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हनर्ेदन 
 

महाराष्ट्राच्या जडिघडिीत ज्या महनीय व्यक्तींचा मोलाचा वाटा आहे अशा व्यक्तींपकैी श्री चक्रधर स्वामी 
एक होत. 

 
कोित्याही व्यक्तीच्या कायाचं मोल जािून घ्यायचं असेल तर ज्या काळात ती व्यक्ती जन्माला आली तो 

काळ, ती पहरस्स्थती व त्याकाळात पहरस्स्थतीत त्या व्यक्तीनं केलेले कायग लक्षात घ्यावयास हव.ं श्री चक्रधर 
स्वामींच्या हजहवतकायाचं महत्व जािून या गं्रथाचे लेखक श्री. प रूषोत्तम नार्प रे यानंी त्यांना महाराष्ट्र ससं्कृतीचे 
पहहले ज्ञात हशल्पकार, असे म्हटलेले आहे. 

 
मराठीतल्या सवगसामान्य वाचकानंा श्री चक्रधर स्वामी याचं्या जीवन कायाचा अर्दी थोडक्यात पहरचय 

व्हावा, या जाहिवतूेन अशा प्रकारचा गं्रथ हलहहण्याची आम्ही श्री. प रूषोत्तम नार्प रे यानंा हवनंती केली. आमच्या या 
हवनंतीला मान देऊन त्यानंी श्री चक्रधर स्वामी याचं्या जीवन-कायाची आटोपशीर व नेटक्या स्वरूपात हा गं्रथ 
हलहून ओळख करून हदली व हा गं्रथ प्रहसद्धीसाठी महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाला उपलब्ध 
करून हदला, त्याबद्दल आम्ही त्याचें आभारी आहोत. 

 
मराठी वाचकानंा हा गं्रथ आवडेल व श्री चक्रधर स्वामींच्या लोकोत्तर कायाची प रेशी ओळख होईल असा 

आम्हाला हवश्वास वाटतो. 
 
 
 रा. रं. बोराडे 

मंुबई, अध्यक्ष 

हदनाकं: ९ जुलै, २००२ तताराष्ट्र राज्य ूाित्य णि  ूसस्कत त  तसळ  
  



सर्वज्ञ श्रीचक्रधर 
 

श्रीचक्रधरस्र्ामचचे महाराष्ट्र-पे्रम 
 

“महाराष्ट्री असाव:े महाराष्ट्र म्हिजे महंतराष्ट्र: महंत म्हिजे थोर:” अशी महाराष्ट्रास अप्रहतम प्रशस्ती 
देिारे श्रीचक्रधरस्वामी म ळचे र् जरातचे होते. स्वामींच्या हवचाराचें भाष्ट्यकार ‘आचारस्थळ’ नावाच्या गं्रथात 
हलहहतात, “महाराष्ट्र सास्त्वक: तेथचे जड पदाथग तेही सास्त्वक: तेथ असता शारीर मानहसक उपद्रव न पजती: 
आहिक देशी शारीर मानहसक उपद्रव उपजला असे तो महाराष्ट्री शमे: तेथचा वारा: झाडे: पाऊस तोही सास्त्वक: 
तेिे सकळही उपद्रव समेती: आपि अनाचार न करी: आहिकाशी करू नेदी ते महाराष्ट्र: धमग हसद्धी जाय ते 
महाराष्ट्र:” हा उतारा वाचनू महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार म्हितात की, “हे महाराष्ट्राचे महहम्न स्तोत्र 
आहे”  हे स्तोत्र र्ाण्याची पे्ररिा देिारे श्रीचक्रधरस्वामी म्हिूनच या महाराष्ट्र संस्कृतीचे पहहले ज्ञात हशल्पकार 
आहेत असे म्हिाव ेलार्ते. 

 
मराठी भाषेला देर्र्ािीचा सन्मान 

 
श्रीचक्रधरस्वामींनी महाराष्ट्राची व्याप्ती र्ोंहदया ते र्ोवा एवढी मानलेली होती. जेथे जेथे मराठी बोलली 

जाते तो सवग महाराष्ट्र प्रदेश अशी त्याचंी महाराष्ट्राची सोपी व्याख्या होती. महाराष्ट्राची महती सारं्नूच स्वामी 
थाबंले नाहीत तर मराठी भाषेलाही त्यानंी देववािीचा सन्मान बहाल केला. आपली धमगतत्त्व े त्यानंी मराठीतूनच 
साहंर्तली होती. त्याचं्या हशष्ट्यानंीही धमाच्या तत्त्वाचंी चचा मराठीतूनच करावी असा त्याचंा दंडक होता. सवग 
सामान्य जनानंा र्ीतेतील ब्रह्महवद्या सारं्ून त्यानंी मराठी भाषेला धमगकसहासनी हवराहजत केले. त्याम ळेच 
उत्तरकाळात प.ं केसीराजासारख्या संस्कृत तज्ज्ञास स्वामींचा सूत्रपाठ संस्कृतातून तयार करण्यास प्रथम आचायग 
श्रीनार्देव यानंी मनाई केली होती. नार्देवाचायग म्हिाले होते, “ना. र्ा. केशवदेया! एिे माझीया स्वामींचा सामान्य 
पहरवारू नार्वले कीं र्ा:” याचा अथग स्वामींचा सामान्य पहरवार हा संस्कृत न जाििारा होता. त्यासाठीच सामान्य 
जनाचं्या बोलभाषेतूनच तत्त्वज्ञान सारं्ाव ेअसा कटाक्ष पाळिारा एक धमगपंथ श्रीचक्रधरानंी महाराष्ट्रात स्थापन केला 
होता. हे त्याचें महाराष्ट्र आहि मराठी भाषेवरचे पे्रम अप्रहतम आहे. यातूनच रे्ल्या सातश े वषात मराठी भाषेत, 
हवहवधारं्ी साहहत्यहनर्ममती होऊ शकली. या साहहत्यात हवप ल काव्य प्रकार आहेत. तसेच नानाहवध र्द्य वाङ् मयाचे 
नम ने आहेत. व्याकरि आहि छंदशास्त्रावरचे गं्रथ आहेत. तसेच असंख्य शब्दकोशही आहेत. तत्त्वज्ञानाला आवश्यक 
अशी पाहरभाहषक शब्दावली मराठीत हनमाि करण्याचे श्रेयही महान भावीय साहहस्त्यकानंा द्याव े लार्ते. वाक्य-
मीमासंा मराठीत हनमाि करण्याचे अजोड कतृगत्वही महान भावाकंडेच जाते. अशी बरीचशी नवी आहि हवप ल 
साहहत्यसंस्कृती हनमाि करिाऱ्या महान भाव साहहस्त्यकाचें पे्ररिास्थान श्रीचक्रधरस्वामी होते. त्याम ळे ते 
महाराष्ट्राच्या साहहत्य संस्कृतीचे जनक होते, हे हनर्मववादपिे मान्य कराव ेलार्ते. 

 
सुधारक हर्चाराचंा प्रसार  

 
श्रीचक्रधरस्वामींचा काळ हा १२ व्या शतकाचा होता. कसघनदेव यादव, कन्हरदेव यादव, महादेवराव 

यादव, आमिदेव यादव आहि रामदेव यादव एवढ्या शासकाचंा तो काळ होता. या काळात श्रीचक्रधरानंी आपली 
पहरवतगनवादी धमगमते महाराष्ट्रातील सामान्य जनानंा साहंर्तली व त्याचंा प्रसार केला. त्याकाळी समाजव्यवस्था ही 
धमाने हशकहवलेल्या नीहततत्त्वानंी चालत असे. धमगमते हेच त्यावेळचे कायदे होते. हवशषेतः मन स्मतृी हीच 



त्याकाळची सामाहजक व्यवस्थेची आचारसंहहता होती. त्याम ळे चात वगण्यग-व्यवस्था ही समाजाने कटाक्षाने जपलेली 
समाजव्यवस्था होती. 

 
उच् चवर्मियानंी राज्य कराव.े ब्राह्मि वर्ाने लोकानंा नीहततत्त्व े हशकवावीत. त्या नीहततत्त्वांचे समाजाने 

पालन कराव े म्हिनू राज्ययंत्रिेने शासन कराव.े समाजाचे पोषि करण्यासाठी वैश्यानंी सतत राबाव े आहि 
जीवनावश्यक वस्तंूचे उत्पादन आहि हवतरि करावे, हा वैश्याचंा समाजधमग होता. स्वधमग होता. स्वधमग पालन न 
करिाराला दंहडत करण्याचा अहधकार राजे म्हिहविाऱ्या क्षहत्रयानंा होता. ब्राह्मि, क्षहत्रय आहि वैश्य या 
तै्रवर्मिकाचंी सेवाचाकरी करिारा अजून एक वर्ग होता. त्याला शदू्र असे म्हित असत. ही चात वगण्यगव्यवस्था 
भारतभर स स्स्थर झालेली होती. तशीच ती महाराष्ट्रातही होती. 

 
वैश्य आहि शूद्रानंी समाजाचे पोषि कराव ेइथपयंत ठीक होते. परंत  प ढे प ढे हाजानंी आपल्या अहधकाराचंा 

द रूपयोर् करून वैश्य-शूद्राचें शोषि स रू केले. त्याम ळे प ढे अन्न हपकहविारा शतेकरी उपाशी राहून हाजाचें पोषि 
करू लार्ला. वस्त्र हवििारा नार्वा राहू लार्ला. जोडे हशविारा अनवािी हिरू लार्ला. राजे आहि प रोहहत मात्र 
या वैश्य-शूद्राचं्या कष्टार्मजत वस्तंूचा म क्तपिे उपभार् घेऊ लार्ले, आहि या उत्पादक व्यावसाहयकानंा हीन समजून 
वार्व ूलार्ले. ही हवकृती हशरे्स पोचली होती. स्वामींच्या काळात या हवकृतीचा कळसच झाला होता. 

 
वैश्य आहि शदू्रानंा हाजाचं्या धमाचा आचार करण्याचाही हक्क नाकारण्यात येऊ लार्ला होता. धमाचे 

कमगकाडं हे केवळ हाजासंाठी राखीव होते. सवग जर्ाचा हनमाता आहि हनयतंा असा परमेश्वर वैश्य-शूद्रानंा त्याचें 
भजन पूजन करण्याचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात येऊ लार्ले होते. भर्वतंाच्या मूती ज्या मंहदरात असायच्या, त्या 
मंहदराच्या आत पाय ठेवण्याचीही शूद्रानंा बंदी होती. सवग प्रकारची स खप्राप्ती व्हावी म्हिून देवी-देवताचें पूजन 
कराव,े त्यानंा नैवदे्य दाखवावा, त्याचंी भक्ती करावी, यज्ञहवधी करावते, असे सारं्िारे प रोहहत शूद्र समजल्या 
जािाऱ्या बह जनानंा हे सवग धमगकमग करण्यास मनाई करू लार्ले होते. हा हाजासंाठी राखीव धमग बह जनानंा 
नाकारण्यात येऊ लार्ला होता. त्याम ळे समाजातला खूप मोठा वर्ग धमापासून वहंचत ठेवण्याचा अधमग प रोहहतानंी 
हबनहदक्कतपिे चालहवलेला होता. बह जनावंर होिारा अन्याय दूर करण्याची र्रज होती. धमगमहंदराची दारे 
बह जनानंा ख ली करण्याची तातडीची आवश्यकता होती. ते कायग श्रीचक्रधरानंी स रू केले होते. आपि सवग 
अच्य तर्ोत्रीय आहोत. सवांना धमाची दारं उघडी आहेत. देवाच्या दारात क िी श्रेष्ठ नाही आहि क िी कहनष्ठ नाही, 
असे स्वामी श्रीचक्रधर सारं्ू लार्ले होते. 

 
जाहतप्रथेचे हनममवलन 

 
देशभर जाहतजातींच्या उतरंडी रचल्या रे्ल्या होत्या. वरच्या जातीचा मािूस खालच्या जातीच्या लोकानंा 

शूद्र मानीत असे. त्याम ळे काही वरच्याचें कहनष्ठत्व मान्य केले तरी अनेक खालच्या जातींचे वहरष्ठत्व हमळाल्याचा 
खोटा आनंद मानण्यात सवगच जाती समाधानात असायच्या. 

 
या जातींच्या उतरंडीम ळे जाहतजातीत द राव ेहनमाि झाले होते. खालच्या जाती वरच्यानंा अस्पृश्य वाटत 

असत. त्याम ळे भारतीय समाज एकसंघ राहहला नव्हता. आपल्या जातीप रता वरे्ळा समाज मानिाराचंा हा देश 
एकात्म राहहला नव्हता. त्याची अनेक शकले झालेली होती. 

 
 



पहरर्तवनाची हाक 
 
अशा जाहतपातीच्या उच् चकहनष्ठत्वाच्या कभती बाधूंन जर्िाऱ्या समाजाला जाहतहनर्ममत उच् च-कहनष्ठत्वाचा 

हवचार सोडा असे श्रीचक्रधर सारं्त होते. ते म्हिायचे, “उत्तम भहिजे ब्राह्मि: आन आधम भहिजे मातंर्: ऐसे म्हिे: 
परी तोही मन ष्ट्य देहची: पहरवृथा कल्पना करी:” त्याचें हे पहरवतगनवादी हवचार आपल्या हशष्ट्यानंी कृतीत उतरवाव े
म्हिून ते म्हिायचे, “महारवाड्याहोहन धमग काढावा!” “घर न हनवडीता हभक्षा कीजे:” स्वामींची ही वैचाहरक 
भहूमका त्याचं्या आचाराचं्या आज्ञामं ळे तर अहधकच प्रभावी ठरली होती. वार्ण्यात आहि बोलण्यात संर्ती असिारा 
हा थोर पहरवतगनवादी महाप रुष म्हिूनच महाराष्ट्रातील य र्ंधर मानावा लार्तो. त्यानंी हदलेली पहरवतगनाची हाक 
महाराष्ट्रात अपूवग होती, नव्हे त्या काळापयंत संपूिग भारतात अशी सामाहजक, धार्ममक, पहरवतगनाची हाक क िी 
हदलेली आढळून येत नाही. 

 
या महान पहरवतगनवादी धैयगधराचे महाराष्ट्रात अवतरि झाले तो काळ १२ व्या शतकाचा होता. त्याचंा जन्म 

मात्र र् जराथेत झाला होता. त्यानंी आपला देश, आपले स्वजन, स्वसंबंध आहि स्वसंबंधीयाचें संबंध त्याज्य केले 
होते. ते म्हिायचे, “संबंध त्याज्य: स्वसंबधीयाचंा सबंधं तो हवशषेतः त्याज्य:” हा त्याचंा उपदेश त्यानंी आपले 
आचरिात उतरहवलेला होता. आपले पूवाश्रमीचे नाव, र्ाव, जात, क ळ, र्ोत्र हवसरूनच ते येथे आले होते. त्यानंा 
क िीतरी हवचारले होते, “र्ोसावीयाते कोण्ही असे?” त्यावर स्वामी म्हिाले होते, “याते कोण्ही नसे: काई हे 
ब्राह्मि: की के्षत्रीय: की वैश्य की शूद्र: हे नेिीजे की बाई:” आम्ही आता संन्यस्त र्ोसावी झालेलो आहोत. आम्हासं 
आता ज न्या नावाची, र्ावाची, र्ोत्राची आठवि हवसरले पाहहजे अशी त्याचंी भहूमका होती. असे असले तरी त्यानंी 
प्रसंर्ोपात्त आपले पूवगवृत्त साहंर्तलेले हदसते. त्यावरून त्याचं्या जीवनपटाचा स्थूल आलेख नोंदहविे शक्य होऊ 
शकते. तसे त्यानंी आपले नावस द्धा कधी साहंर्तले नाही. त्यानंा बोिेबाई नावाच्या मेहकरच्या बाईने हवचारले होते. 

 
“बाबा! आप ले नावं काई?” 
 
त्यावर स्वामी मौन राहहले होते. दोन तीनदा हवचारूनही स्वामींनी मौन सोडले नाही तेव्हा बोिेबाई 

म्हिाली, 
 
“मर् आपि काय मौन्यदेव आहातं?” 
 
यावर होकाराथी मान हलवनू स्वामींनी आपली या नावाला सहमती दशगहवली होती. पूवीचे नाव मात्र त्यानंी 

उच् चारते नव्हते. असा हा अनाम, अहनकेत धमात्मा र् जराथेतून महाराष्ट्रात आला आहि अनेक पहरवतगनवादी 
हवचाराचंी बीजे पेरून रे्ला. ते त्याचें नव ेहवचार क्राहंतकारी होते. 

 
असा हा महाप रुष कोि होता? कोठला होता? हे प्रश्न अनेकाचं्या मनात उठले होते. त्याचें पूवगवृत्त जािनू 

घेण्यासाठी त्याचं्या सपंकात आलेल्या हशष्ट्यानंी त्यानंा वारंवार प्रश्न हवचारले होते. त्या प्रश्नांची उत्तरे काहीवळेा 
त्यानंी हदलेली होती. त्या उत्तराचें धारे् ज ळवनू त्याचें एक जीवनहचत्र स्पष्ट होत रे्ले. त्यावरून त्याचं्या 
जीवनचहरत्राचा वधे घेता येतो. 

 
 
 



जन्मस्थान भडोच :  गुजवर देशाची प्राचीन राजधानी 
 
श्रीचक्रधराचें जन्मस्थान भडोच र् जराथच्या राजधानीचे नर्र होते. यालाच भरृ् कच्छ म्हित असत. 

र् जराथलाच लाट देश या नावाने संबोधीत असत. भडोच हे पहिम सम द्रावरील एक चारं्ले बंदर होते. परदेशातून 
येिारा माल येथेच उतरहवण्यात येत असे. त्याम ळे पहिम भारताची ही उत्तम बाजारपेठ होती. 

 
या लाटदेशाचा राजा ‘सोळंकी वशंातील’ भोला भीमदेव हा होता. तो स्वभावाने अत्यंत भोळा असल्याम ळे 

त्याला ‘भोला’ ही उपाधी हमळाली होती. त्याच्या भोळेपिाम ळे तो राज्यकारभार साभंाळण्यास असमथग होता. 
त्याम ळे त्यानंी आपला प्रधान लविप्रसाद याचं्याकडे राज्याची सवग सूते्र सोपहवली होती. लविप्रसादाचा कतृगत्ववान 
प त्र वीरधवल हा होता. लविप्रसाद आहि वीरधवल या दोन्ही हपता-प त्रानंा लोक प्रधान मानीत असत. परंत  ते 
प ण्याच्या पेशव्यासारखे पूिगपिे स्वायत्त राहून राज्यकारभार पाहत असत. 

 
भोला भीमदेवाच्या स्वाभाहवक मृत्यूनंतर त्याचंा म लर्ा र्ादीवर आला. परंत  तोस द्धा भीमदेवासारखा भोळा 

असल्याम ळे त्याला लवकरच पदच्य त करून वीरधवलाने लाट देशाची सत्ता पूिगपिे आपलेकडे घेतली. या 
औपचाहरक राज्यातंरानंतर लविप्रसाद आहि वीरधवल यानंी आपले पदरी वस्त पाल आहि तेजपाल या नावाच्या 
दोन ब हद्धमान आहि म त्सद्दी जैन प्रधानाचंी हनय क्ती केली. या दोन जैन प्रधानानंी अब  येथे अत्यंत भव्य हततकेच हदव्य 
संर्मरवरी मंहदर बाधंले. त्यावर आजही लावण्यात आलेल्या लेखात स्पष्टपिे उल् लेख आहे की, “र् जराथचा 
सोळंकी राजा वीरधवल याचे प्रधान वस्त पाल आहि तेजपाल या जैनानंी हे भव्य मंहदर बाधंलेले आहे.” या 
उल् लेखावरून स्पष्टपिे असे लक्षात येते की, ज्यानंी हे भव्य आहि स ंदर जैन मंहदर बाधंले ते वस्त पाल आहि 
तेजपाल हे दोन सोळंकी क ळातील वीरधवलाचे प्रधान होते. वीरधवलाचे वडील श्री लविप्रसाद हे स्वतःला राजा 
भीमदेवाचे प्रधान मानीत असत. परंत  वीरधवल मात्र स्वतःला राजा मानू लार्ला होता. तो क्षहत्रय राजपूत सोळंकी 
क ळातील राजा होता. 

 
याला एक शूर प त्र होता. त्याचे नाव हवशालदेव होते. हा प ढे र् जराथ आहि राजस्थानात सम्राट हवशालदेव 

या नावाने प्रहसद्धीस आला. याच्या पराक्रमाच्या र्ौरवर्ाथा शतकान शतके उत्तर भारतात र्ाहयल्या जात आहेत. 
हहन्दी मधील पहहले ज्ञात काव्य ‘हबसलदेव रासो’ याच्याच पराक्रमाची कहािी सारं्िारे आहे. 

 
या हवशालदेवाचा हववाह चव्हाि राजक लातील माल्हनदेवीशी झाला होता, असे कै. महंत म क ं दराज 

आराध्य महान भाव यानंी सखोल संशोधन करून ‘श्रीचक्रधर लीला चहरत्र’ नावाच्या बृहद्ग्गं्रथात स्पष्टपिे नोंदहवले 
आहे. सोळंकी क ळातील हवशालदेव आहि चव्हािक लोत्पन्न माल्हनदेवी याचें उदरी एक तेजस्वी प त्ररत्न जन्मास 
आले होते. त्याचे नाव हहरपालदेव असे होते. प ढे हेच हरपाळदेव आपले चहरत्रनायक ‘श्रीचक्रधर’ या प्रासाहदक 
नावाने प्रहसद्धीस आलेले होते. ते सोळंकी (वाघेला शाखीय) राजपूत क ळातील सामदेवी लाड होते. असेही कै. 
महंत म क ं दराज आराध्य यानंी अभ्यासान्ती हसद्ध केलेले आहे. 

 
परंत  श्रीचक्रधर चहरत्राचे लेखन करिाऱ्या अनेक लेखकानंी मात्र ते ‘सामवदेी लाड ब्राह्मि’ असल्याची 

नोंद केलेली हदसून येते. ही नोंद श्रीचक्रधर स्वामींच्या आत्मकथनपर एका वाक्याचे अन षंर्ाने करण्यात आलेली 
आढळते. 

 



श्रीचक्रधर स्वामींना एकदा त्याचंी हशष्ट्या महदाईसा हहने हवचारले होते की आपले पूवीचे क ळ र्ोत्र काय? 
माता हपता कोि होते? त्यावर श्रीचक्रधर स्वामींनी साहंर्तले होते कीं ‘आम्ही सामवदेी लाड’ आहोत, आहि आमच्या 
हपत्याचे नाव हवशालदेव असून मातेचे नाव ‘माल्हनदेवी’ आहे. या स्वामींचे आत्मकथनावरून स्वाभाहवकच अनेक 
लेखकाचंा र्ैरसमज असा झाला की ज्या अथी ते ‘सामवदेी’ म्हिहवतात त्याअथी ते ‘ब्राह्मि’ असलेच पाहहजेत. 
कारि वैहदक शाखा या केवळ ब्राह्मिातच असतात, अशी प्रचहलत समजूत आहे. परंत  क्षहत्रय हे हाज असल्याम ळे 
त्याचं्याही क ळात वैहदक शाखा होत्या. हे वास्तव अनेक चहरत्र लेखकानंी द लग हक्षत केले. त्यासाठी भडोचच्या 
सोळंकी राजवशंाचे र्ोत्र हववरि पाहिे आवश्यक आहे. पं. बलदेव प्रसाद हमश्र यानंी ‘टॉड राजस्थान’ या 
संशोधनपर गं्रथात अध्याय ६ पृष्ठ ६० वर सोळंकी क ळाचे खालीलप्रमािे विगन हदलेले आहे. 

 
“माध्यंहदन शाखा, भारााज र्ोत्र, र्ढलोहकोट हनवास, सरस्वती नदी, सामवदे, कहपलेश्वरदेव, कद गमान 

हरकेश्वर, हतन प रवार हजनार, हकनोज देवी महापालप त्र.” 
 
या र्ोत्र हववरिावरून सोळंकी राजे हे माध्यहदन शाखेचे सामवदेी क्षहत्रय राजे होते. ते ब्राह्मि नव्हते असे 

स्पष्टपिे हदसून येते. क्षहत्रयाचं्या र्ोत्राचं्या नोंदीत त्याचंी वैहदक शाखा नोंदहवण्याची पद्धती भारतभर मान्यता 
पावलेली होती. क्षहत्रय हे हाज असल्याम ळे त्याचं्या वैहदक शाखाचंी नोंद होत होती. तसा उल् लेख र् जराथ वा लाट 
देशाच्या स प्रहसद्ध राजपूत क्षहत्रय सोळंकी क ळाच्या इहतहासात आलेला आहे. हे श्री हवशालदेव याचें क ळ र्ोत्र 
हववरिात स्पष्टपिे नोंदहवलेले आहे. हाच हवशालदेव आपल्या अत ल पराक्रमाने र् जराथ (लाट देश) आहि 
राजस्थानच्या इहतहासात प ढे ‘सम्राट हवशालदेव’ या नावाने प्रहसद्धीस आला होता आहि याच्याच पराक्रमाची र्ाथा 
‘हबसलदेव रासो’ या पहहल्या कहदी महाकाव्याचा हवषय ठरली होती. हेही ऐहतहाहसक सत्य आहे.’ या ऐहतहाहसक 
नोंदी वरून खालील र्ोष्टी स्पष्ट होतात. 

