्राह्मिाचं्या भोजनाचा योर् आला म्हिून ताबंे ह्यानंा फार आनंद वाटला. 

 
खद. २५ ला सकाळी मधुपुरी सोडली. केव्हाही शतेातून जाताना हरबऱ्याचा आंबट पाला, वाटाण्याचा 

रु्ळचट पाला, तुरीचा कडसर पाला जे जे खमळेल ते मी िात होतो. याखशवाय औदंुबर, कचच, बले याचंी पाने 
खमळाल्यास त्याचाही आस्वाद घेत होतो. तसेच उंबर, आवळा, आवळ्याचा पाला, खपकलेली बोरे याचंी 
मेजवानी होतीच. मी िूप बोरे िात असे. थोडीशी बोरे खपशवीत साठवीत असे. बोरे िाताना दादाचंी थोडी 



 

           

बोलिीही िात होती. पि बोराबरोबर तीही पचत होती. सकाळच्या वळेी शतेातून जात असताना दंवानी कपडे 
व पाय खभजत असत. हातपाय र्ारठत असत. पि यातही काही एक और आनंद खमळे. 

 
प्रारंभी श्री. अवधूताचंी चाल कमी पडत असे. वरचेवर ते खवश्रातंीसाठी थाबंत असत. शवेटी त्यानंा एक 

सूचना देिे भार् पडले की, अशा चालीने नमगदा पखरक्रमा पावसाळ्याच्या आधी पूिग होिार नाही. तुम्ही चाल 
वाढवा नाहीतर नार्पूरला परत जा. 

वाटेत एके खठकािी रस्ता चकुल्यामुळे बरीच छोटी र्ाव,े पहाड, डोंर्र, घाट चढउतार कराव ेलार्ले. 
पाच-सहा मलैाचंी चक्कर पडली व मार्गही कठीि होता. 

 
पुढे सुरंर्देही सोडले नंतर बुजबखुजयाला आलो. येथून उजव्या पर्दंडीने दोन प्रवासी पुढे जात होते. 

आम्ही त्यानंा खवचारले नाही व सरळ खदसिाऱ्या फॉरेस्ट रोडने पुढे खनघालो. सकाळपासून अवधूत पुढे होते. 
त्याचं्या मारे् मी. म्हिजे पखहला नंबर ठेविारे दादा मारे् होते. पढेु घोडाडी र्ाव नंतर उंच डोंर्रावरचा घाट, 
थोडे पठार पनु्हा उंच डोंर्र, असे आम्ही चाललो. मयकयंतरी मार्ाबद्दल चवकशी केली असता रस्ता चकुला असे 
समजले. पि आता पुन्हा परत जाण्यापेक्षा पुढचे जािे योग्य असे र्ावकऱ्यानंी साखंर्तले. शवेटी ११ च्या 
सुमारास घोडाडी घाट पूिग होऊन आम्ही पठारावंर आलो व श्री खहरालाला मुकद्दम पटेल याचें घरी सदावतग व 
खशधा घेतला. 

 
आपल्या प्रातंात रामदासी पंथी ककवा सज्जनर्डची पालिी आली व ते समथगसेवकेरी खभके्षला 

खनघाल्यावर ज्या घरी खभक्षा खमळेल त्या घरी खमळिाऱ्या खभके्षतून एक मठूभर खभक्षा त्याचं्याच भाडं्यात ककवा 
सूपात परत टाकतात व ते परत आलेले धान्य आपि आपल्या घरच्या धान्यात टाकतो. हा प्रघात मी 
पुष्ट्कळवळेा या भार्ात केला. पि फायदा काहीच नाही. उलट सुपात परत केलेले थोडे धान्य ती मंडळी घेत 
नसत. त्यानंा काही खनराळाच संशय येत असे व समजूत पटत नसे. शवेटी ही खभके्षची ‘समथग पंथी’ पद्धत मी 
येथेच बंद केली. 

 
पुढे भरवरदा सोडले. संयकयाकाळी बरघी र्ावी पोहोंचलो. त्यावळेी श्री. अवधूत याचं्याने चालिे होत 

नव्हते. अंर्ात तापही भरला होता. रस्त्यावरच्या खशवमंखदराजवळील छोया धमगशाळेत सहा आिे देऊन एक 
िोली खमळवली. थंडीचे थोडे खनवारि झाले. रात्रीचा मुक्काम येथेच करण्याचे ठरखवले. आज बरघीला 
पोहोचिार याची कल्पना नव्हती. येथून जबलपूरला माझा भाचा खच. बाबूराव पराजंपेला (काही काळ भाजप 
िासदार) खनरोप पोहोचखवण्याची आवश्यकता जािवली. कारि श्री. अवघूत हे बरेच थकले होते. जबलपूरहून 
औषध योजना झाली असती. बरघी स्टेशनवरुन खच. बाबूला तारेने ककवा फोनने आम्ही येथे आल्याची िबर 
याधावी म्हिून मी व दादा स्टेशनवर रे्लो. पि तारावंर झाड पडल्यामुळे तार ककवा टेखलफोनचा मार्ग कंुठीत 
झाला होता. खनरोप पोहोच ू शकिार नाही या खनराशचे्या मनःस्स्थतीत आमच्या मुक्कामाजवळ संयकयाकाळी 
साडेसात नंतर आलो. इतक्यात खबडीच्या जाखहरातीची एक ऑटोखरक्षा खदसली, ही जबलपूरला जाईल असे 
मला वाटले म्हिून चवकशी केली. तो, श्री. शमाजी खबडी एजंट याचंीच भट झाली. ते खच. बाबलूा ओळित 
होते. मी खच. बाबूच्या नावाने एक पत्र त्याचें जवळ खदसे. पुढे आमचे बाबू उपाख्य बाबूराव पराजंपे याचंी भेट 
झाली. 



 

           

 
श्री. अवधूत बरेच हळू चालत त्यामुळे आम्हाला वळेोवळेी आमच्या वरे्ावर खनयतं्रि ठेवाव े लारे्. 

मॉरबल रॉक्स मारे् राखहले, नमगदेने डावीकडे वळि घेतले. उत्तर तीरावंर भेडाघाटाची वस्ती होती. आम्ही पढेु 
चाललो पि श्री. अवधूतानंी खकनारीच बैठक मारली. ते म्हिाले, ‘माझ्याने पाच पावलेही चालवत नाही.’ आता 
जास्त पढेु न जाता अर्दी जवळचा मुक्काम र्ाठिे भार् होते. जवळच ५-६ घराचंी कोळी जमातीची वस्ती होती. 
रात्री अंर्िाच्या बाहेर जायचे नाही, या अटीवरच एका घरी कसातरी प्रवशे केला. हीच नमगदा खकनारी 
र्वारीवाडी (वस्ती) आहे. येथे बोरे भरपूर होती. बखहरेपिा स्वीकारुन भरपूर बोरे िाल्ली खपशवीत भरुनही 
घेतली. श्री. अवधूत बरेच थकले होते. औषध योजना केली. मलमपट्टी करता त्यानंा वैयाधकीय सल्ला खदला. 

 
पखरक्रमेच्या सातव्या खदवसापासून, सक्कार्ावापासून श्री. खव्ासं मारे् राखहले होतेच. 
 

                 
 
श्री. अवधूताचें पाय दुििे, प्रकृतीमान खबघडिे यामुळे त्याचंी चाल कमी होत असे. अखलकडे या 

त्याचं्या चालीमुळे श्री. दादा व त्याचंी खदवसातून एिादे वळेी तरी वादावादी होत असे. पखरक्रमेचा सूत्रधार व 
प्रमुि मीच होतो. म्हिून दादानंी मला यापूवी श्री. अवधूत यानंा परत जाण्यास सारं्ाव,े असे सुचखवले होते. मी 
पि त्यानंा काही खदवसाचंी सवलत खदली. पि चालण्यात काहीच प्रर्ती झाली नाही, म्हिून नाईलाजाने उयाधा 
सकाळी त्यानंा नार्पूरला परत जाण्याचा आदेश मी याधावा, असे आमचे रात्री ठरले. मी खवमनस्क मनःस्स्थतीत 
झोपेची आराधना करीत होतो. पि खनद्रादेवी पावली नाही. रात्र संपली.सूयोदयानंतर सकाळी कटू कामखर्री 
करिे प्राप्त झाले. 

 
डॉ. खव्ासंाच्या फटींर्वृत्तीमुळे त्याचंी साथ सुटल्याचे आम्हालंा फारसे जािवले नाही. पि अवधूत 

याचंा खवयोर् होिार याची तीव्रतेने जािीव झाली. सकाळी रामपाऱ्यातच श्री. अवधूतानंा तुम्ही नार्पूरला परत 
जा, असे मी साखंर्तले, व त्यांच्याजवळील आम्हाला प्रवासात उपयोर्ी पडिाऱ्या वस्तू घेतल्या. वाट 
िचाकखरता त्यानंा २० रुपये खदले व भेडाघाट र्ावाची खदशा दािखवली. खनरोप घेतेवळेी आम्हाला नमस्कार 
करताना त्याचं्या डोळ्यातूंन अश्रू वाहात होते. त्यानंा आशीवाद खदला व ‘नमगदेहर’ म्हिून आम्ही पुढे खनघालो. 

 
आता आम्ही दोघेच पखरक्रमवासी एकमेकाचें साथी होतो. सकाळी र्वारी मुक्कामी अवधूतानंा सोडून 

आम्ही पुढे खनघालो. नमगदातीरावंरचा मार्ग आज शते जखमनीच्या उतरत्या घसरत्या मार्ाने चालिे कठीि होते. 
आम्ही दखक्षिीतीरावर नमगदास्नान करुन समोर टेकडी वरील आश्रमात तेथल्या बाबाजींच्या दशगनाकखरता 
रे्लो. पि बाबाजी कलकत्त्याला रे्ले होते. पुढे मार्गक्रमिा करीत होतो. मार्ग अवघड आखि मनही अस्वस्थ! 
पाय आपले कायग करीत होते. आम्ही भरुकटीया ंर्ावी पोहोचलो. खभक्षा मार्ूनही िाण्यापीण्याची काहीच सोय 
झाली नाही. खमनतवारीने एका घरी पािी खमळाले. जबलपूरला खमळालेल्या खमठाईचा थोडा आस्वाद घेतला 
पोटभर पािी प्यायलो. पुढे खनघालो, नंतर धरतीकछार र्ावी थोडी फार खभक्षा खमळाली. 

 



 

           

यानंतर जबलपूर-हुशरं्ाबाद पक्का रस्ता पार करुन आम्ही सकाळी सालीवाड्याहून वरील मार्ाने 
खनघालो. पुढे दुपारी माखलया र्ावाजवळच्या पटेलाचं्या वाडीत खवहीरीवर स्नान, संयकया व वाडीतल्या झोपडीत 
स्वयंपाक भोजन केले. स्वयपंाक चालू असताना दादाचं्याजवळ असलेले पंचा पूिग जळला. दादा मात्र त्यातून 
काहीही न होता सहीसलामत वाचले. वारं्ी, टोमटॅो व इतर काही भाज्या खवकत ककवा फुकट जशा खमळतील 
त्या प्रमािे घेत होतो. थोडा आराम करुन पुढे मखलयार्ाव, उमरनदी पार करुन र्ोंदरयी र्ाव येथे एका शाळेत 
मुक्कामाला थाबंलो. 

 
ज्या र्ावंी हॉटेल असेल तेथे मी चहा, कॉफी, दूध वर्ैरे घेत होतो. कॉफी पानानंतर अंर्ाला, पायानंा 

मलमपट्टी, मॉलीश करुन रात्री खवश्रातंी घेत असे. 
 
पुढे कलर्ा र्ाव सोडले. छोटी ब्रम्हमानला पोहोचलो. शारदा, महादेव, र्िपती, नमगदाखदकाचं्या मूती व 

देवळे चारं्ली आहेत. आम्ही नमगदेच्या वाळवटंात माडंवािाली दुपारी मुक्कामाला थाबंलो. येथे सदावताकखरता 
दािला दािखवल्यानंतर एका दुकानदाराला खचठ्ठी खदली व आम्हा पखरक्रमावाल्यांना सदावतग देण्यास 
साखंर्तले. बडी ब्रम्हान (उतर तीर) येथून बऱ्याच मूती पखरक्रमेला प्रारंभ करतात. येथे संक्रातंीची मोठी यात्रा 
भरते. यात्रा एक मखहना असते. बऱ्याच लाबंचे याते्रकरु येतात. कच्चा पूल तयार झाला आहे. आम्ही दखक्षि 
तीरावर स्नान, संयकया, स्वयंपाक भोजन केले.  

 
त्याचवळेी एक मजेदार दृश्य आम्हाला पाहायला खमळाले. वाळवटंात एका कुत्र्यावर ६ - ७ कुते्र तुटुन 

पडले होते. तो कुत्रा कसातरी जीव घेऊन पळाला, व एकदम नमगदेच्या पाण्यात जाऊन तोंड खफरवनू उभा 
राखहला. बाकीच्यानंा त्याच्याजवळ जािे जड रे्ले. कारि सभोवार पािी व समोरुन शत्रुला तोंड देण्याची 
त्याची खसद्धता. पािी बरेच असल्यामुळे त्याचे खवरोधक त्याच्या अंर्ावर जाऊ शकत नव्हते. थोड्या वळेाने सवग 
कुते्र परत खफरले. आलेल्या संकटाला या कुत्र्याने मोठ्या खशताफीने तोंड खदले. 

 
या वळेेपावतेो दहा जाने. १९७० ची तारीि उजाडली. खबचवा सोडले व खरछावर येथे नमगदा खकनारी 

स्नान संयकया करुन राठोड समाजाकडून सदावतग घेतले. खरछावरला शकंराने मदनास जाळले. जाबंुवतंाने 
येथेच तपिया केली अशी आख्याखयका आहे. नमगदाखकनारी एक सुटी लहानशी महादेवाची कपडी आहे. खकतीही 
मोठा पूर आला तरी ही कपडी जारे्वरच असते, असे या कपडीचे महात्म्य सारं्तात. आम्ही आज खरछावर येथे 
लालदासजी महाराज याचं्या आश्रमात मुक्काम केला. नमगदेचे पािी वापरण्याकखरता बऱ्याच अवघड मार्ाने 
आिाव ेलार्ले. 

 
खद. १३ ला िैराघाट, सूरेला र्ाव, काटी र्ाव, पुढे आजंन व नमगदा संर्म अशी वाटचाल सुरु झाली. 

आंजन नदी नमगदेला खमळताना जवळ जवळ एक मलै पूवेकडे वाहात येऊन नमगदेला खमळते. नमगदेचा प्रवाह 
पखिमेकडे वाहतो. दृश्य मोठे मजेदार वाटले. पढेु साखंडया र्ाव येथे सरं्माजवळ नमगदा पात्रात 
‘शिीदेवीयज्ञ’चालू होता. आम्ही स्नान संयकया करुन यज्ञाचे दशगन घेतले व साडंीया र्ावी एका मंखदरात भोजन 
घेतले. 

 



 

           

माछार्ावी कुबजा, नमगदा सरं्म आहे. नमगदा खकनाऱ्यावरच्या अवघड खनमुळत्या पाऊलवाटेने आम्हाला 
फार सावधखर्रीने ते अंतर पार कराव ेलार्ले. 

 
बनिेडी कोंडरवाडा येथील पखरक्रमामार्ग आक्रमीत खद. १६ ला वृद्ध नमगदा-बुढी नमगदेचे पात्रास 

सुरवात झाली. िरी नमगदा १ - १॥मलैावर आहे. वृद्ध नमगदा खकनाऱ्याने खनघालो. मार्ात र्ौघाटावर तीन-चार 
कंुडे, महादेव मंदीर आहे. र्ाईला शापानंतर उःशाप खमळाला, तेव्हापासून पखरक्रमेत र्ौघाटच्या कंुडावर 
पखरक्रमावासीयानंी स्नान कराव,े असा प्रघात आहे व तो सवग पाळतात. आम्ही र्ौघाटला महादेव मखंदराजवळ 
दुपारी थाबंलो. कंुडात स्नान केले. 

 
आम्ही हुशरं्ाबादला पोहोचण्याचे ठरखवले. मार्ात तहान लार्ली असता र्ावात बादलीही खमळाली 

नाही. तसेच पढेु खनघालो. अंधार पडला. मानीिेडा र्ाव आले. तसेच सपाटून पढेु खनघालो. पुढे टार रोड व 
खबजली आली. हुशरं्ाबाद खदसू लार्ले. पि र्ाव संपेना. नमगदा घाट काही केल्या जवळ येईना. शवेटी चार 
खठकािी डॉ. अण्िासाहेब हष े याचें घराचा पत्ता खवचारत शवेटी आठ वाजल्यानंतर नमगदेहरच्या नामोच्चारात 
त्याचं्या घरात प्रवशे केला. आम्ही येिार याबद्दल त्यानंा अर्ोदरच समजले होते. रात्री कॉफी घेतली. आरती 
झाल्यावर समोर असलेल्या दत्तमंखदरात रात्रीचा मुक्काम ठोकला. 

 
दुसऱ्या खदवशी संयकयाकाळी पनु्हा नमगदा घाटावर सवग मंखदरातंल्या देवताचंी दशगने घेतली. घाट चारं्ला 

बाधंला असून येथे नुसते बसले तरी मन प्रसन्न होते. दुपारी श्री. हिे याचं्याकडे जेवि झाले. संयकयाकाळी 
घाटाजवळच दशनामी आिाडेके नार्ा बाबा मुक्कामाला होते. त्याचें रु्रु दादाजी बाबा, वय १७२ आहे. ते अजून 
हयात आहेत, त्याचेंही दशगन झाले. 

 
आमची यात्रा पुढे सुरु होती. एकदा एक म्हातारी पखरक्रमा करिारी बाई सावकाश र्तीने चालली 

होती. येथे न थाबंता ती अर्दी संथ पावलाने पढेु रे्ली. हखर नंद महाराजानंी येथे राहण्याचा आग्रह केला. 
पाऊस पडल्याने आम्ही याच जारे्वर आज स्स्थर होतो.  

 
प्रवासात बऱ्याच मुक्कामी मला भजन म्हिण्यास सारं्त. तेव्हा मी भजने म्हित असे. बऱ्याच खठकािी मी 

पंचपदी म्हिण्याचा प्रघात ठेवला होता. शुकली नदी संर्मानंतर कजली र्ावी र्ावाच्या बाहेर एक लहान 
छोटेिानी उघड्या िोलीत रात्रीचा मुक्काम केला. खदवसभर खचिलातून चालाव ेलार्ले. त्यामुळे मारे् काटा 
फसलेल्या पायाच्या आंर्ठ्यात पू झाला व आंर्ठा रात्रभर ठिकत होता. 

 
मैंदा र्ाव, भरतार, पाटिेडा, लाडवा, नार्पूर असा मुक्काम करीत तवानदी नंतर खनरु्गखडया र्ाव, 

िारवा र्ाव करीत पूिी र्ावी आलो. पूिी र्ावी राधाकृष्ट्ि मंदीर येथील वाडीतल्या खवहीरीवरील पािी घेऊन 
स्नान, संयकया, स्वयंपाक वर्ैरे कायगक्रम झाले. वाडीतल्या खवहीरीचे पािी चारं्ले "खनरंजन पािी" आहे. असे 
समजले खनरंजन पािी म्हिजे स्वच्छ व चारं्ले पािी. पि मला मात्र पाण्याची चव िराब वाटली. जवळच 
अयकया फलांर्ावर असलेल्या खवहीरीचे पािी आिनू स्वयंपाक केला व भोजन करुनच पुढे खनघालो. रात्रीचा 
मुक्काम चादेंल र्ावात केला. 



 

           

 
चादेंल र्ाव सोडले. पुनासा मोठे र्ाव आहे. पाढंरट रंर्ाच्या दर्डाचंा मोठा भईुकोट खकल्ला येथे आहे. 

खतथे चहा खमठाई िाऊन आम्ही पुढे खनघालो. पुढे दोन मलैानंतर एका शतेाजवळच्या वाहत्या झऱ्यावर स्नान, 
स्वयंपाक भोजन झाले. थोडीशी खवश्रातंी घेऊन जंर्लमार्े बरीच वाटचाल केल्यावर बरिीतले उरलेले पािी 
फेकले. पढेु चाललो. लरे्च पुढे तीन-चार वाटसरु व त्याचेंबरोबर एक लहान मुलर्ी खदसली. मुलीला तहान 
लार्ली होती. पि मी नुकतेच पािी फेकले होते. वाईट वाटले पि काय करिार? पुढे ‘हखतया र्ाव’ मार्ात 
दोन पखरक्रमावाखसयाचंी भेट झाली. थोड्या र्प्पाही झाल्या. शलूपािी जंर्लाच्या आधी तेरकसर् पटेल-खभल्ल 
पाटील याचेंकडे सामान ठेवाव ेवर्ैरे त्यानंी माखहती खदली. आम्ही पुढे खनघालो. याच खवश्रातंीच्या खठकािी माझा 
चष्ट्मा राखहला. संयकयाकाळी इंधावडी र्ावी राम मंखदरात रात्रीच्या मुक्कामाला थाबंलो. माझा चष्ट्मा हरवला असे 
म्हिून चार खमखनटेही झाली नाहीत इतक्यात पुजारी महाराजानंी त्याचेंजवळचा एक जुना चष्ट्मा मला खदला व 
अर्त्याने म्हिाले, "आप इसका उपयोर् कीखजये. और साथ ले जाईये।" दुसऱ्याला मदत करण्यासाठी काही 
व्यिी खकती तत्पर असतात याचा सुंदर नमूना अनुभवण्यास खमळाला होता. रात्री चहा खमळाला. रात्री पूिग 
खवश्रातंी घेतली. 

 
पखरक्रमेच्या आधी अडीच मखहने मी चष्ट्मा व जोडा वापरिे सोडले होते. कारि अडीअडचिीला त्या 

वस्तंूवाचनू अडू नये. 
 
इंधावडी सोडली. आता लहान-मोठ्या टेकड्या, ओढे ओलाडंिे, जंर्ल झाडी पार करिे चालू झाले. 