 
(१) राजा वीरधवल हा सोळंकी क ळातील क्षहत्रय राजा होता. तो आपल्या हपत्यासारखा म्हिजे 

लविप्रसादासारखा प्रधान राहहलेला नव्हता. र् जराथच्या जनतेने वीरधवलानंा प्रधान नव्हे, राजा मानलेले होते.  
 
(२) वीरधवलाचे पदरी वस्त पाल आहि तेजपाल हे दोन ब हद्धमान आहि म त्सद्दी प्रधानमंत्री होते. ते जैन 

होते. त्यानंी जर्प्रहसद्ध अशी अब  येथील जैनमहंदरे बाधंलेली होती. ती प्रहसद्ध वास्त हशल्पे या इहतहासाची साक्ष 
द्यायला आजही शाबूत आहेत. या दोन प्रधानाचंा राजा वीरधवल होता. म्हिनू तो ककवा त्याचें प त्र भडोचचे प्रधान 
राहहलेले नव्हते. ते स्वयंघोहषत राजे झालेले होते. हे स्पष्ट आहे. 

 
(३) हे राजे क्षहत्रय होते. सामवदे ही त्याचंी वैहदक शाखा होती आहि ते लाट देश म्हिजेच र् जराथचे राजे 

होते. त्याम ळे ते ‘सामवदेी लाड’ या संजे्ञस पात्र होते. 
 
वरील हववचेनावरून हे स्पष्ट होते की राजा वीरधवल आहि त्याचा प त्र सम्राट हवशालदेव हे र् जराथचे 

सोळंकी क ळातील राजे म्हिनू उदयास आले होते.’हबसलदेव रासो’ या महाकाव्याचा नायक ‘सम्राट’ या पदवीपयंत 
पोहचलेला महाप्रतापी राजा होता. त्याचा हववाह कै. महंत म क ं दराज म्हितात तसा चव्हाि राजक लातील 
माल्हनदेवीशी झालेला होता. राजदम्पतीस ‘हहरपाळदेव’ नावाचे स ंदर प त्ररत्न प्राप्त झाले होते. तेच हहरपाळ वा 
हरपाळदेव प ढे श्रीचक्रधर या नावाने महाराष्ट्रात उदयास आले होते. तेच या गं्रथाचे चहरत्रनायक आहेत. हे आता 
ऐहतहाहसक प राव्याने हसद्ध झालेले आहे. 
 



ससघनदेर्ाचे समकालीन 
 
महाराष्ट्राच्या इहतहासाची साधने सारं्तात की राजा कसघनदेव यादव हा आपल्या पराक्रमाने दहक्षि आहि 

उत्तरेकडील सीमावती राज्यावर सतत स्वाऱ्या करीत होता. कसघनाच्या पदरी खोलेश्वर नावाचा शूर सेनापती आहि 
क शल प्रधान होता. एकदा या खोलेश्वराचे नेतृत्वाखाली यादव सैन्याने लाट देश अथात र् जराथवर आक्रमि केले 
होते. या स्वारीचा उल् लेख र् जराथच्या इहतहासात येतो. त्यावळेी भोला भीमदेवाचा प्रधान लविप्रसाद होता. त्याने 
यादव सेनेशी लढाई केली होती. या लढाईत र् जराथची बरीच हानी झालेली होती. त्यावळेी लविप्रसादाचा श र 
प त्र वीरधवल हा या लढाईत सहभार्ी झालेला होता. त्याचा प त्र जो प ढे राजा म्हिवनू घेऊ लार्ला तो 
हवशालदेवही या लढाईत प्रत्यक्ष भार् घेत होता. त्याचवळेी हवशालदेवाचा प त्र ‘हहरपाळदेव’ हा २३-२४ वषाचा 
तरुि होता. 

 
या लढाईत लाट देशातील सैन्य मारे् रेटल्या रे्ले होते. इ. स. १२१० मध्ये ही स्वारी झालेली होती. तेव्हा 

लविप्रसाद हजवतं असला तरी तो म्हातारा होता. वीरधवल आहि हवशालदेव लढाईचे सूत्रसंचालन करीत होते. 
परंत  यादव सेनेसमोर र् जगर सेना हटकेल असे वाटत नव्हते. घनघोर य द्ध स रू होते. भडोचच्या वशेीवरच य द्ध येऊन 
पोहचले होते. र् जराथी सेना परास्त होण्याची हचन्हे हदसत होती. अशा प्रसंर्ी म्हाताऱ्या लविप्रसादाने प त्र 
वीरधवल आहि पौत्र हवशालदेवानंा बोलावनू तहाची बोलिी स रू करण्यासाठी दूत पाठहवण्याचा सल्ला हदला. 

 
अशावळेी २३-२४ वषांचा तरुि हरपाळदेव या राजक माराने आपल्या तारुण्यस लभ उत्साहाने म्हटले, 

“आपि तह करण्याऐवजी लढाव ेहेच आपले कतगव्य आहे. आपि आपल्या शतीवर सन्मान्य तह करण्याचे स्स्थतीत 
येईपयंत लढलेच पाहहजे. त्यावर म त्सद्दी आहि अन भवी लविप्रसाद, वीरधवल आहि हवशालदेवानंी पहरस्स्थती 
समजावनू हदली. परंत  य द्धोत्स क हरपाळदेवानंी स्वतःकडे लढाईचे नेतृत्व घेतले आहि लढाईत आपल्या तरुि 
सेनेसह ते उतरले.”  

 
घनघोर युद्धात हरपाळदेर्ाची सरशी 

 
हरपाळदेवाची तरुि सेना आपल्या भमूीच्या रक्षिासाठी लढायला उतरली होती. हरपाळदेवाचे पे्ररिादायी 

नेतृत्व लाभलेली ही सेना नव्या दमाने लढायला उतरल्याम ळे हतच्यात जोश होता. सळसळत्या रक्ताचे हे र् जगर 
तरुि मराठा सैन्यावर त टून पडले. घनघोर य द्ध स रू झाले होते. 

 
कसघनाचे सैहनक लाबंवरून आलेले होते. लढून लढून थकलेले होते. त्याचं्या कमजोर स्थानावंर 

हरपाळदेवाच्या सैन्याने हनकराचे हल् ले चढहवले. दोन हदवसाच्या त ंबळ य द्धानंतर हरपाळदेवानंी कसघन यादवाचं्या 
सेनेची अभेद्य िळी तोडण्यात यश हमळहवले. एकदा िळी त टल्यावर र् जगर सेना नव्या दमाने त टून पडली. यादव 
सेना मारे् सरकली होती. हतला मारे् रेटत रेटत नेताना शत्र  सैन्यात घबराट हनमाि करण्यात हरपाळदेवानंा यश 
आले आहि शवेटी यादव सेना मारे् पळू लार्ली. हमळेल त्या वाटेने माघारी पळिारे सैन्य प न्हा एकत्र करून 
लढाईस सज्ज करिे कवझदेव-जर्ळदेव नावाच्या मराठी सेनापतींना शक्य झाले नाही व मराठी सेना पळू लार्ली. 

 
 
 
 



हरपाळदेर्ानी पाठलाग सुरू केला 
 
हरपाळदेवानी या पळत्या सेनेला आपल्या मार्ाने स खास खी पळू हदले नाही. त्याचंा पाठलार् करून 

वरे्वरे्ळ्या हदशानंी पळिाऱ्या सेनेला त्यानंी पळता भ ई थोडी करून सोडली. र् जगर वीर आपला पाठलार् करीत 
आहेत या भीतीने हमळेल त्या वाटेने मराठी सेना पळत होती. हतचा हरपाळदेवानंी पाठलार् स रूच ठेवला होता. तो 
थेट वरेूळच्या लेण्यापयंत स रूच ठेवला. देवहर्रीच्या हकल्ल्यात वाता पोहचली. आहि राजा कसघनाने तहाचा 
हनरोप पाठहवला. 

 
या तहाचा एक मस दा उपलब्ध झालेला आहे. तो येथे देिे उद्ग् बोधक होईल. हा तह राजा कसघनदेव आहि 

हपतामह लविप्रसाद याचें नाव ेकरण्यात आला होता. तो असा – 
 
“श्रीमहाजय कटके महाराजाहधराज श्री कसघिदेवस्य महामंडलेश्वर रािक श्री लविप्रसादस्यच संराज 

क त श्री. कसघनदेवने महामंडलेश्वर रािक श्री लविप्रसादेन पूवग रुढ्यात्मीय २ देश ष  रहिीयं l केन्यादहप कस्याहप 
भहूमनग आक्रमिीय ll इत्यादी ll” 

 
या तहनाम्यावरून असे स्पष्टपिे म्हिता येते की महामंडलेश्वर लविप्रसाद यानंा ‘रािक’ अशी उपाधी 

लावल्याम ळे ते आता प्रधान राहहलेले नव्हते. तर ते रािक म्हिजे राजे होते. या तहनाम्यानंतर हवजयी र् जगर 
सेनेसह राजक मार हरपाळदेव आपल्या देशात परतले. रस्त्यात त्यानंी या य द्धाम ळे बहेचराख झालेली र्ाव ंपाहहली 
होती. उद्ग्ध्वस्त झालेले अनेक ससंार पाहहले होते. र्ावार्ावात साडंलेले रक्त अजून स कले नव्हते. रिभमूीवर 
जखमी सैहनक पडलेले होते. त्याचें हवव्हळिे स रूच होते. आहि मृत झालेल्या सैहनकाचंी पे्रते अजूनही उचलण्यात 
आलेली नव्हती. कोल्याक त्र्याचंी र्दी जमलेल्या रिभमूीचे हवदारक दृश्य पाहून हरपाळदेवाचें संवदेनशील मन 
उदास झाले होते. द ःखी झाले होते. त्यानंी स्वपराक्रमाने हमळहवलेल्या हवजयाचा आनंद त्यानंा हवषमय वाटू 
लार्ला होता. अनेक तरुि सैहनक धारातीथी पडले होते, त्याचंी बायकाम ले पोरकी झालेली होती. हे सवग हवदारक 
दृश्य हरपाळदेवानंा खूपच द खवनू रे्ले होते. त्याचें मन य द्धात हमळालेल्या हवजयाने स खावण्याऐवजी अंतम गख 
होऊन हवचार करू लार्ले होते. 

 
आपल्या हवजयी सेनेबरोबर हरपाळदेव भडोचच्या वशेीवर पोहचले तेव्हा साऱ्या स्त्री-प रुषानंी त्याचें स्वार्त 

केले. र् जराथ देशातं सवगत्र आनंदोत्सव साजरा होऊ लार्ला होता. परंत  हरपाळाचें मन मात्र या स्वार्ताचा 
स्वीकार करायला तयार नव्हते. हवशालदेवानंी हरपाळाचें मन जािले होते. आपला हवचारी भाव क प त्र अस्वस्थ 
आहे याची त्यानंा जािीव झाली होती. त्यानंा या उदासीन अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी हवशालदेवानंी 
करमि कीची सवग साधने उपयोर्ात आिली. नृत्यर्ायनाचे कायगक्रम आयोहजत करण्यात आलेत. हरपळानंा ज र्ार 
खेळण्याचा छंद होता, त्याचीही योजना करून पाहहली परंत  हरपाळ प न्हा आपल्या तारुण्यस लभ उत्साहहत म दे्रत 
परत आला नाही. 

 
हरपाळदेव खूप द खावल्यासारखे एकातंात राहू लार्ले. द खिे खोल होते. त्यावर उपाय चालत नव्हते. 
 
 
 
 



दुुःखद हनधन 
 
अशातच त्यानंी अंथरुि पकडले. लहानशा आजाराने त्याच्या शरीरातील त्राि नाहहसे झाले आहि त्यातच 

त्याचंी प्रािज्योत मालवली. 
 
साऱ्या र् जराथेत ही द ःखद वाता वाऱ्यासारखी पसरली. कसघिावर हवजय हमळवनू देिारा पराक्रमी 

राजप त्र हनघून रे्ल्याच्या द ःखात सारा राजमहल ब डून रे्ला होता. र् जगर प्रजानन द ःखाने व्याक ळ झाले होते. 
 
सवग नर्रजनानंी राजप त्राच्या पार्मथवास स्मशानघाटाकडे रवाना केले. द ःखी अतंःकरिाने राजवाड्यातून 

स्मशान घाटाकडे जािाऱ्या शवयाते्रतील लोक जीवाच्या आकातंाने रडत होते. 
 

अघहित घडले: अचेतन शर् चेतन झाले 
 
शव सरिावर चढहवण्यात आले. पाढंऱ्या श भ्र वस्त्रानंी झाकलेल्या राजक माराचे अहंतम दशगन घ्याव ेम्हिनू 

हवशालदेव सरिाजवळ रे्ले. राजक माराच्या तोंडावरील वस्त्र बाजूस सारण्यात आले तेव्हा राजक माराने डोळे 
उघडलेले आहेत, असे हवशालदेवानंा हदसले. त्याचंा आपल्या डोळ्यावर हवश्वासच बसत नव्हता. राजसेवकानंाही 
क माराचं्या डोळ्याचंी ती हजवतं हालचाल हदसली आहि एकच ओरडा झाला. ‘क मरू हजयाला: क मरू हजयाला’ हा 
ध्वनी आकाशात र् ंजत राहहला. डोळ्यातले द ःखाश्रू आनंदाश्रू झालेत. हवशालदेवाचं्या आनंदाला पारावार राहहला 
नाही. शवयात्रा आनंदयात्रा होऊन नर्राकडे परतली. मंर्ल वादे्य वाजू लार्ली. ‘क मरू हजयाला’ हा ध्वनी 
आकाशात मावनेा आहि नर्रजनाचं्या मनातील आनंद उमी आवरेना! हा हदवस होता श क्रवार, भाद्रपद श द्ध 
हातीयेचा! 

 
शर्याते्रची आनंदयात्रा 

 
राजक मार राजवाड्यात परतला. माता माल्हनदेवी आहि पत्नी कमलाईसा यानंी आनंदाश्रनूी त्याचे स्वार्त 

केले. सवग र् जगर देश राजवाड्याकडे लोटला होता. रात्रभर आनंदाने नाचत होता. स्त्री-प रुष र्बा नृत्यातं रंर्ून रे्ले 
होते. रात्र संपत आली. परंत  त्याचंा उत्साह संपला नव्हता. 

 
राजक माराचा हा द सरा जन्मच होता. त्या जन्माचा हा द सरा हदवस होता. सकाळी राजक मार उठले ते 

पूवीसारखे मात्र वाटत नव्हते. पूवीसारखे बोलत नव्हते. त्याचं्या बोलण्यात पूवीसारखा हवनोद हदसून येत नव्हता. 
त्याचं्या वयाला शोभेल असा उत्साह त्याचं्या वार्ण्यात राहहला नव्हता. ज ने कलेवर घेऊन एक र्ंभीर महात्मा 
अवतरल्यासारखे वाटू लार्ले होते. ही शकंा राजवाड्यातल्या अंतःप रात घेण्यात येऊ लार्ली होती. तशीच ती 
वाड्याबाहेरच्या लोकानंास द्धा आल्याची चचा स रू झाली होती. न्हाव्याच्या द कानावर, पािवठ्यावर आहि नदीच्या 
घाटावर अशी चचा स रू झाली होती. लोक म्हिायचे की हा पूवीसारखा राजक मार हदसत नाही. त्याच्या मृत 
शरीरात कोित्या द सऱ्या हसद्ध साधकाने तर प्रवशे केला नाही ना? 

 
या चचेने बरेच मूळ धरले होते. ख द्द माल्हनदेवी आहि हवशालदेव याचं्या मनातही या शकेंची पाल 

च कच कली होती. 
 



हवशालदेव कचतेत पडले. राजक माराच्या हालचालीकडे ते बारकाईने पाहू लार्ले होते. आई माल्हनदेवी 
हरपाळदेवाच्या पूवीच्या सवयी हदसतात की नाही ते शोधत होत्या. या शकंास राचा राजवाड्यात प्रवशे झाल्याचे 
राजक माराच्या नजरेतून स टले नाही. म्हिून त्यानंी आपल्या पूवीच्या सवयी, लकबी आहि छंद कायम आहेत हे 
दाखवनू देण्याची प्रत्येक सधंी घेण्यास स रुवात केली. तरीही हवशालदेवानंी आपली शकंा दूर करण्याच्या हेतूने 
माल्हनदेवीस साहंर्तले की, रािी कमलाईसाना सारं्ा की हरपाळदेवानंा पूवाय ष्यातील त्याचं्या एकातंातील 
प्रसंर्ाचंी आठवि आहे का ते पाहा.’ त्याप्रमािे रािी कमलाईसा कौशल्याने हरपाळदेवानंा पूवी घडलेल्या 
एकातंातील घटनाबद्दल हवचारले. त्यावर हरपाळदेव म्हिाले, “मला तूही परका समजू लार्लेली हदसतेस. तू 
मला हकतीही आठविी हवचार मी त्याचे यथास्स्थत विगन सारें्न. हतने हवचारलेल्या सवग आठविींचे हरपाळदेवानंी 
यथास्स्थत विगन केले. कमलाईसाची खात्री पटली. तरीही ती म्हिाली, “स्वामी! त म्ही पूवीसारखे बोलत नाही. 
अवखळ हवनोद करून हसत नाही. हसवत नाही. पूवी त म्ही ज र्ार खेळायचे आता याचे नावही घेतले नाही. 

 
त्यावर हरपाळदेवानंी पूवीपेक्षाही चारं्ले हवनोद करून स्वतः ते हसत राहहले आहि रािीलाही हसवत 

राहहले. एके हदवशी ते ज र्ार खेळायला रे्ले. खूप खूप धन हरले. त्याचं्यावर ज र्ाऱ्याचें उसनावार पैसे झाले. ते 
द्यायला हरपाळाकडे धन नव्हते. राजकोशातून मार्ण्यासाठी सकाळ व्हावी लार्ली असती. तोवर ज र्ारी 
थाबंायला तयार नव्हते. म्हिून त्यानंी कमलारािीस आपले दाहर्ने देण्यास साहंर्तले. हतने नकार हदला. हे हनहमत्त 
साधून हरपाळदेव खूप उदास झाले रुसून बसले. द सरे हदवशी रामयाते्रच्या हनहमत्ताने हवदभातील रामटेक येथे 
जाण्याचा हट्ट धरून बसले. हवशालदेव त्यानंा त्या हवचारापासून परावृत्त करण्यासाठी म्हिाले, “तो देश शत्र ंचा 
आहे. हतथे त म्ही जाऊ नये.”परंत  हरपाळाचंा हट्ट कायम राहहला. तो बालहट्ट होता तसाच तो राजहट्टही होता. तो 
प रहवल्याहशवाय थाबंिारा नव्हता. शवेटी मातृहृदय पाझरले. माता माल्हनदेवी म्हिाल्या की चारं्ल्या बंदोबस्तासह 
यानंा रामयाते्रला जाऊ द्या. हवा पालट होईल. मनःस्स्थती पालटेल. याते्रला जाऊ देिेच योग्य राहील. ठरले. 
रामयाते्रसाठी हरपाळदेवासह बरेच मोठे सैन्यदल देण्यात आले. राजवैभवाला साजेल असा लवाजमा देण्यात 
आला. 

 
अंतहीन याते्रचा प्रारंभ 

 
सैन्यदलासह हरपाळदेवाची स्वारी रामयाते्रला हनघाली होती. ही त्याचंी अंतहीन यात्रा होती. त्यानंी 

याहनहमत्त र् जगर देशाचा अन् स्वकीयाचंा संबंध कायमचा तोडला होता. ‘स्वसंबंधीयाचंा सबंंध तो हवशषेतः त्याज्य’, 
म्हिून हशष्ट्यानंा सारं्िारा हा राजक मार अहनकेत र्ोसावी होण्यासाठी राजवाड्याबाहेर पडला तो कायमचाच! 

 
त्यानंा वैराग्याचे एकटेपि हव ेहोते. राजवैभवी लवाजमा, सैन्य दळ ककवा लौहकक थोरत्वाच्या इतर ख िा 

सोबत नको होत्या. त्याम ळे दर म क्कामी योजनाबद्ध पद्धतीने त्यानंी सैहनक परत केले. त्याचंी ती ‘एकला चलोरे’ची 
हवजय यात्रा होती. ‘एकला हवजय’ हे त्याचें उपदेशाचे सूत्र ते आचरत होते, त्याम ळे प्रत्येक म क्कामावरून ते काही 
सैहनक के्षमक शल कळहवण्याचे हनहमत्ताने भडोचकडे पाठवीत असत. असा त्यानंी देऊरवाडा (हज. अमरावती) येथे 
येईपयंत सवग योजनापूवगक दळभार परत केला होता. परंत  शवेटी दोन स्वाहमभक्त परत जायला तयार नव्हते, म्हिून 
त्याचें सोबत राहहले होते. ते हरपाळदेवानंा दोघामंध्ये झोपवीत व दोघे दोन बाजूला झोपत. हतघाचं्याही अंर्ावर 
एकच पाघंरुि घेत. त्याम ळे हरपाळानंा त्या दोघापंासून स टका करून घेिे अवघड होते. परंत  देऊरवाड्याच्या 
काजळेश्वराचे मंहदरात ते झोपले असताना हरपाळदेवानंी आपली अलर्द स टका करून घेतली. अंर्ावरची सवग 
राजवसे्त्र काढून ठेवलीत. अलंकारही काढून ठेवले आहि हा हनष्ट्काचंन अहनकेत र्ोसावी काजळेश्वराचे मंहदरातून 
हनघून रे्ला केवळ दोन वस्त्रासंह! 



गुरु गोसर्दप्रभुचे दशवन 
 
ते सकाळी हरद्धपूर नर्रात पोहचले. हरद्धपूरला श्रीप्रभ  उपाख्य श्री र्ोकवदप्रभ  राहत होते. हरद्धपूर हे समदृ्ध 

नर्र होते. तेथे सोहनहाट होता. सोहनहाट म्हिजे आजचा सरािा बाजार! तसाच राधंवनहाटही होता! 
राधंवनहाट म्हिजे हलवायाचंी द काने. हरपाळदेव नर्रातून हिरत हिरत राधंविहाटात आले. राधंवि हाटात का 
हलवायाचे द कानातं बसून श्रीप्रभ  काही खात होते. हरपाळदेवानंा पाहून श्रीप्रभूनंा आनंद झाला होता. त्यानंी 
हातातले शेंर् ळेब डे्ड हरपाळदेवाचं्या हदशनेे िेकून म्हटले–ऐया माझा जाला म्हिे: ता होय म्हिे: “होय म्हिे: चके्रया 
होय म्हिे: चक्रधरू होय म्हिे”. 

 
अर्स्थातंर झाले 

 
या प्रसादवत नामातंरासरशी हरपाळदेवाचे अवस्थातंर झाले. ते आता हरपाळदेव राहहले नव्हते. ते 

श्रीचक्रधर झाले होते. अवस्थातंराने त्याचें देहभान हरवले रे्लें  होते. पाय पडतील हतकडे ते चालू लार्ले. 
हरद्धपूरच्या पूवेकडच्या महााारातून ते प ढे हनघाले. जि  सत्याथग प्रकाशाच्या शोधासाठी सूयग-प्रकाशाच्या हदशनेे ते 
हनघाले होते. 

 
श्रीचक्रधर नामाचा स्वीकार करून हनघालेल्या हरपाळदेवाचें र्ौरारं् रेखीव होते. त्याचें औदाहसन्य इतके 

पराकोटीचे होते की चालण्याची प्रवृत्ती असेल तरच ते प ढे पाऊल टाकीत. अन्यथा जार्च्या जार्ीच थाबंत. रात्र 
होईपयंत ते केवळ ४ हक. मी. अंतरावरील तळेर्ावं या र्ावी पोहोचले. रात्री तळ्याचे पाळीवर हवसावले. 

 
द सरे हदवशी ते प न्हा चालू लार्ले. त्यानंा चालण्याची प्रवृत्ती असेल तेव्हा ते रस्त्याने चालत. प्रवृत्ती नसली 

तर अरण्यात हशरत. त्याचं्या अंर्ावरचे वस्त्र काट्यात र् ंतून पडे, तेव्हा ते तेथेच थाबंत. वारा येऊन ते हनघाले तरच 
प ढे पाऊल टाकीत ककवा क िी वाटसरू येऊन काढून देईल तेव्हा ते प ढे पाऊल टाकीत. त्याचें र्ौरारं्ावर काट्याचें 
ओरखडे पडत. त्यातून रक्त हनघायचे. ते रक्तकबदू हतथेच वाळत. लीळाचहरत्रकार हलहहतात, “काटेयाचे ओरखंडे 
जाती: तेथ अस धाचे बींद  हनघहत: ते श्रीमूतीवरी वाळती: जैसा का माहिके: मोहतये: रत्ने: खेवहिती असती: तैसी 
बाह प्रदेशी हमरवीती: जैसी पन्हरेयावरी टीक ऐसी मीरवहत :” ही अवस्था स्वीकारून श्रीचक्रधर पाय नेतील हतकडे 
जात होते. ते सालबडीच्या पायथ्याशी असलेल्या पाळे या र्ावात पोहचले. रात्री तेथे हवसावले. तेथून सकाळी त्या 
पवगताचे दृश्य पाहून प ढे चालू लार्ले. या सालबडीचे डोंर्रात ते वनवासी जनासंोबत राहत. त्याचें सोबत जेवत. 
वनवासी लोक त्याचेंभोवती नाचत. स्वामी वन्य जातीसोबतच वन्य जीवाशीही खेळत. भमूी हीच त्याचंी शय्या होती. 
‘खडेया र्ोटेया पह ड  स्वीकरीती:’ असे महींद्रभट्टानंी या अवस्थेचे विगन केलेले हे. या अवस्थेत १२ वष ेया पवगतावर 
त्यानंी हनवास केला. 

 
हनसगवरम्य सालबडी 

 
सालबडीचा हनसर्ग रमिीय आहे. उंच उंच पवगतकड्याचं्या मधून झ ळझ ळ वाहिारी माड  नदी. या नदीला 

येऊन हमळिारी र्ंर्ा! र्ंर्ाच ती! महादेवाचं्या जटेतून हनघालेली ही र्ंर्ा इथल्या महादेवाचं्या भ यारातून येऊन 
माडूला हमळते. या दोन जलौघाचं्या संर्मावर एका उंच टेकडीवर एक पाडंवलेिी होती. आजही आहे. तेथे हनवातं 
राहण्याची सोय होती. त्या लेण्यात श्रीचक्रधर हवसावले असतील. या लेण्याचेवर आज एक मंहदर आहे. तेथे पूवी 



स्वामींच्या पदस्पशाने प नीत झालेली एक हशळा होती. तेथे ते बसत. डोंर्रदऱ्यात राहिाऱ्या श्वापदाचं्या सहवासात 
ते रमले होते. 

 
तपस्स्र्नी मुक्ताबाईशी भेि 

 
एक हदवस त्या डोंर्रात महायोहर्नी म क्ताबाई आपले साधनास्थान सोडून आली. ती एका प्राचीन महंदरात 

थाबंली होती. हतची आहि स्वामींची भेट झाली. ती समोर आली. दशगन होताच हतला वधे हनमाि झाला. हतने 
दंडवत घातले. ‘श्रीचरिा लार्ौहन वीनवीले!” जी: जी: माझी येथे एक क टी आहे. तेथे चालाव.े स्वामी तेथे रे्ले. 
म क्ताबाईनी स्वामींची वनप ष्ट्पानंी पूजा केली. िळे अपगि करून ती म्हिाली, “स्वामीजी: आज माझे तपाचे िळ 
मला हमळाले. माझी तपस्या त मचे दशगनाने पूिग झाली.” 

 
स्वामी या म क्ताबाईची ओळख सारं्तानंा म्हितात, “हवक्रमाहदत्याची जाया: भतृगहरीची भावजय: 

अचलपूरच्या राजाची कन्या: र्ोरक्षनाथची हशष्ट्या:” अशी ही म क्ताबाई महायोहर्नी होती. हतने सालबडी येथे येऊन 
स्वामींचे दशगन घेतले होते. 

 
स्वामी सारं्तात की ती िार तपस्वी होती. डोईचे केस वाढलेले अन् नखाचं्या च ंभळ्या झालेल्या होत्या. 

अशी ती महान तापसी होती. 
 
श्रीचक्रधर स्वामीस द्धा या एकातं काळात आत्यहंतक हवरक्त अवस्थेत राहत असत. 
 

“सुहनया परी होऊहन असार्े” 
 
स्वामी या काळात व्स्त्रहवहीन अवस्थेत राहत असत. त्यानंा पाघंरुि कोि देिार? आकाशाचे छत हेच 

पाघंरुि आहि भमूी हेच अथंरुि होते. थंडीचे हदवस होते. त्यानंी एका र्ावाशजेारी एका उहकरड्यावर एक क त्रा 
झोपलेला पहहला. त्याने उहकरडा उकरून छान उबदार जार्ा केली होती. त्यात पाय द मडून तो क त्रा हनवातं 
झोपला होता. इतक्यात तो स्वतः त्या खड्डड्यातूंन उठून, अंर् िडिडवनू हनघून रे्ला. त्या हरकाम्या खड्डड्यात 
स्वामी जाऊन झोपले. दोन्ही पाय द मडून घेऊन हात आत ओढून तेवढ्याच उबदार घरात त्यानंी डोळे हमटून झोप 
स रू केली. पहाटे पहाटे खड्डड्यात टाकायला राख घेऊन येिारे त्या उहकरड्यावर राख टाकीत होते. ती र्रम-
र्रम राख पडल्याम ळे स्वामी सारं्तात, “जव ंजव ंसोहमी-सोहमी उन्हराख लारे् तव ंतव ंहे घरघरा घोरे:” र्रम 
र्रम राख अंर्ावर पडल्याम ळे स्वामींना र्ाढ झोप लार्ली होती. उजाडल्यावर उहकरड्याजवळ काही लोक र्ोळा 
झाले होते. ते तेथे र्ावर्प्पा करू लार्लेत. तेव्हा स्वामींना जार् आली. ते उठले. अन् तडक पळू लार्ले. र्ोळा 
झालेले लोक आियाने पाहत राहहले व म्हिाले, “उहकरडा व्याला: उहकरडा व्याला”. 

 
देहासक्ती हनमाली 

 
त्याचंी देहासक्ती पार हनमाली होती. त्यानंा जर्ण्याचे भानही उरलेले नव्हते. एकदा ते नदीकाठी एका 

र्वताच्या ढेकळावर बसले होते. ते ढेकूळ र्वताने झाकले होते. मातीचे ते ढेकूळ स्वामींचे भाराने पाण्यात कलंडले. 
ढेकळाबरोबर स्वामीही पाण्यात कलंडले. परंत  त्यानंी हालचाल केली नाही. ते प्रवाहाबरोबर वाहत रे्ले. प ढे एका 
नदीकाठच्या र्ावातील लोक नदीचा पूर पाहण्यासाठी जमले होते. त्यानंी पाण्यावर तरंर्त येिारे स्वामींचे शरीर 



पाहहले. त्यानंा हे पे्रत वाहत येत असले पाहहजे असे वाटले. ते ओरडू लार्ले. ‘पे्रत रे पे्रत’ असा एकच र्लका 
झाला. तेव्हा स्वामींना जार् झाली. त्यानंी नदी हकनाऱ्यावरच्या काटीस पकडले. त्या काटीच्या आधाराने वर आले 
अन् चालू लार्ले. तेव्हा त्याचें कमरेचा पदर पाण्यात वाहून रे्ला होता. ते हववस्त्र होते. हदर्ंबरावस्थेतील हे 
अहनकेत आपल्या मार्ाने हनघून रे्ले. अशा आत्यंहतक हवरक्तावस्थेत स्वामी राहत होते. 

 
र्नर्ासी जनात हनर्ास 

 
कवध्य पवगताच्या क शीत राहिाऱ्या र्ोंडाच्या सहवासात ते राहत स्वामींची लोभस अंर्कातंी व सास्त्वक 

व्यहक्तमत्व पाहून ते लोक त्याचेंवर पे्रम करीत. त्या र्ोंड लोकानंा हे आपले दैवत वाटू लार्ले होते. 
 
स्वामी त्याचें वस्तीत जात तेव्हा ते आनंदाने ‘हकल हकल  करून’ िेर धरून नाचत असत-र्ात असत. 

स्वामींना मध आहि भात जेव ूघालीत असत. एका द्रोिात मध आहि द सरे द्रोिात पािी आहि पत्रावळीवर भात 
घालीत. वळे च्या काडं्यात तादूंळ घालून ते जहमनीत प रत असत. त्यावर जाळ करुन तादूंळ हशजवत असत. तो 
वनवासी लोकानंी तयार केलेला भात मधासह खाण्याची मेजवानी होती. ते लोक स्वामींना दंडवत घालीत. 
श्रीचरिावर माळा ठेवीत. वनप ष्ट्पानंी स्वामींची पूजा करीत आहि द धीकरटा भाताची आरोर्िा देत. स्वामी आले की 
नाचत-र्ात. महोत्सव करीत. स्वामी त्या लोकातं हमसळत असत. राहात असत. 

 
नग्नदेर्-गोमिदेर् 

 
स्वामी हवरक्तावस्थेत होते तरीही त्याचें मूळ रूप आहि लावण्य झाकल्या जात नव्हते. त्याचें तेजस्वी डोळे, 

त्याचंी घडीव शरीरयष्टी पाहून क िीही आकर्मषत होत असे. एकदा स्वामी रामटेकच्या भोर्रामाचे महंदरात आले 
होते. तेथे एक ब्राह्मिबाई रामदशगनासाठी आली होती. हतने स्वामींना पाहहले. एक स ंदर आकषगक तरुि प रुष 
हववस्त्र अवस्थेत पाहून ती वरमलीच! द सरेच क्षिी या हवरक्त महाप रुषाला नमस्कार करून ती म्हिाली, “बाबा! 
आपले नाव काय? स्वामीचे म खमंडलावर केवळ स्स्मत हास्य पसरले. ते बोलले नाहीत. त्याचंी ती अवस्था पाहून 
ती बाई स्वामींना म्हिाली, “काय आपि नर्ीनदेव आहातं?” स्वामींनी होकाराथी मान हलहवली. ती म्हिाली, 
“आम्ही आपिाला नर्ीनदेवच म्हिू.” बाई स्वामींना घरी भोजन करण्याचा आग्रह करून म्हिाली, “बा नर्ीनदेव 
हो, त म्ही इथे असाल तोवर माझेकडेच जेवाव े जी:” स्वामींनी हसून रुकार हदला. त्याचंा रुकारही नकारच 
असायचा. कारि ते क ठेही िार काळ थाबंत नसत. त्याचंी ही पहरभ्रमिाची अतंहीन यात्रा होती. 

 
शत्रम हमत्र होती. 

 
श्री चक्रधर स्वामी एकदा सालबडीच्या जंर्लात बसलेले असताना एक पाढंरा श भ्र ससा त्याचेंकडे 

जीवाच्या आकातंाने धावत आला. त्याला श्वास भरून आला होता. नाक ि रि रत होते. तो म का प्रािी स्वामींना 
काही सारं्ू शकत नव्हता. परंत  तो घाबरलेला आहे हे त्याच्या अवस्थेवरून स्पष्ट हदसत होते. तो स्वामींचे 
माडंीखाली येऊन बसला. या लहानशा प्राण्याची अवस्था पाहून स्वामींनी त्याला आजंारले-र्ोंजारले. इतक्यात या 
सशामंार्ून दोन हशकारी क ते्र समोरून धावत आले. ते सशाचा पाठलार् करीत होते. ते स्वामीजवळ येऊन भ कूं 
लार्ले सशाला पकडायला आलेले हे कहस्त्र श्वान स्वामीभोवती र्रर्रा हिरू लार्ले. भ कूं लार्ले. हे क त्र्याचें भ कंिे 
ऐकून हातात बाि घेतलेले दोन पारधी स्वामींचे समोर येऊन उभे राहहले. त्यानंा स्वामींचे माडंीखाली दडलेला 
ससा हदसला. ते म्हिाले, “महाराज! हा आमचे होडेचा ससा आहे. ही आमची हशकार आहे. कृपया ती सोडावीजी : 



“त्यावर स्वामींनी म्हटले, हा आम्हालंा शरि आलेला आहे. येथे शरि आलेल्याला मरि नाही. त म्ही याचा नाद 
सोडा. हा लहानसा मूक प्रािी जंर्लचा चारा खातो. जंर्लाचे पािी हपतो. त मचे काय घेतो? याला कशाला 
मारता?”  

 
स्वामींचा हा उपदेश ऐकून आहि त्याचं्या डोळ्यातील कृपाहकरिाचं्या प्रभावाने ते कहस्त्र स्वभावाचे पारधी पार 

बदलून रे्ले. ते म्हिाले, “महाराज! आपि आमचे डोळे उघडले. आजपासून आम्ही अशा र्रीब प्राण्याचंी हशकार 
करिार नाही.” स्वामींनी त्यानंा आशीवाद हदला आहि ते आहि त्याचंी क त्री रे्ल्यावर स्वामी सशाला म्हिाले, “जा 
आता. जंर्लचा चारा खा, नदीचे पािी प्या हनभगय व्हा, आता हे पारधी त मचे शत्रू राहहले नाही. जा.” 

 
सपव न खाती 

 
स्वामी एकदा भ जंर्ाच्या वडनेरला रे्ले होते. तेथे दोन मोठी मंहदरे होती. एका वटेश्वराचे आहि द सरे 

उत्तरेश्वराचे! स्वामी वटेश्वराचे मंहदरात सायंकाळपयंत बसलेले होते. सायंकाळी आरती झाल्यावर तेथला प जारी 
स्वामीजवळ आला आहि वदंन करून म्हिाला, “महाराज आपि आता जाव.े मी आता मंहदराचे दारास साखळी 
घालून त्यास क लूप लावनू र्ावात जातो. इथे आपिालंा राहता येिार नाही, स्वामी त्या वटेश्वराचे मंहदरातून उठले 
आहि उत्तरेश्वराचे महंदरात हशरले. आहि हवसावले. 

 
रात्री दोन मोठे भ जंर् ि त्कार टाकीत मंहदरात हशरले. त्या दोघात त ंबळ य द्ध स रू झाले. ते दोन्ही 

एकमेकावर त टून पडले होते. त्या लढाईत ते स्वामींचे छातीवर येऊन आदळले. स्वामींनी त्यातल्या एकाला 
उजव्या हातात धरले आहि द सऱ्याला डाव्या हातात धरले. स्वामींनी दोघाकंडेही आपल्या स्नेहाद्रग कृपादृष्टीने 
पाहहले. स्वामींची कृपादृष्टीची हकरिशलाका अंधाराला हचरून भ जंर्ाच्या डोळ्यात हशरली होती. त्या दृहष्टपाताने ते 
महाभ जंर् हनवरै झालेत आहि त्यानंा स्वामींनी दोन बाजंूनी सोडून म्हटले, “जा आता. प न्हा असे भाडूं नका. वैर 
सोडा आहि मतै्री करा. हे मंहदर वसते करा.” स्वामींची ही वैखरीच्या पलीकडची परावािी त्या म क्या प्राण्यानंा 
कळली आहि त्यानंी आपले वैर कायमचे सोडले. प न्हा त्या महंदरात ते भाडंायला आले नाही. ते महंदर 
पाथंस्थाकहरता वसते केले. या वडनेरला तेव्हापासून आजतार्ायत भ जंर्ाचे वडनेर असेच म्हितात. स्वामींचे हशष्ट्य 
रामदेव उपाख्य दादोस याच र्ावचे होते. 

 
व्याघ्रही न खाती 

 
स्वामी भडंारा हजल्यातील ‘स कळी’ नावाच्या र्ावी रे्ले होते. तेथे जंर्लात डाकरामाचे मोठे मंहदर होते. ते 

र्ावाबाहेर असल्याम ळे प जारी तेथे राहत नसे. तो सायकंाळी तेथून हनघून र्ावात जात असे. स्वामी तेथे 
हनवाऱ्यासाठी थाबंले होते. प जारी सायंकाळी र्ावात जायला हनघाला तेव्हा तो स्वामींना म्हिाला, “स्वामींजी आता 
आपि तेथे थाबंू नये. येथे रोज हहस्र वाघ येतो. येथे थाबंिाऱ्या याहत्रकाचे सकाळी आम्हाला दशगन होत नाही. त्याचे 
येथे रक्त साडंलेले हदसते. तेव्हा आपि येथे थाबंू नये हे बरे ! 

 
स्वामींनी त्याच्या या बोलण्याकडे द लगक्ष केले. आहि ते त्या डाकरामाच्या मंहदरात थाबंले. खरेच रात्री वाघ 

आला. त्याच्या भयावह डरकाळ्यानंा प्रत्य त्तर देण्यासाठी स्वामींनी कसहनाद केला. त्या कहस्र वाघाला ती चेताविीच 
होती. स्वामींनी त्याला तेथे परत न येण्याची ती आज्ञाच या कसहनादातून हदली होती. त्या हदवसापासून तो वाघ 



परत या मंहदराकडे हिरकला नाही. ते महंदर येिाऱ्या जािाऱ्या पाथंस्थासाठी उघडे झाले. आजही तेथे यात्रा भरते. 
अनेकाचंी द ःखे हरि करण्याचे सामथ्यग स्वामींच्या या स्मृहतस्थानात आहे. 

 
सहस्र म्हैसा हनर्ैर केला 

 
श्रीचक्रधराचंा हा एकाकी सचंार स रू होता. असेच एकदा एका र्ावातून जात होते. ज्या वाटेने ते हनघाले 

होते त्या वाटेवर एक रानहेला होता. तो वाटसरंूना मारून टाकायचा. त्याम ळे र्ावकरी हतकडे जािाऱ्या 
वाटसरंूना हतकडे जाऊ नये म्हिून सारं्त असत. हतकडे हनघालेल्या स्वामींना र्ावकरी लोकानंी हतकडे जाऊ नये 
म्हिून साहंर्तले. हतकडे एक रानम्हैसा आहे. तो मािसाला मारतो असेही साहंर्तले, त्यावर हा हनभगय महाप रुष 
केवळ स्स्मतहास्य करून प ढे हनघाला. 

 
काही अंतरावर जाताच तो म्हैसा धावतच आला. डरकाळ्या िोडत तो स्वामींचे अरं्ावर धावनू पडला. 

स्वामींना कशर्ावर घेऊन क्षिाधात त्यानंा लोळवनू, त डहवण्याइतकी ताकद त्या रानहेल्यात नक्कीच होती. तो 
चवताळून अंर्ावर येत असलेला रानहेला पाहून स्वामी हनिलपिे उभे राहहले. आपल्या कृपादृष्टीतील 
हकरिशलकानंी त्या पशूची दृष्टीच बदलहवण्याची शक्ती स्वामीत होती. त्यानंी आपल्या कृपाकटाक्षाने रानहेला हनवरै 
केला. तो नम्र होऊन स्वामींकडे पाहात उभा राहहला. स्वामींनी त्याला हनवरै होऊन राहा अशी जिू आज्ञाच हदली 
होती. त्याला जंर्लात हनघनू जाण्याची अन ज्ञा हदली. ही पशूचं्या स्वभावपहरवतगनाची हकमया करिाऱ्या स्वामींची 
पहरवतगनयात्रा आता मानवी स्वभावाच्या हदशनेेही वळली. 

 
हनरक्षराला साक्षर केले. 

 
स्वामी जात होते त्या वाटेवर एक अज्ञात र्ाव लार्ले. त्या र्ावात एक मठ होता. त्या मठातील महंत वारले 

होते. त्याचें दोन हशष्ट्य होते. त्या हशष्ट्यापंैकी दोघेही मठाचं्या महंतीवर आपला हक्क सारं्ू लार्ले होते. हे भाडंि 
र्ावातील महाजनाकंडे नेण्यात आले. र्ावातील थोर-थोर महाजन आहि हवाान ब्राह्मि वाद हमटहवण्यासाठी 
एकत्र आले. महाजनानंी दोघाचंी बाजू ऐकून घेतली. दोघेही आपलाच हक्क कसा ते सारं्ू लार्ले. त्यावर 
महाजनानंी एक य क्ती केली ते म्हिाले जो मठातील पोथ्या-प स्तके वाचू शकेल तोच पूवीच्या महंताचा उत्तराहधकारी 
होऊ शकेल. प स्तके आिली रे्लीत. त्यातील एकाला प स्तके वाचता आली नाही. द सऱ्याने वाचली. महजनानंी 
वाचिाऱ्याला मठ हदला. द सऱ्याला मठाबाहेर काढला. वास्तहवक वाचू शकिारा हशष्ट्य हा र् रुचा आज्ञाधारक हशष्ट्य 
नव्हता. तो सतत बाहेर हिरिारा होता. उलट ज्याला मठाबाहेर काढले तो र् रंुचा आज्ञाधारक नम्र हशष्ट्य होता. तो 
मठ चालव ूशकिारा खरा उत्तराहधकारी होता. परंत  तो हबचारा आता हनराहश्रत होऊन द ःख करू लार्ला हेता. 
एका झाडाखाली बसून तो रडत होता. इतक्यात एक हदव्य सत्प रुष आपल्याकडे येत आहे असे त्याने पाहहले आहि 
तो स्वामीकडे आला. दंडवत-प्रिाम करून पािावलेल्या डोळ्यानंी द ःख करीत तो म्हिाला, “महाराज, हा 
समोरचा मठा माझा आहे. र्ावकऱ्यानंी मला तेथून काढून हदले. मला पोथ्या वाचता येत नाहीत म्हिून, मला 
हनराहश्रत व्हाव ेलार्ले. महाराज, मला आता कोिाचा आश्रय नाही. कोठेही थारा नाही. आपि मला मदत करा. मी 
या मठाचा खरा उत्तराहधकारी आहे. मी माझे र् रुची प्रामाहिकपिे सेवा केली व धमाने वार्त आलो. “एथ शरि 
आलेया काही मरि असे” असे स्वामींचे ब्रीद होते. त्यान सार स्वामींनी त्या हनराहश्रतास अभय हदले. त्याला घेऊन ते 
परत महाजनाकडे रे्ले. महाजनानंा स्वामींनी साहंर्तले की हास द्धा पोथ्या वाच ू शकतो. त म्ही त्याला प न्हा 
वाचण्याची सधंी द्या व या मठात बसवा. 

 



महाजन म्हिाले, “याला वाचता येत नाही. हे आम्ही पाहहले.” 
 
“यालाही वाचता येते”- स्वामी. 
 
“चला तर प न्हा परीक्षा घेऊ” – महाजन. 
 
या अपात्र ठरहवलेल्या हशष्ट्यासह सवगजि आत रे्ले. अपात्र ठरहवलेल्या हशष्ट्याचे हातात प स्तक हदले. 
त्याला उदे्दशून स्वामी म्हिाले,- 
 
“वाचा. त म्हाला वाचता येते. वाचू लार्ा.” 
 
आियग घडले. तो हनरक्षर साधू प स्तक वाचू लार्ला. 
 
महाजनाचंी खात्री झाली. 
 
त्याला मठात प न्हा प्रहतहष्ठत केले. त्या साधूने स्वामींना साष्टारं् दंडवत केले. त्याचं्या उपकाराची परतिेड 

म्हिून त्यानंी स्वामींना मठात थाबंवनू घेतले. एक दोन हदवस झाल्यावर स्वामी जायला हनघाले. परत त्याने आग्रह 
केला. परत स्वामी थाबंले. असे दोनचारदा झाल्यावर स्वामी अक्षरशः त्याच्याशी लटके भाडंि करून हनघाले. ते 
सारं्तात, 

 
“आम्ही त्याच्याशी भाडूंन मठातून हनघालो.” या लीळेत स्वामींनी अक्षरशत्रू असलेल्या परंत  साध त्वास पात्र 

अशा मन ष्ट्यास सामथ्यगसंपन्न केले. एका हनरक्षरास आपल्या आशीवादपर पे्ररक सूचनेने साक्षर केले. 
 

भट्टो मागील फाकी पाहीजे 
 
ही  भडंारा नर्रातील र्ोष्ट आहे. तेथे एक हवाान अभ्यासक ब्राह्मि होते. ते गं्रथ वाचन करीत होते. गं्रथाची 

पाने उलटहवत होते. कोिता तरी हनिगय शोधीत होते. परंत  तो हनिगय सापडत नव्हता. त्याच वळेी त्याच्या दारात 
श्री चक्रधरस्वामी उभे राहहले. ते म्हिाले, 

 
“भट्टो, मार्ील िाकी पाहीजे !” स्वामींचे या वाक्याम ळे नीलभट्ट भाडंारेकारानी रस्त्याकडे पाहहले. समोर 

एक हदव्य अन् तेजस्वी नेत्राचा सत्प रुष उभा होता. लंब किग, आजान बाहू, र्ोरापान तरुि साधू पाहून नीलभट्ट 
प्रभाहवत झाले. साधंूनी साहंर्तल्याप्रमािे गं्रथातील मार्ील पाने उघडले. 

 
भाडंारेकार थक्कच झाले. बराच वळे ते गं्रथाची पाने इकडून - हतकडे पाहत होते. परंत  त्यानंा हव ेते सापडत 

नव्हते. त्यानंा त्या गं्रथात ईश्वर प रुषाची लक्षिे शोधावयाची होती. ती समोरच्या साध प रुषाने रस्त्यावरूनच 
साहंर्तलेल्या पानावर भाडंारकरानंा आढळली होती. त्यानंा आियग वाटले. ते ईश्वराचे एक -एक लक्षि वाचू लार्ले 
आहि समोर पाहू लार्ले. समोर उभ्या ठाकलेल्या श्रीमतूीत गं्रथात हदलेली ईश्वरीप रुषाची लक्षिे प्रत्यक्षात हदसत 
होती. गं्रथातील लक्षिे तंतोतंत ज ळिारे व्यहक्तमत्व समोर उभे ठाकलेले पाहून भाडंारेकार मनात म्हिाले, ‘हेच 
ईश्वरी प रुष आहेत.’ 



“हा तरुि साधू साधा-स धा साधू नसून हा प्रत्यक्ष परमेश्वरावतार आहे. याची त्यानंा खात्री पटली. इतक्यात 
हा साध  प ढे हनघाला. भाडंारेकारानंा वधे लार्ला होता. तेही उठले आहि रस्त्यावर आले. ते साधूचे मारे् जाऊ 
लार्ले. त्याचंी पत्नी घरातून दारात आली . आहि साधूचे मारे् जात असलेल्या आपल्या पतीस म्हिाली, “भट्टो ! 
स्नानाचे पािी काढले असे हो !” ते थंड होईल. आत या आहि स्नान करा. ते म्हिाले, हे इतके हदवस त मचे 
ताब्यात होते. आता जयाचे तयासोबत हनर्ाले.” भाडंारेकारानंा श्रीचक्रधराचें दशगनाने साक्षात्कार झाल्याचा प्रत्यय 
आला होता. ते आता पाण्याने बायारं् श द्धीसाठी थाबंण्याऐवजी जीवात्म्यावर साचलेल्या अज्ञानाचे मळासं स्वच्छ 
करिाऱ्या महान हवचाराचं्या स्नानाने अंहतम श द्धीच्या शोधात हनघाले होते. ते परत घराकडे वळले नाही. ते स्वामींचे 
सहचर झाले होते. त्याचं्या अंहतम श्वासापयंत स्वामींचे सोबत राहिारा हा पहहला अन सरलेला हशष्ट्य होता, पं. 
हनलभट्ट भाडंारेकार! 