आता ॐकारेश्वरला जािे आहे. पि योर् असा की, मार्गतून काही अतंर पुढे रे्ले की चार-पाच पाऊलवाटा 
लार्त असत. पि त्याचवळेी वाटसरु रु्रािी, एिादी बाई याचं्याकडून आम्हालंा योग्य तो मार्ग दािखवला 
जाई! पाऊल वाटेने टेकड्या, चढउतार असा रस्ता कापत रस्ता चालिे चालू होते. रस्ता चालत कावरेी नदी 
ओलाडंली व पुढे रंु्झारी वस्ती आली. पढेु वाटेतल्या दोन तीन मुलानंी आम्हाला ॐकारेश्वर पयंत मार्गदशगन 
केले. त्यानंा आम्ही दहा पसेै इनाम खदले. शवेटी दमून भार्ून आम्ही दुपारी बारा वाजता ओंकारेश्वरला खपली 
धमगशाळेजवळ असलेल्या र्ोपीखकसन याचें धमगशाळेत उतरलो. 

 
ओंकारेश्वर स्थान महत्वाचे आहे. पि आम्ही स्वतः तेथे जाऊ शकत नव्हतो. श्री ओकंारेश्वर मंदीर हे 

नमगदा व कावरेी या नयाधामंधील बटेावर आहे. नमगदा पखरक्रमा करताना नमगदा नदी ओलाडंायची नाही असा 
खनयम आहे. अथात ओंकारेश्वर मंखदरात महादेवाच्या कपडीभोवती ककवा मंखदरातल्या नालीतले पािी म्हिजे 
नमगदानदीच असल्याने पखरक्रमेत ओंकारेश्वर मखंदरात जाता येत नाही. मंखदरातील कपडी भोवतीचे पािी काढले 
की पनु्हा िालून वर पािी येताना खदसते. हा आम्हा श्रद्धावानानंा दैवी चमत्कारच वाटतो. (पखरक्रमा पूिग 
झाल्यावर आम्ही ओकंारेश्वराचे दशगन घेऊन आलो. तेव्हा घेतलेली अनुभतूी.) श्री. भाऊ बेहेरे याचेंकडून 
सकाळी लौकरच महादेवाला अखभषेक करुन यथाशिी पूजा करुन घेतली. धमगशाळेत परतल्यावर स्वयंपाक 
झाला. खशरा, दूध व दखक्षिा देऊन कुमारी पूजन केले. नंतर आम्ही भोजन केले. थोडा आराम करुन पत्रलेिन 
झाल्यावर सामानाची आवराआवर केली. 

 
प्रवासात प्रचारातील काही वाक्ये ऐकायला खमळाली ती अशी :- 



 

           

 
खदन डुबते जाव - पखिमेला जा. 
नदी निना पडेर्ी - नदी ओलाडंावी लारे्ल. 
र्डबार-बैलर्ाडीची चाकारी. (बैलर्ाडीचा मार्ग) 
तरीतरीसे-खकनाऱ्याने. 
टप्पर-आसपास वस्ती नाही. एक-दोन छोटी घरे असिे या भार्ाला टप्पर म्हितात. 
फेबु्रवारी १ खदनाकंाला चहा, कॉफी घेऊन आम्ही धमगशाळा व्यवस्थापकाचंा खनरोप घेतला. आमचा 

पखरक्रमा मार्ग धरला. नमगदा खकनार, शतेजमीन, िाचिळरे्, उंच सिल प्रदेश मारे् टाकीत कुरार र्ावी 
आलो. येथपयंत िाडंवा हद्द आहे. नमगदेच्या प्रवाहातल्या भार्ाला र्ौकंुड म्हटले आहे. कंुड बाहेर ककवा खनराळे 
बाधंलेले नाही. येथे जवळच्याच महादेव मंखदरात पडक्या धमगशाळेत दुपारचा स्वयंपाक, पूजा, स्नानाखद 
कायगक्रम उरकले. थोडा आराम करुन पुढे खनघालो. सोबतच्या प्रवाशाबंरोबर मी पढेु रे्लो. दादा मारे्च राखहले. 
मी पुढे जाऊन थाबंलो. मार्ाहून दादा आले. मी पढेु रे्ल्याबद्दल त्यांनी मला दम भरला. ऐकिे भार्च होते. 
संयकयाकाळी रावरे र्ावी पोहोचलो. मोठ्या जुन्या इमारती, मोठ्या वशेी व तटबंदीची पूिग पडझड झालेली 
खदसली. नमगदेवरील घाट सुद्धा बराच िराब झालेला खदसला. 

 
थोरले बाजीराव पेशव े महाराष्ट्रातले नावाजलेले राजकारिी, पराक्रमी सेनापती, व राज्याची धुरा 

ज्यानंी अनेक वष ेसाभंाळली त्याचं्या रावरे येथील समाधीची सरकारने घ्यावी तशी काळजी घेतलेली नाही. 
इखतहास वाचनातून व ऐकलेल्या माखहतीवरुन त्या श्रीमंताचंी मतूी कल्पनेने दृष्टीसमोर आिली व महापुरुषाच्या 
त्या समाधीला वदंन केले. रात्री धमगशाळेत मुक्काम केला. अधूनमधून मला प्रवासात ताप येत असे, पि रात्री 
औषध घेऊन मी सकाळी पढेु खनघत असे. 

 
               

 
खद. ३ ला सकाळी तेल्यारं् सोडले. नदी खकनाऱ्याने खनघालो. जवळजवळ दोन मलै चालिे झाले. एका 

ओढ्याच्या संर्माजवळील शतेात दोन जवान नावाडी व दहा-अकरा वषाचा एक मुलर्ा बसला होता. आम्ही 
जवळ येताच बाबाजींनी आम्हाला येण्याबद्दल सूचना केली. आम्ही जवळ येताच ‘खबडी खपओ’ असे बाबाजी 
म्हिाला. आम्ही समजूतीच्या स्वरात यापकैी आम्ही काहीच करत नाही असे साखंर्तले. त्यानंी आम्हाला 
जाण्याची सूचना केली. आम्ही ‘हरनमगदे’ म्हिालो. पढेु खनघालो. थोड्या वळेातच शकेोटीजवळील एक तरुि 
नावाडी जलदर्तीने आमच्या जवळूनच शते तुडवीत सपाटून पुढे खनघाला. त्याच्या जलद र्तीने जाण्याबद्दल 
आम्हाला काहीच वाटले नाही. बरेच अंतर पुढे रे्ल्यावर तो एका शतेाच्या बाधंिीवर उकीडवा बसला होता. 
तरीही तो लघुशकेंस बसला असेल असा खवचार करुन आम्ही सारख्याच र्तीने चाललो होतो. त्याच्या समातंर 
येताच एक दर्ड माझ्या पायाशी येऊन पडला. आम्ही दोघे दर्ड कोठून आला हे पाहू लार्लो, तोच तो जवान 
हातात एक मोठा दर्ड घेऊन आमच्यावर उर्ारत म्हिाला, "बाबाजी पसेै खनकालो." आम्ही लरे्च समजलो 
की हा लुटमारीचा िेळ आहे. आम्हाला हा प्रसंर् अनपेखक्षत होता. लरे्चच दादानंी मनीबॅर् फेकली. त्याबरोबर 
चष्ट्माही फेकला रे्ला. पि तेवढ्याने त्याचे समाधान झाले नाही. तो पुढे म्हिाला "सब सामान खनकालो." 



 

           

दादानंी सामानाची खपशवी, कोट व काठी त्याचं्यापुढे फेकली व म्हिाले "लेव तुमको जो कुछ लेना है वह 
लेव"! काठी बाजूला करुन जवानाने प्रथम मनीबॅर् व पडलेले पैसे घेतले. नंतर खपशवीतली भर्व्या रंर्ाची 
र्रम शाल व काखशयाधाची खपशवी घेऊन मी उभा होतो तेथे आला व काठी उर्ारुन मला म्हिाला, "बाबाजी पैसा 
खनकालो." मी त्याला खनक्षनू साखंर्तले की, "माझ्याजवळ पैसे नाहीत. आप लोर्ोंसे खभक्षा मारं्कर तो हम 
अपनी रु्जरान करते है, तो पैसा कहासें रहेंर्ा" असे म्हिून माझ्या र्ळ्यातली छोटी खपशवी हलवनू दािखवली. 
त्यावळेी खपशवीतला चाकू बाहेर पडला. त्याने माझा चाकू, मनीबॅर् व शाल, कखशयाधाची खपशवी उचलली. मर् 
मात्र मी थोडासा धाक दािखवत ओरडलो. तेव्हा तो मारे् सरला. एका खमखनटात ५२-५३ रुपये, शाल, चाकू व 
कखशयाधाची खपशवी खमळवली. एवढे होऊनही जाताना धोंडा उर्ारीतच तो रे्ला. 

 
परंतु या प्रकाराचा माझ्या मनावर काहीच पखरिाम झाला नाही. मी अर्दी शातं होतो. माझा साभंाळ 

करिारी कोिती तरी शिी माझ्या पाठीशी आहे. अशी माझी ठाम समजूत होती. अखलकडे सात-आठ खदवस 
खजभेचे चोचले पुरवण्यावर जास्त िचग होऊ लार्ला. खभक्षा व सदावतावर खभक्षा मार्िे हा उदे्दश माझ्याकडून 
डावलला जाऊ लार्ला. चोरीच्या प्रकाराने चारं्लीच अद्दल घडली व पुन्हा पूवगवत कटाक्षाने सवग प्रकार 
करण्याचे ठरखवले. अचानक चपराक बसतानाच खशस्तीचे पालन काटेकोरपिे सुरु झाले. हा प्रकार झाल्याने 
दादाचं्या मनाची मात्र चलखबचल झाली. अजून शूलपािी तर लाबंच आहे. पनु्हा असा प्रकार होिार नाही 
कशावरुन? त्यापेक्षा पखरक्रमा सोडून देण्याचे व घरी परत जाण्याचे ते बोलत होते. 

 
आम्ही पुढचा प्रवास सुरु केला. या घटनेपासून भडोचला पोहोचेपयंत खनष्ट्काचंन पखरस्स्थतीत आम्ही 

पखरक्रमा केली. शलूपािी जंर्ल पार करेपयंत रु्जराथ मयकये नमगदेहर म्हिून खभक्षा मार्त असताना चहा-
पाण्यासाठी थोडे पैसे मार्त होतो. कारि माझी मनीऑडगर अंकलेश्वरला आली नाही. भडोचला बऱ्याच 
मनीऑडगरी आल्या. 

 
लेवार्ाव मारे् टाकले. वदेीनदी ओलाडंली. पढेु खनघालो. माकडिेडा र्ावी आलो. चहा कॉफी घेऊन 

पुढे खनघालो. तो प्रवास हा ऊन्हातून चालला होता. मार्गही चारं्ला नव्हता. नमगदा खकनारी किेरा र्ावाजवळ 
स्नान, संयकया, जेवि करुन लरे्चच पुढे खनघालो. मार्ात माडंवीक ऋषींची रंु्फा, मंखदर, धमगशाळा, आश्रम 
वर्ैरे चारं्ली स्थाने पहावयास खमळाली. संयकयाकाळच्या मुक्कामाला वडर्ाव येथे र्ावाच्या बाहेर नमगदा खकनारी 
असलेल्या माता मंखदरात रात्रीचा मुक्काम केला. येथून रात्री महेश्वर घाटाचें दृश्य व पात्रातले बािेश्वर मंदीर याचें 
दृश्य फारच चारं्ले खदसत होते. 

 
प्रवासात लोहारा येथे नमगदा खकनारी दुपारच्या मुक्कामाला आलो. येथे एक मातारामाजी नावाने 

ओळिल्या जािाऱ्या तपस्वी वृद्ध बाई आश्रमात राहतात. पखरक्रमावासीय लोकानंा त्याचंा आधार आहे. 
आम्हाला त्यानंी व त्याचेंबरोबर सेवा करिाऱ्या श्रीमती वैयाध यानंी िूप मदत केली. याच धमगशाळेत उतरलेला 
पंचवीस वषांचा जवान रामनारायि भेटला, ‘आरे् शूलपािी जंर्लमेंही आपके साथ पखरक्रमा करेंरे्’ असे तो 
म्हिाला. शूलपािीसारख्या ८०-९० मलैाचं्या काठीि मार्ात एका जवानाची सोबत खमळिार म्हिून आम्हाला 
आनंद झाला. येथे थोडे सदावतग खमळाले. स्नान-पूजा-भोजनाखद कायगक्रम उरकून आम्ही पुढील प्रवासाला 
खनघालो. संयकयाकाळी मोखहपूरा र्ावी महादेव मंखदरात रात्रीच्या मुक्कामाला थाबंलो. 



 

           

 
मोखहपुरा मंदीर सोडले. पुढे दतवडा र्ावंी चंर्बाबा महाराजाचं्या आश्रमात आलो. खतथे 

आश्रमवासीयाचंा मुक्कामासाठी आग्रह झाला. पि भोजनाखद कायगक्रम करुन मर् महादेव मंदीराचे दशगनाथग 
खनघालो. मंदीर िूप पुरातन आहे. येथे भस्माचे िडे खमळतात. मी त्यातील दोन लहान भस्माचे िडे घेतले. 
त्यानंतर घोग्रानदी, खपपलेद ही र्ाव ेपार करुन बर्ूद र्ावी धमगशाळेत मुक्काम केला. 

 
                     

 
रखववार खद. ८ फेबु्रवारी हा माझ्या जीवनातील अखतशय भाग्याचा खदवस! 
 
सकाळी आम्ही रामनारायिसह बरु्द र्ावचा मुक्काम सोडला. शलूपािी जंर्लाची ख्याती ऐकली 

होती. आम्ही जंर्लाच्या जवळ आलो होतो. पहाटेपासून माझे खचत्त नेहमीपेक्षाही प्रसन्न होते. माझ्या 
आनंदीवृत्तीला खनराळाच भाव जािवत होता. श्री. दादा आखि रामनारायि र्प्पा मारत पुढे चालले होते. मी 
थोडा मारे् पडत होतो. रस्त्यावर िाचिळरे् नव्हते. जंर्लझाडीही जरा दूरच होती. लट्टा या र्ावंातून 
बायका-मुलींची नमगदेवर ये जा चालू होती. 

 
सकाळी नऊ साडेनऊ ची वळे असावी. र्ाव मारे् राखहले. मी एकटाच नामस्मरि करीत मार्गक्रमिा 

करत होतो. चालता चालता डाव्या बाजूकडे सहज लक्ष रे्ले. एक दहा-अकरा वषांची मुलर्ी एका पायाची 
माडंी घालून बसली होती. नाकीडोळी नीटस, र्ोरी व सडपातळशी, लाल खकनारीचे खपवळट लुर्डे नेसली 
होती. खतच्या डोक्यावरील टोपलीत, समोर खविुरलेल्या र्ोवऱ्या उचलून ती टाकीत होती. खतचा एक हात 
टोपली धरण्यात रंु्तल्यामुळे ती एका हातानी र्ोवऱ्या भरण्याचे काम करत होती. मी खतच्या जवळ रे्लो. 
र्ोवऱ्या भरण्यासाठी मदत करता करता खतला मी नाव खवचारले. खतने "र्ंर्ा" नाव साखंर्तल्यावर मी म्हटले 
"तू नमगदा खकनाऱ्यावर रहािारी ! नमगदा, रेवा अशा नावाऐवजी तुझे नाव र्ंर्ा कसे ठेवले?" 

 
त्यावर ती म्हिाली, "र्ंर्ा ही नमगदा माईची मोठी बहीि! खतचेही नाव घेतले जाव े म्हिून माझे नावं 

र्ारं्ा ठेवले." 
 
त्यानंतर मी खतला पढेु येिाऱ्या शूलपािी जंर्ला संबंधी खवचारल्यावर ती म्हिाली, "जंर्ल प्रवास 

कठीि आहे. तुम्हाला फार कष्ट सहन कराव ेलार्तील". 
 
त्यावर मी खतला साखंर्तले की, "बरोबर आहे। पि नमगदा पखरक्रमा करताना शलूपािी जंर्लातूनच 

प्रवास करायचा असे ठरखवले आहे. खशवाय नमगदा माई आमच्या पाठीशी आहे, असा खवश्वास आहे मला." 
 
तशी ती हंसत म्हिाली, "बरोबर आहे. नमगदा माई आपल्या मारे् आहे. बाजूने आहे आखि आपल्या 

समोरही आहे." 



 

           

 
एवढे बोलिे होईतो रानशणे्यानंी खतचे टोपले भरले. खतच्या डोक्यावर ते नीट ठेवण्यासाठी मीही 

हातभार लावला. ती मारे् खफरली आखि मी पुढे खनघालो. 
 
िेड्यातली मुलर्ी असूनही बोलण्यात हुशार आखि चिुचुिीत आहे. असा खवचार करत पंधरावीस 

पावले पुढे रे्लो आखि सहज मारे् पाखहले तर मुलर्ी खदसली नाही. जवळच्या दर्डाआड असेल म्हिून मारे् 
जाऊन पाखहले, इकडे खतकडे बखघतले पि ती अदृष्ट्य झाली होती. मर् हाताला लार्लेले दृष्ट्य रुपातले शिे 
तरी काय आहे म्हिून मी दोन्ही हाताचंा वास घेतला तर कापराचा सुर्ंधच आला. म्हिजे मला जिू नमगदा 
माईचेच दशगन घडले होते! 

 
अखतशय प्रसन्नतेने मी घाईने मार्गक्रमिा करीत दादानंा र्ाठले आखि त्यानंा ही हकीकत साखंर्तली. 

ऊल्हासाने दादाचं्या समोर हात केले आखि त्यानंा म्हटले की, बघा तरी हाताचा वास! 
 
तशी दादा म्हिाले, "वा! चारं्ला पखरक्षक शोधलात. अहो, मला अत्तराचा सुवास येत नाही की, 

सडलेल्या वस्तंूची घाि येत नाही. कुठलाही वास मला येत नाही." 
 
माझ्या आनंदात दादानंा सहभार्ी करण्याचा माझा उत्साह या वाक्याने एकदम कमी झाला. पि 

क्षिभरातच मी परत प्रसन्नतेने वाटचाल सुरु केली. शलूपािी जंर्लातून प्रवास करण्याची मनाला वाटिारी 
अल्प भीतीही आता नाहीशी झाली होती. नव्या उमेदीने माझे मन आखि शरीर जंर्लाकडे ओढ घेऊ लार्ले. 

 
मोहीपुरा येथे बंर्ाली स्वामी यानंी खनक्षून साखंर्तले होते की, तुम्ही शूलपािी जंर्लातून जाऊ नका. 

लाबंच्या मार्ाने िानदेशात जा. शलूपािी जंर्लातून जािे फार धोक्याचे आहे. राजघाटला येताच थोड्या 
खवश्रातंीनंतर आम्ही खभलिेड्याचं्या मार्ाला लार्लो. बडवानीच्या बाजूने जाण्याचा खवषयच काढण्यास दादानंा 
सवड खमळाली नाही. शूलपािी जंर्लातूनच जाण्याचा माझा खनधार पक्का झाला. 

 
राजघाटचा पूल ओलाडूंन नमगदा खकनाऱ्याने खभलिेड्याकडे खनघालो. र्ंभीरता भासू लार्ली. सूयग 

पखिमेकडे कलल्यामुळे अखधकच भर पडली. खभलिेडा र्ावात प्रवशे केला. बाजूला काही मंखदरे व 
सुस्स्थतीतल्या पुष्ट्कळ समायकया खदसल्या. जवळ धमगशाळा खदसली. आम्ही र्ावात खशरलो. तेथल्या राममंखदरात 
रात्रीचा मुक्काम करावा असे सारं्ण्यात आले. श्रीराम मंखदरात प्रवशे केला. मंखदराचे पुजारी श्री. पुरुषोत्तमदास 
बैरार्ी यानंी आमचे स्वार्त केले. तेथल्या तेरकसर् पटेल जवळ सामान ठेवायला आम्हाला काही व्यिींनी 
साखंर्तले होते. आम्ही आरती करुन शलूपािी जंर्लाची काल्पखनक खचते्र रंर्खवत झोपी रे्लो. 

 
दुसऱ्या खदवशी सामानाची खवभार्िी केली. तेरकसर् पटेल याचं्या वाड्यात ठेवण्याचे सामान व बरोबर 

घ्यावयाचे सामान दोन खवभार् केले. पटेलाचं्या वाड्यात आम्ही खतघानंी खपशव्या ठेवल्या आखि प्रभ ुरामचंद्राला 
नमस्कार करुन मार्गस्थ झालो. पेंडरार्ाव, नंदर्ाव, खपछोडी, कठोरा, पाड्या र्ावाचंा प्रवास करीत करीत 



 

           

सोंडूरर्ावी आलो. नैखमखत्तक कायगक्रम उरकले पुढे खनघालो. मनात र्ंभीरता खनमाि होऊ लार्ली. खफरत 
खफरत खबजासेन र्ावी राधाकृष्ट्ि मंखदरात मुक्काम केला. 

 
                       

 
"माझे जातभाई शलूपािी जंर्ल पखरक्रमावासीना ं लुटतात त्यामुळे थंडीवाऱ्या करता त्याचें अंर्ावर 

कपडा खशल्लक रहात नाही. पोटा कखरता आटा खशल्ल्क नसतोच, पखरक्रमावासीयाचें फार हाल होतात. हे 
माझ्या खभल्ल जमातीचं लुटीच काम मला पसंत नाही. पि करिार काय?," म्हिनू श्री तेरकसर् पटेल म्हितात 
की,"माझ्याकडे तुम्ही सामान ठेवा, रकमा ठेवा. तुम्ही परत खचिलयाधाला आलातं की हे ठेवलेले सामान 
तुम्हाला सुिरुपपिे खमळेल याची िात्री असू याधा," आखि िरीच र्ोष्ट. आम्ही परत आल्यावर आमचे सामान 
पूिगपिे खमळाले. 

 
वसंत पंचमीला सकाळी खनघालो. लाबंनू खदसिाऱ्या जाभंळट खनळसर डोंर्राचं्या जवळ जात होतो. 