 
भाडंारेकाराचंी भक्ती 

 
हनलभट्ट भाडंारेकार स्वामीसोबत हनघाले होते. त्यानंी सोबत काहीही घेतले नव्हते. अंर्ावर केवळ एक 

धोत्र होते. ते धोत्र सोळा हात लाबं होते. स्वामीसोबत भाडंारेकार देवकी तळ्याचे पारावर रे्ले. त्यानंी स्वामींना 
बसायला आसन करण्यासाठी आपले धोत्र अधे िाडले. त्याचे आसन केले. स्वामींना त्या आसनावर बसहवले, 
आपि समोर पाय द मडून बसले. स्वामींना हभक्षान्नाचे भोजन झाले. भाडंारेकारानंी उरलेल्या अन्नाचा प्रसाद घेतला. 

 
अशावळेी भाडंारेकाराचं्या मनात हवचार आला की मी हनघताना काही द्रव्य घेतले नाही. जवळ काहीच 

नव्हते. मी स्वामींची पूजा केली असती. श्री चक्रधर स्वामींनी त्याचे हे मनातील हवचार ओळखले. स्वामी म्हिाले, 
“भट्टो! त मचे मनोरथ आम्ही पूिग करू. हे ऐकून भाडंारेकाराचंी स्वामीवरची भक्ती अहधकच द िावली. दशगन होताच 
त्याचें मनात ज्ञानत्व, स हृदत्व, हीतक्षत्व हे हतन्ही र् ि हनमाि झाले होते. आता ज्ञातृत्व, आप्तत्व आहि प्रतीती या 
हतन्ही र् िाचंी त्यात भर पडली. 

 
भाडंारेकाराचें स्तुहतस्तोत्र 

 
हनलभट्ट हे भडंाऱ्याहून स्वामीसोबत हनघाले. ते र्ावा-र्ावातून हभक्षा मार्ून आिीत. प्रथम स्वामींना भोजन 

वाढत असत. त्यानंतर उरलेले अन्न स्वतः प्रसाद समजून जेवीत असत. रात्री स्वामींना झोपण्यासाठी उत्तम अंथरूि 
टाकीत. अशी स्वामींची सेवा करीत असत. स्वामी झोपल्यावर स्वतः एखाद्या कोपऱ्यात ककवा एखाद्या देवळीत पाय 
द मडून झोपत. एके हदवशी कन्हान नदीच्या पात्रातील खडकावर भाडंारेकारानंी स्वामींना भोजन वाढले. त्यानंतर 
त्याचं्या झोपण्यासाठी आसन टाकू लार्ले. त्यावळेी त्यानंा एक कवर् ळी चावली. खूप वदेना होऊ लार्ली. त्यानंी 
स्वामींना साहंर्तले की त्यानंा कवर् ळी चावली असून खूप अंर्ार होत आहे. ही अंर्ार कमी व्हावी म्हिनू त्यानंी 
स्वामींना हवचारले, “जी : जी: स्त ती करू.” स्वामींची आज्ञा घेऊन त्यांनी स्त ती स रू केली. त्याचें ते स्त हतस्तोत्र  
“कवर् ळी स्तोत्र” म्हिून पंथात आजही प्रहसद्ध आहे. ते जसेजसे स्त ती करू लार्ले तसतशी कवर् ळीची अंर्ार कमी 
होऊ लार्ली. कवर् ळी उतरल्यावर त्यानंी स्वामींना दंडवत घातले. श्री चरिावर लोटारं्ि घातले. तेथून सकाळीच 
स्वामीसह भाडंारेकार प ढे हनघाले. हनलभट्ट स्वामीसोबत सतत १६ वष ेराहहलेत. स्वामी बाइसाला म्हितात, “बाइ, 
भाडंारेकारा सोळा वष ेसन्  हनधान परी पृष्ठभार् कधी देखलाची नाही.” ऐसे ते भाडंारेकार योग्यतेचे हशष्ट्य होते. 
 
 
 



धानुबाईची रत्नपमजा हनलभट्टाचे द्वारा 
 
स्वामीची पूजा करण्याची इच्छा असलेल्या हनलभट्टाची इच्छा पूिग करण्यासाठी जिू स्वामी अचलपूरला 

रे्ले. तेथे ते कपर्ळभरैवाच्या मंहदरात थाबंले होते. तेथे स्वामी भाडंारेकारानंा म्हिाले, “भट्टो ! त म्हाला पूजा 
करण्याची इच्छा आहे. ते आमचे लक्षात आहे” त्यावर भाडंारेकार म्हिाले, “आमचेकडे द्रव्य नाही, हेही स्वामी 
जाितात. स्वामी स्स्मतहास्य करून म्हिाले, “तू उभा ठाकला पूरे: हसद्धीते एथौहन नईजैल की :” 

 
एके हदवशी स्वमी हनवािेश्वराचे मंहदरात रे्ले होते. तेथे स्वामींनी भाडंारेकारानंा म्हटले, “भट्टो, त म्ही या 

देवळात बसा. आम्ही पहलकडच्या देवळात जाऊ, त म्हालंा कोिी काही म्हिलै ते त म्ही करा.” असे म्हिून स्वामी 
हनवािेश्वराचे मंहदराचे पहलकडील बहहरवाच्या महंदरात रे्ले. 

 
हनवािेश्वराची भक्ती करिारी धानाईसा तेथे आली. धानाईसा ही तेथल्या नेमाळ पाडं्याचंी पत्नी होती. ते 

पंचक ळीचे भाडंारी होते. त्याचेंकडे राजकोश होता. ते कोशाहधकारीच होते. त्याचंी रािी धानाईसा पालखीत बसून 
हनवािेश्वराचे मंहदरात आली. हतने देवाची पूजा केली. तेथील ब्राह्मिानंा दानदहक्षिा हदली. आहि ती बाहेर आली. 
तेथे चौकात बसलेल्या भाडंारेकाराचेंकडे हतचे लक्ष रे्ले. त्यानंा धानाईसाने नमस्कार करून हवनंती केली की, 
आपि आमचे आवारात चलाव.े आवारात रे्ल्यावर भाडंारेकारानंा हतने आसनावर बसहवले. हतने ताट भरून पूजा-
द्रव्ये आिली. ती पूजा पाहून हनलभट्ट म्हिाले, “हे काय? 

 
“आम्हासं त मची पूजा करावयाची आहे.” – धानाईसा 
 
“अशी पूजा आमच्या स्वामींची करा” –हनलभट्ट 
 
“त मचे क िी स्वामी आहेत का?ं 
 
ते क ठे आहेत? ते सारं्ा. आम्ही त्यानंा बोलव”ू – धानाई 
 
“ते त मच्या बोलाहवण्याने येिार नाहीत. आम्हीच त्यानंा बोलव”ू - हनलभट्ट 
 
हनलभट्टानंी स्वामींना जाऊन साहंर्तले व आपि तेथे चलाव ेअशी हवनंती केली. स्वामींनी हवनंती मान्य 

केली. ते धानाईसाकडे आले धानाईसाने स्वामीकडे पाहहले. हतला ते हदव्य दशगन घेतल्याम ळे आनंदाचे भरते आले. 
ती भारावनू रे्ली होती. हतने त्याचेंसाठी चारं्ले आसन रचले. पूवीपेक्षा उत्तम पूजा द्रव्ये आिली. स्वामींची पूजा 
करण्यासाठी धानाईसा प ढे आली. तेव्हा स्वामी म्हिाले, “बाई, हे द्रव्य याचें हाती द्याव.े त्याचें हाताने आम्ही 
स्वीकारू.” 

 
धानाईसा, एक-एक द्रव्य हनलभट्टाचे हाती देत. हनलभट्ट स्वामींची त्या द्रव्याने पूजा करीत. अशी अनेक 

रत्नानंी स्वामींची पूजा धानाईसाने केली. हनलभट्टाचे हाती द्रव्ये देऊन स्वामींनी पूजा करून घेतली. त्याम ळे ती 
एका अथाने हनलभट्टाचीच पूजा ठरली. 

 



पूजेतील सवग मौहलक रत्ने श्रीचक्रधर स्वामींनी प्रसाद म्हिून परत धानाईसाचे पदरी घातली. तेव्हा ती 
म्हिाली, आम्ही त म्हासं रत्ने वाहहली. आता ती परत कशी घेिार?” स्वामी म्हिाले, “त म्ही यानंा हदले. यानंी 
आम्हास वाहहले, आता आम्ही त म्हासं प्रसादवत परत करीत आहोत. याने त मच्या भाडंारात वृद्धी होईल.” 

 
भाडंारेकाराचं्या खादं्यावर हात ठेवनू स्वामी धानाईसाचे आवारातून बाहेर पडले. ते म्हिाले, “भट्टो! आम्ही 

त मचे मनोरथ चहरताथग केले !” त मचे मनातली इच्छा पूिग केली. 
 

लोकीचा श्रेष्ठम तो येथीचा नष्टु 
 
स्वामींसह भाडंारेकार अचलपूरहून नादेंडला रे्ले. तेथे नृकसहाचे मंहदरात थाबंले. हनलभट्ट हभक्षा करीत 

आहि आधी हभक्षान्नाचे स्वामींना भोजन वाढीत. त्यानंतर उरलेल्या अन्नाचा ते प्रसाद करीत. हे हनत्याप्रमािे येथेही 
होत होते. एके हदवशी एका र्ावात भाडंारेकार हभके्षसाठी रे्ले. तेथे एका पाठशाळेत म ले हशकत होती. पाठशाळेची 
इमारत हशकस्त होती. भाडंारेकारानंा जािवले की पाठशाळेची इमारत कोसळते आहे. त्यानंी म लानंा ताबडतोब 
बाहेर यायला साहंर्तले. इमारत पडते आहे. बाहेर हनघा असा भाडंारेकारानंी ओरडा केला. म ले भराभर बाहेर 
आली. त्यानंतर क्षिाधात इमारत कोसळली. भाडंारेकरानंी साहंर्तले नसते तर सवग म ले इमारतीखाली दबली 
असती. म ले स खरूप घरी रे्ली. ती घरोघर सारं्त होती की, एका महात्म्याने आम्हाला वाचहवले. लोक या म लानंा 
वाचहवण्याऱ्या महात्म्याला पाहायला र्ोळा झाले. 

 
भाडंारेकाराचे घरोघर स्वार्त होत होते. ‘पाट’ टाकून, र्ंधाक्षता लावनू, हभक्षा वाढण्यात येऊ लार्ली. 

हभक्षा घेऊन ते परत आले. तेव्हा स्वामींनी त्यानंा के्षमवाता हवचारली. तेव्हा त्यानंी ते सवग साहंर्तले. लोकानंी आज 
‘पाट हपढे टाकून बरवी पूजा करून हभक्षा वाढली म्हिनूही साहंर्तले, तेव्हा स्वामी म्हितात, “असे करू नका !” 
याम ळे लोक त मची पूजा जरूर करतील परंत  मर् त म्ही आम्हासं म काल! लोकहप्रयता ककवा आमची हप्रयता यापकैी 
एकाची हनवड करा ! “भाडंारेकरानंी स्वामींची हनवड केली. म लानंा वाचहवण्याच्या श्रेयाचे धनी होऊन लोकाकंडून 
पूजा प रस्कार स्वीकारू नका. अशी सकाम लोकसेवा करू नका असा पाठच यावळेी स्वामींनी भाडंारेकरानंा हदला. 

 
हनलभट्टाचे देहार्सान 

 
स्वामींच्या साहन्नध्यात १६ वष ेराहहलेला हा भक्त आता थकला होता. त्यानंा शौचाचा त्रास होऊ लार्ला 

होता. त्यानंा वारंवार शौचाला जाव ेलार्त असे. स्वामी त्यानंा हाताचा आधार देऊन बाहेर न्यायचे. त्याचें कपडे 
ध वायचे व शरीर स्वच्छ करायचे. महंदरातल्या बडव्यानंा आहि ब्राह्मिानंा त्या हबमारीचा त्रास जािव ूलार्ल्याचे 
जािवत होते. त्याम ळे स्वामींनी भाडंारेकरानंा र्ंरे्पलीकडे नंदेश्वराचे मंहदरात नेले. तेथे तीन रात्री त्याचंी श श्र षा 
केली. शवेटी त्रास वाढला. त्याचंा अंतसमय आला होता. स्वामींनी त्यानंा माडंी हदली. तेव्हा स्वामी म्हिाले, 
“भट्टो”! कालवचंना करू !” त मचे आय ष्ट्य वाढव ूका?ं” 

 
यावर तो थोर भक्त म्हिाला, “नको प्रभ!ू आता त मची माडंी मला आधाराला हमळाली आहे. जे काय 

हमळायचे ते याच वळेी हव.े प ढे वाचनू काय करू” होवाव ेकाई ते आताची होवाव ेजी.” स्वामींच्या माडंीवर त्यानंी 
शवेटचा श्वास सोडला. सोळा वष ेसोबत राहहलेला हा भक्त आज सोडून रे्ला होता. स्वामींनी त्याचा आपल्या हाताने 
हनके्षप केला. त्याला सद  र्ती हदली.  

 



दोघेही हर्जयी केले 
 
भाडंारेकाराचं्या मृत्यनंूतर स्वामी प न्हा एकाकी हिरू लार्ले. एका र्ावी दोन साधू वादहववाद करीत होते. 

तेथे स्वामी पोहोचले. एका साधूने द सऱ्यास प्रश्न हवचारला. प्रश्न अवघड होता. त्या साधूस उत्तर येत नव्हते. तेव्हा 
स्वामी त्या साधूस म्हिाले, “बोला. या प्रश्नाचे उत्तर त म्हास येते. बोला !” काय आियग ! तो हनरुत्तर झालेला साधू 
बोलू लार्ायचा व त्या उत्तराने सवांचे समाधान व्हायचे. त्यानंतर द सऱ्याला प्रश्न हवचारायचा ! तोही प्रश्न अवघडच 
असायचा. साधूला उत्तर स चेना. तोही हनरुत्तर होत असे. तेव्हा स्वामी त्यालाही म्हिायचे, “त म्हालाही याचे उत्तर 
येते, बोला त म्हास उत्तर येते, बोला! बोला!” आियग घडले, त्यानेही समाधानकारक उत्तर हदले. प न्हा असा क्रम 
बराच वळे स रु राहहला. हा बौस्ध्दक खेळ बराच वळे करून शवेटी स्वामी म्हिाले, “त म्हा उभया जयो.” हा 
उभयपक्षी जय हमळवनू देण्याचा प्रकार नवीनच होता. ही आर्ळी बौहद्धक पे्ररिा देण्याची स्वामींची महान शक्ती 
होती. हा एक वरे्ळाच चमत्कार होता. तो पाहून स्वामींची महानता उपस्स्थताचें लक्षात आली आिी त्या उभय 
साधंूनी आहि सवग उपस्स्थतानंी स्वामींना साष्टारं् दंडवत घातले. 

 
सन्मान आहि अर्मान दोन्हीत समदृष्टी 

 
राहेर या र्ावातून पाहिपात्र हभक्षा करून स्वामी र्ंरे्कडे भोजन करायला हनघाले होते. समोरून एक 

शासकीय अहधकारी येत होता. त्याचे समोर राऊत-पाईक होते. त्यातल्या एका राऊताने आपल्या भाल्याने स्वामींना 
लोटले. त्या धक्क्याने स्वामींचे हातातील हभक्षान्न खाली पडले. स्वामी हभक्षान्नाची हशते वचेण्यासाठी खाली बसलेत. 
तेवढ्यात तेथे तो शासकीय अहधकारी पोहचला. तो आपल्या समोर एक तेजस्वी संन्यासी खाली पडलेली हभक्षान्नाची 
हशते वचेीत असल्याचे पाहून थाबंला. पालखीतून खाली उतरला. आपल्या राऊत पाईकावर रार्हवला. म्हिाला, - 

 
“हे काय रे केले द ष्टानंो? या थोर र्ोसाव्यानंा त्रास हदलास?” 
 
स्वामीकडे वळून दोन्ही हात जोडून तो म्हिाला,  
 
“महाराज, या आपि माझ्यासोबत माझे हबढारावर ! तेथे आपि भोजन करू !” 
 
स्वामींनी या अहधकाऱ्याची हवनंती सहवनय नाकारली आहि आपली हशते वचेिे स रूच ठेहवले. स्वामींचा 

हनियी नकार पाहून अहधकारी द ःखी झाला. तो स्वतः खाली बसून स्वामींसोबत हशते वचेू लार्ला. 
 
त्याचं्या पाईक-राऊतानंी केलेला अवमान स्वामींनी द लग हक्षला होता. तसाच अहधकाऱ्यानंी देऊ केलेला 

सहभोजनाचा सन्मानही सहवनय नाकरून द लग हक्षत होता.ही मान-अवमानाकडे पाहण्याची स्वामींची समदृष्टी होती. 
स्वामींचे दशगनाने शासकीय अहधकारी भारावनू रे्ला होता. त्याने स्वामींना साष्टारं् दंडवत केले. 

 
हर्ष्ट्िु भट्टाची हसद्धी 

 
एक हवष्ट्ि  भट नावाचे दाहंभक साधू होते. ते लोकानंा आियग वाटेल असे काही चमत्कार दाखहवत असत. ते 

रात्री अंधारात काही घराचें दाराचे िटीतून पाहत. आतले सवग पाहून द सरे हदवशी त्या घरी जात. त्यानंा सारं्त की 



काल रात्री त म्ही अम क पदाथग जेहवले. अशा-अशा र्ोष्टी केल्यात. लोकानंा आियग वाटायचे. त्याम ळे त्यानंा ईश्वर 
प रुष समजून लोक त्याचें भजनी लार्ले होते. 

 
एकदा त्यानंी तोंडात एक घ हटका धरून आकाशातून चालण्याचा प्रयोर् केला. ते आकाश मार्ाने जात 

आहेत म्हिून लोक प्रभाहवत झाले होते. हवष्ट्ि  स्वामी आकाशातून देवलोकात जात आहेत. म्हिनू लोक त्यानंा 
नमस्कार करू लार्ले. इतक्यात वावटळ आली. त्यासरशी नाकात रे्लेल्या ध ळी किाम ळे हवष्ट्ि  स्वामींना जोराची 
कशक आली. त्याम ळे त्याचें तोंडातली घ हटका खाली पडली. त्याबरोबर हे हवष्ट्ि  स्वामीही खाली कोसळले. बरे 
झाले की ते नदीच्या पाण्यात पडले अन्यथा त्याचें हात-पाय वा हाडे मोडली असती. 

 
ही त्याचंी िहजती होऊनही लोक त्याचं्या चमत्काराने इतके प्रभाहवत होते की ते त्याचंी ईश्वर प रुष 

समजूनच पूजा करीत असत. ही र्ोष्ट स्वामींनी आपल्या हशष्ट्यानंा साहंर्तली होती. ती समाजातील दाहंभकाची 
भोंद हर्री उघड करण्यासाठी साहंर्तली होती. त्या काळच्या हसद्धीच्या चमत्काराचे हे हवडंबन होते. असे अनेक साधू 
अंधश्रद्ध धमगभोळ्या जनतेचे शोषि करीत होते हे स्वामींनी पाहहले होते. असेच काही साधू स्वामींना सतत हदसत 
असत. त्याचं्या भोळ्या भाहवकाचं्या शोषिाचे डंख स्वामींना अस्वस्थ करीत असत. 

 
घोडाचुडीचे हशष्ट्याचंा क्रम रक्रोध 

 
स्वामी रस्त्यात एका झाडाखाली बसले होते. तेथे काही हसद्ध-साधकही आले. ते घोडच डी नावाच्या 

हसद्धाचे हशष्ट्य होते. हकस्ष्ट्कंध पवगतावर र् रूच्या भेटीला हनघाले होते. स्वामीचे तेजस्वी रूप अन् आत्यहंतक वैराग्य 
पाहून ते त्याचं्याकडे आकर्मषत झाले होते. ते प ढच्या प्रवासासाठी हनघतानंा स्वामींना म्हिाले, “देवहो ! याल 
आमच्या सोबत हकस्ष्ट्कंध पवगतावर? आम्हालंा त मची व त म्हाला आमची सोबत होईल !” स्वामींनी मान्य केले. 
स्वामी त्याचें सहप्रवासी झाले. परंत  लवकरच स्वामींचे असे लक्षात आले की ते हसद्ध आपल्या हसद्धीच्या धाकाने 
लोकानंा धमकाहवत असत. लोक हसद्धीच्या प्रभावाने त्याचंी पूजा करीत असत. भजत असत. त्या भजनात अन् 
पूजनात भहक्तभाव कमी व धाकच जास्त असायचा. 

 
असेच एका र्ावात हे हसद्ध हभक्षा मार्ायला रे्ले. एका दारात आवाज हदला, “हभक्षा ं देहह.” हा आवाज 

ऐकताच घरातली बाई घाबरली. हभक्षा देण्यास उशीर झाला तर साधूचा कोप होईल म्हिून हतने घाई-घाईत 
च लीवर हशजिारी कढत-कढत आबंील लाकडी पळीत घेतली अन् ‘करतल हभक्षा’ घेिाऱ्या साधूच्या हातावर 
टाकली. आंबील कढत होती. उष्ट्ि होती. साधूचे हात पोळले. साध  संतापला. रार्ाच्या भरात त्याने त्या घरास 
आर्च लावनू हदली. झोपड्या अन् लाकडाची घरे होती. एका घराची आर् र्ावभर पसरायला वळे लार्ला नाही. 
सारे र्ावच पेटले होते. साध  र्ावाबाहेर आपल्या हबढारावर परतले. अन् ही त्याचंी ‘शौयगकथा’ स्वामींना सारं् ू
लार्ले. 

 
हे र्ाव जाळिाऱ्या तामसी साधंूच्या क्रोधाग्नीने स्वामींचे कोमल-कोवळे हृदय पोळले होते. त्या पोळलेल्या 

हृदयातून आवाज आला की आता या तामसाचंा ताडंा सोडून रे्लेच पाहहजे. पेटते र्ाव पाहून स्वामींचे हृदयच 
भाजले होते. मन जळत होते. त्या अवस्थेत स्वामी तेथून हनघाले. ते तीन अहोरात्र चालत होते. खाण्या-हपण्याचे 
भान त्यानंा उरले नव्हते. ते एके हदवशी भल्या पहाटे सरळ र् रुर्ृही, श्री प्रभूचं्या दशगनाथग हरध्दपूरास पोहोचले. 
दोन्ही देवाचं्या पे्रमभराने भेटी झाल्या. या भेटीने श्रीचक्रधर स्वामींच्या हृदयातला ग्रामदहनाचा दाह शातं झाला 
होता. 



तम चक्रधरू होय म्हिे-देर् होय म्हिे 
 
स्वामींनी समाजाचे धार्ममक शोषि पाहहले होते. हवष्ट्ि स्वामींची घ हटका आहि घोडच डीच्या हशष्ट्याचें तामसी 

प्रताप पाहून धमगहवकृतीच्या दावाग्नीत समाज कसा होरपळून जळतो आहे याचे चारं्ले दशगन त्यानंा घडले होते. 
त्याचं्या अंतमगनात या हवकृतीच्या हवरुद्ध हवद्रोह करण्याचा हवचार स प्त ज्वालाम खीसारखा खदखदत होता. तो आता 
वर येऊ पाहत होता. 

 
ही श्रीचक्रधर स्वामींची आंतहरक तर्मर् श्रीप्रभ ूमहाराजानंी जािली होती. त्याम ळेच त्यानंी स्पष्टपिे सूहचत 

केले की- 
 
“बाबारे तू अवतारी प रुष आहेस.” 
 
“तू प्रत्यक्ष परमेश्वराचा उभयदृश्यावतार आहेत.” 
 
हे सूहचत करिारी लीळा अशी घडली. 
 
दोघाचंी भेट झाली तेव्हा स्वामींच्या उजव्या बाजूस श्री र्ोकवद प्रभ  महाराज बसलेले होते. दोघाचं्याही मधे 

एक उभी पाषाि मूती होती. त्या पाषाि मूतीचे म क टावर हात ठेवनू श्री प्रभ  म्हिाले, - 
 

“तल िीर तोय म्त ल परसतु दलवत  ात .” 
तनतीील कपा ावतर तात ठलवतन  म्त ा ले , 
“तल कपा  तोय म्त ल परसतु दलवत  ात ” 
तल तोंळ णतल परसतु दलवत  ात .” 
तल तात णतल प  दलवत  ात .” 
तल पाय णतल प  दलवत  व्तल. 

 
असे प्रत्येक अवयवावर हात ठेवनू श्री प्रभ  म्हित होते. त्यानंतर श्रीचक्रधर स्वामींचे डोक्यावर हात ठेऊन ते 

म्हिाले, 
 
“तल िीर णतल सन् दलवतत  णतल” 
तल कपा  णतल सन् दलवतत  णतल. 
तल ळो ल  णतल सन् दलवतत  णतल. 
तल तात णतलत सन् दलवतत  णतल. 
तल पाय णतत सन् दलवतत  णतल. 
 
हा देव होय म्हिे: देवची होय म्हिे: चक्रधर होय म्हिे. 
 



चक्रया होय म्हिे: चक्रधरू होय म्हिे : होय म्हिे: होयची म्हिे: “ही त्या हवदेही दैवी महाप रुषाची वािी 
श्रीचक्रधर स्वामींच्या देवत्वाची साक्ष होती. स्वामींना धमगहवकृती अन् सामाहजक हवकृतीच्या हवरुद्ध जनजार्रि 
करून जीवोद्धरिाचे कायग करण्याची जि  ही आज्ञाच होती. त्यात आशीवादही होता. 

 
ही आज्ञा अन् आशीवाद घेऊन श्री चक्रधर स्वामी आपल्या कायाचा श भारंभ करण्यासाठी स्थान आहि 

म हूताचे शोधात पूवेकडून पहिमेकडे हनघाले. जि  हा पूवेचा ज्ञानसूयग पहिमेच्या अंधारहवश्वास उजेडी-उजेड 
करण्यासाठी वाट चालू लार्ला होता. या वाटेत हकती काटे आहेत? हकती खाच खळरे् आहेत. हकती संकटे 
आहेत? हकती मयादाचं्या कभती आहेत ? याचा ककहचतही हवचार न करता हा जीवोद्धरिासाठी प्रबोधाची दीपहशखा 
घेऊन पैठिच्या हदशनेे हनघाला होता. 

 
धमवप्रर्तवनाचे र्ािेर्र 

 
श्री प्रभूचं्या आजे्ञने श्रीचक्रधर स्वामींनी धमगध्वजा खादं्यावर घेऊन महाराष्ट्राच्या धमगके्षत्राच्या हदशनेे प्रवास 

स रू केला होता. दहक्षि भारतात पठैि ही ‘वारािशी’ मानल्या जात होती. ते धार्ममक कें द्र होते. तेथे जाऊनच 
आपल्या नूतन धमाचे प्रवतगन करण्याचा स्वामींचा हेतू होता. हा हनधार श्री प्रभचू्या पे्ररक संदेशातून स्ि रलेला होता. 
हाच श्री प्रभूकंडून त्यानंा हमळालेला उपदेश होता. 

 
स्वामी पैठिला जाता-जाता मेहकरला थाबंले. सायंकाळची वळे होती. स्वामी बािेश्वराचे महंदराचे 

पहिमेकडील दाराच्या डाव्या सोंडेवर जाऊन हवसावले. कहटप्रदेशाला एक पाढंरे वस्त्र टोंर्ळ्यापयंत र् ंडाळलेले 
होते. डोक्याला एक वस्त्र र् ंडाळलेले होते. सवांर् उघडेच होते. स डौल रेखीव शरीर आहि स ंदर डोळ्यातून दैवी 
तेज चमकत होते. र्ोरेपान शरीर सतत सूयाच्या कडक उन्हात उघडे असूनही त्यावर काळी झाक आल्याचे हदसत 
नव्हते. असा हा राजकबडा तरूि प रुष पाहून मंहदरातून बाहेर आलेली बोिेबाई क्षिभर स्तंहभतच झाली. ती 
म्हिाली, 

 
“बाबा ! कोिाच्या क सीसी होतासी? 
 
बाबा ! कोिाची क सी उसाहसली जी ? 
 
बाबा ! कोि पाहपनी त म्हास जन्म देऊन असे उघड्यावर सोडून रे्ली?” या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला स्वामींनी 

आपले ओठ हलहवले नाहीत. त्यावर ती बाई म्हिाली, 
 
“आपि काय मौन्यदेव आहांत ? आम्ही आपल्याला मौन्यदेव याच नावाने संबोधायचे काय ?” स्वामींनी 

केवळ होकाराथी मान हलहवली. बोिेबाई त्यानंा मौन्यदेव याच नावाने संबोधू लार्ली. स्वामींना हतने आग्रहपूवगक 
आपलेकडे ठेवनू घेतले. स्वामी बािेश्वराचे मंहदरात झोपायचे व त्याच आवारातील बोिेबाईकडे जेविासाठी जायचे. 

 
श्रीकृष्ट्ि काय मातीचा? 

 
तेवढ्यात र्ोक ळ अष्टमीचा सि आला होता. मातीचे र्ोक ळ तयार करण्यासाठी बोिेबाईने माती आिली 

होती. ती पाहून स्वामी म्हिालेत, “बाई ही माती कशासाठी?” 



“बा ! मौन्यदेवहो, आज र्ोक ळ अष्टमी ! या हदवशी श्रीकृष्ट्ि र्ोपाळ, र्ोपी आहि र्ोक ळ तयार करून 
त्याची पूजा करायची असते. त्यासाठी ही माती आिली आहे !” त्यावर स्वामी हसून म्हिाले, “ बाई ! श्रीकृष्ट्ि काय 
मातीचा? र्ोप-र्ोपी काय मातीच्या ? आम्ही श्रीकृष्ट्ि होऊ त म्ही देवकीदेवी व्हाव.े ही माती बाहेर िेका!” 

 
धमग-कल्पने भोवती हचटकहवण्यात आलेली भोळसट रूढींची बधंने स्वामींना तोडावयाची होती. त्याची ही 

स रुवातच होती. धमगभोळ्या जनानंी धमाची मूळ कल्पना बदलवनू टाकिाऱ्या उपचारानंाच धमग समजून त्याचे 
आचरि स रू केले होते. देवापेक्षा मूतीला आहि मूतीपेक्षा प जाऱ्यालाच अहधक माहात्म्य प्राप्त झाले होते. स्वामींना या 
‘उपचाराचें’, वा रूढींच्या मळाने मलीन झालेल्या धमाचे खरे स्वरूप लोकानंा दाखवावयाचे होते. त्याचा प्रारंभच 
स्वामींनी मेहेकर येथे केला होता. 

 
उपर्ास कशासाठी? 

 
र्ोक ळ अष्टमीचे हदवशी बोिेबाई उपवासाचे व्रत करीत असत. त्या व्रताचा त्यानंी त्यार् करावा म्हिून 

स्वामी म्हिाले, 
  
“बाई ! श्रीकृष्ट्िाचा जन्म झाला तेव्हा देवकीदेवीने उपवास केला होता काय ? एवढीशी पेज तर त्या मातेने 

खाल्लीच असेल ना ? देवकीदेवीला महान प त्ररत्न प्राप्त झाल्याचे आनंदाप्रीत्यथग क्लेश कशाला ?” 
 
या य हक्तवादाने बोिेबाई हनरुत्तर झाली आहि हतने स्वामी सोबत जेवि घेतले. 
 

इर्लासा त्र्यंबकु इथेच आिा. 
 
नाहसकला कसहस्थ पवाहनहमत्त मोठा क ं भमेळा होिार होता. त्याहनहमत्त मेहेकरची बरीच मंडळी जािार 

होती. त्याचेंसह बोिेबाई स द्धा जािार होत्या. बोिेबाई याते्रला हनघाल्या त्याचें सोबत बोिेबाईच्या आग्रहावरून श्री 
मौन्यदेवही हनघाले. हा याहत्रकाचंा पोहा पठैि के्षत्री पोहचला. 

 
बोिेबाई तीथग करायला पठैि नर्रात हिरत होत्या. बोिेबाईना रस्त्यात नार् बाईसा भेटल्या. नार् बाईसाही 

एक तपस्स्वनी होती. हतचा एक स्वतंत्र संप्रदाय होता. ती महंत होती. हतला बोिेबाईने साहंर्तले की आमच्या सोबत 
एक महान प रुष आहेत. ते हदव्य तेजाने य क्त आहेत. अशी प्रशसंा केली. तेव्हा स्वामी पैठि नर्रात नर्रदशगनासाठी 
हिरत होते. समोरून नार् बाई येत होती. हे हदव्य तेज पाहून त्या साध्वीचे क तूहल जारे् झाले. हतने हवचारले, -  

 
“आताच मला बोिेबाईनी साहंर्तले होते की त्याचेंसह एक हदव्य तरूि सत्प रुष आले आहेत. तेच का 

आपि? आपि मेहेकरवरून आलेले आहात ना?” 
 
स्वामींनी मान हलवनू होकार हदला. 
 
आपि मौन्यदेव का? 
 
स्वामींनी प न्हा मान हलहवली? 



“आपि आमचे घरी चालाव े !” स्वामींनी या साध्वीचे आग्रहाचे हनमंत्रि नेहमीसारखी मान हलवनू 
स्वीकारले. स्वामी बाईच्या मारे् चालू लार्ले. बाईच्या क टीत स्वामींना बसायला पायप सिे टाकण्यात आले. 
जेवायला पािीभात वाढला. भोजनोत्तर नार् बाईनी चचा स रु केली. नार् बाई या एक तपस्स्वनी सपं्रदायाच्या 
मान्यवर महंत असल्याम ळे त्याचं्या बऱ्याच हशष्ट्याही होत्या. ती धमगर् रूसारखी वार्त असे. हतला आपल्या पदाचा 
र्वग होता. म्हिनूच हतने स्वतः उच् च आसनावर बसून स्वामींना पायप सिे बसायला टाकहवले होते. 

 
चचेला स रुवात करताना नार् बाईसा म्हिाल्या की “त म्ही नाहसकला क ं भमेळ्यात जािार आहात ना? 

त्र्यंबकाचे दशगनासाठी जािार आहात ना? आपि महात्मे! आपिास कसचा आला आहे त्र्यंबक? कसला क ं भमेळा? 
हे पैठि महानर्र आहे. दहक्षिेतली काशी आहे. थोर धमगके्षत्र आहे. अनेक संप्रदायाचे संत-महंत येथे राहतात. 
कपपळेश्वरासारखी असंख्य तीथगस्थाने येथे आहेत. आपि येथेच थाबंायला हव.े अनेक हवाान या नर्रात राहतात. 
आपिही राहाव.े भोर् नारायिी हनद्रा करावी. आपिास त्र्यंबकाची काय र्रज? आपि असाल तेच तीथग होईल.” 
स्वामींना हेच हव ेहोता. ते रात्री भोर् नारायिाच्या महंदरात राहहले. परंत  बोिेबाई आपल्या हबढारावर स्वामींची वाट 
पाहत रात्री बराच वळे जार्त होत्या. 

 
सकाळी भोर्नारायिाच्या मंहदरातून स्वामी प न्हा नार् बाईसाचं्या क टीत रे्ले. प न्हा तेच पायप सिे स्वामींना 

आसन म्हिून बसायला टाकले. तेवढ्यात स्वामींना पाहत बोिेबाई आल्या आहि म्हिाल्या, “चला मौन्यदेवहो! 
सोबतचे लोक हनघाले !” स्वामी उठले. तेव्हा नार् बाईसानी प न्हा हनमंत्रि देत म्हटले, “प ढे या नर्रात याल तर 
आमचे घरी या !” स्वामींनी स्स्मत हास्य करून हनमतं्रि स्वीकारले आहि स्वामी उठून बाहेर पडले. लोिार 
तीथावरून र्ोदावरी ओलाडूंन जायचे होते. तेथे सवग याहत्रकानंी पायातले चप्पल-जोडे काढले. नदी उतरू लार्ले. 
स्वामी तेथे बोिेबाईनंा म्हिाले, “बाई आता आम्ही येथेच थाबंू. त म्ही इवलासा त्र्यबंक आमचेसाठी येथेच घेऊन 
या.” 

 
बोिेबाईना हनरोप देऊन स्वामी पैठि नर्रात परतले. 
 

नागुबाईसाचें मतपहरर्तवन 
 
नार् बाईसा ही पयेव्रती महंत होती. हतच्या बऱ्याच स्त्री-हशष्ट्या होत्या. हतला आपल्या महंतपिाचा अहंकार 

होता. त्या अहंकाराची जपविूक करिारे पूजा हवधी करायला त्याचं्याकडे हंसाबाई नावाची एक हशष्ट्या होती. 
मानमान्यतेच्या हव्यासापोटी ही अहंकारी बाई आपल्या हशष्ट्याचेंकडून सदैव पूजा करवनू घेत असे. सजहवलेल्या 
उच् चासनावर बसत असे आहि आपल्या हशष्ट्याचं्या कडून आपले सेवादास्य करवनू घेत असे. क िी अभ्यार्त घरी 
आले तर त्यानंा बसायला पायप सिे टाकायला लावायची आहि आपि मात्र आरती ओवाळून घ्यायची. हा हतचा 
ठरलेला हवधी होता. 

 
श्री चक्रधरस्वामी बोिेबाईना त्र्यंबकेश्वरला जाण्यासाठी नदीपयंत बोलवायला रे्ले होते. “तेथून इवलासा 

त्र्यंबक आमचेसाठी आिा.” असा हवनोदर्भग शब्दात बोिेबाईनंा हनरोप देऊन स्वामी पैठि नर्रात परतले होते. 
रात्रौ भोर्नारायिाच्या महंदरात हवश्रातंीसाठी थाबंले व सकाळी नार् बाईसाचें क टीत रे्ले. 

 
हंसाबाईने स्वामींना बसायला परत तेच पायप सिे टाकले. नार् बाईसानंा बसण्यासाठी उच् चासन रचले. 

त्यावर नार् बाईसानंा बसवनू त्याचंी पूजा स रू झाली. पंचारती ओवाळून झाली. आज बाईसाचें म खमंडलावर 



महंतकीची अहंता अहधकच चमकत होती. आजची पूजा नार् बाईसा आहि हंसाबाईचे दृष्टीने हवशषे महत्त्वाची होती. 
या पूजेच्या हनहमत्ताने नवार्त महात्म्यास प्रभाहवत करण्याचा त्याचंा हेतू होता, हे स्पष्ट होत होते. 

 
श्रीचक्रधरस्वामी बाईसाचं्या पूजेचे कौत क पाहत पायप सण्यावर हनवातं बसले होते. बाईसा या पूजाप्रकाराने 

स्वामी हकती प्रभाहवत होतात, हे पाहण्याच्या हेतूने स्वामीकडे पाहू लार्ली. स्वामींच्या तेजःप जं डोळ्यात हतने 
पाहहले खरे परंत  त्याम ळे हतला वरे्ळाच अन भव आला. स्वामींच्या डोळ्यातून हतच्या हदशनेे असखं्य तेजाळ हकरिे 
येत आहेत, असे हतने पाहहले व काही समजण्याआधीच ती एका आर्ळ्या वरे्ळ्या भावावस्थेत हशरली. या 
भावावस्थेत ती हनमग्न झाली तेव्हा हतला एका हदव्या आनंदाचा अन भव आला. ही भावावस्था हतने यापूवी कधीच 
अन भवली नव्हती. या अवस्थेची आठवि हतला हतच्या प ढच्या आय ष्ट्यभर राहहली. तो अविगनीय आनंद हतला प ढे 
कधी शब्दात सारं्ता आला नाही. असा हा अहनवगचनीय आनंद हतने भोर्ला होता. त्यावळेी त्या आनंदावस्थेतून 
कधीही बाहेर येऊ नये असेही हतला वाटले. परंत  त्या अवस्थेला मयादा होती. तो आनंद बराच काळ 
अन भवल्यानंतर ती प नि पूवावस्थेत आली. तेव्हा हतचा अहंकार, हतचा दंभ, हतच्या र् रूहर्राचा सोस आहि 
मानमान्यतेची अहभलाषा पार हनमाली होती. हतच्या मनाची दंभावस्था पार र्ळून पडलेल्या कपपळपानासारखी झाली 
होती. 

 
हतने स्वामींकडे पाहहले आहि त्याचं्या ईश्वरावतराचा हतला साक्षात्कार झाला. हतला आपल्या पूवीच्या 

वार्ण्याची खंत वाटली. ती लर्बर्ीने आसनावरून उठली. अन् स्वामींच्या पायावर साष्टारं् दंडवत घालून लोळू 
लार्ली. अन तापपूवगक ती स्वामीची करुिा भाकीत होती. क्षमायाचनेचे शब्द हतच्या अन तापदग्ध अश्रूंत हभजलेले 
होते. स्वामींना हतने पायप सण्याहून उठहवले. आहि आपल्या उच् चासनापेक्षा अहधक उच् च आसन रचून त्यावर 
उत्तमोत्तम वसे्त्र टाकली. स्वामींना त्या स शोहभत आसनावर बसहवले. त्याचें पाय ध ऊन पाद्य पूजा केली. त्याचंी 
मनोभाव ेप ष्ट्प पूजा केली. आरती ओवाळली. आहि दोन्ही हात जोडून ती उभी राहहली. अन तापदग्ध अंतःकरिाने 
प्रायहित्ताचे शब्द हतच्या कंपायमान ओठातून थरथरत बाहेर पडले. ती म्हिाली, -  

 
“स्वामी जर्न्नाथ ! आपिास पायप सण्यावर बसवनू मी पाहपिी उच् चासनावर बसले. पूजा-आरती करून 

घेतली. मला माझ्या या घोर पातकाबद्दल क्षमा करा, स्वामी जर्न्नाथा !” 
 
या शब्दाचंी प न्हा-प न्हा आवृत्ती करीत हतचे डोळ्यातून अन तापादग्ध अश्रूंची धारच लार्ली होती. हा अखंड 

अन ताप पाहून स्वामींचे कृपाळू, कनवाळू, दयाळू अंतःकरि द्रवले नसते तरच नवल. ते आपल्या दयाद्रग स्वरात 
म्हिाले, 

 
“बाई ! आता अन ताप प रे करा. उठा आहि कामाला लार्ा. त म्ही आता आमच्या धमगकायात सहभार्ी व्हा. 

अवघे जनलोक अज्ञानाच्या र्तेत पडलेले आहेत. त मचा सहयोर् आता हवद्यादानासाठी, ज्ञानदानासाठी झाला 
पाहहजे. ते कायग आता आपि करू या, चला उठा.” 

 
स्वामींचा हा जीवाचं्या उद्धाराचा हवचार बाईसानंा पटला आहि आता मी त मचे मार्ाचे पूिग अन सरि करीन. 

आपि दाखवाल त्या मार्ाने जाईन. असा संकल्प करून बाईसानंी स्वामींच्या मार्ाचे अन सरि करण्याचा दृढ 
संकल्प व्यक्त केला. 

 



हा सवग अघहटत प्रकार पाहून हंसाबंा मात्र चहकतच झाली. हतला हे सवग हवहचत्र अन् हवपरीतच वाटले होते. 
बाईसा हतची र् रू होती. पयोव्रतीयाचंी थोर महंत होती. त्याम ळे आपल्या महंत बाईने एका महात्म्याची पूजा करावी 
हे हवहचत्रच नव्हते तरी पयोव्रतीयाचं्या धमाची थोर अवहेलना होती असे हंसाबानंा वाटले. 

 
हंसाबाई वामदेवाकडे रे्ली. त्यानंा हे हवपरीत कसे घडले ते साहंर्तले. ती म्हिाली, “आमचा पयोव्रतीयाचंा 

मार्ग या नार् बाईने नासहवला. कोि जािे कोि महात्मा या बाईने र् ंिेत घेतला. त्याची सेवा करते. त्याचे उस्च्छष्ट 
प्रसाद घेते. त्याचे पाय ध ऊन तीथग घेते. त्याची आरती करते. अशीच बदनामी करीत ती हंसाबाई पांडेयाकडेही 
रे्ली. हेच र्ावभर सारं्त स टली. बाईसाकडे पूवी ती सवग कामे करायची. आता हतने कामाला हात लाविे सोडले 
होते. श्री चक्रधर बाईसानंी हे सवग साहंर्तले. 

 
हंसाबाईचे पहरर्तवन 

 
सकाळी श्री चक्रधर स्वामी भोर्नारायिाचे मंहदरातून क टीत येऊन ओट्यावर बसले होते. इतक्यातं 

हंसाबाई आत हशरली. 
 
स्वामींनी हतच्याकडे पाहून म्हटले, “या हंसराजा या !” या शब्दानंी हंसाबंात तात्काळ पहरवतगन झाले. 

हतची बाईसारखीच अवस्था झाली. क्षिभर ती भावावस्थेत रे्ली. स्वामींचे शब्दात एक आर्ळे सामथ्यग होते. एक 
प्रकारचे वधेक आकषगि होते. हंसाबाईची भावावस्था बराच वळे राहहली. जेव्हा ती पूवावस्थेत आली, तेव्हा हतने 
स्वामींचे पायावर लोटारं्ि घातले. तीही स्वामींना अन सरली अन् बाईसाचे क टीत पूवीसारखी कामे करू लार्ली. 

 
एके हदवशी हंसाबाई सार्ू लार्ली, की तो पाडं्या स्वामीबद्दल र्ावभर काही काही बकत असतो. तो म्हितो 

की, “या बायानंी आपला पयोव्रतीयाचंा धमग ब डहवला.” पाडं्याची ही बकबक बाईसानाहंी कळली होती. 
 

पाडेंयास स्र्प्न दृष्टांत 
 
खरेच पाडें हा र्ावभर हिरून स्वामीबद्दल अिवा पसरव ूलार्ला होता. बाईसा या पयोव्रतीयाचं्या महंत 

होत्या. तोही त्याच पंथाचा होता. तो पंथ सवगश्रेष्ठ धमगपंथ आहे, असे त्याचे मत होते. तो धमग बाईसाने ब डहवला. ती 
एका महात्म्याच्या मारे् लार्ली. त्याची पूजा करून त्याचे पायाचे तीथग घेते. त्याचें उस्च्छष्ट प्रसाद घेते. असा त्याचा 
रोष होता. हंसाबाईसारखाच तो भक्त होता. हंसाबाईचे मतपहरवतगन झाले होते. परंत  पाडें मात्र र्ावभर तसेच बोलत 
होता. 

 
एके रात्री पाडें आपले क टीत झोपला असताना त्याला एक स्वप्न हदसले. त्या स्वप्नात त्याला मारायला 

म द्गल घेऊन यमदूत आले होते. ते त्याचे अंर्ावर धावनू येत. म द्गलाने मारायला प ढे आले. ते म द्गल मारिार 
इतक्यात श्रीचक्रधर आडव ेयेऊन त्याचें म द्गल वरच्या वर धरून ठेव ूलार्ले, असे अनेकदा ते यमदूत मारायला येत 
व स्वामी आड येऊन पाडं्यास वाचवीत. श्रीचक्रधर स्वामी हे प्रत्यक्ष ाारावतीकार चारं्देव राऊळ आहेत, असे 
त्याला वाटले. त्याला जार् आली तेव्हा तो द ःख करू लार्ला की आपि साक्षात ाारावतीकार श्री चारं्देव 
राऊळानंाच दूषिे देत र्ावभर हिरत होतो. तरीही ते आपल्याला यमदूतापासून वाचहवण्याकहरता आड आले. 
सकाळ होताच आपि त्याचंी , बाईसाचंी आहि हंसाबाईची क्षमा मार्ू, असे त्यानंी ठरहवले. तो सकाळ होण्याची वाट 
पाहू लार्ला. 



सकाळी स्वामी नेहमीसारखे भोर्नारायिाचे महंदरातून बाईसाचें क टीत रे्ले. त्यानंा हतथे जाताना पाहून 
त्याचे मार्ोमार् पाडेंही आत हशरला. त्याने स्वामींचे दोन्ही पाय धरले. अन तापपूवगक क्षमायाचना करून म्हिाला, 
“आपि मला यमदूतापासून वाचहवले. आपि साक्षात ाारावतीकार चारं्देव राऊळच आहात, असे मला स्वप्नात 
हदसले. आपि ाारावतीकार चारं्देव राऊळ आहात ना ? मला रात्री स्वप्नात त म्हीच वाचहवले. ‘नार् बाई! हेच 
ाारावतीचे चारं्देव राऊळ आहेत. यानंीच मला वाचहवले. नाहीतर मी मेलो असतो.’ असे म्हिून पाडं्यानंी स्वामींना 
साष्टार् दंडवत केला. स्वामींनी मानेनेच होकार दशगहवला. त्या हदवसापासून स्वामींना पाडें, बाईसा आहि हंसाबंा 
ाारावतीकार चारं्देव राऊळ म्हिून संबोधू लार्ले. त्यापूवी बाईसानंा बोिेबाईने साहंर्तलेले ‘मौन्यदेव’ हेच नाव 
माहहती होते. आता त्याचें नव ेनामकरि झाले होते. आता त्यानंा चारं्देव राऊळ या नव्या नावाने सवगजि संबोधू 
लार्ले होते. 

 
र्ामदेर्ाची श्रद्धा बसली 

 
एके हदवशी स्वामी वामदेवाच्या मठात रे्ले. ही अकस्मात भेट होती. वामदेव संभ्रमात पडले. परंत  त्यानंी 

स्वामींचे ‘येईजो जी’ म्हिून स्वार्त केले. ओट्यावर आसन रचून त्यावर स्वामींना बसहवले. थोर सन्मान केला. हा 
सन्मान पाहून वामदेवाच्या हशष्ट्यानंा आियग वाटले. वामदेव हे वाममार्ी महंत होते. त्याचं्या हसद्धीचा 
जनसामान्यावर भीहतय क्त प्रभाव होता. त्यात भीती िार अन् मान कमी असला तरी त्याचें सामान्यजनातं मानाचे 
स्थान होते. ते क िाप ढे झ कत नसत. त्याचें काळे रूप, उघडे-नार्डे शरीर अन् वाममार्ी हक्रयाकमग लोकाचं्या 
आदराचा आधार ठरिे शक्य नव्हते. परंत  जनतेवर आपल्या सामथ्याचा धाक जमहवण्यात ते सक्षम ठरले होते. 

 
त्यानंी स्वामींना मान हदल्याचे पाहून त्याचें हशष्ट्यानंा आियग वाटिे स्वाभाहवकच होते. स्वामी त्याचें मठात 

वारंवार जाऊ लार्ले. 
 
एके हदवशी स्वामीसह हे महात्मे बाहेर भोर्ावतीकडे रे्ले होते. वामदेव आहि स्वामी असे दोघेच होते. 