लहान मोठ्या टेकड्या मारे् टाकल्या. सकाळी बीजासेल सोडले, बडवानी खबजासेलच्या मोटार मार्ाच्या 
आश्रयाने पुढे चाललो होतो. सभोवार टेकड्याच टेकड्या होत्या. आम्ही त्यातूंन वळि घेत चाललो. मुरकुटा 
र्ाव लार्ले. या भार्ातही शतेी आहे. पुढे खनघालो. नमगदा वळिे घेत पुढे धावते आहे. वसंत पचंमी असल्याने 
आंबयाचा मोहोर घेऊन तो वाहत्या प्रवाहात सोडला व मानखसक नमगदा पूजन केले. मी बोरिेडीला थोडा आधी 
पोहोचलो. मास्तर साहेबाचंी भेट झाली. काही र्रीब ग्रामस्थ माझ्याजवळ आले. व त्यानंी मोठ्या श्रद्धापूवगक 
संसारातली अडचि सारं्ून यावर उपाय सारं्ा असा आग्रह धरला. माझ्या सवग पदयात्रामंयकये अनेक िेडूत 
आदीवासी मला साधु बाबा समजून नमस्कार करीत. त्याचं्या अडीअडचिी सारं्त व मार्ग खवचारत. मीही योग्य 
तो सल्ला त्यानंा देऊ त्याचं्यात आत्मखवश्वास व साम्प्रवृत्ती खनमाि व्हावी असा प्रयत्न करीत असे. 

 
                   ! 

 
मोटारच्या पि घाटी मार्ाने चढउतार करीत चाललो होतो. पि त्याकडे लक्ष नव्हते. िरं म्हिजे 

सकाळीच आम्ही लुटले जायचे. पि तो योर् टळला असे बोरिेडीला असता र्ावकऱ्याचं्या बोलण्यावरुन 
समजले. आमच्या मार्ापासून नमगदा खकनारा थोडा बाजूला होता. खकनारा येईपयंत लुटीची भीती नव्हती. पि 
तो प्रसंर् एकदा येऊन त्यातून मोकळे व्हाव,े असे सारिे वाटत होते. आता दुपारपासून चालताना कुिीच 
एकमेकाशंी बोलत नव्हतो, अर्दी चपुचाप चाललो होतो, चालण्याची र्ती चारं्ली होती. आम्ही नमगदा 
खकनाऱ्याकडे जात होतो. मासेमारीकखरता जािाऱ्या खभल्लाचंी र्ाठ पडली. आम्ही पुढे चाललो. उतार सुरु. 
समोर िडकाळ नमगदा खदसत होती. नमगदेजवळ आलो. वाटाड्या छोकरा मारे् खफरला. नमगदेवर थोडा आराम 
व पािी खपिे झाले. पुढे चाललो. िाच िळरे्, मोठमोठे पाषाि, दोन्ही खकनाऱ्यावरची डोंर्र पहाडी, खदसत 
होती. उतर तीरावरुन ‘नमगदेहर’ आवाज आला. प्रखतसाद देिे भार्च पडले. ‘नमगदेहरचा’ प्रखतसाद झाला. 
मार्ांत खभल्ल कुठे अडवतील याचा नेम नव्हता. मी डोळ्यासंमोर लुटीच्या काल्पखनक प्रसंर्ाच्या चखलत खचत्राचंी 
माडंिी केली. "ते पहा, ते पाच सहा खभल्लाचें टोळके आम्ही खदसताच लांबून हातवारे करीत एकमेकाशंी 



 

           

काहीतरी बोलत आहेत. त्यातला सवात तर्डा काळाकखभन्न खभल्ल, त्याचे ते कल्ल े व आक्कडबाज खमशा, उग्र 
चेहरा. तो साथीदारानंा काही इशारा देतो आहे. धनुष्ट्यबाि व कुऱ्हाड घेऊन सवग सशस्त्र आहेत. एक साकेंखतक 
शीळ घातली रे्ली. लरे्च हातात र्ोफिी घेतलेले बरेच खभल्ल दोन्ही खकनाऱ्यावर खदसू लार्ले. कठीि प्रसंर्, 
याचं्या तडाख्यातून आम्ही सहीसलामत सुटिार? कसे शक्य आहे? नमगदेमाई तुच पाठीरािी आहेस. "मधेच 
चखलत खचत्र तुटले. इतक्यात पाच-पन्नास पाऊले पुढे, पाऊलवाटेत एका दरडीवर सत्य सृष्टीतला खभल्ल 
बसलेला खदसला. प्रौढ वयाचा, भरुकट केस. डोक्याला मंुडासे. अंर्ात कोपरी व िाली रंुद लंर्ोटी. िायंाधाला 
खतरकमटा व हातात कुऱ्हाड. असा काळसर फाटक्या शरीराचा सडपातळ खभल्ल आमची मार्ग प्रखतक्षा करीत 
होता. आम्ही जवळ जाताच तो उभा राहून पुढे येऊ लार्ला. आम्ही त्याला मुि मुि म्हिण्यालाही अवसर 
खदला नाही. समोर सामान ठेवले. बाजूला उभे राखहलो. आमच्या कडून प्रखतकार होिार नाही, याचा त्याने 
अंदाज घेतला. खतघाचें सामान तपासले, त्याला योग्य वाटिाऱ्या वस्तंूचे र्ाठोडे बाधंले. त्याच्या भाषेतल्या एक 
दोन खशव्या खदल्या. हातातंली काठी आमच्या अंर्ावर उर्ारली व उठाव सामान, खनकल जाव यहासें! असे 
काही तरी म्हित तोच तेथून रे्ला. आम्ही उरलेल्या सामानाचे बोचके घेतले. ‘नमगदे हर’ म्हित आम्ही पुढे 
खनघालो. 

 
कल्पना सृष्टीतले ते भयकंर खचत्र सत्य सृष्टीत सौम्य वाटले. जोपयंत आमच्या जवळ काही सामान 

खशल्लक आहे, तो पयंत लुटीची भीती खशल्लक आहे. 
 
जवळ जवळ एक तास प्रवास झाला. दुसरा खभल्ल आडवा आला. त्याच्या भेटी नंतर आम्ही पुढे 

खनघालो, तेव्हा आम्हा खतघाजवळ काय काय वस्तू खशल्लक होत्या व आम्ही कसे खदसत होतो?  
 
... आमचा तर्डा जवान रामनारायि शकंरलाल डुबे याच्या जवळ मळके व फाटके एक दोन कपडे 

खशल्ल्क होते. ते त्यानी दुसऱ्यादंा लुटिाऱ्या मामाला (खभल्लाना मामा म्हिण्याचा प्रघात आहे) स्विुशीनें खदले, 
आता त्याचे जवळ एका हातात फडक्यात नमगदेचे तीथग असलेली बाटली, नमगदेची आरती, वर्ैरे स्तोते्र 
छापलेली छोटी पसु्स्तका व दुसऱ्या हातातं मोठी काठी आिी िाली एक लंर्ोटी. 

 
श्री. दादाजंवळ काय होते? नमगदेच्या तीथाची बाटली, रोजखनशी, छापील नमगदा भजनावली व 

स्वतःचा ओळि दािला (फोटो सहीत) या वस्तंू खतळरु्ळाच्या खरकाम्या केलेल्या खपशवीत होत्या, आखि एका 
हातात काठी, नी फाटके र्ोिपाट पाठी! माझ्या जवळ काय होते? धोतर पचंा भर्व ेहोते । नमगदा तीथग देवही 
होते । हळद कंुकु डबीत होते । पाठी काबंळे रंर् काळा । हाती काठी आखि भोपळा । 

 
आम्ही पढेु खनघालो तो पखहला वाटाड्या छोकरा आमच्या भेटीला आला व आम्हाला खदर्ंबर स्स्थतीत 

पाहून मारे् पसार झाला. 
 

                  
 



 

           

राजघाटानंतर दखक्षि तीराने पुढे रे्ल्यावर देवर्ंर्ा-नमगदा संर्मा जवळ शूलपािेश्वर महादेव मंखदर 
आहे. पढेु रु्जराथ राज्याच्या सरहद्दीवरही एक मखंदर आहे. या मंखदराची व्यवस्था राज्यसरकार पाहते. या 
मंखदराच्या दुतफा पसरलेल्या ८०-९० मलैाच्या जंर्ल-झाडीस ‘शूलपािीचे जंर्ल’ म्हितात. 

 
युर्ानुयुरे् सातत्याने वाहिाऱ्या नमगदेने डोंर्र पहाड फोडून आपला मार्ग सुकर केला आहे. अखलकडे 

जंर्लतोडीमुळे कहस्त्र श्वापदे, पशू, पक्षी, छोटे साप वर्ैरेंचे प्रमाि बरेच कमी झालेले खदसते. खभल्ल जमातीची 
छोया र्ावातून वस्ती खदसते. सरकारी यंत्रिेने शूलपािी जंर्लात व जंर्लाच्या आसपास रस्ते तयार करुन 
उयाधोर्धंदे, कारिाने व वसाहती खनमाि केल्या असल्या तरी हा भार् मार्ासलेलाच आहे. 

 
भसुभशुीत वाळू, तापलेली वाळू, खचिल काटे, मोठाले र्ोटे, धारदार दर्ड धोंडे, र्वताळ भार्, 

िाचिळरे्, चढउतार, वळिे, तुटलेले कडे छोया-छोया नयाधा, अशा अवघड पखरस्स्थतीत मार्ग आक्रमीत 
करावा लार्तो. पाळीव र्ाई, म्हशी, शळे्या, मेंढ्या याचें कळप खदसतात. पखरक्रमेत कहस्त्र पशू खदसतात असे 
ऐकीवात होते. पि संपूिग परीक्रमेत वाघ, खचत्ता, लाडंर्ा, अस्वल, तरस, रानडूक्कर, सुसर, मर्र, साप, 
अजर्र वर्ैरे काहीच दृष्टीस पडले नाही! 

 
         

 
‘आम्ही नमगदा पुत्र आहोत’, असे या खभल्लाचें म्हििे आहे. नमगदेला आम्ही माई म्हितो. मर् खभल्लानंा 

मामा व खभल्लीिीला मामी म्हिण्याचा प्रघात कसा पडला तेच समंजत नाही. 
 
ज्या खकनाऱ्यावर ते राहतात, त्याच्या खवरुद्ध खकनाऱ्यावर जाऊन तेथील पखरक्रमावाखसयानंा हे खभल्ल 

लुटतात. पि स्वतःच्या खकनाऱ्यावर असलेल्या पखरक्रमावाखसयानंा मात्र ते पाहुिे समजतात. व त्यानंा र्रज 
लारे्ल त्या वस्तू देतात. 

 
ही जमात काही ना काही उयाधोर् करुन आपली रु्जराि करीत असते. खवड्या वळिे, दोऱ्या वळिे, 

मासेमारीकरता जाळी करिे, शतेी र्ाई-म्हशी-शळे्या-मेंढ्या पाळिे, खशकार करिे, मासे पकडिे, हातभट्टीची 
दारु काढिे, नमगदा पात्रातून जाण्याकखरता लहान होडर्ी करिे, धनुष्ट्यबाि, बािाचे पाते तयार करिे वर्ैरे 
लघुउयाधोर्ात ते रंु्तलेले असतात. खभल्लीिीही कामखर्री करीतच असतात. 

 
लुटारु खभल्ल एकयाने वाटसरंुना लुटत असतो. प्रखतकार करिे अशावळेी योग्य नसते. कारि त्याच्या 

आवाजाने आजूबाजूचे खभल्ल आपिावर दर्ड व बाि मारतात. त्याचं्या झोपडीतला ससंार र्खरबीचा, र्ाडर्ी-
मडकी, डबडी व क्वखचत एिाद दुसरी थाळी व घार्र एवढाच असतो. अंर्ावर कपडे कमीच. खभल्लीिीच्या 
अंर्ावर एिादे लुर्डे व खभल्लाच्या डोक्याला मंुडासे व कमरेला मोठी रंुद लंर्ोटी ! 

 
             



 

           

 
मयकयप्रदेशचा काही भार्, महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील चाळीसपंचेचाळीस मलैाचंी कचचोळी पट्टी व 

रु्जराथचा काही भार् असे खतन्ही राज्याच्या सरहद्दीवरचे जंर्ल म्हिजेच शूलपािीचे जंर्ल. 
 
शूलपािीच्या जंर्लात खभल्लाचंी काही र्ाव ेटेकड्यावंर ककवा टेकड्याचं्या पलीकडे वळिावर असतात. 
 
आम्ही घोंर्सा र्ाव सोडले. नंतर तोरिेडी, पढेु करईर्ाव प्रवास करत नमगदा खकनारी स्वयंपाक व 

भोजन करुन रात्रीचे मुक्कामाला खभल्लाचंी टापरी व शकेोटीचा आश्रय घेतला. 
 
त्या खदवशी माझ्या वखडलाचंी श्राद्धखतथी. नुसती दखक्षिा देऊ म्हटले तरी कनवठीला एक पैसाही 

नव्हता. आम्ही खदवसभर उपाशीच होतो. संयकयाकाळी भोजन म्हिून दोन-दोन र्ाकर िाल्ले आखि ईश्वराचे 
कचतनात घोंर्डीच्या आधारे झोपलो. 

 
खद. १२ ला आदोचा मुक्काम सोडला. उदयी नदीवर स्नान-संयकया-पूजा आदी कायगक्रम उरकून एक-

एक र्ाकर िाल्ला. पुढे लरे्च बुछार्ाव येथे खनघालो. 
 
रथसप्तमी हा नमगदा माईचा जन्म खदवस. त्या खदवशी नमगदा खकनाऱ्यावरील र्ावोर्ावी नमगदा भि 

आपल्या शिी व ऐपती प्रमािे पूजा करतात. आम्ही ९-२-७० लाच शूलपािीत प्रवशे केला. शूलपािी जंर्लात 
होतो तोपयंत, पूजेत हळद, कंुकु,कापूर, फुले, नैवयेाध यापैकी काहीच शक्य नव्हते. मानखसक दृष्ट्या आमचा 
नैवयेाध चालू होता. देवता ते र्ोड मानत होत्या. 

 
बुछार्ाव व नदी नंतर प्रवास करुन आम्ही संयकयाकाळी रहाना जुर्ािा र्ावी रात्रीचे मुक्कामाला थाबंलो. 

खभक्षा माखर्तली. लाकूड फाटा जमखवला. भाडंी जमवनू स्वयंपाक केला, भोजन झाले. 
 
झाकिी ककवा तवा काहीच जवळ नसल्यामुळे खकनाऱ्याजवळील िोलर्ट दर्डावंर पीठ खभजवनू 

हातावरच र्ाकर करिे व खवस्तवावर शकेिे असा आमचा स्वयंपाक होत असे. 
 
रात्री जुर्ािा येथे माईची प्राथगना करुन झोपलो. 
 

           
 
फेबु्रवारीच्या मयकयात जुर्ािा सोडले. चार खदवसापासून दीडदोन र्ाकरावंर सर्ळा खदवस काढावा 

लार्त असल्याने पढेु पाऊल टाकिेही जड जात होते. तशात काही खठकािी मार्ग अखतशय अरंुद होता, परंतु 
हपेश्वर मंखदर आल्यावर पोटभर िायला खमळेल या आशवेर मार्ग चालत होतो. 

 



 

           

पेंडरा मुक्कामी पोहोचताच उत्तर तीरावरील हपेश्वर मंखदराचे व्यवस्थापक, नावतूेन याते्रकरंुच्या 
संख्येप्रमािे खशधा पाठखवतात असे समजले. आम्ही नमगदेच्या खकनाऱ्यावर जाऊन मोठ्याने नमगदेहरचा आवाज 
देऊन तीन मूती आहोत असे साखंर्तले. सुमारे एक तासानंतर नावाड्याने खशधा आिून खदला पि तो फारच 
अपूरा होता. नावाड्याला आम्ही खतघेजि आहोत, असे समजल्यावर त्याने परत जाऊन भरपूर खशधा आिनू 
खदला. चार-पाच खदवसानंी भरपूर आखि व्यवस्स्थत जेवायला खमळाले. शूलपािी जंर्लाचा जवळ-जवळ 
पस्तीस मलैाचंा प्रवास खशल्लक होता. 

 
आमचा सहप्रवासी रामनारायि याला शकेोटी पेटखवण्यात िूप र्ंमत वाटत असे. परंतु शकेोटीची 

तेवढी िूप र्रजही नव्हती. त्याला आम्ही िूप समजाखवण्याचा प्रयत्न केला पि त्याचा काही उपयोर् झाला 
नाही. रामनारायिनी आम्हाला भाडंिोर ठरखवले. एकटाच खनघून रे्ला. खभल्लाचं्या झोपडीची उंची अर्दी कमी 
व वरती र्वत असे. शकेोटीमुळे झोपडीवरील र्वत पेटण्याची शक्यता असल्याने आम्ही रामनारायिला 
शकेोटीसाठी मना करीत होतो. 

 
दुसऱ्या खदवशी मी सकाळी आिलेली थाळी पेंडरा र्ावी पोहोचखवली व आम्ही दोघे - मी व दादा 

खनघालो. दादा पुढे व मी मारे् अशी मार्ग आक्रमिा चालली होती. 
 
हपेश्वरापासून पढुचे ३५ मलैाचें, जंर्ल चालण्याकखरता अत्यंत अवघड आहे. आतापयंत आलेला मार्ग 

चारं्ला होता असे वाटले. परंतु मारे् खफरिे नाही आखि थाबंिे योग्य नाही. आम्ही पुढे खनघालो. वाटेत 
भेटिाऱ्या खभल्लानंा खवचारले तेव्हा, येथून शूलपािी १४ कोस असल्याचे समजले. परवा संयकयाकाळी पोहोचाल 
असे साखंर्तले रे्ले. 

 
खभल्लाचंी वस्ती शोधून खभक्षा घेत पुढे खनघालो. दुपारी स्नान पूजा, भोजनाखद कायगक्रम लवकर 

उरकला. संयकयाकाळची प्राथगना व आरती केली. शलूपािी जंर्लाच्या प्रवासाबद्दल चौकशी केली व त्या मुिडी 
र्ावी खभल्लाच्या र्ावीच मुक्काम केला. 

 
प्रथम झोप शातं लार्ली पि उत्तररात्री ‘नमगदेहरच्या’ आवाजाने मला जार् आली. एक म्हातारा खभल्ल 

हातात काटकी घेऊन आकाश व आमच्याकडे पहात काहीतरी पुटपुटत होता. ही खक्रया थोडा वळे पाखहली. व 
मोठ्याने ‘नमगदेहर’ असे म्हिालो. त्याच्या साधनेत व्यत्यय आला असावा. तो म्हातारा नाराजीच्या स्वरातं 
‘नमगदेहर’ म्हित खनघनू रे्ला. त्याची चाहूल परत लार्ली नाही. मी मंद झालेली आर्टी प्रज्वलीत केली व 
पुन्हा झोपलो. 

 
मुिडी र्ाव सोडले. पुढे देिी र्ाव, ब्राह्मि र्ाव या खठकािी खभक्षा माखर्तली. पखरक्रमाचा या पुढील 

मार्ग िडतर आहे, याची जािीव वळेोवळेी होत होती. पखरक्रमेला खनघण्यापूवीच या सवग अडचिी जमेस धरुनच 
पाऊल टाकले होते. त्यामुळे नमगदा माई आम्हाला सहनशिी व बळ देईल यावर आमचा खवश्वास होता. 

 



 

           

संयकयाकाळपयंत शूलपािी महादेवाचे दशगन घ्यायचे, याच हट्ट् टाने चाललो. वाटेत एक माथूर राजपूत 
नावाची व्यिी आम्हाला भेटली. खतचाही मार्ग तोच होता. आम्ही वाटेत खभक्षा माखर्तली. पोटपूजा केली व मार्ग 
चालत होतो. दोन्ही तीरावर ताड-माडाचें वृक्ष होते. कोकिी देिावा खदसू लार्ला. पढेु रु्जराथ राज्याचे 
अरण्याखधपती शूलपािेश्वर मंदीर आहे. ते आम्ही बखघतले. त्या खठकािी आम्ही मुक्कामाला उतरलो. त्यावळेी 
दुपारी तीन ची वळे होती. जया एकादशीच्या मुहूतावर शूलपािी जंर्ल पार करण्यात आम्ही यश खमळखवले 
होते. आमच्या अर्ोदर वादखववाद घालून जािारा रामनारायि चार तासानंतर आला. त्याने उशीरा येण्याची 
कारिे साखंर्तली. आम्ही त्यावर काही बोललो नाही. ससा व कासवाच्या र्ोष्टीची मला आठवि झाली. मी 
त्याची चौकशी केली पि दादानंी त्याच्याशी काहीच बोलिे केले नाही. तरुि रामनारायिवर आम्ही मात केली 
होती एवढे मात्र िरे! मंखदराजवळ येताच श्री. दादानंा मी कडकडून खमठी मारली. दोघानंाही कठीि मार्ातली 
पखरक्रमा पूिग केल्याचा आनंद झाला होता. दोन खदवसात सत्तावीस मलैाची चाल झाली होती ! 

 
शूलपािेश्वराहून खनघालो. प्रवास र्ोरार्ाव धरि योजनेच्या भार्ातून सुरु झाला. जंर्ल संपले तरी 

रस्ता अजूनही जरा अवघडच होता. धरि योजना तयार होत असल्याची खचन्हे म्हिजे, नमगदेच्या पखरसरात 
खठकखठकािी पाढंऱ्या पट्ट् यांची आििी केलेली खदसत होती. वाट चालता-चालता मयकयेच आम्ही रस्ता 
चुकलो. पि शवेटी वळसा घालून र्ोराग्रामला येऊन पोहोचलो. दुसऱ्या खदवशी आम्हाला वसंतपूरा र्ावी 
भरपूर खशधा खमळाला. बऱ्याच खदवसानंतर आम्ही भरपूर भोजन घेतले. 

 
खद. १७ ला शूलपािी जंर्ल पार करण्यात यश खमळाले. शूलपािी जंर्लाचा प्रवास कसा कठीि 

मार्ाने करावा लार्तो, अपघात कसे घडतात वर्ैरे सूचना पखरक्रमा करिाऱ्या व्यिींकडून व स्थाखनक 
लोकाकंडून ऐकायला खमळाल्या. या सवग संकटानंा तोंड देत आम्ही रामपूरी घाटाजवळील मंखदरात मुक्कामाला 
आलो. चहा घेऊन मुक्काम केला. 