स्वामी कपपळाचे झाडाच्या पूवेस उभे होते. वामदेव नेहमी म्हिायचे की, “आम्हास भतूसृष्टी वश आहे. त्याचेंकडून 
आम्ही काहीही काम करून घेऊ शकतो. “तो त्याचंा लटका अहंकार होता. स्वामींनी त्यानंा हवचारल, “वामदेव हो 
! आपिास कोि ‘वश’ आहे.” वामदेव म्हिाले, जी: जी: भतूसृष्टी: “स्वामी म्हिाले, “पाहूया ! मला इथे दाखवा 
बरे!  

 
वामदेव भतूानंा मंत्र उच् चारून आव्हानू लार्ले. बराच वळे झाला. परंत  क िीच येईनात. हे पाहून स्वामी 

म्हिाले, “त म्हालंा वश असून क िीच कसे येत नाही?” 
 
जी: जी : एके कोल्हापूरा रे्ली : एके मातापूरा रे्ली : “- वामदेव. 
 
स्वामी म्हिाले, “आपिासं वश असूनही ती येत नाहीत. आता आम्ही बोलहवतो. पाहा ! द पट्याचा पदर 

हवते हिरवनू स्वामींनी भतूसृष्टीस आवाहन करून बोलहवले. त्यानंी बोलहवताच अनेक भतेू, वरे्वरे्ळ्या रूपात 
वामदेवास हदसू लार्लीत. त्याचें समोर नाचू लार्लीत.” 

 
हे पाहून वामदेवाचा अहंकार पार र्ळून पडला. परंत  त्याचंा ‘अहं’ मात्र द खावला रे्ला होता. आपि केवळ 

बताविी करतो. ती खोटी बताविी करून आपि सामान्य जनानंा भ लथापा देतो. त्याचेंवर धाक जमहवतो. परंत  हे 



तर प्रत्यक्ष करून दाखव ूशकतात. यायें अर्ाध सामथ्याचा प्रत्यय आला तर आपले हशष्ट्यही याचेंकडेच वळतील. 
आपल्याकडे क िीच येिार नाही, अशी असूयाजन्य भीती त्याचें मनात हनमाि झाली. तरीही स्वामींच्या सामथ्याचा 
प्रत्यक्ष प्रत्यय आल्याम ळे त्यांनी स्वामींना द खहवले नाही. स्वामींचे त्याचें मठात जािे येिे स रुच राहहले. वामदेव 
स द्धा स्वामींचे दशगनास हनत्य जाऊ लार्ले. रात्री क िाला हदसू नये. म्हिून ते अरं्ावर घोंर्डे पाघंरून घेऊन 
स्वामींचे दशगनास जात असत. 

 
र्ामदेर्ाचे मठात स्र्ामचचे पमजन आधी 

 
स्वामी वामदेवाच्या मठात केव्हाही जात असत. एके हदवशी स्वामी रे्ले. तेव्हा त्यानंा बसायला आसन 

रहचल्या रे्ले. शजेारीच वामदेवाचें आसन होते. दशगनाथी येत ते प्रथम स्वामींची ‘बरवी’ पूजा करीत. नंतर 
वामदेवाची पूजा करीत. प्रथम स्वामींना लोक दंडवत करीत नंतर वामदेवानंा करीत. आपल्याच मठात याचंी पूजा 
आधी होते हे त्यानंा आहि त्याचें हशष्ट्यानंा रुचले नाही. त्याम ळे यानंतर जेव्हा स्वामी त्याचें मठात जात, तेव्हा 
स्वामींचे आसन आतल्या अंधाऱ्या खोलीत रचण्यात येत असे. 

 
स्र्ामचचा कीतीगंध दरर्ळम लागला 

 
स्वामींना वामदेवाच्या मठात सन्मान हमळाला तसाच पाडेंयानेही सत्कार केला. 
 
पाडें म्हिजे नर्रातील चालते-बोलते वृत्तपत्रच होते. तो र्ावात सारं्त स टला. स्वामी प्रत्यक्ष ाारावतीकार 

श्री चारं्देव राऊळ असून त्याचें आध्यास्त्मक सामथ्यानेच मला (पाडेंयाला) वाचहवले. ही कथा पैठि नर्रात 
पसरली. त्याम ळे स्वामींना भेटायला दशगनाथी लोटू लार्ले. 

 
स्वामी एके हदवशी सकाळी चारं्देवाचे मंहदरात रे्ले. तेथे चौकात आसनावर बसले होते. तेवढ्यात तेथे 

कहव ‘डींभ’ आले. त्यानंी दंडवत घातले. श्री चरिा लार्ले. तेथे अनेक दशगनाथी आलेले होते. त्याचें समोर कहव 
डींभाने स्वामीचे स्त हतर्ीत र्ाईले. 

 
“तन गोूािवत त  पाईक तुझा :  
तिर तिर वताीा उच् ीार  :  
 य  ि र क्ष  हृदइस एकु तिर :  
तनस एक तिर इतु ेें  दलइस : 
ण    तागल कत पा ूींधु तुरार  :  
 
कहव डींभाचे हे स्त हतर्ीत र्ािे स्वामींची कीर्मतपताका उंचहविारे होते. ही कीती नर्रभर पसरत होती. 
 
द सरे प्रसंर्ी रवळो नावाचा क ं भार डिर्ािे र्ाण्यासाठी आपल्या साथीदारासह आला होता. त्याने 

वदेोपहनषदातील ज्ञानावर र्ािे र्ाईले. त्याचं्या आध्यास्त्मक र्ाण्यातील चूक त्याचे लक्षात आिून देऊन स्वामींनी 
त्याला तीन दामाचा हवडा देऊन हबदा केले. 

 



एके हदवशी चारं्देवाचे महंदरात स्वामी मार्ील बाजूस आसनावर बसले होते. तेथे देवासमोर नृत्य करिारी 
एक नृत्यारं्ना आली. हतने स्वामींचे रूप पाहहले आहि ती वधेली. हतला परत जायला वळे झाला म्हिनू द सरी 
आली तीही वधेली. त्यानंतर एकामार्ून एक सवगच नृत्यकार स्वामीजवळ आले आहि त्याचें हदव्य व्यहक्तमत्वाने 
प्रभाहवत होऊन ते तेथेच नाचू लार्ले. स्वामी त्यानंा म्हिाले, त म्ही आपल्या नेहमीच्या जारे्वरच नृत्य करा. आम्ही 
तेथेच येऊ. 

 
स्वामी चारं्देवाच्या चौकीत रे्ले. तेथे स्वामीसमोर नृत्य झाले. स्वामींनी हे नृत्य पाहहले. त्यावळेी 

“मादंहळया, काहाळीया, वशंकरू, चाकीकरू, आळतीकरू, जे जयाचे अंर् ते तो दाखवी. “त्याचें त्या आज हवस्मृत 
झालेल्या नृत्य प्रकाराचंी स्वामी स्त ती करीत होते. त्याम ळे ते आनंहदत होऊन नाचत. 

 
नाचिारी नाचत होती. हतचा ताल च कला. तेव्हा स्वामी हसले. हतने ते जािले. ती म्हिाली, “जािेवीि 

कळा माळवलीया जी : जािेहवि कळा पोरटीया जालीयाजी : आहज कळेचे माहेर भेटले. र्ोसावी सकळ हवदे्यचे 
माहेर :” 

 
स्वामींनी हतच्या चारं्ल्या नृत्याचा जो भार् पाहहला होता. त्याची त्यानंी स्त ती केली. तशीच हतची चूकही 

दाखहवली होती. ती आनंहदत झाली. स्वामींनी या नृत्यकारानंा हबदार्ी देऊन सन्मानाने हनरोप हदला. परंत  ते लोक 
स्वामींकडे वधेले होते. स्वामींना सोडून परत जाण्याची त्याचंी इच्छा नव्हती. 

 
नृत्यारं्नेने स्वामींना आग्रह केला की आपि आमचे हबढारावर याव.े परंत  स्वामी म्हिाले, “आम्हाला एकाचे 

हनमंत्रि आहे. हतकडे रे्ले पाहहजे.” 
 

अर्धमतास उपदेश 
 
स्वामी चारं्देवाचे मंहदरात रे्ले असता ंएक अवधूत वशेातला म्हिजे उघड्या अंर्ाचा साधू तेथे बसलेला 

होता. त्याचे डोळे बंद होते. स्वामींनी त्याला हवचारले, ‘ कोित्या र् रूने असे करायला हशकवले हो? असे वडेे 
वैराग्य काय कामाचे? ज्ञानेहवि वैराग्य ते काय कराव ेबापेया? उठा चालू लार्ा. बोलू लार्ा. डोळे उघडा. अशा 
वडे्या वैराग्याचा काहीही उपयोर् नसतो, असा हहतोपदेश स्वामींनी करून त्याचे तोंडात हवडा घातला. 

 
अनेकानंा भेिीची हजज्ञासा 

 
स्वामींचे तेजस्वी व्यहक्तमत्त्व, त्याचें प्रभावी बोलिे, त्याचें आध्यास्त्मक सामथ्यग हे सवग नर्रजनासंाठी चचेचा 

हवषय झाले होते. त्याम ळे र्ावातील अनेक लोक स्वामींना भेटायला येऊ लार्ले होते. 
 
देईभट, लख बाईसा, वामदेव हे हनत्याचेच दशगनाथी होते. एकदा देईभट्टानंी सारंर् पंहडतानंा स्वामींचे 

बरवपेि, चात ये, सौंदयग या संबंधी साहंर्तले. तेही दशगनास आले आहि प्रभाहवत झाले. ग्रह सारंर्पहंडत, चारं्देव 
भट्ट, जानो उपाध्ये आहद प्रम ख प्रम ख लोक स्वामींचे दशगनास येऊ लार्ले होते. चारं्देव भट आपल्या र्ावास 
जाऊन उपाध्यायानंा सारं्त होते, की आपि जशा प रुषाच्या र्ोष्टी करीत होतो, तसेच प रुष पठैिला आलेले 
आहेत. त्याचें नाव श्री चारं्देव राऊळ असून ते साक्षात ईश्व रप रुष आहेत. 

 



ही त्याचंी कीती सवगत्र पसरू लार्ली होती. 
 
ही कीती ऐकून महादेवराय यादवाचें भाडंारी श्री र्दोनायक स्वामींना भेटायला आले होते. तसेच कास्त 

हहरदेव पंहडत, ब्रह्मचारीदेव, रवळो क ं भार, दाईंबा ही प्रम ख मंडळी स्वामींच्या दशगनास येऊ लार्ली होती. पठैिचे 
नर्रनाईक श्री मायताहरी हे तर स्वामींचे भक्तपहरवारातील प्रम ख झाले होते. दशगनाथीशी ज्ञानचया करून स्वामी 
आपल्या स धारक हवचाराचंी छाप त्याचें मनावर कबबहवत असत. 

 
देर् पुजाऱयाचंा नाही: देर् भक्ताचंा 

 
एके सकाळी स्वामीजवळ बरीच मंडळी बसली होती. बाईसानंी प्रश्न हवचारला!- 
 
“स्वामी जर्न्नाथ! हे सवग वदेवके्त श्रीकृष्ट्ि चक्रवतीना परमेश्वर मानतात. पाहंडत्यपूिग ताहत्त्वक चचा 

करतात, धमग आम्हालंाच कळला म्हिून सारं्तात. धमाचा अथग आमच्यापासूनच समजावनू घेतला पाहहजे म्हिून 
सारं्तात. त्यानंा काही र्ोमटे (म्हिजे काही आध्यास्त्मक लाभ) घडेल का?” 

 
स्वामींनी आपल्या नेहमीच्या र्ोड लकबीत स्स्मतहास्य करून म्हटले,” बाई ! मंहदरात एक बडवा असतो. 

र् रव असतो. तो देवावरची पूजा घेतो. मंहदराचे दार उघडतो. बंद करतो. स्वच्छता तोच ठेवतो. म्हिून काय देव 
त्या बडव्याचा? देव भक्ताचंा असतो. जो भक्ती करील त्याचा देव असतो. भक्तानंाच केवळ र्ोमटे घडतो बाई! 

 
अदै्वत खंडि 

 
पैठिला पाषाि मठ आहि काष्ठमठ, अशा दोन मठात राजर् रू महदाश्रम वदेशाळा चालवीत असत. त्यानंा 

राजाश्रय होता. त्याचं्या वदेशाळेत हवद्याथी वदेाध्ययन करीत असत. महदाश्रमाला देवहर्रीच्या राजकोशातून वृत्ती 
आहि वदेशाळेसाठी अन दान हमळत असे, महदाश्रम हा वैहदक ज्ञानाचा राजमान्य प्रवक्ता मानल्या जात होता. 

 
स्वामी पाठशाळेत जातात तेव्हा तेथील हवद्याथी काही पाठातंर करीत असतात. पं.महदाश्रम तेथे नसतात. 

स्वामी जातात तेव्हा हवद्याथी त्यानंा उत्थापन देऊन सन्मानपूवगक आसनस्थ करतात. 
 
औपचाहरक बोलण्यानंतर स्वामी हवद्याथ्यांना प्रश्न हवचारतात, 
 
“हे त म्ही कशाचे पठि करीत आहातं?”– स्वामी 
 
“जी : जी: वदेान्त.” – हवद्याथी 
 
“वदेान्ती काय प्रहतपाद्य?” – स्वामी 
 
“जी: जी: आत्मा.” – हवद्याथी 
 



यावर बरीच चचा केली रे्ली. स्वामींनी आत्म्याची कल्पना अहधक स्पष्ट करिारे हववचेन केले. स्वामींनी 
आत्मा कसा स्वतंत्र आहे, ते समजावनू हदले. चचा रंर्त राहहली. प न्हा प्रश्नोत्तरे स रू झालीत. 

 
“आत्मा आहि परमात्मा यात काय भेद?” – स्वामी 
 
दोन्ही एकच. – हवद्याथी. 
 
दोन्ही एकच असतील तर मर् वैहदक कमगकाडं आहि िलोपभोर्ासाठी यज्ञयार् करण्याची र्रजच काय? 
 
मोक्ष–म क्ती क िाची? कशासाठी? 
 
आत्मा आहि परमात्मा हे जर एकच असतील तर मोक्ष–म क्तीचे शास्त्र तयार करण्याची र्रजच काय? 

स्वामींच्या अशा अनेक प्रश्नानंी हवद्याथी र्ोंधळून रे्ले होते. त्याचंा र्ोंधळ दूर करण्यासाठी स्वामींनी त्यानंा पूिग 
ाैताच्या तत्त्वाचा पहरचय करून हदला आहि त्याचंा सशंय हमटहवला. 

 
हवद्याथी या शास्त्रचचेत रंर्ल्याम ळे त्याचंा प ढच्या कमगकाडंात्मक कायगक्रमाला उशीर झाला होता. म्हिून 

महदाश्रमाने हवद्याथ्यांना बोलहवण्यास मािूस पाठहवला होता. स्वामींच्या प्रवचनानंतर हवद्याथी प ढील कायासाठी 
महदाश्रमाकडे रे्ले. 

 
महदाश्रमानंी उशीर होण्याचे कारि हवचारले तेव्हा म ले म्हिालीत, “आपल्या पाठशाळेत श्रीचारं्देव 

राऊळ आले होते. त्यानंी ब्रह्मसूत्राच्या अन षंर्ाने बरीच चारं्ली चचा केली. 
 
त्यावर महदाश्रमाने काय चचा झाली ते हवचारले. स्वामींच्या “वदेी काय प्रहतपाद्य?” या प्रश्नापासून साद्यतं 

चचा हवद्याथी सारं्त होते. त्या चचेत महदाश्रम जार्जार्ी हनरुत्तर होत होते. ही अशी अडचिीची स्स्थती यापूवी 
कधी आली नव्हती. म ले ‘बाबावाक्यं प्रमािम्’ मानायचे. आज मात्र ते अनेक प्रश्न उपस्स्थत करून महदाश्रमानंा 
अडव ूलार्ले होते. त्याम ळे महदाश्रम अवघडल्यासारखे झाले होते. त्याचें मनात प्रश्न उपस्स्थत झाला की असेच 
जर हे चारं्देव आमच्या हवद्याथ्यांना ‘ाैत’ समजावनू देऊ लार्ले तर आमच्या पाठशाळेतील हवद्याथी त्याचंाच मार्ग 
अन सरू लार्तील. अशाने ते आमचा अाैताचा मार्ग उच्छेहदतील. या शकेंने अस्वस्थ झालेले महदाश्रम आपल्या 
घराकडे हनघून रे्ले. 

 
द सरे हदवशी प न्हा हशष्ट्य महदाश्रमावर प्रश्नाचंा भहडमार करू लार्लेत. आज आत्मा या हवषयावर 

हवद्याथ्यांनी चचा स रू केली होती. महदाश्रमानंा त्याचं्या प्रश्नाचंी उत्तरे देता आली नाहीत. त्यानंी तोही हदवस कसा 
तरी प ढे ढकलला. 

 
हतसरे हदवशी ाैत आहि अाैत या दोन परस्परहवरुद्ध मताचें साधार खंडन-मंडन करिारी तकग संर्त चचा 

श्री चारं्देव राऊळानंी मठात येऊन केलेली असते. त्याम ळे हवद्याथी चचेत अाैताचे खंडि करण्यासाठी तयार 
झालेले असतात. महदाश्रम मठात येतात तेव्हा प न्हा हवद्याथी ती चचा स रू करून महदाश्रमाची तकग सरं्त 
अडविूक करू लार्ले. हे पाहून प न्हा महदाश्रम म्हिाले, “काय आजही ते चारं्देव येथे येऊन रे्ले होते काय? 
त्यावर होकाराथी उत्तर आले आहि महदाश्रमाचे पोटात असूयाजन्य क्रोधाग्नी पेटला. 



अाैताचा प्रवक्ता मानल्या जािाऱ्या माझेसारख्या राजर् रूला आपल्या हशष्ट्यानंाही अाैत हसद्धातं समजावनू 
देता येत नाही, असे जर लोकानंा कळले तर? या भयसूचक प्रश्नाने महदाश्रम अस्वस्थ झाले. या बेचैन अवस्थेत 
त्यानंी हशष्ट्याशंी चचा करण्याचे थाबंहवले. आता हा चारं्देव उपाख्य चक्रधर आपल्या अाैतवादाचा उच्छेद करिार 
असा भीतीचा र्ोळा त्याचे पोटात उठला. ही भीती त्याचें मनात घर करून बसली आहि ते यावरचा उपाय 
शोधण्यासाठी घरी जाऊ लार्ले. अाैताच्या हबनतोड य हक्तवादाचा शोध घेऊनच चक्रधराचं्या या वैचाहरक 
आक्रमिाला तोंड देता येईल असे इतरानंी त्याला सूहचत केले. त्यासाठी देवहर्रीच्या पहंडताशंी चचा करून यावर 
मार्ग शोधण्याचा त्याने हवचार पक्का केला. तो पठैिच्या सवग वैहदक हवाानानंा सारं्ू लार्ला की आता हे आमचा मार्ग 
उच्छेहदतील, याचा बंदोबस्त केलाच पाहहजे. त्यावर उपाय शोधण्याच्या कचतेत महदाश्रम असतानाच श्री चक्रधरानंी 
पैठि सोडले. 

 
श्रीचक्रधराचंें हरध्दपमरकडे प्रस्थान 

 
श्रीचक्रधराचंी एकाच र्ावात िार काळ राहण्याची प्रवृत्ती नव्हती. त्याम ळे ते पैठिवरून आपले ऊजास्थान 

श्री के्षत्र हरद्धपूरकडे हनघाले. हरद्धपूरला ते परमेश्वरपूर म्हिायचे. येथे श्री र्ोकवदप्रभ  राहत होते. त्याचेंकडून स्िूती 
आहि पे्ररिा घेऊनच ते धमगप्रवतगनासाठी एकातंातून लोकातंात आलेले होते. त्यानंी पैठिला आपल्या कायाचे 
बीजारोपि केल्यावर ते आता प नि हरद्धपूरकडे हनघाले होते. 

 
हरद्धपूरकडे श्रीप्रभूचं्या भेटीने त्यानंा खूप उजेचा लाभ झाला होता. श्रीप्रभ  म्हिाले होते, “हा ंओ : तू देओ 

होय म्हिे: हा देओ होय म्हिे:” असा श्रीप्रभूनंी श्रीचक्रधरानंा देवत्व बहाल करिारा अहभप्राय व्यक्त केला ही प्रशस्ती 
स्वामींना आपले कायग करण्यासाठी हमळालेली मोठी ऊजा होती. ही ऊजा घेऊन स्वामी परत रं्र्ातीराकडे हनघाले. 

 
स्वामीसोबत यावळेी बाईसा, चारं्देव भट्ट आहि इतर भक्तर्ि होते. त्यानंी लवकरच हरद्धपूर सोडले. 

बेलोरा, हशराळा, टाकरखेडा, आष्टी, वाठोडा, मारं्रौळी, सेंद रजन, डोड हवहहरा, ि लंब्री, र्दाना आहि वरेूळच्या 
लेण्या असा त्यानंी प्रवास केला आहि ते वरेूळच्या लेण्यात येऊन थाबंले. राजहवहार नावाच्या लेण्यात त्यानंी 
म क्काम थाटला. परंत  रात्री त्या एकातंात भयावह असा आवाज होतो, अशी बाईसा आहि इतराचंी तक्रार होती. 
म्हिून त्यानंी आपले हबढार चत र्मवधाचे मठात हलहवले. हतथे दहा महहने हनवास झाला. 

 
दशवनार्थ्यांची गदी र्ाढम  लागली. 

 
बळ्हेग्रामचे मचे महाजन राजकामाहनहमत्त देवहर्रीस आले होते. त्याचेंसोबत रामदेव दादोस होते. दादोस 

(रामदेव) हे स्वामींचे एकाकंातील हशष्ट्य होते. वडनेरजवळील आमजय या र्ावी त्यानंा आनंददायी स्स्थती प्राप्त 
झालेली होती. ते बळ हेग्रामच्या महाजनासंह देवहर्रीत आले होते. तेथे त्यानंा कळले की वरेूळच्या लेण्यात स्वामी 
आलेले आहेत. त्याम ळे ते महाजनासंह स्वामींना भेटायला आले होते. त्याचं्यासह उपाध्ये, जापीए हवष्ट्िू भट्ट, 
आपदेव भट्ट, जनक नरकसह भट्ट, पदकर नार्देव भट्ट, भार्वत रवळो, नाथोबा, कमळनायक , या सवग मंडळींनी 
स्वामींचे दशगन घेतले. ते परतून रे्ल्यावर त्यानंी स्वामी वरेूळच्या लेण्यात राहत आहेत असे देवहर्रीत साहंर्तले. 
त्याम ळे स्वामींची कीती ज्याचें कानावर या आधीच रे्लेली होती, ते सवग दशगनाथी येऊ लार्ले. देवहर्रीच्या 
राजदरबारातील बरेच लोक दररोज येऊ लार्ले होते. 

 



स्वामींना भेटायला पठैिचे सारंर्पंहडत आले होते. ते पैठिला परत रे्ले. त्यानंीही स्वामी वरेूळला 
असल्याची वाता देवहर्री आहि पैठिला साहंर्तली होती. त्याम ळे स्वामींच्या दशगनाला येिाराचंी संख्या अहधकच 
वाढली. पूवीच पैठिहून सारंर्पंहडतासह मोकानंद, एकाईसे, देमाईसे, घोडे, इत्यादी लोक स्वामींचे दशगनाला 
आले होते. तसेच देवहर्रीहून शाहलवाहन हे सेनानायक आले होते. ते देवहर्रीच्या महादेव रायाचे पदरी ‘राऊत’ 
होते. ते हटयोर्ी होते. स्वामीकडे आले तेव्हा त्यांनी नाकातून कोिता स्वर स रू आहे ते पाहहले होते. स्वामीजवळ 
येऊन बसले तेव्हाही ‘स्वर’ पाहहला होता. नाडी (स्वर) पाहून बसण्याची तसेच नाडी पाहून उठण्याची त्यानंा 
सवयच झाली होती. बोलतानाही ते सतत स्वरभान ठेवत होते. ही र्ोष्ट स्वामींच्या लक्षात आली. स्वामींना दंडवत 
प्रिाम करून ते स्वामींचे सन्म ख बसले. तेव्हाही ते नाडी ि ं कून बसले होते. त्याने स्वामींना हवचारले, 

 
“जी: जी: हट  जािा?” 
 
स्वामींनी मानेनेच नकार दशगहवला. त्यावर तो म्हितो, 
 
“मर् स्वामी काय जाितात?” 
 
 “हे नेिे:” – स्वामी 
 
स्वामींच्या या नकारानंतर स्वामी त्यानंा हवचारतात, 
 
“त म्ही हठयोर् जािता?” 
 
त्यावर तो म्हितो, “होय! हठयोर् आम्ही चारं्ला जाितो.” 
 
“सारं्ा पाहू आम्हासं!” – स्वामी. 
 
तो सारं्ू लार्ला. जारक, पूरक, क ं भक, त्राहाटक हे सवग आम्ही जाितो. त्यावर स्वामींनी हवचारले, 
 
“हे जर त म्ही जािता तर मर् त मचे कान इतके जीिावस्थेत कसे आलेत? त्यावर तर म्हातारपिाची कळा 

स्पष्ट हदसू लार्ली आहे. या स्वामींच्या अहभप्रायाम ळे शाहलवाहन वरमला व नम्रपिे म्हिाला, 
 
“आम्ही हे सवग जाितो खरे परंत  या वृद्धत्वाच्या ख िा आमच्या आळसाम ळे हदसून येऊ लार्ल्या आहेत. 

त्यावर स्वामींनी स्स्मत हास्य करून म्हटले, “हठयोर् असा नसतो. तो कसा असतो ते ऐका! हटाम ळे वयस्तंभन 
होते. मृत्यूवर हवजय हमळतो. हठयोर्ाचा अभ्यास स रू करताच म्हातारपिाची लक्षिे, स रक त्या पडिे आहि केस 
पाढंरे होिे हे थाबंते. जे हठयोर् अभ्यासतात त्यानंा ते सारं्ण्याची र्रजच पडत नाही. ते आपोआपच त्याचेंकडे 
पाहहल्यावर स्पष्टपिे हदसून येते. 

 
स्वामींची सतेज काया आहि वयस्तंभनाम ळे ‘अजर’ तारुण्याची प्रभा स्पष्टपिे पाहून शाहलवाहन ओशाळून 

म्हितो, 
 



“स्वामी महाराज! हे सवग सारं्ण्याचा आपला अहधकार आहे. तो आम्हाला अहधकार नाही. हठयोर्ाचा 
अहंकार धरण्याचा आम्हालंा अहधकार नाही. त्याचे पूिगपिे र्वगहरि झालेले होते. त्याने स्वामींना नम्रपिे दंडवत 
प्रिाम केला आहि त्याचं्या अन मतीने तो देवहर्रीकडे हनघाला. 

 
हा आहि अशी बरीच ‘राहजके’ हनत्यहदनी वरेूळास स्वामींना भेटायला येऊ लार्लीत. दररोज र्दी वाढतच 

होती. लेण्याचें पहरसरात राजप रूषाचं्या पालख्या थाबंू लार्ल्यात. पालख्याचंी र्दी अपार होऊ लार्ली होती. 
चहरत्रकार हलहहतात, “दाडंीशी दाडंी हभडत असे.” अशी राजप रुषाचंी र्दी स्वामींचे दशगनासाठी सतत वाढतच 
होती. 

 
गोपाळ पंहडताची शरिागती 

 
स्वामींच्या हवाते्तची आहि सवगज्ञतेची कीती सतत वाढत होती. वरेूळच्या लेण्या या कटक-देवहर्रीच्या 

पायथ्याशीच असल्याम ळे कटकात राहिारे राजप रुष स्वामींचे दशगनाला सतत येत होते. असेच एक हदवस सारंर् 
पंहडताचे सोबत र्ोपाळ पहंडत नावाचे हवाान पहंडत स्वामींचे दशगनाला आले होते. र्ोपाळ पहंडत हे महादेवराव 
यादवाचं्या राजसभेतील एक महत्त्वपूिग व्यहक्तमत्त्व होते. ते राजपंहडत होते. सारंर् पहंडतानंी स्वामींना दंडवत केला 
व स्वामींचे सन्म ख बसले. राजपंहडत र्ोपाळ पंहडत मात्र बाजूस येऊन बसले. स्वामींनी सार्रपंहडतानंा हवचारले, -
”पाडेंया हे कवि?” “जी: जी: हे माझे हमत्र! हे शास्त्र वके्त! हे बरव ेबोलो जािती:” यावर स्वामींनी हवचारले, “काय 
बोलतात? काय जाितात? शास्त्राधार उबेिे?” त्यावर र्ोपाळ पहंडत म्हिाले, 

 
“जी: जी: मी पारधीचे वकृ्तलत्व जािे:” 
 
त्यावर सवगज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींनी हवचारले, “सारं्ा पाहू!” मर् त्यानंी सावजाचा यावा आहि ध रेचा लाढू 

कसा तरी विगन केला. त्यात नावीन्य काहीच नव्हते. त्याचंी माहहती अर्दीच हकरकोळ होती. ती ऐकून स्वामी 
म्हिाले, 

 
“पारधी काई इत कीची र्ा?” हा अनपेहक्षत प्रश्न ऐकून र्ोपाळ पंहडत ओशाळल्यासारखे झाले. त्यावर 

स्वामींनी पारधीच्या म्हिजे हशकारीच्या शास्त्राचे हनरुपि केले, ते म्हिाले, 
 
“जाड, वाड, कोड, कौहतक हे पारधीचे प्रकार आहेत. जाड पारध सोराची, हत्तीची, वाड पारध वाघाची, 

कसहाची, कोड पारध हहरिा-रोहहयाचंी आहि कौत काची पारधी ती सशाचंी, हततराचंी, मासेयाचंी!” 
 
र्ोपाळ पंहडत प्रभाहवत झाले होते. ते म्हिाले, “महाराज! जाड पारधी कशी असते त्याचे हनरुपि 

करावजेी:” 
 
यावर स्वामींनी ‘सावजाचा यावा’ सारं्ायला स रुवात केली. सावजाचा हाकारा करण्यासाठी आवाज काढून 

दाखहवला. तो आवाज ऐकून सावज कसा आवाज काढते ते साहंर्तले. हे ऐकून बाईसाहद भक्तर्ि भ्याले. तो 
भयावह आवाज ऐकून भक्तर्ि पळून रे्लेत. तेथे काही रािे-राऊत बसलेले होते. तेही सावरून बसलेत. हे प्रत्यक्ष 
हशकारीचे दृश्य उभे करिारे आहि प्रत्यक्षान भचूी देिारे थरारक नाट्य होते. उपस्स्थताचें अंर्ावर शहारे आििारी 
रौद्र-रस-हनष्ट्पत्ती केल्याम ळे सवगजि भयभीत झालेले होते. अशा वळेी स्वामींनी हास्य करून तो रस आवरला.  



नंतर स्वामींना टप्प्यात आलेले सावज मारायचे कसे ते सारं्नू सावजाचे पहवते्र म्हिजे ध रेचा लाढू कसा 
घ्यावा ते साहभनय साहंर्तले. हे वीररस हनष्ट्पत्ती करिारे नाट्य प्रत्यक्ष पाहिाऱ्या राऊत आहि पाईकाचें अरं्ात 
स्ि रि चढले होते. रािे-राऊताचें हात न कळत त्याचें तलवारीचे म्यानाकडे रे्ले होते. तसेच ते वास्तवही वाटत 
होते. 

 
र्ोपाळ पहंडत हे ऐकून आहि पाहून तर थक्कच झाले होते. असा हा भारावनू रे्लेला, पारधी शास्त्रात पारंर्त 

म्हिहविारा पहंडत हात जोडून म्हिाला, “महाराज हे असे काही आम्ही आजवर ऐकले स द्धा नव्हते. पारधीचे शास्त्र 
एवढे प्रर्त असते याची कल्पनाही मला नव्हती. आपि माझे डोळे उघडले. मी या शास्त्रात िारसा तज्ज्ञ नाही. मी 
राजसभेत राजाचे मनोरंजन करण्यासाठी काव्यशास्त्रहवनोदाच्या चार र्ोष्टी सारं्िारा पहंडत आहे.” 

 
स्वामींनी त्याचंी प न्हा परीक्षा पाहण्यासाठी म्हटले, “पंहडतहो! काव्यशास्त्रात प्रम ख असे हकती रस आहेत 

बरं!” 
 
‘नवरस’ – र्ोपाळ पंहडत. 
 
दहावा तो भहक्त रस  की: तो आम्ही त म्हालंा समजावनू सारूं्. तत्पूवी त म्ही आम्हालंा काही अलंकाराचंी 

माहहती द्या पाहू!” – स्वामी. 
 
महाराज! मी या काव्यशास्त्रातही तज्ज्ञ नाही. त्यात मी पारंर्त नाही. चार – दोन महत्त्वाचे अलंकार तेवढे 

मला माहहती आहेत.– र्ोपाळ पंहडत. 
 
स्वामींनी काव्यातील भहक्तरस आहि इतर अलंकाराचें सहवस्तर विगन केले. ते त्याचें अलंकाराचें विगन 

अपूवग होते. स्वामींनी अलंकार शास्त्रान सार काव्यालंकाराचें हवहवध प्रकारही साहंर्तलेत. ते प्रकार प ढे महान भाव 
साहहत्यात रूढ झालेत. ते आजच्या मराठी आहि हहन्दी भाषेतील अलंकारापेक्षा बरेच अहधक आहेत. त्यातले काही 
असे पंक्ती, मद्र, मनोहरा, मदलेखा, हचत्रकला, दशा, कन्या पंहक्त, रामाचदं्रशखेर, चंदनवल्ली, सानंद, उद्धता, 
तरंहर्िी, स रमा, पादाक लक, चौपाई, स ंदरा, चंपक लहलता, संभोर्, र्ौरी, वनमाला, ज्वाला, चंद्रकळा, 
नटतोटक, म क्तवल्ली, रमि, रार्, भ जंर्लहतका, िकिद्र, दंडक, इंद वदना, नाटकमालती, र्ंधानक, स म खा, 
हंहसनी, हहरकछंद, लहलत हमत्र आहि अजून बऱ्याच अलंकाराचंी नाव े स्वामी सारं्त होते. आहि हा राजपंहडत 
स्तंहभत होऊन ऐकत होता. स्वामींच्या या अत लनीय बह श्र तपिाचा प्रत्यय आल्याम ळे तो त्यानंा म्हिाला, “महाराज 
आपि सवगज्ञ आहात. आम्ही या इतक्या अलंकाराचंी नावसे द्धा कधी ऐकली नव्हती. आपि त्यातले तज्ज्ञ आहात. 
आपि थोर आहात. आज आपले दशगनाने आम्ही धन्य झालोत. आम्ही आपले चरिी हवनम्र भाव े दंडवत करतो. 
आशीवाद द्यावते महाराज! 

 
गदोनायकाचंी फळे 

 
एके हदवशी पठैिचे सारंर्पंहडत स्वामींचे दशगनास आले. ते स्वामींचे दशगनास यायला हनघाले तेव्हा त्यानंा 

र्ोदानायकानंी हवचारले होते की, त म्ही कोठे जात आहातं? त्यावर सारंर् पंहडतानंी साहंर्तले की आम्ही श्रीचक्रधर 
स्वामींच्या दशगनास वरेूळला जात आहोत. ते महान अवतारी सत्प रुष असून सवगज्ञ आहेत. ते सकलहवद्या सपंन्न 
आहेत. त्याचंा आध्यास्त्मक अहधकार िार थोर आहे. हे साहंर्तल्यावर र्दोनायक म्हिाले की आम्हासं 



महादेवरायानी ही काही िळे हदलेली आहेत. त्यानंा क ण्या तरी परदेशी राजप रुषानंी भेट हदलेली होती. या िळाचंी 
ओळख राजसभेतील क िालाही नव्हती. याचे नावही माहहती नाही. ती राजाने मला हदली. त म्ही सारं्ता तसे 
श्रीचक्रधर हे जर सवगज्ञ असतील तर त्यानंा ही िळे भेट द्या व याचें नाव हवचारा. 

 
र्दोनायक हे महादेवराव यादवाचें भाडंारी होते. ते राजासह करमि कीकहरता ज र्ारस द्धा खेळत. इतके ते 

राजाचे हनकटचे अंतरंर् स्नेही होते. त्यानंी सारंर् पंहडतानंा हदलेली िळे सारंर् पंहडतानंी स्वामींना अपगि केली. 
 
स्वामींनी िळे स्वीकारली आहि म्हिाले, “पाडेंया! हे कायसेयाची िळे र्ा? 
 
याचे नाव माहहती नाही ते आपिच सारं्ाव े म्हिून र्दोनायकानंी ती आपिासं देण्यासाठी मला हदलेली 

आहेत. ती राजसभेत महादेवराव यादवानंा क िीतरी परदेशी मािसानंी भेट हदली. राजसभेत क िालाही या िळाचे 
नाव सारं्ता आले नाही. त्यानंी ‘र्दोभाडंारीयास’ ती हदली. त्यानंी ती मला हदली. मी आपिास अपगि केलीत. 
आपिच त्याचे नाव सारं्ावजेी! – सारंर् पहंडत म्हिाले. 

 
स्वामींनी िळ हातात घेऊन म्हटले याचे नाव ‘हरत पे’ आहे. िळाचे हे नाव नवीन होते. सारंर् पंहडतानंी हे 

नाव र्दोनायकानंा साहंर्तले. त्यानंा स्वामींच्या सवगज्ञतेचा प्रत्यय आला व म्हिूनच ते प ढे स्वामींचे हनष्ठावतं भक्त 
बनले आहि अंहतम क्षिापयंत स्वामींचे भक्त राहहलेत. 

 
माईबाईसाचें दुुःखहरि 

 
माईबाईंसा नावाची एक बाई होती. हतचे वसमत हे राहण्याचे र्ाव होते. हतचा नवरा वारला होता. तरुि 

म लर्ाही वारला होता. घरी संपत्ती होती ती ‘राजाने’ नेली. हतला दोन म ली होत्या. मोठीचे नाव एकाईसे! ही हवधवा 
झाली होती. म्हिून ती माहेरी आली होती. लहान लेकीचे नाव जसमाईसा! हतला हपशाच् चबाधा झाली होती. हतचे 
अंर्ात भतू येत असे. त्याम ळे ती आपल्या नवऱ्याला आवडत नव्हती. सास -सासऱ्यानंाही आवडत नव्हती. दीरासही 
आवडत नव्हती. त्याम ळे माईबाईसानंी हतला माहेरी आिले होते. या दोन्ही म ली घरी आल्याम ळे या हवधवा बाईला 
अहतशय द ःख होत होते. साधन-संपत्ती नाही. घरात मािूस नाही. तरुि देखिा म लर्ा वारल्याचे द ःख होतेच. 
अशा अवस्थेत अत्यतं द ःखात असहाय जीवन जर्ण्यापेक्षा मरि बरे असे हतला वाटले. त्यावेळी वसमतवरून 
ाारकेला याहत्रकाचंा पोहा हनघाला होता. द ःखीकष्टी माईबाईसानंी ठरहवले की दोन्ही म लींसह ाारकेला जायचे. 
एकीला पोटाशी बाधंायचे व द सरीला पाठीशी बाधूंन ाारकेच्या सम द्रात उडी घेऊन जलसमाधी घ्यायची. या 
द ःखातग भावनेने ती या म लींना घेऊन हनघाली होती. वाटेत प्रहतष्ठानला पोहा थाबंला. 

 
सारंर्पहंडत हे या बाईचे नातेवाईक होते. ती त्याचेंकडे रे्ली. त्यानंा आपले द ःख सारं्नू ती म्हिाली की मी 

आता एकीस पाठीशी अन् द सरीस पोटाशी बाधूंन ाारकेच्या सार्रात जलसमाधी घेण्यासाठी हनघाली आहे. 
 
सारंर्पहंडतानंा या असहाय द ःखी बाईचें द ःखाची तीव्रता जािवली होती. ते हतला म्हिाले, “बाई, त म्ही 

असे काही करण्यापूवी जातानंा रस्त्यात वरेूळच्या लेण्यात जा. त मचा पोहा त्याच वाटेने प ढे जािार आहे. हतथे 
श्रीचक्रधर स्वामी आहेत. त्याचं्या आध्यास्त्मक सामथ्यांने त मच्या सवग द ःखाचें हनरसन होईल. म्हिून त्याचें दशगन 
घेऊनच प ढे याते्रला जा. 

 



माईबाईसा वरेूळच्या लेण्यात स्वामींचे दशगनास रे्ली. दोन्ही अभार्ी म ली होत्या. स्वामींचे दशगन घेऊन 
हतने आपली द ःखद कमगकहािी साहंर्तली. शवेटी ती म्हिाली, “आता मी एकीला पोटाशी व द सरीस पाठीशी 
बाधूंन ाारावतच्या सार्रात जलसमाधी घेऊन जीवनयात्रा व त्यासोबतच द ःख संपहविार आहे. आपले आशीवाद 
असावते म्हिून सारंर्पंहडतानंी आपिासं भेटायला साहंर्तले होते. आशीवाद द्यावते महाराज! माईबाईसा आहि 
हतच्या दोन्ही म लींनी स्वामींना साष्टारं् दंडवत घातले. 

 
“मी आपले दशगन घेऊन धन्य झाले. माझा म लर्ा आपिासारखाच स ंदर होता. त्याचे असेच हात होते. 

असेच डोळे होते. असेच मोहक स ंदर तोंड होते.” असे म्हिून माईबाईसा द ःखाहतरेकाने ह ंदके देऊन ओक्साबोक्सी 
रडू लार्ली. 

 
स्वामी म्हिाले, “बाई द ःख करू नका. द ःख म्हिजे पापच! पापातव नरक! सोन्याची िळी पोटाला बाधूंन 

पाण्यात उडी घेतली तर काय आपि तरू? हतच्याम ळे आपि ब डिारच की! म्हिून द ःख करू नका.” 
 
स्वामींच्या या समजाविीच्या शब्दानंी हतचे द ःख पार नाहहसे झाले. त्यानंी हदलेले तीथग आहि प्रसाद घेऊन 

माईबाईसा आपल्या म लीसह आपल्या हबढारावर रे्ल्या. सकाळी प न्हा आल्या. तेव्हा स्वामी म्हिाले, “बाई रात्री 
काही उपद्रव झाला होता का?” 

 
“नाही बाबा! रात्री हतचे अंर्ात कावरे आले नाही.” 
 
स्वामी म्हिाले, “जा, आता त मचे द ःख दूर झाले. हहचे कावरे रे्ले. आता ाारावतीचा पोहा हनघाला, त म्ही 

त्यासह जा!  
 
त्यावर माईबाई म्हिाली, ‘नाही महाराज, आता आम्हालंा येथेच ाारावती आहे. आमचा कन्हैया आम्हास 

येथेच भेटला जी!  
 
त्यावर स्वामी म्हिाले, ‘आता त म्ही या म लीस हतच्या सास रवाडीस पाठवा!’ 
 
‘नाही महाराज! तेथे पाठहविे कठीि आहे. ही सास सासऱ्यास आवडत नाही. कोिालाही हहच्या बद्दल 

आस्था-पे्रम नाही. त्यानी हहला घरातून काढून हदले.’ –माईबाईसा 
 
‘आता पाठवा. ते हतला चारं्ले वार्हवतील. त म्ही हहला पोहचवनू द्या!’ –स्वामी. 
 
माईबाई म लींना घेऊन पैठिला रे्ली. सारंर्पहंडतानंी म लीला कापड-चोपड देऊन सोबत घोडे हदले. 

मािसे हदलीत. ती हतच्या र्ावी पोहोचली तेव्हा र्ावातील लोकानंी हतचे उत्तम स्वार्त केले. तेथे ती स खाने नादूं 
लार्ली. नावडती म लर्ी आपले क ट ंबात आवडती झाली. 

 
असे सवगसामान्य जनाचें द ःख दूर करण्याचे काम स्वामी सतत करीत होते. 
 

 



मृत माळी हजर्ंत केला 
 
असेच एकदा एक माळीि आक्रोश करीत स्वामींचे चरिावर लोटारं्ि घालून द ःख करू लार्ली. हतचा 

पती सपगदंशाने वारला होता. ती रडत होती. रडता रडता म्हित होती की मला आता द सरे कोिी नाही. हा माझा 
आधारच हनखळला आहे. मी क िाच्या आश्रयाला जाव.े देवा आपि आता या माझे पतीला हजवतं कराव ेजी. 

 
या बाईचा शोक पाहून स्वामींचे दयाद्रग हृदय द्रवले. त्यानंी म्हटले, ‘बाई रडू नका. हे असे घडले तो 

हनयतीचा खेळच आहे. जन्माला येतो, तो जातोच ना एकदा! त्याचेसाठी त म्ही प न्हा द ःखी होऊ नका.’ त्यावर ती 
बाई अहतशय आतग हंबरडा िोडून म्हिाली, “बाबा! मला माझ्या म्हातारपिीच्या आधारासाठी माझा पती परत 
द्याहो. याला हजवतं करा हो.” तो आतग हाकेचा हंबरडा ऐकून हा दीनानाथ द्रवला. आहि शजेारच्या कमंडलूतील 
पािी हतचे जवळ देऊन शवावर कशपडण्यास साहंर्तले. त्या बाईने मृत माळ्याचे तोंडावरचे पाघंरूि बाजूस करून 
त्यावर पाण्याचा हशडकावा केला. 

 
आहि काय आियग, माळ्याने डोळे उघडले अन् तो उठून स्वामींचे पायावर प न्हा लोटारं्ि घालू लार्ला. 

तो हजवतं झालेला माळी म्हिाला, “आपि मला प न्हा जन्म हदला.” 
 
उपस्स्थत लोकानंी हे आियग पाहहले होते. स्वामींचे दैवी सामथ्यग पाहून लोक प्रभाहवत झाले होते. ते सवगजि 

स्वामींना दंडवत करू लार्ले. ही कीती कानोकानी सवगत्र पसरली. अशीच एक घटना स्वामींचे एकाकं भ्रमिातही 
घडली होती. 

 
र्ामन पेंधीयांच्या मृत पत्नीस हजर्ंत केले 

 
स्वामी एकातं काळात हिरत असताना राहेर (हज.नादेंड) येथे हभके्षसाठी जात असत. तेथे वामनपेंधी 

नावाच्या ब्राह्मिाचे घरीही हभके्षस जात असत. त्याचंी पत्नी अत्यतं आदराने हभक्षा वाढायची. ती वारली. हतचे पे्रत 
स्मशानात आिले होते. तेथे तो ब्राह्मि द ःख करीत होता की आता स्वामी हभके्षसाठी येतील तर त्यानंा कोि हभक्षा 
वाढील? त्याला बरीच म ले होती. त्यानंा कोि खाऊ घालील. याचेसाठी तो द ःख करीत नव्हता तर स्वामींना हभक्षा 
कोि वाढील, यासाठी तो द ःख करीत होता. रडत होता. 

 
स्वामी एका वृक्षाखाली बसले होते. वामनपेंध्यानंा स्वामी हदसले. तो रडत रडतच त्याचेंकडे रे्ला. दंडवत 

करून त्याचें चरिावर लोळून म्हिाला, “स्वामीजी! त म्हाला हभक्षा वाढिारी ब्राह्मिी रे्ली हो ! आता त म्हास 
पाहिपात्र हभक्षा कोि देईल जी? “चला पाहू !” मी म्हिाले आहि सरिापयंत आले. स्वामींनी बाईचे अंर्ावरून हात 
हिरवला. मर् हतचा हात हातात घेऊन ते म्हिाले, “बाई उठा ना!ं त मचेकडून एक पाहिपात्र हभक्षा आम्हास घेिे 
राहहली आहे. उठा !”  

 
स्वामींची ही हाकं ऐकताच बाई सरिावरच उठून बसली. लोक आियाने पाहतच राहहले. ती सरिावरून 

उतरून घरी हनघाली. घरी येण्याचे हनमंत्रि देण्यास वामनपेंधीयास पाठहवले. स्वामींनी हतच्या हभक्षान्नाचा स्वीकार 
केला. आहि स्वामी तेथून हनघाले. 

 
 



चाभंाराची पमजा करहर्िे 
 
असेच एकदा स्वामी एका पािपोईवर बसले होते. एक चमगकार आहि त्याची पत्नी बाजार करून घराकडे 

परत जात होते. ते पािी हपण्यास पािपोईवर थाबंले. पािी हपऊन झाल्यावर चमगकार पत्नी घराकडे जाण्यासाठी 
आपले सामान ठेहवलेली पाटी घेऊन उभी राहहली. ती चमगकारास म्हिाली, “चला घरी जाऊ या!”  

 
परंत  चमगकार मात्र श्रीचक्रधर स्वामीकडे पाहतच राहहला. स्वामींचे सौंदयग आहि लावण्यपूिग म खचंद्रावरून 

त्याची नजर ढळत नव्हती. तो भारावल्यासारखा पाहत होता. त्या भावावस्थेला लीळाचहरत्रात ‘स्स्थती’ म्हटलेले 
आहे. त्या स्स्थतीत त्याला एक आर्ळा-वरे्ळा स्स्थत्यानंद प्राप्त होत होता. तो त्या अवस्थेतून बाहेर पडल्यावर त्याचे 
कानात पत्नीच्या जळजळीत शब्दाचें बाि हशरले. ती म्हिाली, ‘सारं्ा. त म्ही घराकडे येता की जाऊ मी एकटीच. 
त म्ही येिार नसाल तर हा माझा काडीमोड समजा.’ 

 
चमगकार हनर्मवकार मनाने म्हिाला, “हरकत नाही.” झाले, हतने एक काडी घेऊन ती मोडली आहि टोपली 

घेऊन र्ावाच्या वाटेने ती हनघून रे्ली. 
 
स्वामींच्या कृपेने तो चमगकार प नि भावावस्थेत रे्ला. त्याच अवस्थेत तो शजेारच्या र्ावात पोहोचला. तो 

भावावस्थेत असल्याम ळे लोक त्याला देवप रुष समजून वदंन करू लार्ले. त्याला आपले घरात नेऊन त्याची पूजा 
करू लार्ले. त्या पूजकातं र्ावातील ब्राह्मिच अहधक होते. अशी पूजा चालली असताना त्या र्ावात एक वाटसरू 
आला. त्याने त्या चमगकाराकडे पाहून म्हटले, “अरे हा तर आमचे र्ावचा चमगकार आहे. या र्ावातील ब्राह्मि याची 
पूजा करतात. याने येथे भ्रष्टाभ्रष्ट केले.” 

 
हे ऐकल्यावर ब्राह्मि मंडळी हवचारात पडली. याने आपिास बाटहवले अशी त्याचंी समजूत झाली. 