 
खद. १८ ला रामपूरी घाट सोडले. मारं्रोल येथे महादेव मंखदरात खशयकयाऐवजी आठ आिे खमळाले. नंतर 

पैसे, खशधा, चहा, वस्त्र, भाडंी, लाकूड फाटा हे सवग प्रवासभर खमळतच रे्ले. संयकयाकाळी आम्ही कंुभेश्वरला 
आल्यावर आम्हाला खवश्रातंी साठी जार्ा खमळावी म्हिून तेथील एका महंताना खवनंती केली. प्रथम एक 
बकऱ्याचं्या घािीने भरलेली जार्ा दािखवण्यात आली. त्यानंतर आम्ही महंतानंा पनु्हा चारं्ली जार्ा खमळावी 
म्हिून खवनंती केली. त्यावळेी त्यानंी आम्हाला एक रंु्फा दािखवली. रंु्फेची थोडीफार साफसफाई करुन आम्ही 
झोपी रे्लो. 

 
सकाळी एकाएकी दादा जोशी याचं्या व माझ्या अंर्ालाही िाज सुटु लार्ली. सवगत्र लाल फोड आले. 

त्याचा त्रास िूपच झाला. मलम वर्ैरे लावनू ते बरे झाले. अशी होती आमची खवश्रातंीची रंु्फा! 
 
खद. १९ ला कंुभेश्वरहून हनुमंतेश्वरला जाण्यास खनघालो. वाटेत येिारे नाले-िोरे चढत उतरत, 

हनुमानासारख्या उड्या मारत तेथे पोचलो. हनुमंतेश्वर म्हिजे महादेव. हे मंखदर मोठे आहे. तेथे यज्ञाची तयारी 
चालू होती. तेथेच र्ावातून खभक्षा आिून आम्ही स्वयंपाक-भोजन केले. रे्ले दोन खदवसापंासून मला फार 
अशिपिा जािवत होता. त्यात तळपायाचं्या भेर्ाचें रुपातंर जिमात झालेले. चालताना बोट व जिमा 



 

           

दुित, पि सारं्िार कुिाला! तसेच चालत खनघालो. नमगदा खकनारी नरिेडी र्ावाजवळ नावतूेन उंटानंा 
पैलतीरी नेण्याची जरा वळे रं्मत पाखहली. नावते उंटानंा चढिे जमत नव्हते, त्यामुळे मानव व उंट दोघाचंीही 
ताराबंळ उडत होती. सायकंाळी सुिदेव र्ावी पोहोचलो. तेथे र्ायकवाड सरकारच्या मालकीचे श्री सुिदेव 
(महादेवाचे नाव) मंखदर िूप मोठे आहे. पि तेथील व्यवस्थापक श्री. देशपाडें नुसतेच र्ोडबोले होते. रात्री 
मुक्कामाला चारं्ली जार्ा असूनही, भकास व पडकी ओसरी दािखवली. शवेटी जवळच्या माकंडेय मंखदरात 
आम्ही रे्लो. पुजारी महंत हनुमानदासजी यानंी मखंदरात चारं्ली जार्ा खदली व तेथील जवान जोडप्याने मला 
अर्त्यपूवगक चहा खदला व पायासंाठी व्हॅसखलनची बाटली खदली. 

 
खद. २० ला सुिदेव र्ावाहून खनघून दुपारी नमगदा खकनारीच्या कोटेश्वर मंखदरात पोचलो. तेथील पुजारी 

बाबा सदानंद महाराज नावाप्रमािे आनंदी व अर्त्यशील आहेत. भाडंी खशयकयापासून सवग सामान खदले. जेविे 
करुन खनघालो. पुढे खशसोद्रा र्ाव लार्ल. तेथील शतेकरी वर्ग सधन वाटला. पुढे वाट चुकलो. शवेटी 
सायकंाळी कार्थतक स्वामी मंखदरात पोहोचलो. हे मखंदर थोड्या जंर्ल झाडीत आहे. पि मंखदराची व्यवस्था 
चारं्ली आहे. पाण्यासाठी डंकीन र्ोल चाक खफरखवण्याची होती. पािी फार िोल असल्याने चाक खफरखवताना 
दम लार्ला. शवेटी थोडेसे पािी तेथे खमळाले. 

 
येथील घरामंयकये शिेानंी घर सारवण्याची पद्धत खनराळी खदसली. अधगर्ोल एकाला एक जोडलेले अशी 

एक रारं्. त्यानंतर एकािाली दुसरी रारं्, अशा तऱ्हेनी सुंदर अधग र्ोलाकार नक्षी सवगत्र खदसत होती. 
 
रु्मानदेव सोडून पुढे खनघालो. अंदाडा येथे दुपारचा मुक्काम केला. श्री. बयानी भाई दापंत्याने अर्त्याने 

सवग सामान खदले. स्वयपंाक-भोजन करुन पुढे खनघालो. र्ावात पते्र ककवा मनीऑडगर आली का पाखहले तर 
दादाचंी पते्र मनीऑडगर आली होती. माझे काहीच टपाल नव्हते. मला िूपच वाईट वाटले. 

 
रामकंुडाजवळच शेंदूर लावलेल्या खवष्ट्िू व र्रुड देवताचं्या छोया मखंदरात रात्रीच्या मुक्कामासाठी 

थाबंलो. डास फार होते. कडूकलबाची पाने व घोड्याची लीद जाळली. मंखदर स्वच्छ झाडले. व नंतर अंकलेश्वरी 
रामकंुडा पाशी रात्रीचा मुक्काम केला. पायाला पडलेल्या भेर्ामुंळे चालताना त्रास होतो. म्हिनू रात्री मलम-
लावनू झोपलो. 

 
खद. २५ ला अंकलेश्वर सोडले व टार रोडनी पढेु खनघालो. अंकलेश्वराहून आम्ही बलबला कंुडावर 

आलो. हे कंुड म्हिजे चमत्कारच आहे. या कंुडातले पािी िारट असून पािी िालून वर उकळी आल्यासारिे 
खदसते. पाण्यावर बुडबुडेही येतात. महादेव मंखदर, लहानसे दत्तमंखदर, र्ौरीशकंर महाराजाचं्या पादुका येथे 
आहेत. कंुडावर स्नान करुन भोजनाखद कायगक्रम उरकला. मुक्कामाचा आग्रह झाला. पि पे्रमाने खनरोप घेऊन 
उन्हातच आम्ही बलबला कंुड सोडले. बलकंुडाजवळ कश्यप ऋषींनी तपिया केली. या कंुडाला सूयगकंुड असे 
नावं आहे. हे मोठे तीथगके्षत्र मानतात. कानव्हा र्ाव व संयकयाकाळी सज्योदर्ारी खसद्धनाथ मंदीरात रात्रीचे 
मुक्कामाला थाबंलो. येथे मंदीराजवळच रुद्रकंुड आहे. 

 



 

           

                    
 
सज्योदला श्री. नाथुभाई भर्त याचें घरी सदावतग व श्री. काशीराम भर्वान याचेंकडे चार आिे दखक्षिा 

खमळाली ती घेऊन पुढे खनघालो. प्रवास काही काळ झाल्यावर हासोट र्ाव आले. र्ाव मोठे आहे. आम्ही 
खजविेश्वर महादेव मंखदरातल्या धमगशाळेत उतरलो. वमलेश्वर येथे राहाण्याची व खशधासामुग्री खमळण्याची सोय 
नसल्यामुळे हासोट येथे नावचेी प्रतीक्षा करीतच मुक्काम केला. उमेघाच्या खदवािानंी याते्रकरंुना खबनामूल्य 
पैलतीरावर जाण्यासाठी ही नाव ठेवली आहे. पुरेसे म्हिजे तीसपस्तीस याते्रकरु खमळाल्याखशवाय मात्र नाव 
सोडत नाहीत. काही वळेेला पधंरावीस खदवस देिील नावचेी प्रतीक्षा करावी लार्ते. आम्हाला ४-५ खदवस 
लार्ले. दखक्षि तीराची यात्रा सपूंन आता उत्तर तीराची पखरक्रमा सुरू झाली होती. चार-पाच खदवस हसोटा 
येथे घालवाव े लार्ले.या चार खदवसाच्या कालावधीत श्री. सेठ चंपतलाल कापडीया, तीन पखरक्रमावासी, 
स्वामी पखतत पावन, धीरजलाल पारीि, मनुभाई डॉक्टर असे अनेक लोक भेटले. त्यांनी आत्मीयतेने चौकशी 
केली. मदत केली. उयाधा सकाळी म्हिजे दोन तारिेला वमलेश्वरला जाण्याचे खनखित झाले. आम्ही त्या 
तयारीला लार्लो. 

 
२ माचग १९७० चा खदवस! आमची सवांची वमलेश्वरला जाण्यासाठी आज पहाटेपासूनच धावपळ सुरु 

झाली. लवकर सवग कायगक्रम उरकून आम्ही दहा जिानंी वमलेश्वराचा मार्ग धरला. एकूि आम्ही एकोिीस 
पखरक्रमावासी होतो. वारा अनुकूल असला तर नावचेा पंचेचाळीस मलैाचा प्रवास चार ते पाच तासात पार 
पडतो. वारा प्रखतकूल असला तर मात्र चोवीस तासखह लार्तात. आम्ही मयकयामवर्ीय मािसे म्हिून आम्हाला 
बारा तास पलैतीरी जाण्यास लार्ले. वमलेश्वराच्या मदंीराजवळच धमगशाळा आहे खतथे आज मुक्काम केला. 
वमलेश्वर छोटे र्ाव आहे. हासोटवरुनच सदावतग आिले होते. फि पानरे् (र्ाकर) केले. र्ूळाबरोबर िाल्ल.े 
पूिग खदवस व पूिग रात्र वमलेश्वरालाच मुक्काम केला. 

 
नावचेा प्रवास उयाधा सुरू होिार होता. नावेत प्रातः र्थवधीची कोितीच सोय नसल्याने या सवग र्ोष्टी 

आदल्याखदवशीच उरकाव्या लार्तात. वमलेश्वराच्या तलावावर सवग प्रातः र्थवधी आटोपून पूजा-अचा आटोपून 
आम्ही सवग पखरक्रमावासी रेती, खचिल तुडवीत दीड मलैानंतर नावजेवळ येऊन पोहोचलो. समुद्राची पूजा 
सवांनी खमळून केली. नमगदेहरच्या घोषात सकाळी दहा वाजता नाव सुरू झाली. पनु्हा दीडदोन तासानंतर नाव 
परत थाबंली. परत समुद्रपूजा झाली. रु्जराथी बाधंवानी पूजा साखहत्य पुरखवले. बरोबर घेतलेल्या खशऱ्याचा 
प्रसाद एकमेकानंा खदला. दाटीवाटी करुन बसलेल्या जारे्त पलैतीरी असलेल्या हरीकाधामची वाट पहात 
बसलो. 

 
नार्मोडी वळिे घेत आमची नाव चालली होती. सुकािू खफरले रे्ले की खशड बदलाव ेलारे्. अशावळेी 

नाव एका बाजूला कलत होती. नाव कलंडते की काय ह्या कल्पनेने जीवाचा थरकाप होत असे. मन 
रमखवण्यासाठी काकहनी भजने, अभरं् म्हिायला सुरुवात केली. त्यातल्या एका यात्रीने म्हटलेली भजने फारच 
सुंदर व आनंददायक वाटली. सवांचा जयजयकार चालला होता. रात्री अधंार पडल्यावर खदवसाच्या उजेडात 
खदसिारी र्ंभीर व भयानक दृष्ट्ये कमी होऊ लार्ली. परंतु मन मात्र स्वस्थ बसू देत नव्हते. 



 

           

 
शवेटी दहा वाजता नाव खकनाऱ्याला लार्ली असे नावाडी बाळू भाऊ यानंी सारं्ताच सवांच्या 

उत्साहाला उधाि आले. मात्र अजूनही प्रवास संपला नव्हता. अधा मलै खचिलाची वाट तुडवायची खशल्लक 
होती. हत्ती रे्ला होता. तेव्हा शपूेट जािे कठीि नव्हते. एका कंखदलाच्या अनुरोधाने एकमेकानंा आवाज देत 
आम्ही पस्तीस जिानंी मार्ग धरला. मी एकोितीसवा होतो. माझ्यासमोर पाढंरा शुभ्र पोशाि घातलेली व्यिी 
होती. त्यामुळे मी त्या व्यिीच्या पाठी राहून त्या अनुरोधाने चालत होतो. पडत. धडपडत, सामान व तोल 
सावरीत, अधंारातून, खचिलातून आम्ही सवगचजि वाटचाल करीत होतो. कसेतरी एकदा वाळवटंात येऊन 
पोहचलो. तेथेच काटक्या-कुटक्या जमवनू शकेोया पेटवल्या. दुपारी सोबत आिलेले र्ाकर िाल्ले. पािी 
प्यायलो आखि शकेोटीजवळच पथारी पसरून खनद्रादेवीच्या अखधन झालो. 

 
अती अवघड अशी ही दखक्षि तीराची पखरक्रमा ठरखवलेल्या खदवसात खजद्दीने पूिग केल्याचा आनंद काहंी 

औरच होता! 
 
*** 



 

           

     
उत्तरतीर यात्रारंर् 

 
खद. ४.३.७० ला नमगदा पखरक्रमाची दखक्षि तीराची आठश ेचार मलैाची वाटचाल सवग र्ोष्टींशी मुकाबला 

करीत पूिग केली व आज सकाळीच खवजया दशमीच्या सुमुहूतावर उत्तर तीराचं्या पखरक्रमेला प्रारंभ केला. 
मानखसक ताि बराच कमी होऊन उत्साह, जोम, आनंद वाढीस लार्ला होता. सकाळी आम्ही दोघाखंशवाय 
बाकी सवग पुढे मार्गस्थ झालो. आम्ही मात्र स्नान, संयकया, पूजा व स्वयंपाक व थोडे भोजन करुनच हरीकाधाम 
या देवस्थानाचं्या दशगनाला खनघालो. हरीकाधाम महादेव मंखदरात कपडीला तीन मुिे आहेत. आम्ही दशगन घेऊन 
रु्ळपािी घेतले व खनघालो. उन्हाचा तडािा जािवत होताच. 

 
जोरे्श्वर आंबोटा र्ावी आलो. खतथे थोडी खवश्रातंी घेतली. मला थोडी चक्करही आली. शरीरही 

सुस्तावले होते. तरीही चालतच होतो. रात्री कोलीयाडा र्ावी आलो. रघुनाथदास याचें घरी सदावतग घेतले. 
मंखदराच्या पजुाऱ्यानंी खदलेला चहा घेतला. थोडी हुशारी वाटली. रात्री तेथेच खवश्रातंी घेतली. 

 
रात्री दादाचंी व माझी र्रमार्रम चचा-वादखववाद झाले. त्याचा पखरिाम हमरीतुमरी पयंत झाला. वीस 

पंचवीस मािसे र्ोळा झाली. रात्रभर दोघेही तळमळतच होतो. आरंभी चौघेजि होतो. आता दोघेजि राखहलो. 
दोघानंाही एकमेकाचं्या साथीची आवश्यकता होती. उजडण्याच्या सुमारास मला जार् आली ती दादाचं्या 
ओक्साबोक्सी मोठ्याने रडण्याने. मी उठून त्यानंा समजाखवले. पूवगवत मनाने एकत्र आलो. सकाळी कोलीयाडा 
र्ाव सोडले. बैर्िी र्ावी येऊन सदावतग घेऊन केसरोल येथे श्रीराम मंखदराच्या आवारात नारे्श्वर मखंदरात 
दुपारचे मुक्कामाला थाबंलो. भोजनाखद कायगक्रम उरकून पुन्हा खनघालो. इकसालर्ाव, भारभतेूश्वर मखंदरात 
रात्रीच्या मुक्कामाला आलो. हे मोठे तीथगके्षत्र आहे. रात्री नमगदा मखंदराच्या ओसरीवर झोपलो. अंकलेश्वराची 
ज्योत चारं्ली खदसत होती. 

 
त्यानंतर भारभतेूश्वर वडर्ार्ावी, दुशानर्ावी असे मुक्काम पार केले. महादेव मंखदराच्या धमगशाळेत 

उतरलो. तेथे शातंीभाई पटेल यानंी आम्हाला उपवासाचे सदावतग खदले. नमगदेवर स्नान करुन उपवासाचे पदाथग 
खशजखवले व फराळ केला. खवश्रातंीनंतर कुकरवाज र्ावी आलो. तेथे चोवीस तास नामसप्ताह चालला होता. तेथे 
रहाण्याचा आग्रह झाला. पूजा, अचा, आरती, भजने जपजाप्य करण्यास भरपूर वळे खमळाला. जार्ाही चारं्ली 
होती. रात्री भजन चालू होते. स्वस्थ झोप लार्ली नाही. 

 
कुकरवाडा सोडण्यापूवी दादानंी स्वयंपाक केला. खशवरात्रीचे पारिे सोडून (भोजन करुन) पढेु 

खनघालो. पोस्ट ऑफीस मयकये रे्लो. खतथे माझी पते्र व मनीऑडगरी आल्या होत्या. िूप बरे वाटले. त्या मंडळींनी 
आमची चौकशी करुन आम्हाला चहा-कॉफी पाजली. माझी प्रकृती अधून-मधून ठीक नव्हती. दादानंी 
डॉक्टरानंा दािखवण्याची खवनंती केली. खतथे सवग प्रकारची मदत खमळत होती. मंखदराची रचना व व्यवस्था 
चारं्ली होती आम्ही मुक्काम केला त्या मंखदराचे नाव नवग्रह मंखदर. मी प्रकृती स्वास्थाकखरता औषध व पौखष्टक 
आहार सेवन करु लार्लो. रात्री महादेव नवग्रह मंखदरातच मुक्काम केला. 



 

           

 
आम्ही प्रवास करीतच होतो. भडोच हे नमगदा खकनाऱ्यावरील शहर. मात्र येथे नमगदा म्हिजे िाडीच 

आहे. भडोच र्ावातून कहडताना वडेेवाकडे रस्ते, अव्यवस्स्थत इमारती, पडकी घरे, कचऱ्याचे ढीर्, उघडे-
वाहते बघून मन उदास झाले. वातावरिामुळे खतथे रहािेही सुिकारक वाटले नाही. भडोच, झाडेश्वर, 
शुक्लतीथग व अंर्ारेश्वर अशी तीथगके्षते्र करीत १०.३.७० ला आम्ही नारेश्वरला पोहोचलो. रात्री मुक्काम मंखदरातच 
केला. या नारेश्वर मंखदराचा पखरसर, अवधूत घाट, येथील स्वच्छता सवगच काही वातावरि प्रसन्न करिारे होते. 
परंतु थाबंायला वळे नव्हता. 

 
खद. ११ ला आम्ही जरा उशीरानेच नारेश्वर मंखदरातून खनघालो. खतसोड, बकापूर, हाजीपुरा, कहोळा, 

फते्तपूर ग्यारोली र्ाव े घेत घेत खनघालो. कोठीया र्ावी सवग कायगक्रम उरकून भोजन व खवश्रातंी झाली. 
अंर्ारेश्वर मंखदरात आलो. मखंदर मोठे आहे. येथेच मंर्ळाने तपिया केली. मालसरला मुक्काम केला. 

 
त्यानंतर मालसरहून खसनोर र्ावी आलो. अनुसूया मंखदराजवळ आलो. नमगदा खकनारी फार प्राचीन व 

पौराखिक असे हे अनुसूया मंखदर आहे. मूती स्वयंभ ू आहे. अनुसूयेचे माहेर खसद्धपूर खचत्रकूट येथे आहे. येथे 
थोडी खवश्रातंी घेऊन पुढे खनघालो. वाटेमयकये आश्रम, मंखदरे लार्तच होती. आम्ही व्यास मंखदरात आलो. 
व्यासेश्वर व महादेव मंखदर तसेच बाकीच्या देवताचंी दशगने घेतली, बद्रीकेदार, काशीखवश्वेश्वर याचं्या प्रखतकृतींची 
मंखदरेही होती. व्यास मखंदराच्या समोर दखक्षितीरी सुिदेव मंखदर आखि र्ाव आहे. पंचपदी झाली. रात्री झोप 
घेतली. मुक्कामासाठी खतथेच राखहलो. 

 
कुबेर, बडीया र्ाव, बडवारा, मोखरया र्ावानंतर, तुळेश्वर, मनसाईदा, खतलकवाडा येथे आलो. भोजन 

केले. खवश्रातंी घेऊन परत खनघालो. छोटी-छोटी र्ाव ेपार करीत हाजरोली र्ावाजवळ अंबराईत, एकीकडे 
नरोत्तम भर्त नावाचे र्ृहस्थ राहतात, त्याचेंकडील झोपडीत मुक्कामाला रे्लो. चहा पान झाले. मस्त दुलई 
पाघंरुन छानपैकी झोप खमळाली. 

 
हंजरोलीचा (साजंोली) मुक्काम सोडून आठ वाजताच र्रुडेश्वरला पोचलो. तेथे धमगशाळेत आम्हाला 

एक िोली खमळाली. र्रुडेश्वर महादेव मंखदर र्ावाच्या उंचभार्ी पि एका बाजूला व लहानच आहे. इथला सवग 
िचग संस्थेमाफग तच केला जातो. नमगदा व र्रुडेश्वराचे दृश्य फारच सुरेि आहे. र्रुडेश्वर र्ाव मोठे नाही. तरीही 
शाळा, पोलीस स्टेशन, एस. टी. स्टँड, पोस्ट ऑफीस वर्रेै सवग आहे. व्यवस्था फारच चारं्ली आहे. येथे जास्त 
करुन महाराष्ट्रीयन व रु्जराती वर्ग      येतो. 

 
आम्ही परटी महादेव मंखदरात उतरलो. आम्ही सकाळी सदावतग घेतले. धमगशाळेत स्वयंपाक, भोजन, 

पत्रलेिन, पंचपदी वर्ैरे दैनंखदन कायगक्रम झाले. खतथे रु्रुजींना दत्तमंखदरात अखभषेक करावयास साखंर्तला. 
रात्री तेथेच मुक्काम केला. 

 
बार्डीया र्ावी, आखदत्येश्वर महादेव मंखदर आहे. येथे रात्रीचे मुक्कामाला थाबंलो. येथे सूयाने तपिया 

केली म्हिून याला आखदत्येश्वर महादेव म्हितात. 



 

           

 
प्रकृती अस्वास्थामुळे उत्तर तीरावरील शलूपािी जंर्ल टाकून रु्जराथेहून लाबंवरच्या मार्ाने 

जाण्याचे ठरले. आखदत्येश्वरला हात जोडून खनघालो. रात्री झरीया र्ावी मुक्कामाला आलो. 
 
झरीया नसवाडी र्ावाचा मुक्काम हलखवला. चालत-चालत बघाच्या र्ावी आलो. शाळेला सुटी 

असल्याने शाळेत मुक्काम. लाकूडफाटा, भाडंी जमवनू स्वयंपाक केला. स्नान पूजा उरकून भोजन केले व दुपारी 
४ वाजता खनघालो. संयकयाकाळी भारवा र्ावी अखश्वनी नदी खकनारी रोकडीया मारुती व खनळकंठेश्वर महादेव 
मंखदरात धमगशाळेत उतरलो खतथे रात्रीचा मुक्काम केला. 

 
              

 
खद. १५ माचग : होळी पौिीमेचा खदवस होता. लवकर उठून स्नान संयकया, स्वयपंाक करुन एस.टी. स्टँड 

र्ाठला. कवाट ते छोटा उदेपूर एस.टी.त बसलो. सकाळी ९।। वाजता छोटा उदेपूरला पोचलो. र्ावची रचना 
चारं्ली असून मोठ्या तलावामुळे, जास्तच सुरेि व रम्य वाटले. १२।। वाजता थोडी पोटपूजा करुन परत एस. 
टीने पुढे खनघालो. 

 
आम्ही कवाट ते खचिलदा हा सत्याशंी मलैाचा प्रवास बसने केला. प्रवासात असताना खभल्लाचं्या 

झुंडीच्या झुंडी बाजारहाटाकखरता येताना खदसल्या. लाल लुर्डे नेसलेल्या खभल्लीिी व खनळा ककवा लाल 
फेटेवाले खभल्ल ही रंर्संर्ती डोळ्याला सुिावह वाटत होती. ढोल-पावा वाजखविे, माडी-दारु घेऊन कझर्िे 
असे प्रकार पहायला खमळत होते. 

 
खभल्लाचंा होळी हा मोठा सि. अशावळेी ते दारु खपऊन धंुद झालेले असतात. आपापसातील भाडंि तंटे 

याचवळेी सुरु होतात. अशावळेी लूटमारही होते. जीवही काहीवळेा र्मवावा लार्तो. तेथील स्थाखनक लोकानंी 
ही माखहती खदल्याने कवाट ते खचिलदा हा सत्याशंी मलैाचंा प्रवास आम्ही बसने केला. 

 
खचिलयाधाला मुक्काम केला. या इथे तीन रात्री मुक्काम केला. या मुक्कामात नमगदा मंखदराचे पुजारी 

चाफेकर यानंी िूपच मदत केली. दखक्षितीरावर शलूपािी जंर्लात प्रवशे करण्यापूवी आम्ही आमचे बरेचसे 
सामान खभलिेडा येथे ठेवले होते. खचिलदा येथे आल्यावर सकाळीच तेरकसर् याचेंकडे एक मनुष्ट्य पाठवनू 
खपशव्या मार्वल्या. त्यात सामान पूिगपिे होते. बाकीचा वळे खफरण्यात, भजने म्हिण्यात वर्ैरे जात होता. 

 
खचिलदा र्ावात होळीच्या सिाखनखमत्याने नाच-र्ािे-दारु खपऊन कझर्िे चालूच होते. पहाटेच्या 

सुमारास होळी पेटखवण्याचा इकडे प्रघात खदसला. होळीचा लाल रंर् दोन खदवसानंी ओरसला. 
 
तीन रात्री व दोन खदवसाचं्या मुक्कामानंतर आम्ही सकाळी खचिलदा महादेव मंखदर सोडले. उत्तरतीरी 

प्रवास चालू. राजघाट पूल मारे् टाकला. आता सामानाचे ओझे जािव ू लार्ले. बरीच र्ाव े मारे् टाकत 



 

           

मलवाडा र्ावी पोचलो. रात्रीच्या मुक्कमासाठी एक्कल बारार्ावी येथील खशक्षक पढंरीनाथ कौंकडण्य याचं्या 
प्रायमरी शाळेत थाबंलो. 

पखरक्रमेत खभक्षा मार्िे, भाडंी जमखविे, पखरक्रमेची वाटचाली बाबत चौकशी करिे, वर्ैरे कामे मला 
चारं्ली जमत असत. 

 
सखरकपुरा नंतर नलनायर्ावी रामाचे देवळाजवळ पुजारी बाबाचं्याकडून थोडी भाडंी घेऊन स्वयंपाक 

केला. भोजन झाल्यावर थोडा आराम करुन उन्हातूनच पुढे खनघालो. एका म्हाताऱ्या खभल्लाने आम्हाला मार्ग 
दािखवला. मार्ग फारच काटेरी होता. बरेच अतंर चाललो तरी आमचे योजलेले खठकाि येत नव्हते. अधंार पडू 
लार्ला.तेव्हा नमगदा खकनाऱ्यावरच्या एका वृद्ध दापंत्याने आमची अर्त्याने सोय केली. त्याचे नाव मोहनकसर् 
ठाकूर त्यानंी आम्हाला र्रम चहा खदला. शतेातले ककलर्ड कापून खदले. आरती व पंचपदी झाली. आवाज 
चारं्ला लार्ला. रात्री शातं झोप लार्ली. 

 
खद. २७ ला पढेु खनघालो. नमगदा खकनारा सोडून माडंवर्डरेवा कंुडाकडे चाललो. दोन-तीन फलांर् 

रे्ल्यावर शकंर धारेश्वर महादेव मंखदर, हनुमान मंदीर, नमगदा मंदीर व कुद्रन कंुड आहे. त्या कंुडातून बारामखहने 
एक धार वाहाते. आम्ही येथून चहा घेऊन खनघालो. वाटेत देवताचंी दशगने घेतली. काडी र्ाव े पार करुन 
पर्ारार्ावी प्रायमरी शाळेत मुक्कामाला थाबंलो. 

 
रात्री श्रीराम मंदीरात मुक्काम केला. काल रार्कर ढोल, बाज्या भजन वर्ैरे र्ावात चालूच होते. 

सकाळी पर्ारा राम मंदीरातून खनघालो. श्री. फत्त ूखकसन खनरोप देण्यास आमच्या बरोबर एकदीड मलै आले. 
खचडी नदी नंतर खपपल्यािंुट-खपपली-अहेिास र्ावी तेथील र्ावकऱ्यानंी मुद्दाम बोलावनू सदावतग व चहा 
खदला. 

 
काली बाबडी र्ावी श्रीराम मंखदरात मुक्कामाला उतरलो, श्रीराम, लक्ष्मि, सीता मूती मोठ्या होत्या. 

मंखदराच्या मार्ील बाजूस पजुारी राहतात. त्यानंी खशधा, लाकूडफाटा व भाडंी खदली. खढर्ाऱ्यावरुन र्ोवऱ्या 
आिल्या. नंतर स्नान, संयकया, पूजा, स्वयंपाक व भोजन झाले. 

 
दखक्षि तीरापेक्षा उत्तर तीरी चालण्याचे प्रमाि आमचे घसरत चालले. आरामाकडे कल झुकू लार्ला. 

दादासुद्धा थकलेले खदसू लार्ले. आज रंर्पंचमी. येथेच मुक्काम करण्याचे ठरले. 
 
खद. २९.३.७० ला याच वषी अष्टखवनायक दशगन पदयात्रा केली होती. त्याचे स्मरि झाले आखि त्या 

आठविीनेच सकाळी काळी बावडी राम मंखदराचा खनरोप घेऊन खनघालो. सदावतग चहा घेत मार्गस्थ झालो. 
कोयला बादकी चौकी जवळ पोहोचलो. बदावर्ाव जंर्ल सुरु झाले. माडंवर्डचा डोंर्र खदसू लार्ला. या 
भार्ात कचच व खिरण्याचंी झाडे पुष्ट्कळ आहेत. जंर्ल, घाट, चढि चढत माडंवर्डाजवळ पोहचू लार्लो. 
वाटेत मी थोडासा थकलो. भकूही लार्ली होती. दादानंा खवश्रातंीची आवश्यकता वाटली नाही. ते नेहमीच्या 
सवयीप्रमािे चालत राखहले. मी मात्र थोडेसे िाऊन भकू शातं केली. पुढे खनघालो. वाटेत वरुन एक दर्ड 
आला. दादाचं्या पायाला लार्ला. आम्हाला भीती वाटली. आम्ही जलद र्तीने चालू लार्लो. पि पुढे असे 



 

           

कळले की, खिरिीची फळे िायला वानरे येतात. त्यानंा दर्ड मारले जातात. त्यातला दादानंा एक दर्ड 
लार्ला असावा. 

पूिग घाट चढून आम्ही वर पोहोचलो. प्रथम सोनर्डची पडीत तटबंदी, मोठा तलाव, पाढंरी मोठी 
इमारत खदसली. आम्हाला सोनर्ढचे दृश्य उदास वाटले. मी खनळकंठेश्वर मंखदरापयंत जाऊ शकत नव्हतो. िूप 
थकलो होतो. ऊन फारच कडक होते. आम्ही वरुनच खनळकंठेठेश्वराचे दशगन घेतले. व टाररोडने माडंवर्ढ 
र्ावाकडे खनघालो. रिरिीत उन्हातून बरेच पढेु रे्लो. तेव्हा र्ाव आले.  

 
जुने पडीत वाडे, दर्,े मखशदी, मके्क याचें छान दशगन झाले. अजूनही काही इमारती चारं्ल्या स्स्थतीत 

आहेत. आम्ही र्ावातून शवेटच्या भार्ातील मोठ्या श्रीराम मंखदरात मुक्कामाला रे्लो. हे मंखदर साडेंआठश े
वषांपूवीचे आहे. श्रीराम, लक्ष्मि व सीता याचं्या संर्मरवरी मूती आहेत. पि सुबकपिा मुळीच नाही. येथे 
रामनवमीला यात्रा भरते. 

 
राहण्यास चारं्ली जार्ा खमळाली. सदावतग खमळाले. स्नान, स्वयंपाक, भोजन, आराम सवग 

देवडीजवळील पडवीत झाले. रात्री झोपही चारं्ली लार्ली. 
 

          
 
सकाळी आम्ही माडंवर्ड सोडले. सुमारे ३ मलैावर असलेल्या रुपकंुडावरुन (त्याचे समोर रुपमतीचा 

महाल आहे) पढेु रस्ता होता. रुपकंुडानंतर पुढील मार्ग कडा तुटलेल्या भार्ातून उतरिीवरुन होता. जि ू
पाताळात जायच होत! आमच्या सोबत एक म्हातारा पखरक्रमावासीही होता. 

 
माझ्या पाठीवर सामान, एका हातात काठी व दुसऱ्या हातात पाण्याची बरिी होती. चालताना 

पाठीवरचं सामान कमीजास्त हलले तर तोल जायची भीती. अशा स्स्थतीत अनेक खठकािी तर िाली बसून 
एक एक पाऊल उतराव ंलार्लं. हा अवघड मार्ग पार करावयाचा ठरखवल्याने, कुठे खवश्रातंीला थाबंलो नाही. 
शवेटी पूिग िाली आलो. त्यावळेी माडं्यापंासून िालचा भार् मला नाहीच, असं वाटू लार्लं. हळूहळू सपाट 
मार्ावरुन भरै फलांर् चालल्यावर माझ्या पायात चेतना आली. 

 
वाटेत एक मोठा तलाव व वाहत्या पाण्याची दलदल पार केली. आता खवश्रातंीची िूप र्रज वाटत 

होती. पि जवळच एिादे मोठे र्ाव असेल या आशनेे चालत होतो. तशात थोडा रस्ता चुकलो. पि सोबतच्या 
म्हाताऱ्याने मार्नू आवज खदल्याने, आम्ही मारे् येऊन योग्य मार्ग धरला. शवेटी बटुी नदी ओलाडूंन डाबंरी 
रस्त्यावरुन पाय भाजत मायकवा ही रु्लजार र्ावी पोहोचलो. रात्री मारुती मखंदरात वस्तीला आलो तर, खतथे 
जिु उंदराचंी सभा भरिार होती. कारि अनेक उंदीर िालून वर, वरुन िाली अशी धावपळ करीत होते. 

 



 

           

पहाटेच रु्लजार सोडले. दुपारी महेश्वर र्ावी आलो. सौ. माखिक सुभेदारकडे मी एकटाच ‘नमगदे हर’ 
म्हिून खतच्या घरी आलो. सवग सुभेदार कुटंुबीय अर्त्यशील व धार्थमक वृत्तीचे खदसले. त्यानंी मािूस पाठवनू 
सामानासह दादानंाही घरी आिले. 

 
 

               
 
खद. १ एखप्रलला महेश्वर घाटावर कलर्ाचगने होतात, त्याचंी पद्धत मी पाखहली. काही संस्कृत श्लोक 

म्हित सफाईने कलर् तयार करुन ती लरे्च तादूंळ लावनू पाटावर ठराखवक अतंरावर केलेल्या िळग्यात ते 
ठेवत. अर्दी यंत्रवत सवग खक्रया सुरु होत्या. त्यातं पूजेबद्दल आस्था व आपलेपिा वाटत नव्हता. 

 
सुभेदाराकंडे सौ. माखिकने उत्तम जेवि, रु्लकंद, मोरावळा वर्ैरेचा िुराक व पूिग खवश्रातंी घ्यायला 

लावली. डॉक्टरानंा प्रकृतीही दािखवली. महेश्वरला देवी अखहल्याबाईंचा भव्य पतुळा, २७फूट लाबंीचा भाला, 
देवळे, घाट, दरबाराची जार्ा, वर्ैरे तीन खदवसातं सवग पाखहले. आराम, व्यवस्स्थत जेविे यामुळे आमच्या 
प्रकृतीही जरा सुधारल्या. महेश्वरचा अखहल्यादेवीचा घाट म्हिजे रम्यता, शातंी व पाखवत्र्य याचंा संर्म असलेले 
रमिीय स्थान आहे. 

 
सुभेदार मंडळींचा पे्रमळ खनराप व खदलेली भरपूर खशदोरी घेऊन खनघालो. या पखरक्रमा याते्रत 

नामनर्र, हुशरं्ाबाद, जबलपूर, ओंकारेंश्वर व महेश्वर या सवग खठकािी घरोबयाच्या मुक्कामी आराम व समाधान 
वाटले. महेश्वर नदी, नंतर लाडवी र्ावावरुन र्ाधंी नदीजवळ आलो. 

 
तेथे दुपारी श्री दत्तमखंदरात अण्िाजी जोशी यानंी अर्त्याने त्याचें रु्रु स्वामी फाटक शास्त्री याचं्या 

पुण्यखतखथ खनखमत्य होिाऱ्या भोजनाचे आमंत्रि खदले. आम्ही अण्िानंा एक पंचा व तादूळ देऊन नमस्कार केला. 
आतापयंतच्या पखरक्रमेत अशिपिा जािवत होता, तरी मानखसक स्वार्थ्य व आनंद याचंी वाढ होती. 

 
श्री. अण्िाजींचा खनरोप घेऊन ऊन्हातून पुढील वाट चाललो होतो. लक्कडपूलचा ओढा मारे् टाकला. 

त्यावळेी समोरुन एका िूप मोठ्या र्ोिपाटाच्या झोळीत उंटाचे खपलू ठेवनू, ती झोळी बासात अडकवनू दोन 
व्यिी रस्त्याने येत होत्या. उंटाचे र्ोखजरवािे खपलू तोल साभंाळत बसले होते आखि त्याची आई मारू्न चालत 
येत होती. दृश्य मजेदार खदसत होते. 

 
रात्री धर र्ावी श्रीराम मंखदरात मुक्कामाला थाबंलो, माझ्या दोन्ही तळव्यानंा फोड झाल्याने चालताना 

त्रास झाला. तसेच डाव्या पायाच्या आरं्ठ्याचे नि र्ळून पडले. जास्त चालीच्या वारीत यापूवीही पायाच्या 
बोटाचंी निे अनेकदा र्ळून पडली होती. 

 



 

           

बरलाय र्ाव सोडून दुपारी मुक्कामाला बडवाद र्ावी आलो. तेथील नारे्श्वर कंुड मोठे्ठ चौकोनी असून 
त्याचे पािी फार स्वच्छ, रुचकर व सतत वहात असते. यात दोनदोन फुटी मासे आहेत. कंुडात मयकयभार्ी 
महादेव मंखदर व जरा बाजूला मारुती मंखदर आहे. येथे राममंखदर असून त्याच्या मारे् बयाशंी वषांचे जोर्ळेकर 
महाराज राहतात. त्याचंी भेट झाली. सतेज उंचेपुरे, ताठ व सडसडीत असलेले श्री. जोर्ळेकर वदेपठिात 
पारंर्त आहेत. ऐन उमेदीत त्यानंी हखर्ार ते रामेश्वर अशी सात वळेा र्ंर्ा कावड नेली होती. त्यानंी परदेश 
प्रवासही केलेला आहे. 

 
सकाळी नारे्श्वर सोडले. जंर्लातून चढउतार करुन नमगदाखकनारी एकातं स्थळी असलेल्या कोटेश्वर 

महादेव मंखदराचे दशगन घेतले. नंतर बराच अवघड मार्ग चालून कोठावा येथे सनातन वैखदक ऋषीकंुड आश्रम 
(नमगदा व कावरेी संर्माजवळ असलेला) येथे मुक्कामाला थाबंलो. सोमवती पवगिी खनखमत्याने, येथे बरेच 
याते्रकरु जमले होते. आम्ही स्नान, पूजा, जेवि आटोपून आश्रमाचे नवीन बाधंकाम बखघतले. तेथून ओंकार 
माधंाता र्ाव, ओंकारेश्वर टेकडी मखंदर व नमगदा कावरेी संर्म हे मनोहर दृश्य बखघतले. रात्री खवजेच्या खदव्यानी 
त्याची शोभा अखधकच वाढली. कोठावा आश्रमात संस्कृत अयकययनाची व्यवस्था असून ती योजना मोठ्या 
प्रमािात वाढखविे आहे, असे समजले. 

 
या आश्रमाची इस्टेट शतेजखमन, रु्रे वर्ैरे बरीच मोठी आहे. नमादाखकनारी ईश्वरकचतनात शातंपिे 

काळ कंखठता यावा म्हिनू स्थापन केलेल्या आश्रमाचंा व्याप काही खठकािी इतका वाढखवतात की मूळ उदे्दश 
बाजूलाच राहतो. उलट र्ृहस्थाश्रमी असिाऱ्याचा ससंार सुटसुटीत व आटोपशीर असल्याने आश्रमापेक्षा घरीच 
तो ज्यास्त शातंपिे इश्वरकचतन करु शकेल, असे मला वारंवार जािवते. 

 
                

 
वषग प्रखतपदेचा खदवस! चैत्र शुद्ध १ शके १९९२! सकाळी मुिमाजगन करुन कडूकलबाचा पाला िाऊन 

सवांना नववषाच्या शुभेच्छा खदल्या व आश्रम सोडला. संयकयेची चोवीस नाव े येथे न घेता, कावरेीच्या उत्तर 
तीरावर ओंकारेश्वराच्या मारे् असलेल्या चोवीस अवतार देवस्थानाचें दशगन घ्याव,े असे ठरवनू आम्ही चालू 
लार्लो. प्रारंभी अयकया मलैाचा मार्ग चारं्ला होता. नंतर िडकाळ, र्ोटाड कपाऱ्या असलेल्या मार्ाने दीड मलै 
चाललो. शवेटी एका उंच टेकाडावर आलो पि तेथून सुळका िाली रे्लेला होता. त्यावरुन जािे शक्यच 
नव्हते. सकाळी माखहती देिाऱ्यानंी हा अवघड मार्ग आहे, हे साखंर्तले नव्हते. शवेटी पनु्हा अधा मलै मारे् 
आलो. नमगदा कावरेी संर्मावर िूप याते्रकरु जमले होते. पि आम्ही दुसऱ्या खकनाऱ्यावर दोघेच होतो. वाटेत 
एकही व्यिी भेटली नाही. दाट जंर्ल होते. कायाकुयातून मार्ग शोधत दखक्षि खदशवेर लक्ष ठेवनू आम्ही 
वाटचाल करीत होतो. पि २४ अवतारापंैकी एकाही अवताराचे दशगन होईना. शलूपािी जंर्लातून प्रवास 
करीत होतो, ती आठवि झाली. शवेटी बऱ्याच उखशरा दमलेल्या आम्हाला खशद्धकूट हे खकल्लेवजा जैनमंखदर 
खदसले. तेथे सवग व्यवस्था चारं्ली होती. पि आम्हाला आश्रय खमळिार नाही असे समजले. शवेटी अधा मलै 
असलेल्या चोवीस अवताराकंडे खनघालो. वाटेत जरा वळे थाबंून कलबाचं सरबत घेतलं आखि शवेटी चोवीस 
अवताराचें खठकाि र्ाठले. 



 

           

 
वास्तखवक अनेकजि या खठकािाहून नमगदापखरक्रमेस प्रारंभ करुन येथेच पखरक्रमा पूिग करतात. हे र्ाव 

लहान आहे. येथील अनेक मूतींचा व देवळाचंा खवयकवसं झालेला आहे. हे स्थान उदास व फार मार्ासलेले 
वाटले. त्यामुळे या स्थानाखवषयी माझा अपेक्षाभरं् झाला. आता या स्थानास सरकारी कुलुप लावलेले आहे. 
त्यामुळे जवळच असलेल्या महादेव मंखदरातून पखरक्रमा आरंभ करतात. या खठकािाहून दोन वषांपूवी पखरक्रमा 
सुरु केलेले चार सख्िे भाऊ पखरक्रमा पूिग करुन येथे आज सायंकाळी येऊन पोचले. त्याचंी आमची भेट 
झाल्याने सवांनाच आनंद झाला. त्या भावाचंी  नावं े- सवगश्री. शभं ूर्िेश प्रसाद, माधव प्रसाद, महादेव प्रसाद, 
खशवनी उपायकयाय, मुक्काम, मपुराबाद- खजल्हा- जळर्ावं, पूवग िानदेश हे चारही भाऊ चारं्ले मराठी बोलत 
होते. 

 
थोडा रस्ता चुकल्यामुळे (अनेकजि येथे रस्ता चुकतात असं कळलं) मारे् पुढे करीत कपपळर्ावावरुन 

सीता वन या पूवा नदी काठी असलेल्या जंर्लातील र्ावात आलो. येथे र्ावापासून जरा दूर एका छोया 
टेकडीवर श्रीराम, लक्ष्मि, भरत, शत्रुघ्न, सीतामाई, लव-कुश, वखशष्ठ व मारुती याचं्या संर्मरवरी मूती 
असलेले एक मोठे मंखदर आहे. मंखदराच्या आवारात मारुतीची आििी एक मोठी मूती असून, दोन्ही कभतीवर 
बऱ्याच देवदेवताचं्या दर्डी मूती आहेत. येथे याते्रकरंुना पूिग सदावतग खमळते. या देवस्थानाची जवळ-जवळ 
ऐसी एकर जमीन असून पचास हजाराचे लाकडाचे उत्पन्न आहे. येथील सीताकंुडात नमगदेच्या वाहत्या पाण्याची 
स्वच्छ धार आहे. आजुजूबाजूला मोठे वृक्ष असून वातावरि शातं व आल्हाददायक वाटले. खपपरी या र्ावाजवळ 
हे सीतावन आहे. 

 
सीतावनानंतर चौदा खक. मीटर अंतर कच्च्या रस्त्याने चालून नमगदाखकनारी असलेल्या धारडी र्ावात 

पोचलो. येथे नमगदा नदीच्या अनेक लहान व एक मोठी धार असा सातधारा धबधबा आहे. धबधबयािाली एक 
मोठा डोह असून त्यात अनेक तऱ्हेचे बाि खमळतात. िडकाचंी रचना व प्रवाहाची खवखशष्ट र्ती यामुळे या 
डोहाजवळचे पािी भोवऱ्यासारिे खफरत असते. तेथेच अनेक उथळ व िोल लहान मोठे िळरे् आहेत.या 
भोवऱ्यात दर्ड पडले की सारिे खफरत असल्याने कालातंराने अंडाकृती बािाचंा (खशवकलर्) आकार येत 
असतो, अशी माझी कल्पना आहे. काही िळग्यात मासे खदसले. काही दरडीतून खहरव्यार्ार दुवा उर्वल्या 
होत्या. आठदहा वषांची तीनचार मुले कपारीवर बसून मासे पकडीत होती. एकून धबधबयाचे दृश्य मनोहर 
असले तरी र्ंभीर वाटत होते. मला सकाळी लो बलड पे्रशरचा त्रास जािवल्यामुळे थकवा वाटत होता. त्यामुळे 
आम्ही येथील धमगशाळेत मुक्काम केला. महादेव मखंदराचे पुजारी व व्यवस्थापक श्री. र्ंर्ाराम वैष्ट्िव स्वभावाने 
चारं्ले होते. 

 
सायकंाळी येथे देवीची एक खमरविूक आली. दोन पर्डी घालेले मुिवटे व दोन देवीचे मुिवटे यानंा 

पूिग पोशाि घातले होते. अंर्ात आलेल्या बाईसमोर पायघड्या घातल्या होत्या. बऱ्याच खस्त्रया डोक्यावर कलश 
घेऊन आल्या होत्या. खमरविूकीत ढोल, ताश,े खपपाण्या होत्या. नाचे व सोंर्ाड्या र्ािी म्हित नाचत होते. या 
मूतीचे त्यानंी नमगदेत खवसजगन केले. 

 



 

           

धारडी कंुडाहून खनघून पे्रमर्ढला जेवि व आराम करुन पुढे खनघालो. िाडी नदी, मर्रवाडी नदी 
ओलाडंली. येथे नमगदानदीचे पािी खकती स्वच्छ आहे याची कल्पना येऊ लार्ली. जसजसे वर चाललो 
तसतशी नदीतील पाढंरी माती खदसू लार्ली. प्रवाह मोठा होता तरी पाण्याचा रंर् खनमगळ, खहरवट स्वच्छ, 
पारदशगक खदसू लार्ला. आम्ही भेटिेडा या चारपाच टपरे असलेल्या वस्तीपाशी पोचलो. तेथे नदीवर अधा 
तास थाबंलो. खनमगळ प्रवाहातील माशाचं िेळिं पहाताना मन प्रसन्न झाले. वाहत्या नदीचे पािी एवढे स्वच्छ 
क्वखचतच खदसते. नदीतील पात्रात चनुिडी सारिी पाढंरी माती होती. त्यामुळे खनसर्गखनर्थमत मत्सालय 
पहायला खमळाले. 

 
पहाटेच मेटिेडा सोडले. पाच मलैावरील तीन कनेरी येथे पंजाबी झोपडीत सदावतग घेतले. जवळच्या 

ओढ्यावरुन स्नान करुन पािी आिले व स्वयंपाक केला. इतक्यात हासंोटला भेटलेले जुने चार पखरक्रमावासी 
येथे भेटले (महात्मा, पतीतपार्ल वर्ैरे). या मंडळींसह दुपारीच आम्ही पुढे खनघाले. आज पाय चारं्लेच पोळत 
होते. जंर्ल असूनही ऊन लार्त होते. वाटेत वाघ नाही, पि त्याची खवष्ठा व पाऊले खदसली. दमून भार्नू 
आम्ही खतन्ही साजेंला श्री. राम अवतार जाठ, अंधारवाडी, पोष्ट-बडकेश्वर, ता. हरसूर, खजल्हा िाडंवा (पूवग 
नेमाड) याचेंकडे पोचलो. या दापंत्याने आम्हा ंसहाजिाचें अर्त्याने आखतर्थ्य केले. रात्री महुवाच्या फळाचंा उग्र 
व र्ोडसर वास येत होता. अथंरुिावर व सवगत्र महुवाच्या फळाचंा सडा पडला होता. 

 
            

 
खकटी घाटावरून जंर्ल झाडीने नमगदाखकनाऱ्याने सहा मलै चालल्यावर जोर्ा फॉरेस्टचा भार् 

लार्ला. नमगदेच्या मयकये एका बटेावर येथे टेकाडावर फते्तहर्ड नावंाचा जुना खकल्ला व जवळच वस्ती लार्ली. 
दखक्षितीराहून जेव्हा आम्ही प्रवास केला. तेव्हा कुठे स्वयपंाक करून दुपारी थाबंलो ते स्थान येथून खदसत होते. 
२१ जाने. ७० ला आम्ही तेथे होतो. 

 
        

 
राम नवमीच्या खदवशी तनिाननंतर कनार्ावं, सोटीनदी, राजोरर्ावं वरुन बार्दीनदी ढोपरभर 

खचिलातून पार केली.संर्मावरील राधाकृष्ट्ि आश्रमात न थाबंता द्रोिाखर्री व र्दाधारी मारोती जवळच्या 
पारावर मुक्कामाला थाबंलो. स्नान व स्वयंपाक झाल्यावर मारुतीरायाजवळ बसून रामचंद्राची दोन पदे म्हटली 
व बरोबबर दुपारी १२ वाजता जयजयकारात रामजन्म साजरा केला. (मार्ील वषी अष्टखवनायक पदयाते्रत 
कसहर्डावर रामजन्म साजरा केला होता. त्यावळेी भाऊ सोमपुरकर बरोबर होता त्याची आठवि आली.) 
दुपारी थोडा आराम करून पढेु खनघालो. पाय फार पोळत असल्याने मधेमधे थाबंाव ेलार्ले. नंतर मात्र जोरदार 
वावटळ उठली. पावसाचाही रंर् होता. मंडलेश्वर, नवाडार्ावं, बजवाडार्ावं करीत बािर्ंर्ानदीनंतर बरीच 
चाल केल्यावर सायकंाळी ७।। वा. नेमावरला खसद्धनाथ मंखदराच्या धमगशाळेत पोचलो. 

 



 

           

दुसरे खदवशी नेमावरला खवश्रातंी घेतली. खसद्धनाथ मंखदरामार्ील एका मठीत रहािारे स्वामी खवश्वनाथ 
प्रकाश हे सतेज, भारदस्त व तेजःपुंज शरीराचे, उत्तम र्ायक, सवांशी पे्रमळ वार्िारे व परोपकारी म्हिून येथे 
प्रखसद्ध आहेत. त्याचंी भेट झाल्याने आनंद झाला. तसेच शुक्लतीथावर भेटलेले श्री. सु. अ. केळकर याचंीही 
मठीत भेट झाली. 

 
नेमावर खसद्धनाथ मंखदर नमगदेच्या उत्तर तीरावरील नाभीस्थान आहे. येथे बरीच मंखदरे व घाट आहेत. 

संयकयाकाळी हंडीयाकडून पूल ओलाडूंन एक बराच मोठा उंटाचा ताडंा आला. बरोबर र्ाढवाचंा व हजारोंच्या 
संख्येने मेंढराचंा व बकऱ्याचंा कळपही चालला होता. चालताना सवांच्या पावलाचंा खवखवखक्षत आवाज येत 
होता. िूप धूळही उडत होती. बऱ्याच बैलर्ाड्यामंयकये ससंारी सामान व त्यावर मुले व खस्त्रया बसल्या होत्या. 

 
मी दोन तीन जिानंा खवचारण्याचा प्रयत्न केला. पि ‘इधरसे आये और इधर जा रहे है’ या आशयाची 

उत्तरे खमळाली. 
 
एवढ्या मोठ्या खवखवध प्राण्याचं्या कळपाची रािि कशी करत असतील? त्यानंा र्वत, झाडपाला कसा 

खमळत असेल? त्या सोबत भटकत असिाऱ्या कुटंुब कखबल्याची व त्याचं्या पालनपोषिाची काय व्यवस्था 
असेल, असे अनेक प्रश्न मनात घोळवत बऱ्याच वळेाने मी धमगशाळेत परतलो. नेहमीप्रमािे पंचपदी म्हिनू नंतर 
मोकळ्या र्च्चीवर र्ाढ झोपी रे्लो. 

 
            

 
पखततपावन व सहकारी’ ब्रह्माडंघाटापयंत आमचे सोबत रहातील असे त्यानंी साखंर्तल्यामुळे मला बरं 

वाटलं. या मंडळींच्या सोबतीमुळे प्रवास चारं्ला व अखधक वरे्ाने होऊ लार्ला. जामनोर, कंुडर्ावं, र्ोतीनदी, 
संर्मावरून पुढे आलो. मी सवांपेक्षा थोडा मारे् होतो. खकचलीर्ावंी नमगदेच्या खचिलात एक र्ाय फसली होती. 
आमचे तीन पखरक्रमावासी सहकारी खतला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताना मला खदसले. खचिलात र्ाय 
बऱ्याच वळेेपूवी फसलेली खदसत होती. मीही मदतीला पुढे आलो. बरीच मेहनत करुन र्ाईला खचिलातून 
काढून रेतीवर आिले. खतला जोंधळ्याचे पीठ याधाव ेअसे महाराज म्हिाल्यामुळे मी जवळील पीठ थाळीत घेऊन 
त्याचे र्ोळे केले. प्रथम र्ाय तोंड उघडायला तयार नव्हती. नंतर हळूहळू ती रवथं करू लार्ली. दादानंी 
खतला रु्ळाचा िडा खदला. खतची जरावळे सेवा करुन, खतला वाळूत बसवनू मर् आम्ही हातपाय धूवनू पढेु 
खनघालो. ‘माझी पुण्याई िचग होउंदे पि र्ाईला खजवतं ठेव’. अशी पखततपावन महाराजानंी नमगदेला प्राथगना 
केली. ककेरी नदी संर्म पार करुन ७॥ च्या सुमारास आम्ही बडीछी पारनेर र्ावी मुक्काम केला. 

 
दुपारी उन्हामुळे पाय फार पोळत. तशात वाट जरा अवघड होती. एकीकडे नमगदेचा प्रवाह व बाजूला 

उंचवटा अशावळेी एका झाडाच्या बुंयकयातून जाताना पाय अडकून मी पडलो. पि सुदैवाने हाताला झाडाची 
फादंी लार्ल्याने वाचलो. 

 



 

           

             
 
२१ एप्रील. हनुमान जयंती ! पहाटेच नमगदा तीरावर पतीत पावन मंडळी मुक्कामाला होती. खतथे मी व 

दादा रे्लो. उर्वत्या सूयाचे दशगन केले. राम व मारुतीरायाचें भजन म्हित आम्ही हनुमान जयंती साजरी 
केली. पुढे वाटचाल चालू ठेवतानंा हा मार्ग फार अवघड आहे, हे वारंवार जािवत होतं. नमगदाप्रवाह स्वच्छ 
होता. पि घाट नसल्यामुळे आंघोळीकरता पाण्यात जपून उतराव े लारे्. सात धाराच्यापुढे भार्नेर नमगदा 
संर्माजवळ, औदंुबराच्या झाडािाली दुपारी मुक्कामाला थाबंलो. स्नान, संयकया, पूजा, स्वयंपाक व जेविे 
झाल्यावर आराम करत असतानाच भार्नेरनदीकडून एक मोठा दोनश ेउंटाचा ताडंा येताना खदसला. ताडं्याला 
नमगदेचा उतार पाहून पखलकडे नेताना रिवालदाराची ते्रधाखतरखपट उडत होती. पि त्यानी अर्दी छोया 
बच्च्यानंासुद्धा पखलकडे नेले. ही र्ंमत पहाण्यात माझी दुपार केव्हा ंसरली त्याचा मला पत्ताच लार्ला नाही. 

 
पखरक्रमावाले साधुसनं्याशी लहान मुलानंा पळवनू नेतात अशी हूल उठल्याने आम्हाला या बाजूच्या 

प्रवासात जास्त त्रास झाला. आश्रय शोधण्यासाठी बरेच कष्ट पडत. या पाश्वगभमूीवर रात्री महू र्ावंी मुक्कामाची 
जार्ा शोधताना एका र्रीब शतेकऱ्याने आम्हाला त्याच्या घरी जार्ा खदली. दोन खदवसापूवीच त्याच्या घरातील 
लहान मुलाचे खनधन झालेले होते. त्या शतेकरी कुटंुबाच्या मनाचा मोठेपिा लक्षात रहाण्यासारिा होता. 

 
उत्तर तीरावरील प्रवासाला सुरुवात झाल्यावर उन्हाळा वाढू लार्ला होता. अनवािी पायानंी उन्हाची 

चाल, िडकाळ मार्ग आखि सामानाचं ओझं या सोबत पायानंा लहानमोठ्या जिमा होत होत्या. त्यामुळे दादानंा 
आखि मला फार अशिपिा जािवत असे. रात्री पायानंा मेिाचे मलम ककवा व्हॅसलीन मी खनयखमत लावत असे. 
त्यामुळे पाय सकाळी जरा बरे असत. पि थकव्याचे काय? शवेटी मी रु्ळाच्या पाण्यात रात्री तयार केलेल्यातले 
र्ाकर पहाटे िाण्यासाठी ठेव ूलार्लो. पहाटे र्ाकर िाऊन खनघाल्यामुळे थोडा उत्साह वाढत असे. दुपारी 
पोटभर जेवि व रात्री परत १॥/२ र्ाकर व खमळाल्यास चहा घेिे, असा आहार सुरू केल्यामुळे मला थकवा 
कमी वाटू लार्ला. खशवाय वाटेत खमळिारा नैसर्थर्क िुराक म्हिजे फळे, पाला व कचे्च दािे वर्ैरे तोंडी लाविे 
असे. 

 
जोशीपुरा र्ावं सोडल्यानंतर नमगदाखकनाऱ्याचा मार्ग फारच कठीि होता. जंर्लझाडी, खनमगनुष्ट्य रस्ता 

व अत्यंत अवघड पाऊलवाट, यातून जाताना दोन वळेा तोल जाऊन िाली पात्रात पडतो की काय असे 
वाटले. बघवाड्याजवळ खकनाऱ्यावर वरच्या बाजूला एक बंदूकधारी आमच्या मार्ावर बसलेला खदसला. 
मनातून थोडी भीती वाटली. पि त्याने काही केले नाही. 

 
रामनर्र नंतर दखक्षितीरी तवा नदीचा संर्म लार्ला. येथे कवयकय पवगताची सावली काहंी खवखशष्ट 

खदवसातं नमगदा पात्रात पडते. त्यावळेी येथे मोठी जत्रा भरते. तेव्हा नमगदेत स्नान करण्याचे फार महत्व असते 
अशी माखहती कळली. र्ंजर्ाव, मढावन करून रात्री बनेठा र्ावंी श्रीराम मंखदरात मुक्कामाला थाबंलो. 

 



 

           

नादनेर र्ावं मारे् टाकून भारकच्छ या र्ावी आलो. येथे भरुृ् ऋषींनी तपिया केली अशी आख्याखयका 
कळली. येथे सदावतग घेतले. त्यात सातूचे पीठ बरेच खमळाले. स्वयंपाक, जेवि करून पुढे खनघालो. सायकंाळी 
खबशरे र्ावी पोचलो. अंधार पडू लार्ला, पि वस्तीसाठी आश्रय खठकाि खमळेना. र्ावंाबाहेर बाजूला 
नमगदाकाठी एका मंखदराजवळ आलो. तर मंखदर अर्दीच िराब स्स्थतीत होते. शवेटी खनमगनुष्ट्य अशा नमगदा 
खकनारी एका आंबयाच्या झाडािाली मुक्काम करायचे ठरले. खतथे बाजूलाच एक लग्नाचं वऱ्हाड थाबंलं होतं. 
नमगदेवर हातपाय धुवनू पािी खपऊन आलो. त्यावळेी कळलं की हे वऱ्हाड रात्रभर इथे राहिार आहे. 
लग्नघराची सोबत खमळाल्याने आम्हाला बरं वाटलं. एक पेरोमकॅ्स व बैलर्ाडी या मंडळींजवळ असल्याने त्या 
खनजगन, अंधाऱ्या जारे्चे रुप बदलले. आम्हीही खनधास्तपिे रात्री आराम केला. 

 
                

 
सकाळी खभलाखडयाहून तेंदूनी नदी, खपपरी र्ावं, सरी र्ावावरुन मारं्रोल र्ावंी आलो. तेथील 

श्रीराममंखदरातल्या बाबाजींची मनोवृत्ती चारं्ली वाटली नाही. त्या बाबाजीने दादाशंी उर्ाचच वाद घातला. 
‘इतक्या लवकर सहा मखहन्यात, नमगदा-पखरक्रमा पूिग करिे शक्य नाही, तुम्ही िोटे सारं्ताहात,’ असे त्याचें 
म्हििे होते. बलबला कंुड पाखहले का, वर्ैरे प्रश्नही खवचारले. आम्ही त्यानंा आमच्याजवळील दािला 
दािखवला. पि ते त्यानंा फारसे पटले नसाव.े कारि थंडाई छानने चालू असल्याने बाबाचं्या अंर्ात खतचा 
संचार झाला असावा असे आम्हास वाटले. रात्री बरहार्ावंी मुक्काम केला. पतीतपावन आखि मंडळींची 
ब्रह्माडंघाटावर पखरक्रमा संपिार होती. त्यावळेी आम्ही तेथे पोचाव,े अशी त्या मंडळींची इच्छा होती.ही मंडळी 
आमच्या थोडे पुढे मुक्कामाला असत. या प्रवासात मंखदराजवळ भर्व्या ककवा लाल रंर्ाच्या यकवजासोबत खहरवा, 
लाल, पाढंरा अशा वरून िाली क्रमाने पटे्ट असलेला यकवजही लावायची पद्धत खदसली. 

 
बहरा र्ावाहून खनघालो. वाटेत केतूने तपिया केली, त्या केतूधामानंतर िाडनदी, सुलतानर्जंवरून 

बोरासला आलो. येथे िूप मोठे व चारं्ले श्रीराममंखदर असून येथील संस्कृत पाठशाळेत १८ खवयाधाथी 
खशक्षिासाठी राखहले आहेत. खद. २९ ला रामपुरार्ावंी मुक्काम होता. येथील काहंी मंदीर घरासारिीच बाधंलेली 
आहेत. त्यावर कळस ककवा खशिर नसते. 

 
सकाळी रामपुराहून खनघालो. खहरापुरनंतर करोंदार्ावंी खहरवीर्ार वाडी, पे्रमनारायि याचंा वाडा व 

तर्डा घोडा खदसला. सहज मुनीमाजवळ िाव्यासाठी काही खमळेल का याचंी चौकशी केली. तो म्हिाला, 
‘घोडा रोज २४ मलैाचंी दौड करू शकतो. त्यामुळे त्याला रोज १॥ पाव तुपाचा िुराक आम्ही देतो.’ पि 
आम्हाला मात्र खतथे खशधाच काय पि रु्ळाचा िडाही खमळाला नाही. तेथील एका बार्वानाने मात्र आम्हाला 
दोन कचे्च कलमी आंबे खदले. रात्री खबलघरी येथे एका वाड्याच्या ओयावर मुक्काम केला. 

 
                   

 



 

           

एखप्रल संपून मे मखहन्याच्या पखहल्या आठवड्यातील खदवस. खबलथरी सोडून खसमखरया, बाऱ्हाहर्ावं, 
कन्हैयार्ावं, छत्रापूरवरून पुढे खनघालो. आज ब्राह्माडंघाटावर लवकर पोचायचं होतं. त्यामुळे वाटेत कुठे 
खवश्रातंीला थाबंलो नाही. दोन शतेे ओलाडूंन पुढे रे्लं की ब्राह्माडंघाट लार्तो असं कळलं होतं. टाररोड  
आला. पाय पोळू लार्ले. झाडाचं्या सावलीचा आधार घेत पुढे जात होतो. पि ब्राह्माडंघाट काही येईना. वाटेत 
लार्लेल्या चौरापाटा र्ावंी मुक्काम करावा असे वाटू लार्ले. पि धमगशाळा चारं्ली नव्हती. व स्वयंपाकासाठी  
लाकूड फाया पासून जमवाजमव करण्यालायक र्ावंाची पखरस्स्थती नव्हती. तेथे आम्ही चहा घेतला व 
खवश्रातंी घ्यायचं ठरखवलं. तेवढ्यात एक यात्री खदसला. तो म्हिाला ‘चला बाबाजी येथून १॥ मलैावर 
ब्राह्माडंघाट आहे.’ थोडा र्ूळ िाऊन पािी खपऊन भर उन्हात त्याच्याबरोबर खनघालो. पाय फार पोळत होते, 
म्हिून दोन वळेा र्ोिपाट बाधंण्याचा प्रयत्न केला. पि जमलं नाही. शवेटी फुफाटा टाळत दर्डावंरुन, 
पानावंरुन चालत ब्राह्माडंघाटावर पोचलो. मोठ्या वडाच्या पाराजवळील धमगशाळेत ओसरीवर पोचलो, तेव्हा 
दुपार झाली होती. पूजा, स्वयंपाक, जेवि व थोडी खवश्रातंी झाल्यावर आम्ही पतीत पावन मंडळींची चौकशी 
केली. त्यावळेी एक वृद्ध नानाजी म्हिाले  हा,ं व ेआये थे और कलही यहाँ से चले र्ये!  

 
इतक्या लवकर पोचून कढई व भोजन, पूजा करून ही मंडळी येथून खनघून रे्ली, याचे जरा आियग 

वाटले. त्यामानाने आम्ही फारच मारे् राखहलो हे खसद्ध झाले. रात्री जवळच चालू असलेल्या यज्ञ मंडपात 
कुिीतरी कहदी भजन म्हित होते. भजन म्हिण्याची ढब, आवाज व चाल ऐकून मला हासंोट येथील 
एकतारीवाल्या पटेलबाबाचंी आठवि झाली. जिू तेच इथे भजन म्हिताहेत, असं वाटलं. खतन्ही साजेंला श्री. 
प्रभाकरपंत सरदेसाई हे चोवीस अवतारापासून महाखशवरात्रीला पखरक्रमेला खनघालेले र्ृहस्थ भेटले. 

 
आम्ही ब्राह्माडंघाटाला पूिग खदवस खवश्रातंी घेतली. श्री र्िपतराव चौधरी याचें घरी मुक्कामाला जार्ा व 

पूिग सदावतग खमळाले. कपडे दुरूस्ती, पते्र खलखहिे वर्ैरे कामे आरामाने पूिग केली. दुसरे खदवशी ब्रम्हाडंघाटातून 
खनघायचे ठरखवले होते. सकाळी तयारीही केली. तोच आमचे पखरक्रमावासी खमत्र ‘पखततपावन व मंडळी’ 
आलेली खदसली. ते रात्री उखशरा ब्रह्माण्डघाटाला पोचल्याचे त्यानंी साखंर्तले. म्हिजे आम्ही दोघा 
म्हाताऱ्यातले तारुण्य आजमावण्याचा हा दुसरा योर् आला. पूवी रामनारायि हा तरुि असाच आमच्यापूवी 
खनघालेला आमच्या नंतर चार तासाने श्री शूलपािेश्वर मंखदरात पोचला होता. 

 
खपलानिा, खहरिपूर, बुरशीर्ावंावरून र्ोलकार्ावंी पोचलो. तेथील र्ोकवदर्ीर र्ोस्वामी फारसे 

खशखक्षत नव्हते. पि रहािी व खवचार थोर वाटले. रात्री रामपुरार्ावंी मुक्काम केला. श्री प्रभाकर सरदेसाई तेथे 
आले. ते काही खदवस आमच्या बरोबर पखरक्रमा करिार म्हिाले. 

 
कोरपानी र्ावं, खपठोरा, बाबरीया मुर्खर वरार्ावंानंतर डोंर्रर्ावं येथील मािनलाल लोहार याचें 

कारिान्याच्या आवारात, त्यानंी फार आग्रह केल्याने, मुक्काम केला. श्री मािनलाल हे कुशल कारार्ीर असून 
अत्यंत मेहनती खदसले. त्यानंी स्वतः पखरक्रमा केली होती. मात्र त्याचं्या तरुि मुलात त्याचंी धडाडी खदसली 
नाही. श्री मािनलाल यानंी आमची व्यवस्था चारं्ली केली. 

 



 

           

रोखहिीर्ावं, अमोघार्ावं, खहरापूर वरून पुढे चाललो असता मार्ील टेकडीवरील बाबाजींनी सत्तूचे 
सदावतग घेण्यासाठी आम्हाला आवाज खदला. परत मारे् जाऊन टेकडीवर रे्लो. बाबाजींनी खतघानंाही र्ूळ व 
सत्तचेू पीठ खदले. बाबाजींची छोटीशी मठी, छोटा बर्ीचा व आश्रम चारं्ला वाटला. 

 
पुढे हखरिीनदीतून (जबलपरु खजल्हा) जुर्पुरार्ावंी आलो. दुपारी मुक्कामासाठी जार्ा खमळाली नाही. 

पुढे पावलार्ावंी एका प्रायमरी शाळेत व्हराडं्यात थाबंलो. र्ावंातून सदावतग आिले. रात्री बरबटी र्ावंातील 
शवेटच्या घराच्या अंर्िात रात्री मुक्काम केला. अमावस्या होती. त्यामुळे घराच्या कभतीना सफेदी देिे सुरु होते. 

 
बरबटीवरून झालोन र्ावंी आलो. प्रकृती जरा बरी नव्हती. झालोन र्ावंी सदावतग खमळाले पि 

स्वयंपाक व आराम करायला जार्ा खमळाली नाही. शवेटी नमगदा खकनारी एका उंच टेकडीवरील ओसाड 
मारुती मंखदराच्या जवळ जार्ा स्वच्छ करून स्वयंपाक, जेवि व खवश्रातंी घेतली. पािी आिण्यासाठी 
चढउतार करावा लार्ला. याचा त्रास झाला. पुढे सायंकाळी कुसली र्ावंी रात्रीचा मुक्काम केला. इतका 
उन्हाळा असूनही नमगदेला खमळिाऱ्या अनेक लहानमोठ्या प्रवाहानंा, झऱ्यानंा िळिळत पािी वाहताना 
खदसले. 

 
ती. दादा व सरदेसाई ‘जबलपुरला येिार नाही’. म्हिाले ते दुसऱ्या मार्ाने भेडाघाटला रे्ले. मी 

कुसली र्ावं, उमखरया, नटवारा करुन खद. ८ मे ला कुडनर्ावंी िुशालकसर् ठाकुराचं्याकडे मुक्कामाला थाबंलो. 
दोन खदवसापंासून त्याचं्या मेहुण्याची प्रकृती र्ंभीर होती. पि त्यानंी साखंर्तले, ‘आपि पखरक्रमावासी. आपि 
जार्ा शोधत कहडिे आम्हाला पसंत नाही. तेव्हा ंयेथेच मुक्काम करा.’ 

 
                        

 
नंतर जबलपूरला जाण्यासाठी पहाटेच खनघालो. भाचा खच. अच्युत पराजंपेकडे चार खदवस िूप आराम 

केला. सौ. शुभंाने अर्त्याने केलेल्या सेवमुेळे माझी प्रकृती िूपच सुधारली. पायाचे कमी झाले. नव्या उमेदीने 
खद. १३ मे ला धमासा र्ावंी जाण्यास सायंकाळी जबलपूर सोडले. 

 
खद. ७ मे पासून १२ मे पयंतचा प्रवास (कुसुलीर्ावा पासून जबलपूर पयंतचा) नमगदा खकनारा सोडूनच 

झाला होता. आखि पढेुही जोर्ीखटकरीया पयंत १० खदवसाचंा प्रवास पक्क्या रस्त्याने, जवळच्या मार्ाने 
करावयाचे ठरखवले म्हिजे १६ खदवस नमगदेचे स्नान वा दशगन होिार नव्हते. 

 
धमासा, खपपखरया, खतलसानी, महर्वा, सरवाही, रु्रैय्या हे मुक्काम करत खद. १९ मे ला पुढे खनघालो. 

पुढे शहपूर र्ावंी चमरकंुडीनदीच्या काठावरील मखंदरात रे्लो. हे स्थळ एका बाजूला असल्याने शातं वातावरि 
होते. पि या मखंदराचे व्यवस्थापक र्ेंदालालजी महाराज हे स्वामी असूनही तामसी वृत्तीचे व उद्धट होते. मी व 
दादा दोघेही तापट त्यामुळे आमचे त्याचं्याशी थोडे िटकलेच. त्यानंी थोडा खशधा खदला होता. लाकडे मात्र 
रार्ाने अंर्िात फेकली. आम्ही पखरक्रमावासी म्हातारे असलो तरी लाचर नाही, हे त्यानंी जािले. आम्ही 



 

           

लाकडे उचलली व खशधाही घेतला. मात्र येथे पािी न खमळाल्याने िोदलेल्या झऱ्यातून र्ढूळ पािी आिले. 
पुढे कसदा नदीवर स्नान केले. दादानंाही आता थकवा जािव ूलार्ल्याने आमचा प्रवासाचा वरे् कमी झाला 
होता. सायंकाळी दुसऱ्या एका बाबाजींनी आम्हाला भाजलेली बलेफळे खदली. मला हे िायाध आवडले. आज 
मंुर्ळ्यानंी फार त्रास खदल्याने रात्री झोप नीट झाली नाही. 

 
खवक्रमपूर र्ावंी पूिग मुक्कामाला थाबंलो होतो. आज मार्ात हल्याचें दोन कळप खदसले. पैकी ६३ 

हल्याचंा एक कळप बुंदेलिंडातून सव्वा मखहन्यापासून खनघून खबलासपूरला १५ खदवसानंी पोहोचिार असे 
कळले. दुसरा ७९ हल्याचंा कळप झाशंीपासून पंचवीस खदवसापूंवी खनघालेला खबलासपूरलाच जािार होता. 

 
खवक्रमपूर र्ावाच्या शवेटी एका धमगशाळेत मुक्काम केला. जबलपूरपासून ११७ खक. खमटरवर हे र्ावं 

आहे. अजून ११६ खक. मीटर अंतर अमरकंटकला पोचण्यासाठी चालाव े लार्िार होते. खवक्रमपूर धमगशाळा 
सोडली. दुपारी मुक्कामाला कुठेही सोय झाली नाही. शवेटी घुनसी नदी जवळील एका दारूभट्टीत रे्लो. त्यानंी 
आपलुकीने जार्ा व भरपूर सदावतग खदले. अजून काही लार्ले तर सारं्ा असेही साखंर्तले. नदीच्या पात्रातील 
पाण्यात स्नान केले. स्वयपंाक झाडािालीच केला, पि पावसाचा रंर् खदसल्याने भट्टीचे सामान ठेवण्याची 
मोठी झोपडी होती तेथे जाऊन जेवि केले. तेथे कडवट, उग्र आखि थोडासा र्ोडसर वास येत होता. दादानंा 
वासच येत नसल्याने त्याचंा प्रश्नच नव्हता. आििी एक पखरक्रमावासी तेथे आला पि वासामुळे तो खतथून 
खनर्ून रे्ला. मला मात्र खनघनू जावसेे वाटले नाही. उलट मी तेथे भट्टीची रचना पाखहली. 

 
           

 
घुनसी नदी-शाहपुराहून खनघालो. धमनर्ावं, न्यसूापौंडी, माखडआकलावरून पुढे खनघालो. जोर्ी 

खटकखरया घाट उतरत असता लाबंनू नमगदा नदीचे दशगन झाले. सोळा खदवसानंंतर नमगदा स्नान होिार म्हिनू 
मला आनंद झाला. घाट सपंता संपता एक पदयात्री आमचेकडे येताना खदसले. जवळ आल्यावर पाहतो ते 
प्रभाकर सरदेसाई होते. जबलपुरपासून त्याचंी आमची भेट झाली नव्हती. दुपारी आम्ही जोर्ी खटकखरया 
र्ावंाबाहेरील एका धमगशाळेत थाबंलो. त्यावळेी खतथे ‘पखतत पावन महाराजाचंी’ पुन्हा भेट झाली. मी त्यानंा 
साखंर्तले की आम्ही ३ जूनच्या दरम्यान अमरकंटकला पदयात्रा पूिग करु. त्यावळेी तुम्ही तेथे कढईकरीता ं
अवश्य याव.े रात्री मुक्कामाला आम्ही देवरा र्ावंी नमगदाखकनारीच्या उंच टेकडीवरील देवी मंखदरात थाबंलो. तेथे 
श्री सीतारामजी केरळवाले महाराज खदसण्यात सवगसाधारि पि अयकयात्मात अखधकारी असलेले सत्पुरूष 
भेटले. तसेच श्री. खशवचरि शुक्ल हे रु्जराथी ब्राह्माडं रे्ल्या वषीपासून येथे मुक्कामाला आहेत. २४ लािाच्या 
र्ायत्री पुरःचरिाचा त्यानंी संकल्प केला असून आििी दोन वषानी तो पूिग होईल असे ते म्हिाले. (घरचे 
संसारी असून त्यानंा बायको, मुले आहेत.) ते खदवसभर बराच जप करतात. सायंकाळी आरती झाल्यावर मौन 
सोडतात. रात्री ८ वा. त्याचें मौन सपंल्यावर त्याचें सोबत र्ोष्टी झाल्या. त्यानंी स्वतःकरता केलेल्या भाजीपुरीत 
आम्हालाही भार्ीदार केले. रात्री अचानक पाऊस आल्याने झोपेकरता रंु्फेजवळची िोली मला खमळाली. 

 



 

           

कदडोरी, लुटर्ावं, उदरी र्ाव करून दुधी र्ावी आलो. आज पािी व खभक्षा दोन्हीची वानवाच होती. 
दादा व सरदेसाई दोघेही खभक्षा मार्ण्यास खनघाले होते. दादानंा व मला दोघानाहंी जास्तच थकवा जािव ू
लार्ल्याने पािी, लाकडे र्ोळा करिे, सदावतग आििे व स्वयंपाक या र्ोष्टींचा त्रास जास्त जािवू लार्ला. 
मात्र सरदेसाईंची मदत असल्याने थोडे बरे होते. आमच्या दोघाचंाही पखरक्रमा ठरल्या खदनाकंालाच पूिग 
करण्याचा खनधार असल्याने, खकतीही त्रास झाला तरी नाऊमेद होत नव्हतो. आजचा सवग प्रवास र्ोटाड व 
िराब मार्ाने झाला. 

 
दुधीर्ावंा नंतर ग्राम खवजापुरी येथे स्नान, स्वयपंाक, जेवि व थोडा आराम करून पढेु खनघालो. अयकया 

पाऊि तासात पावसाची जोरदार सर आली. प्रायमरी शाळेत असलेल्या र्ायी व बकऱ्या यानंा बाजूला करून 
खतथे जरा वळे थाबंलो. सायकंाळी कचराटोला या र्ावंी एका शाळकरी मुलाने त्याच्याघरी मुक्कामाला यायचा 
आग्रह केला. त्याचे वडील श्री. बन्सीलाल कलार यानंी चारं्ली सोय केली. रात्री आरती, पंचपदी हे दैनंखदन 
कायगक्रम आटोपल्यावर पडवीत झोपलो. 

 
पावसाचा रंर् होता म्हिून सूयोदयानंतर कचराटोला सोडले. तेढी नमगदा संर्मावरील तेढी, लालपूर, 

काचंनपूर नंतर खशवालाघाट येथे श्री. धारानर्री १०८ श्री रामदासजीच्या आश्रमात मुक्कामाला थाबंलो.कपपळ, 
वड, कडूकलब, आम्रवृक्ष व आवळा ही पाचं झाडे असतील त्याला पचंवटी म्हितात. येथे बरीच झाडे होती. 

 
खशवाला घाट येथे सोमनाथाची रंु्फा नदीत आहे. वरून खदसत नाही. नमगदेच्या प्रवाहात िूप मोठ्या 

हत्तीच्या पायाचा निासखहत िोल आकार (पोकळ पाय) खदसतो. त्यात उत्तरवाखहनी महादेवाची कपडी आहे. 
पाण्यात रंु्फात आििी दोन खठकािी मोठ्या िळग्यात अशाच प्रवाहाने तयार झालेल्या नैसर्थर्क महादेव कपडी 
आहेत. नमगदेच्या उत्तर तीरी नीलर्ंर्ा व दखक्षि तीरी नार्नाथ र्ंर्ा असून येथे खशवरात्रीला मोठी यात्रा भरते. 

 
खशवालाघाट येथे पाऊस आल्याने उखशरा खनघाव े लार्ले. नीलर्ंर्ा, पात्रा र्ावावरून घर्रा टोला 

(टोला याचा अथग र्ावाचे बरेच खवभार् एकत्र असिे. एक एक र्ावी असे ७/८ टोला असतात.) वरून बरेच पढेु 
रे्ल्यावर धमेडी र्ावंी मुक्कामाला आलो. वाटेत काही संयोर्ी नयाधा (ज्या नमगदेपेक्षा रंुद पात्राच्या व मोठ्या 
प्रवाहाच्या) खदसू लार्ल्या. 

 
तसेच सकाळपासून दूरवरच्या डोंर्राचं्या रारं्ा खदसू लार्ल्या. लहान मोठे िोल वा उथळ नाले, नयाधा, 

जंर्लझाडी व चढावमार्ग असा मार्ग होता. भीमकंुडी र्ावंी कालपासून रामधून चालू असून तेथे भोजन खमळेल, 
असे र्ावंकऱ्यानंी साखंर्तले. आता नमगदेचं पात्र फारच खकरकोळ खदसू लार्लं होतं. रात्रीचा मुक्काम भीमकंुडी 
र्ावात केला. 

 
                   

 



 

           

हराटोलावरून, खमरीग्राम मार्े दमदमर्ावी पोहोचलो. र्ाव अर्दी ओसाड व छेटे होते. तेथे नमगदा 
नदी शोधावीच लार्ली. लहानशा ओढ्यासारिी होती. येथूनच कखपलधारेला जायचं असं दादानंी 
सुचखवल्याप्रमािे, स्नान व पूजा, जेवि करून पुढे खनघालो. बराच मार्ग चालल्यावर उजवीकडील झुकत्या 
पाऊलवाटेला लार्लो. दोन फलांर् चालल्यावर लक्षात आले की आम्ही रस्ता चुकलो. परत मारे् येऊन 
फाटाफटीला(पाऊल वाटेच्या प्रारंभापयंत) आलो. वाटेत एकही व्यिी भेटली नाही. आम्ही आपले कखपलधारा 
शोधत चाललो होतो. अचानक श्री. सरदेसाई म्हिाले ‘कखपलधारा बरीच मारे् रे्ली’. त्यामुळे थोडी खवश्रातंी 
घेऊन कखपलधारेच्या शोधात दुसऱ्या मार्ाने खनघालो. तोच लाबंून एक रु्रािी खदसला. त्याला ओरडून 
खवचारले तर तो बखहरा होता. त्याच्या जवळ रे्ल्यावर त्याने साखंर्तले की कखपलधारा २/२॥ मलै मारे् राखहली. 
आता येथून अमरकंटक जवळ आहे. त्यामुळे पािी खपऊन जरा वळे आराम केला व सरळ अमरकंटकलाच 
जायचे आम्ही ठरवले. जाता जाता मी सहज सरदेसाईनंा खवचारले ‘कखपलधारा स्थान मारे् राखहले असे तुम्ही 
एकदम कसे म्हिालात?’ तेव्हा ं त्यानंी साखंर्तले "माझ्यातल्या ब्रम्हराक्षसाने मला तशी सूचना खदली. रे्ल्या 
सात वषांपासून एक व्यिी, या रुपाने मला त्रास देते. त्यामुळे अनेकवळेा ं माझ्याकडून इच्छा नसली तरी 
खवसंर्त वार्िूक होते. कधी सतत जुलाब (याचा प्रत्यय आमच्या बरोबर ते असताना येत असे)तर कधी 
पोटदुिी अकस्मात उद् भवते. तेव्हा ंमी र्ािर्ापूरला रे्लो. खतथे मला दृष्टातं झाला की तू नमगदापखरक्रमिाला 
जा. तीन वषग पखरक्रमा पूिग करण्यात जातील. तोपयंत या ब्रम्हसमंधाची दहा वषांची मुदत पूिग होईल. व या 
त्रासातून तुझी सुटका होईल. म्हिून मी महाखशवरात्रीपासून पखरक्रमेस खनघालो आहे." अशी होती सरदेसाईंची 
पखरक्रमकथा! 

 
आता दुपारचे उन्हाने पाय पोळत हाते. अमरकंमटक र्ाठायचे असा खनधार असल्याने तसेच पुढे चालत 

होतो. र्ावं बऱ्याच लाबंनू खदसू लार्ले. पि अतंर सरत नव्हते. तशात रस्ता पक्का असला तरी कंकरानंी 
भरलेला होता. कुठेही पाय ठेवा ते पायाला टोचत होते. सकाळपासून जवळ जवळ १४ मलैाचंी चाल झाली 
होती. आता या शवेटच्या तीन मलैानंी मात्र डोळ्यात पािी आिायला सुरूवात केली. शवेटी ॲग्रीकल्चर फॉमग 
महाखवयाधालय, बर्ीचे, नवीन वस्ती मारे् टाकून चौदा मैलाचंा प्रवास पूिग करून श्री नमगदामाईच्या मखंदरात 
दुपारी चार वाजता येऊन पोचलो. िऱ्या अथाने पखरक्रमा पूिग झाली. या आनंदाने प्रथम नमगदामाईला साष्टारं् 
नमस्कार घातला व नंतर दादानंा कडकडून भेटलो. 

 
वास्तखवक कखपलधारेवर एक खदवस खवश्रातंी घेऊन खद. २ जून १९७० ला अमरकंटकला पोहोचण्याचा 

आिलेला कायगक्रम, दोन खदवसअ अधीच कसा पार पडला याचेच आियग वाटले. अमरकंटकला येऊन मर् 
कखपलधारेवर जाव ेअशीच कदाखचत माईची इच्छा असेल, असे मी समाधान केले. 

 
अमरकंटकला श्रीमती रामबाईंनी अम्हाला एक स्वतंत्र घर रहायला खदले. कोटीतीथांची पूजा व कढई 

झाल्याखशवाय नमगदेचे दशगन घेता येत नव्हतं. र्ायत्रीदेवी दशगन, पूजा, र्ावातं खफरिे आखि खवश्रातंी अशा 
कायगक्रमात खदवस आरामात जात होता. रामबाईनंी खवचारल्यावरुन पखरक्रमेची माखहती व प्रवास विगन त्यानंा 
सारं्त होतो.  

 



 

           

दोन खदवसानंतरची र्ोष्ट! खतन्हीसाजेंला आम्ही नमगदेची आरती म्हित होतो. अचानक माझ्या घरची 
मंडळी त्यावळेी आली आखि मला आनंद झाला. खद १२ खडसेंबरला पखरक्रमेला खनघण्यापूवीही अशाच 
सायकंाळच्या आरतीच्या वळेी आमची पाहुिेमंडळी येथे आली होती याची आठवि जाली व योर्ायोर्ाची र्ंमत 
वाटली. 

 
रात्री खपठले भाताचे साधेच जेवि पि िूप चखवष्ट वाटले. मंडळींच्या हातचे सुग्रास जेवि आखि तेही 

आयते हा दुग्धशकग रा योर् साधला रे्ला. खशवाय दादा आखि मी दोघानंी सवग कामापासून आज सुट्टी खमळाली 
होती.  

 
दुसऱ्या खदवशी कोटीतीथावर सवग मंडळी पूजेसाठी जमलो. त्याचवळेी पावसाचा खशडकावा झाल्याने 

शुभशकून वाटला. सवग देवताचंी पूजा केल्यावर माझ्या सौभाग्यवतीने श्री नमगदामातेची ििानारळाने ओटी 
भरली. धमगशाळेतील प्रशस्त जारे्त कुमार-कुमाखरका पूजन झाले. दादा व मी याचंी एकत्रच कढई होती. दहा 
कुमाखरका, चार कुमार. ब्राह्मि व संन्याशी यानंा र्ोडाचे जेवि व दखक्षिा देऊन संतुष्ट केले. 

 
संयकयाकाळी माईका बर्ीया येथे रे्लो. दशगन व ओटीभरिं झाल्यावर मी बरोबर आिलेले रत्नाकर 

(समुद्र) जल नमगदा कंुडात सोडले व दोन बाटल्यामयकये नमगदा जल भरुन घेतले. तेथून शोिभद्रा उर्मावर 
जाऊन तीन मलैाचंी नमगदा उर्मस्थानाची प्रदखक्षिा सवांनी पूिग केली. 

 
 

                  
 
वैशाि वयाध ३० शके १८९२! शनैश्वर जयतंीचा खदवस! कखपलधारा, दूधधारा व परत अमरकंटक अशी 

दहा मलैाचंी पदयात्रा करण्याचे सवांनी ठरखवल्याने माझा ऊत्साह अखधकच वाढला. मधून मधून पावसाची 
सोबत घेत आम्ही कखपलधारेला पोहोचलो. पाऊलवाटेने प्रथम दूधधारेकडे रे्लो. आज त्याची धार िूपच मोठी 
होती. ताबंसू रंर्ाच्या पाण्याच्या धारेिाली सवांनी मनसोि आंघोळी केल्या. वाटेत अनेक मृर्ाचे खकडे 
खदसल्यामुळे नातू खच. रखवन्द्र व खमकलदने ते पकडण्यात काही वळे घालखवला. 

 
कखपलधारेवर दशगने घेऊन, अवघड मार्ाने जाऊन कखपलधारेचे मनोहारी दृष्ट्य पाखहले. सायंकाळी 

परतलो त्यावळेी माझ्याखशवाय अन्य सवग मंडळी दहा मलै चालीने बरीच थकली होती. 
 
दुसऱ्या खदवशी श्री. मुकंुदराय महाराजाकंडून पखरक्रमा पूिग केल्याचा खदनाकं व मोहोर माझ्या वहीत 

घेतली. दादा त्याचं्या नातेवाईकासंह नार्पूरला रवाना झाले. 
 
मी श्री. प्रभाकर सरदेसाई यानंा पखरक्रमेसाठी लार्िाऱ्या अनेक उपयुि वस्तू व शुभेच्छा खदल्या. 
 



 

           

                
 
रेल्वनेी खबलासपूर, भोपाळ, इंदूर करुन खद १५ मे ला आम्ही ओंकारेश्वराला रे्लो. अखभषेक, पूजा 

करून ओंकारेश्वर, पंचक्रोशीला प्रदखक्षिा घातली. (ओंकारेश्वराला नावतूेन जाव ेलार्ते त्यामुळे पखरक्रमेत तेथे 
जाता येत नाही) र्ौरी सोमनाथ मंखदराचे दशगन घेतले. झोपलेल्या मारोतीचेही मखंदर असल्याने त्याचेही दशगन 
घतले. 

 
दुसऱ्या खदवशी ओकंारेश्वराला अखभषेक व कढई कायगक्रम केल्यावर पखरक्रमेची सारं्ता झाली. 
 
आता नार्पूरला जाण्याचे वधे लार्ल्याने लरे्च रेल्वनेी सौ. मनोरमा र्ोिलें सह खद. १७ ला दुपारी 

नार्पूरला पोहोचलो. स्टेशनवर स्वार्तासाठी नातेवाईक, पखरखचत आले होते. 
 
टेकडीवरील श्री र्िेश मंखदरात प्रथम दशगनाला रे्लो. आमच्या आर्मनाखप्रत्यथग सकाळपासून र्िपती 

अथात शीषग पठि चालू होते. र्िेश दशगन, आरती झाल्यावर स्वार्ताहग जमलेल्या मंडळींनी श्री नमगदामाईच्या 
जलकलषासह खमरविूकीने, आम्हालंा घरी नेले. आमचे महाजनचाळवासी. अनेक पखरखचत, आपे्तष्ट भाखवक 
मंडळी या स्वार्त समारंभात सहभार्ी झाले होते. पि खशवराज खलथो वक्सगच्या माझ्या कमगचारी बंधंूच्या 
स्वार्ताने मी िूपच भारावलो. ही खमरविुक संपेपयंत रात्रीचे नऊ वाजले. 
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श्री नमगदामाईचे आशीवाद, सवांच्या शुभेच्छा आखि मनातील खजद्द या पाठबळावर, योजलेल्या 
कालावखधत श्री नमगदा पखरक्रमा पूिग झाली होती. अनेक वषांपूवी सोडलेला संकल्प पूिग झाल्याने मला अतीव 
आनंद व समाधान वाटले. 

 
        ! 

 
*** 



 

           

सिारोप 
 
आनंदयात्री आबाजींच्या आयुष्ट्यातील अत्युच्च आनंदाचा काळ म्हिजे त्यानंी आसेतु भारत केलेल्या या 

खवखवध पखरक्रमा. 
 
नोव्हेंबर १९५४ मयकये वयाच्या एक्कावन्नाव्या वषी पदयाते्रच्या अभ्यासास आबाजींनी प्रारंभ केला. 

त्यावळेीएका चालीने तीन मलैाचंी वाटचाल त्यानंा कठीि वाटे. पि खजद्द, खचकाटी, आत्मखवश्वास आखि संकल्प 
खसद्धीस नेण्यासाठी केलेले कठोर पखरश्रम, यातूनच वयाबरोबर पदयाते्रतील त्याचें नवनेव े उपक्रमही वाढू 
लार्ले. त्यामुळेच १९६१ ते १९९४ पयंत, वयवष े सत्तावन ते नव्वद वष े वयापयंतच्या चौतीस वषात 
संकस्ल्पलेल्या चाळीस हजार खकलोखमटसगच्या पदयात्रा त्यानंी, यशस्वीपिे ठरखवलेल्या कालावखधतच पूिग 
केल्या. अपवाद केवळ १९७७ मधील िंडीत झालेल्या र्ंर्ा-तुळस कावडयाते्रचा! 

 
त्यानंी केलेल्या पखरक्रमाचंा कालावखध, पखरक्रमेचे खकलोखमटसग आखि पखरक्रमा मार्ग याचंा थोडक्यात 

आढावा असा :- 
 
१९६१ ते १९७१ या कालावखधत श्री के्षत्र पंढरपूरच्या महाराष्ट्र, मराठवाडा, डाकोरनाथ, अमदाबाद, 

सूरत, आळंदी, अमरावती, कारंजा आदी खवखवध मार्ानी केलेल्या एकूि नऊ पदयात्रा, दोनश े पचंवीस 
खदवसात चार हजार सातश ेएकोिसत्तर खक. खम. 

 
*१९६९ व १९८१ या दोन वषी श्री अष्टखवनायक पदयात्रा. एकोिचाळीस खदवसात तेराश ेचार खक. खम. 
 
*खद. १४ खडसेंबर १९६९ ते ३० मे १९७० या कालावखधत मी नमगदा पखरक्रम.एकश ेअडुसष्ट खदवसात 

दोन हजार चारश ेअठ्ठ्ठ्याऐशंीखक.खम. 
 
*खद. २३.१२.७१ ते १७.४.७२ प्रयार् रामेश्वर र्ंर्ा कावडयात्रा.एकश े अकरा खदवसात दोन हजार 

तीनश ेअठरा खक.खम. 
 
*खद. १४.१०.७३ ते १८.४.७४ श्री सप्तर्ंर्ा कावडयात्रा.एकश ेसत्याऐंशी खदवसात, चारहजार एकश े

सत्तावन खक.खम. 
 
*खद. १४.१०.७५ ते २१.४.७६ भारत भ्रमि अनेक र्ंर्ोदक कावडयात्रा एकश े एक्याण्िव खदवसात 

चारहजार सहाश ेपस्तीस खक.खम. 
 
*खद. ५.११.११७९ ते ३०.१२.१९७९ श्री खशवर्ंर्ा दशगनयात्रा छप्पन्न खदवसात, अकराश े

एकोिचाखळसखक.खम. 



 

           

 
* १९८० ते १९९३ मधे दरवषी चौऱ्यार्डच्या मोठ्या महादेवाच्या एकूि चौदा वाऱ्या केल्या. 
 
*खद. ४.११.१९८१ ते १०.१२.१९८१ श्री अक्कलकोट स्वामी दशगनयात्रा. एक मखहन्यात सातश ेबत्तीस 

खक.खम. 
 
*खद. ३.३.१९८२ ते १९.३.१९८२ श्री राघवने्द्र स्वामी (मूळ वृदंावन) तंुर्भद्रा नदीजवळील 

आश्रमयात्रा. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व कनाटकातून सतरा खदवसात चारश ेपधंरा खक.खम. 
 
*खद. १६.१२.१९८३ ते १७.१.१९८४ विी, नाखशक- सप्तशृरं्ीदेवी र्ड यात्रा. बत्तीस खदवसात सहाश े

चौसष्ट खक.खम. 
 
या प्रमुि यात्रावं्यखतखरि नार्पूर खजल्हा, महाराष्ट्र, मयकयप्रदेश, आंध्रप्रदेश आदी अनेक खठकािच्या 

लहान अर्खित पदयात्रा करुन आबाजींनी चाळीस हजार खकलोखमटसग अंतर पूिग केले. 
 
आबाजींच्या या पदयात्राचंा इखतहास िूप माखहतीपूिग आहे. िूप रोचक आहे. त्यानंी खटपलेले 

खनसर्गविगन आखि मनुष्ट्य स्वभावाचे बारकाव ेदाद देिारे आहेत. ते अभ्यासल्यानंतर आबाजी िरोिरच खकती 
योग्यतेचे आनंद पदयात्री होते याची मला वारंवर जािीव होऊ लार्ली. या त्याचं्या पदयात्रामंयकये हजारो 
मलैाचंा प्रवास त्यानंी केला. ‘अकेला चलो रे’ हे सूत्र सदैवच सोबत होते. १९६२ मधे पंढरपूर वारीसाठी नार्पूर 
ते कारंजा हा एकश ेचाळीस मलैाचंा उन्हाळ्यातील प्रवास त्याचंी सत्वपखरक्षा घेिारा ठरला. िरिरीत उन्ह, 
पाण्यासाठी जीव तहानलेला, जंर्लातील मार्ग आखि सोबतीला कुिी नाही! पुढे दोन खदवसानंी अचानक 
आलेले वादळ, वीजाचंा कडकडाट आखि मुसळधार पावसाने त्यानंा चारं्लाच तडािा खदला. 

 
अथात अशासंारिे िूप प्रसरं् आल्यानंतरही ते अखवचलीतपिे, नामस्मरिाच्या मनोबळावर याते्रचा 

मार्ग आक्रखमत. आपल्या मनाप्रमािेच त्यानंी देहालाही खवलक्षि खशस्त लावली होती. संकस्ल्पलेले कायग मर् ते 
कोितेही असो. पूिगत्वास न्यावयाचेच ही त्याचंी खजद्द होती. अनवाजी पायानंी ऐन उन्हाळ्यात त्यानंी नमगदा 
पखरक्रमा, ठरल्या कालावखधतच पूिग केली. मर् पायानंा भेर्ा पडोत, ते रिाळोत ककवा तापाने शरीर ग्रासो. 

 
आबाजींचा मूळ कपड समाजसेवकाचा. पदयाते्रतही समाजसेवा करण्याचा ते प्रयत्न करीत. 

याते्रच्यावळेी आबाजींचा चेहरा खवलक्षितेजस्वी खदसे. त्याचंा साधा वषे, पाढंरी दाढी व कििरचाल याचा 
प्रभाव सामान्यावंर पडे. जाती-धमग-पंथया भेदभावाच्या पखलकडे रे्लेल्या आबाजींकडे अनेक खनरक्षर, भावीक व 
संसारतापाने पोळलेल्या व्यखि सल्ला मार्त. त्यावळेी ते योग्य मार्गदशगन करीत. व्यसनी व्यखिला वळे प्रसंर्ी 
कठोर भाषेत उपदेश करीत. पयावरिाचे व खनसर्ाच्या तादात्म्याचे महत्व सारं्त. आखि प्रत्येक कृतीमारे् 
देशखहत- समाजखहताची भावना कशी महत्वाची आहे ते पटवायचा प्रयत्न करीत. 

 



 

           

आबाजींनी केलेल्या खवखवध पखरक्रमानंा, नार्पूरातील वृत्तपत्रानंी, खवशषेतः दै. तरुि भारत, महाराष्ट्र, 
नार्पूर टाइम्स, नार्पूर पखत्रका, खहतवाद, दै नवभारत, लोकमत आखम सा. प्रज्वलंतने चारं्ली प्रखसद्धी खदली. 
त्याचें पखरक्रमा विगन खलखहतानंा या वृत्तपत्रातील कात्रिाचंा िूप उपयोर् झाला. काही वृत्तपत्र, माखसके व 
साप्ताखहकानंी त्याचं्या मुलािती प्रकाशीत केल्या. 

 
नार्पूरच्या खहतकचतक, खमत्रमंडळी व पखरखचतानंीही आबाजींचे मनापासून स्वार्त केले. पखरक्रमा 

करुन आले की, त्यानंा भेटायला येिाऱ्याचंी रीघ लारे्. या नार्पूरकरानंी त्याचें सत्कार केले. त्याचं्या पदयात्रा 
विगनाचे अनेक कायगक्रम आयोखजले. त्याचें मनापासून कौतुक केले. याबद्दल आबाजी अतीशय समाधानी होते. 
त्यानंा नार्पूरकराचंा िूप अखभमान होता. पे्रम होते. 

 
पि-- तरीही त्यानंा एक िंत वाटे. ते म्हित, "खवखवध क्रीडा प्रकार, नृत्य, नाय, अखभनय, तसेच 

खवखवध छंद व उपक्रमाचंी शासनाकडून दिल घेतली जाते. मर् पदयात्रा या उपक्रमाला शासन मान्यता का ं
नसावी? शासकीय सन्मान व पुरस्कार खमळावा असा माझा कोिताही हेतु नाही. फि पदयात्रा उपक्रमालाही 
प्रोत्साहन खमळाव ेयासाठी शासनाने पदयाते्रची दिल घ्यावी, अशी माझी तीव्र इच्छा आहे." 

 
प्रत्येक पदयाते्रहून परततानंा आबाजी वाटेत लार्िाऱ्या सवग नयाधाचें पािी घेऊन येत. याप्रमािे 

भारतातील एक्कावन्न नयाधाचंी "र्ंर्ा" अखतप्रयासाने एकखत्रत करुन खद. १९ माचग १९७६ ला त्यानंी श्री के्षत्र 
पंढरपूरच्या खवठोबाचे दशगन घेतले. ते पखवत्र र्ंर्ा जल खवठोबाचे चरिी समर्थपत करताना त्यानंी प्राथगना केली, 
"ज्याप्रमािे भारतातील सवग नयाधाचें जल एकखत्रत करुन हे र्ंर्ाजल तुझ्या चरिी वाखहले, त्याप्रमािे आमच्या 
भारतातील सवग देशभि खवचारवतंाचें प्रवाह खदल्ली दरबारात एकखत्रत आिनू, त्या एकखत्रत शिीसामर्थ्याने 
आमचा भारत सुजला-ंसुफला-ंबलवान होऊन अक्षय वैभवखशिरावर खवराजमान होऊ दे. आम्हा भारतीयाचं्या 
वतीने तुझ्या चरिी ही प्राथगना!" 

 
आबाजींच्या प्रत्येक कायाचे सूत्र असिारी देशपे्रमाची ही भावना त्यानंी आयुष्ट्यभर जोपासली. 
 
धार्थमक आचरिात स्वतः खशस्तखप्रय असिाऱ्या आबाजींच्या वार्ण्यात, खवचारातं नव्या जुन्याचंी योग्य 

सारं्ड घातलेली खदसे. आधुखनक वातावरिातील बदलाचंी ते कौतुकाने दिल घेत. त्यामुळे त्याचंी नातवडें, 
नातजावई आखि नातसुना या सवांना आजोबाचंा सहवास खप्रय वाटे. तरुि खपढीतील ही मंडळी त्यानंा 
मोकळेपिानी आपल्या अडचिी सारं्त. खमत्रत्वाच्या नात्याने त्याचं्याशी र्प्पा मारत. 

 
आखि म्हिूनच आबाजींचे नार्पूरातील एक स्नेही श्री. म.खव. र्ोिले यानंी िालील शबदात केलेले 

आबाजींचे विगन अतीशय साथग वाटते. 
 
"आबाजींचे व्यखिमत्व बहुरंर्ी बहुढंर्ी आहे. जीवनाच्या खवखवध पलंूैना स्पशग झाल्याने ते इतके उजळले 

की ते कोि आहेत व कोि नाहीत हे ठरखविे कठीिच. आबाजी चालिारे आहेत पि "चालू" नाहीत. बोलिारे 
आहेत पि"बोलूकाका" नाहीत. ते र्ातात पि र्ायक नाहीत. स्त्री भखूमका करीत पि वृत्तीने "मदग" आहेत. 



 

           

नट आहेत पि "िट" नाही  धमगखनष्ठ आहेत पि ‘कमगठ’ नाहीत. श्रद्धाळू आहेत पि "अधंश्रद्ध" नाहीत. भिी 
करतात पि ‘भिीबंबाळ’ नाहीत. टाळ वाजखवतात पि ‘टाळकुटे’ नाहीत. रूढ अथात श्रीमंत नाहीत पि 
मनाने ‘श्रीमतं’ आहेत. पखरक्रमा करताना खभक्षा माखर्तली पि ‘खभके्षकरी’ नाहीत. साधुवषे घातला तरी 
‘संधीसाधु’ नाही. खवखध खवशारद नसले तही ‘अत्यखंवधी खवशारद’ आहेत. स्वधमाचा अखभमान बाळर्िारे पि 
धमांध नाहीत. आबाजी  परधमगसखहष्ट्िु भारतीय नार्खरक आहेत." 

 
९४ वषांच्या आबाजींचे केस पाढंरे झाले, शरीर बारीक होऊ लार्ले. बदु्धी आखि मन याचंा समतोल 

साधिाऱ्या आबाजींना आता नार्पूरची ओढ लार्ली. खवलेपाले येथे काहंी वषांपासून खचरंजीव केशव कडे 
वास्तव्य करिाऱ्या आबाजींनी नार्पूरला येण्याचा यकयास घेतला. खद. २५ ऑर्स्ट ९८ ला त्यानंी नेहमीच्या 
पद्धतीने कार्दावर पट्टीने रेघा आिून सुवाच्च अक्षरात खलहीलेला एक कार्द मला खदला. त्यात त्यानंी 
खलखहलेल्या मजकूराचा मखतताथग असा, "मी उयाधा नार्पूरला जात आहे. हे माझे मृत्युपत्र नव्हे पि माझी ईच्छा 
खलहून ठेवतो. आयुष्ट्यभर ज्या सचोटीने - आनंदाने मी जर्लो तो वारसा माझ्या मुलानंी – नातवडंा पतवडंानंी 
आखि आपे्तष्टानंी स्वीकारावा. सचोटीने वार्ाव.े भाडंितंटा करू नये. सवांना शुभाखशवाद देिारा - आबाजी 
बळवतं र्ोिले, वय वष े९४." 

 
खद. २६ ला आबाजींना खवमानाने नार्पूरला आिले. सुमारे पंधरा खदवस रोज आबाजींच्या भेटीला 

येिाऱ्याचंी वदगळ सुरु होती. आबाजी िूप उत्साहात होते. येिाऱ्याचें आदराखतर्थ्य, चौकशी आखि र्प्पामंयकये 
रममाि झालेल्या आबाजींच्या जीवनातील ते शवेटचे आनंदपवग होते. 

 
पंधराखदवसानंतर आबाजंींची जीवनज्योत अचानक मंद झाली. अशिपिा वाढला. चालवनेासे झाले. 

मात्र मेंदु तल्लि होता. जमेल तेवढे नामस्करि ते करत होते. 
 
खद. १६ सप्टेंबर ९८ ला त्याचं्या इच्छेनुसार महाजन चाळीतील त्याचं्या जन्मखनवासस्थानी त्यानंा नेले. 

आता आबाजींचे िािे खपिे बंद झाले. देह पूिग थकला आखि चारच खदवसानंी घटस्थापनेच्या खदवशी पहाटे 
सोमवार खद. २१ सप्टेंबर ९८ ला आबाजींमधील चैतन्य अनंतात खवलीन झाले. 

 
खद. १६ सप्टेंबरला आपल्याला महाजनचाळीत नेत आहेत हे पूिग शुद्धीवर असलेल्या आबाजींना कळले, 

त्यावळेी त्याचं्या चेहऱ्या वरुन अतीव आनंद ओसंडू लार्ला. त्याखदवशी पाखहलेला त्याचंा तो, "चैतन्यमन 
आनंददायी चेहरा" हीच माझी त्याचं्याशी खनर्डीत असलेली शवेटची आठवि! 

 
कै.आबाजींनी चोिाळलेल्या आनंदमार्ाची वाट कधीच संपू नये! सदैव चैतन्यमय - पे्ररिादायी 

ठरलेल्या या आनंदयात्रीच्या वाटेने अनेक आनंदयात्रींचा मेळा सतत चालता राहो ! 
 
 

*** 
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