स्मृतीच्या कायद्यान सार अस्पृश्याचंी पूजा करण्याम ळे ते ब्राह्मि भ्रष्ट झाले होते. त्याम ळे चमगकारास काय हशक्षा 
करावी याचेकहरता ब्राह्मिानंी शास्त्राची प स्तके पाहहलीत. स्मृतींची साक्ष काढली. त्यात असे हलहहले होते की असा 
कोिी शदू्र भ्रष्टाभ्रष्ट करताना आढळला तर त्याला हजवतं च नाभट्टीत घालून त्यावर पािी ओतायचे व त्याला 
मृत्यूदंड द्यायचा. हे शास्त्रप्रमाि पाहून र्ावातील प्रम खानंी त्याला च न्याचे भट्टीत घातले आहि वरून पािी ओतले. 
तो मेला अशी खात्री झाल्यावर लोक तेथून घराकडे रे्ले. 

 
द सरे हदवशी त्या र्ावातील लोक शजेारच्या मोठ्या बाजाराच्या र्ावी रे्ले. त्यानंी तेथे पाहहले की तोच 

प रुष या बाजारात र्ळ्यात प ष्ट्पमाला घालून हमरहवत आहे. लोक त्याला वदंन करीत आहेत. ही र्ोष्ट पाहून या 
लोकानंा आियग वाटले. 

 
असा हा चमत्कार करून श्रीचक्रधरानंी त्या काळच्या तथाकहथत शूद्र समजल्या जािाऱ्या मािसाची पूजा 

करवनू घेतली. जर्ात कोितीही जाती जन्माने श्रेष्ठ नाही वा कहनष्ठ नाही हेच त्यानंा लोकानंा दाखवनू द्यावयाचे 
होते. हा स्वामींचा हवचार त्यानंी अनेकदा बोलून दाखहवला होता. 

 
ही त्याचंी दृष्टी होती. हतच्या प रस्काराकहरता ते स्पष्ट म्हिायचे की “कमगचाडंाळा पहस जाती चाडंाळ  चारं्:” 
 
 



वरेूळला र्दी वाढली: राजसभा ओस पडली. 
 
महादेवराय यादवाचंी राजसभा रोज भोजनोत्तर होत असे. एके हदवशी राजे राजसभेत आले. आहि 

पाहतात तो राजसभेत तोलामोलाचा एकही राहजका उपस्स्थत नव्हता. राजसभेत श-ेपाचश ेलोकाचंी उपस्स्थती 
असावी हतथे २५-३० लोकच हदसले. राजाला आियाचा धक्काच बसला. राजा म्हिाला, “आज आमच्या सभेत 
क िीच नावारूपाचा राहजका हदसत नाही. क ठे रे्लेत हे सवग? ‘जो ज्या ओळरे्चा तो त्या ओळरे् न देखो : हे काई 
?’ असा संतप्त प्रश्न त्याने हवचारला. त्यावर एक राजाहधकारी म्हितो, “क्षमा असावी महाराज ! आपल्या वरेूळच्या 
लेण्यात एक सत्प रुष आलेले आहेत. त्याचें दशगनाथग हे सवग लोक हनयहमत जात असतात. त्याम ळे त्यानंा यायला 
उशीर होतो. 

 
ते प रुष कोि? – राजा. 
 
त्याचें नाव ाारावतीकार श्री चारं्देव राऊळ असे सारं्तात. त्यानंा लोक श्रीचक्रधर या नावानेही 

संबोहधतात. त्याचें व्यहक्तमत्त्व आकषगक आहे. तसेच त्याचंी सवगज्ञता अपूवग आहे. ते हवाान आहेत. तसेच ते बह श्र तही 
आहेत. त्याचें आध्यास्त्मक सामथ्यगही िार मोठे आहे. त्याचं्याकडे बरेच लोक आकर्मषत झालेले आहेत. आपले 
राजपहंडत श्री र्ोपाळपंत त्याचं्या हवाते्तने प्रभाहवत होऊन त्यानंा अन सरले आहेत. आपले सेनानायक 
पाल्हाडारं्ीया, शाहलवाहन, राजभाडंारी श्री र्दोनायक, सारंर्पहंडत, मायता हहरनायक असे अनेक नावारूपाचे 
राजप रुष त्याचें प्रशसंक झालेले असून ते त्यानंा अन सरले आहेत. इतक्यात पाल्हाडाहंर्या, शाहलवाहन, 
र्दोनायक, र्ोपाळ पंहडत आहि इतर बरेच लोक राजसभेत येऊन आपआपल्या रारें्त येऊन उभे राहहलेत. 

 
राजे महादेवराय पाल्हाडाहंर्याकडे वळून हवचारतात. “सेनापती! सभेला यायला आपि बराच उशीर 

केला. क ठे रे्ला होता आपि सवगजि? 
 
पाल्हाडाहंर्या राजास हवनम्र अहभवादन करून म्हितात, “अभय असेल तर सारं्ण्याची अन ज्ञा असावी 

महाराज.” “अभय आहे व अन ज्ञाही आहे. सारं्ा” – राजे. 
 
महाराज वरेूळात एक ईश्वरी प रुष आलेले आहेत. ते थोर हवाान आहेत. तसेच ते सकलहवद्यासंपन्न आहेत. 

अत्यंत आकषगक व्यहक्तमत्त्वाचे हे दैवी प रुष आध्यास्त्मक सामथ्याचे आहेत. त्याचें दशगनाने मनःशातंी लाभते. म्हिनू 
आम्ही सवगजि त्याचें दशगनाथग जात असतो. 

 
“त्याचें नाव काय?” – राजे. 
 
तसे त्यानंा नावर्ाव नाही. यातीक ळ नाही. त्यानंा नावाचा आग्रह नाही. लोक त्यानंा श्रीचक्रधर ककवा 

ाारावतीकार श्री चारं्देव राऊळ या नावाने सबंोहधतात.– पाल्हाडाहंर्या. 
 
असे आहे तर मर् त्याचें दशगनापासून आम्हास का वहंचत ठेवता? त्याचें दशगनाचा आम्हालंाही लाभ घडवा 

ना! – राजे. 
 



राजाचे स्वामींचे दशगनाला जाण्याचे ठरले. म हूतगही ठरला. द सरेच हदवशी हनघिार होते. परंतू त्या हदवशी 
हनघतानाच अंबारीचा हत्ती कोसळून खाली पडला व तात्काळ र्तप्राि झाला. प रोहहतानंी साहंर्तले की हा 
अपशकून आहे. राजानंी जाऊ नये. तो हदवस टळला. 

 
प न्हा द सरे हदवशी राजा महादेवराय यादव घोड्यावरून जािार होता. ऐन वळेी अकाली पाऊस आला. 

सवगजि द र्ाचे आंत पळून रे्ले. तोही अपशकून झाला असे सारं्नू त्या हदवशी प रोहहतानंी राजाचे वरेूळ र्मन रद्द 
केले. 

 
परंत  राजास दशगनास जाण्याची इच्छा होती. त्याम ळे त्यानंी वरेूळचा मार्ग र्ाड्या घोड्यानंा योग्य होताच 

जाण्याचा हनिय केला. 
 
परंत  स्वामींचे भेटीला राजाने जाऊ नये म्हिून षड यंत्र रचिाऱ्या लोकाचं्या मनातं काही नवीनच योजना 

तयार होत रे्ल्या. 
 

ब्रह्मसानुचा हर्षप्रयोग 
 
स्वामींनी या काळात अचाट वधेशक्ती स्वीकारलेली होती. महादेव रायाचे राजसभेतील ‘राहजके ‘ वरेूळला 

येऊ लार्लेले होते. राजे महादेवरावही आता येथे येिारच याची खात्री पटल्यावर ब्रह्मासान  आहि पैठिचे राजर् रू 
महदाश्रम तसेच चात वगण्यग व्यवस्थेचा कट्टर प रस्कता पंहडत हेमाद्री हे लोक धास्तावते होते. राजाची स्वामींशी भेट 
झाली तर हे आपला मार्ग उच्छेहदतील, हे आमच्या सनातन धमाचाराचा नाश करतील! अशी भीती हे लोक अनेकदा 
बोलून दाखवीत होते. ब्रह्मसान  ते रायाचे र् रू ते ि लंब्रीस राहत असत. त्यानंी तेथे स्वामींची प्रहसध्दी ऐकली होती. 
त्याम ळे ते देवहर्रीस आले होते. तेथे त्यानंी पाहहले की देवहर्रीचे अवघे लोक वरेूळला जाऊ लार्ले होते. हे पाहून 
त्यानंी म्हटले, “आता हे रायातेंही आहद करूहन वहेधती: ‘उद्या राजा हतथे रे्ला तर याचंाच होईल. म्हिून त्यानंी 
चारी हवषे हमळवनू स पारीच्या िोडी तयार केल्यात. त्या आपल्या हशष्ट्याचें हाती पाठहवल्यात. त्यानंा साहंर्तले की 
आधी त्याचंी पूजा करावी. मर् त्यानंा िोडी द्याव्यात. मर् ताबंोळ द्याव”े. त्या सूचनेप्रमािे ब्रह्मसान चा हशष्ट्य 
वरेूळला आला. त्याने ब्रह्मसान ने साहंर्तल्याप्रमािे स्वामींची पूजा केली. त्यानंतर स पारीच्या िोडी त्याचें हाती 
हदल्यात. त्या स्वामींनी हातात घेतल्या. दृष्टी भरून पाहहल्यात. दृहष्टपाते त्या हनर्मवष केल्यात. मर् म खात घातल्या. 
त्यानंा हवडा करून हदला तोही घेतला. एवढे करून ते हशष्ट्य हनघून रे्ले. 

 
तीन हदवसानंी प न्हा हा हशष्ट्य वरेूळला रे्ला. तो परत आल्यावर ब्रह्मसान स सारं्ू लार्ला की आपल्या 

िोडी खाऊनही त्याचंी मूती जशीच्या तशीच आहे. त्यावर ब्रह्मसान ने हशष्ट्यास हवचारले की त म्ही हतथे रे्ल्यावर 
काय काय केले? त्यानंी झालेला वृत्तातं साहंर्तला. त्यावर ब्रह्मसान  म्हिाले, “ते सामथ्यगशील प रुष आहेत. त्याचें 
दृष्टीप ढे हवष राहत नाही.” 

 
मर् प न्हा द सरे हशष्ट्यास म्हिाले, “आता त म्ही जाव.े त्याचें आसन अंधारात रचाव.े जेथे त्याचंी दृष्टी या 

स पारीचे िोडीवर पडिार नाही असे ते स्थान अधंारात असाव.े मर् तेथे पूजा करावी. आप ल्या हाताने िोडी त्याचें 
तोंडात घालाव्यात त्याप्रमािे ते हशष्ट्य आले. त्यानंी ब्रह्मसान ने साहंर्तल्याप्रमािे सवग केले. अधंारात आसन रचले. 
तेथे स्वामींचे पूजन केले. आपले हातानेच त्याचें तोंडात हवषाक्त स पारीच्या िोडी घातल्या. त्याचंी दृष्टी त्यावर 



पडिार नाही याची पूिगपिे काळजी घेतली. स्वामींनी हे सवग काहीही अडथळा न करता स्वीकारले. त्यानंतर स्वामी 
त्या हशष्ट्याला म्हिाले, “आता त मचे कायग झाले : आता त म्ही जा :” 

 
त्यावर त्या हशष्ट्याची मनोमन प्रहतहक्रया चहरत्रकाराने अशी नोंदहवलेली आहे. 
 
“ऐया रे: प रुषी जाहितले:” तो वरमला व हनघून रे्ला. 
 
थोड्याच वळेात स्वामींचे कपाळावर स्वदेकबद  आलेत. क्षिभर श्रीमरू्मत घामेहजली, श्रीमतूीस ताप आल्याचेही 

जािहवले : स्वामी बाईसानंा म्हितात, “बाई भाडें आिा.” 
 
भाडें आिल्यावर स्वामींनी त्या हवषाक्त स पारीची वातंी केली. बाईसानंा स्वामी म्हिाले, “बाई हे एकी ठाई 

प रा : ती सपूंिग वातंी हहरवी-हहरवी होती. बाईसानंी ती हहरवी वातंी एकातंात नेऊन प रली. 
 
हतसऱ्या वातंीतील ताबंूळातील एक स पारीची िोड स्वामींनी हातात धरली होती. ती काढून स्वामींनी 

आपल्या आपदेव भट्ट नावाच्या हशष्ट्यास खायला हदली. ती खाताच त्यानंा ज्वर आला. 
 
हा सवग प्रकार पाहून बाईसा िार घाबरली . हतने स्वामींना हवचारले, हे काय बाबा? 
 
स्वामी ककहचत स्स्मत करीत म्हिाले, “यात हलाहत, काळक ट, रर्तकसर्ी, बच नार् ही चार हवषे 

हमसळलेली आहेत. या परस्पर हवरूद्धधमी हवषातील एकावर उपाय केला तर उरलेले तीन वाढीस लार्तात. 
द सऱ्यावर केला तर उवगरीत वाढतात. 

 
त्यावर कचताक्रातं बाईसा म्हिाल्या, “आता काई कराव ेबाबा ?” “भेओ नको बाई ! आता आम्हासं काहीही 

होिार नाही. ही तर स रूवात आहे. अजून खाबंीपूजा ते व्हायची आहे. आम्ही तसे संपिार नाही. एकाला हनहमत्त 
करुन मर् हनघून जाऊ. एक प्रािी बह त हदवसापासून जाचत आहे. जळत आहे. त्याचा प्रयत्न काय वाया जावा? 
त्याचा मनोधमग आम्ही स्वीकारला. त्याचे इच्छेला आम्ही मान हदला.म्हिून हे स्वीकारले आहे बाई! 

 
बाईसा खूप घाबरली होती. द ःखी झाली होती. असहाय द ःखी मनाने ती प न्हा हवचारते, 
 
“आता काय कराव ेबाबा?  
 
बाई! एथ कराव ेते न लरे् :” 
 
हे ऐकून बाईसा िारच भीहतग्रस्त झाली. त्यावर स्वामी म्हिाले, “बाई! आम्हासं तीन हदवस एकातंात राहू 

द्याव.े मर् सवग ठीक होईल. 
 
स्वामींना मल्हार वसईत तीन हदवस तीन रात्र एकातंवासात ठेवण्यात आले. त्यावळेी स्वामींचे डोळे म्लान 

झाले होते. सवांर्ावर पाढंरे िोड आले होते. त्यावर बाईसा म्हिाल्या, 
 



“बाबा: आता काई करू ? 
 
द धात सोजी करुन द्या! स्वामींना तीनही हदवस सोजीच देण्यात आली. तीन हदवसानंतर स्वामी प नि 

जसेच्या तसे दैहदप्यमान कातंीचे होऊन बाहेर आलेत. मर् नेहमीच्या मठात राहायला रे्ले. 
 
स्र्ामी आतंहकत झाले नाही. हर्चहलत झाले नाही. 

 
स्वामींना संपहवण्यासाठी दोनदा हवषाक्त स पारी तोंडात घालण्याची मनीषा धरून आलेल्याचंी मन:कामना 

स्वामींनी पूिग केली. आपल्या जीवावर उठलेल्या वैऱ्याला वैरी न मानण्याची, त्याचे मनोधमग जािनूही ते प रहवण्याची 
अलौहकक कृती करिाऱ्या स्वामींना कोिती उपमा द्यावी? ते हनवरै होते. समत्व ब द्धीचे स्स्थतप्रज्ञ होते, हेच या 
घटनेवरुन स्पष्ट होते. 

 
स्वामी या नृशसं द ष्टाचं्या द ष्ट्कृत्यानंी थोडेही हवचहलत झालेले नव्हते. हेच त्याचें दैनंहदनीवरून हदसून येते. 

याही अवस्थेत मानवी जीवनाच्या कल्यािाचे तत्त्वज्ञान आहि उपदेश करण्यातच त्याचंा वळे जात होता. दोनदा 
हवषप्रयोर् करिाऱ्या द ष्ट जनाचें प ढचे कारस्थानाची कल्पना असूनही स्वामी अत्यतं अहवचल वृत्तीने वरेूळच्या 
लेण्यात राहत होते. त्याचें दशगनाथग येिाराचंी सखं्या हदवसेंहदवस वाढतच होती. स्वामींचा उपदेश स रूच होता. 

 
चागंदेर् भट्टास स्मरिाचे माहात्म्य साहंगतले. 

 
स्वामींचा एक सवात लहान हशष्ट्य होता चारं्देव भट्ट! त्याचे र्ावच्या महाजनानंी स्वामीजवळ येऊन हवनंती 

केली की या म लास र्ावास नेण्याची परवानर्ी द्यावी. कारि त्याची आई कचताग्रस्त होती. स्वामींनी त्या म लास 
जाण्याची अन ज्ञा हदली. चारं्देव भट्टास जाता-जाता त्यानंी उपदेशही केला. तो स्मरिीय आहे. स्वामी म्हिाले, 

 
“बाळ : आम्हासं त म्ही आठहवत जा : 
 
त्यावर चारं्देव भट्ट म्हिाले, ‘म्हिजे कसे?’ 
 
स्वामी म्हिाले, “आमचे नावाचे स्मरि करीत जा : दहावीस वळे आठवीत जा. दहावीस वळेा नाही तरी 

सातपाच वळेा तरी आठवाव.े सातपाच वळे नाही तरी दोनचार वळे तरी आठवीत जा : दोनचार वळे नाही तरी 
एकदोन वळेा तरी आठवाव ेहो. हदवस वझं्य न जाऊ द्यावा ! आठवाव.े” 

 
स्वामींनी यावर एक दृष्टातं साहंर्तला. तो ससं्मरिीय आहे. ते म्हिाले, “एक कभर् रटी असते. ती 

कीटकाकडे पाहते. हतला ती धरते. हतला काटा रोवते. मर् हतला आपले घरात नेऊन ठेवते. दार बंद करून जाते. 
त्या कीटकीला कभर् रटी एवढेच पंख ि टतात. ती हतच्यासारखीच होते. तसेच त म्ही माझे स्मरि करीत राहाल तर 
त म्ही आमचेसारखेच व्हाल. तैसे ईश्वराचेया योर्ात ईश्वरातें कचतीत कचतीता ंभक्त ईश्वरासारखाच होय:” 

 
हा ईश्वरस्मरिाचा पाठ सदासवगदा भक्तार्िासाठी उपयोर्ाचा आहे. तो त्यानंी हदला त्यावेळी त्यानंा 

हवषप्रयोर्ाची कचता उरली नव्हती. ते त्याही अवस्थेत हनिल, अहवचल, हनभगय होते. त्याचंी ती अवस्था 
स्स्थतप्रज्ञाची होती. वैऱ्याची इच्छा स्पष्टपिे द ष्टाव्याची आहे, हे हदसूनही त्यानंी ती इच्छा पूिग करण्याचे जर्ावरे्ळे 



औदायग आहि धैयग दाखहवले. ते अपूवग होते. ते मानवी इहतहासात अभावानेच आढळिारे असल्याम ळे त्यानंा 
जर्ावरे्ळा महान प रुषश्रेष्ठ मानिे भार् पडते, आहि अशा व्यहक्तमत्वासमोर नतमस्तक होऊन शरिार्त व्हावसेे 
वाटते. अशाचें रूप आहि र् िाचें स्मरि करीत रे्ले तर आपिही त्याचं्यासमान होण्याची सधंी  प्राप्त होते. म्हिून या 
सकलर् िसंपन्न सवगज्ञ श्रीचक्रधराचें स्मरि हे मानवी जीवानंा तारक आहे, असे जािवते. 

 
नाथोबाचें िीळा जािीर्े 

 
स्वामीच्या पहरवारातील एक होते नाथोबा ! स्वामी त्यानंा म्हिाले, “नाथोबा त म्ही टीळा का लावता? 

जाहिव ेका घालता?” 
 
नाथोबा म्हिाले, “भीक्षा यावया कारिे,” स्वामी म्हिाले, “त म्हास टीळा जाहिव्याहशवाय भीक्षा येिार नाही 

का? पाहू आज टीळा आहि जाहिव्याहशवाय हभक्षा येईल की नाही ते पाहून या बरे! 
 
नाथोबा म्हिाले, मर् हे टीळा जाहिव ेकाय करू? 
 
स्वामी – “ते जहमनीत पूरा अन् तेथेची हतसऱ्या प्रहारापयंत बसा.” 
 
नाथोबानंी जाहिव ेआहि टीळा जहमनीत प रले व तेथे बसले. परंत  काही वळे बसल्यावर ते उठले आहि 

काही दूर चालत रे्ले. प न्हा बसले.प न्हा उठले. काही अंतर चालत रे्ले. शवेटी त्यानंी बराच वळे वाट पाहूनही 
क िी हभक्षा घेऊन आले नाही म्हिून अधीर होऊन प रलेला टीळा आहि जाहिव ेकाढले. टीळा लावला आहि 
जाहिव ेघातले. हततक्यात एक ब्राह्मि देवतेस नैवदे्य घेऊन आला. तो म्हिाला, त म्ही थाबंा मी हा नैवदे्य दाखवनू 
त म्हास हभक्षा देतो. नाथोबानंा वाटले की आपि क्षिभर थाबंलो असतो तर ही हभक्षा हमळाली असतीच. अधीर 
होऊन टीळा जाहिव ेकाढायला नको होते. हे सवग त्याने स्वामींना साहंर्तले आहि प ढे म्हटले की, “मला हभके्षचा 
हवधी सारं्ावा जी !” 

 
स्वामींनी त्यानंा साहंर्तले की हे टीळा जाहिव ेसोडा. ‘चात वगण्यात् चरेत् हभक्षम्’ या शास्त्रान सार हभक्षा करा. 

घर न हनवडीता हभक्षा करावी. ओळखीच्या घरी हभक्षा न करावी. र्ावात एकीकडून प्रवशे करावा व द सरीकडून 
हनघाव.े नर्रात हशरा आहि त मचे पात्रात आले तेच हमळवा. इतर पदाथांची अहभलाषा ठेव ूनका. अशी हभक्षा मार्ा.’ 
त्यावर नाथोबा म्हिाले, ‘आपहवजता न हमळे तरी काई?’ स्वामी र्मतीने व्यंर् करीत म्हिाले, “मर् ख ंट हर्ळाव”े 
उपवाशी राहाव.े 

 
राजा येत आहे तेव्हा प्रयाि 

 
एकदा राजा महादेवरावाचंा हत्ती मेला म्हिनू तो येऊ शकला नाही. द सरे हदवशी पाऊस पडला म्हिनू 

राजाचे आर्मन झाले नाही. यात झालेल्या कालापव्ययात स्वामींवर हवष प्रयोर् झाले. तरीही स्वामींनी वरेूळ 
सोडले नव्हते. त्याचें दशगनाथी वाढतच होते. त्याचें कीतीचा स र्धं पसरतच होता. त्या स र्धंाचे आकषगिाने राजे 
महादेवरावानंी ठरहवले की आता सकाळी जायचेच. ते म्हिाले, “आहज राज्य जाओ : अथवा राहो : पहर मी 
र्ोसाहवयाचंीया दरीसनाहस जाइनहच :” 

 



राजाची स्वारी सकाळी हनघाली होती. त्यावळेी स्वामींना ते जािवले व स्वामींनी बाईनंा साहंर्तले की ‘राजा 
येत आहे.’ बाईसंानंा आनंद झाला होता. ती म्हिाली, “येते तर येऊ द्या की.” “राहील तर राहू द्या.” स्वामी 
म्हिाले, “मर् त म्ही क ठे राहाल?” बाई राजा येथे हदवस काढील. आपले सामान आवरा. आता आपि येथून 
हनघायला हव.े त्याप्रमािे सवगजि माटखेड्याकडे हनघून रे्ले. 

 
राजा आला आहि त्याने सवग लेण्यात ध ंडाळून पाहहले परंत  स्वामी हदसले नाहीत. राजे हखन्न होऊन परत 

हिरले. 
 
स्वामींना भेटण्याची उत्कट इच्छा असूनही राजानंा दशगन झाले नाही. ते झाले असते तर ते हवषाक्त स पारी 

देिाऱ्याचें मन अहधकच पोळले असते. त्यातून संघषग वाढला असता. तो वाढू नये या हेतूनेच स्वामींनी वरेूळ सोडले 
होते. संघषाला पाठ देऊन स्वामी आपल्या वाटेने हनघून रे्ले होते. 

 
महदाईसा आहि नागदेर्ाचायव 

 
आबाईसा नावाच्या बाईचा मोठा म लर्ा सारंर्पािी हभक्षाटनासाठी दूर रे्ला होता. तो वाटेत चोराचं्या 

तावडीत सापडला व मारल्या रे्ला. त्या द ःखाम ळे आबाईसानंी के्षत्रसंन्यास घेतला. ती रावसर्ावला मठी बाधूंन राहू 
लार्ली. हतचेसह हतची म लर्ी उमाईसा होती. प तिी महदाईसा होती. तेथे त्या मासोपवास करीत राहत असत. 
तेथे रामदेव दादोस आलेत. त्याचेंकडून या बायानंी श्रीचक्रधर स्वामींची कीर्मत ऐकली व त्याम ळे त्या स्वामींचे 
दशगनासाठी उत्स क झाल्या. त्याचें सोबत आबाईसाचा मधला म लर्ा नार्देव हाही दादोसाचंा हशष्ट्य झाला होता. हे 
सवग श्रीचक्रधर स्वामींच्या दशगनासाठी हनघाले. स्वामी श्रीनर्र (हसन्नर) येथे होते. तेथे स्वामींचे दशगनाथग आबाईसा, 
महदाईसा, उमाईसा, येल्हमभट आहि नार्देवाचायग हे सवग दादोसाचें सोबत आले. 

 
स्वामींचे दशगनानंतर नार्देवाचायग आहि महदाईसा स्वामींचे पहरवारात सामील झाले. 
 

धन नाही पे्रम मागा : सोने नाही देर् मागा 
 
स्वामी कनाशीला रे्ले होते. तेथे एका ब्राह्मिाने स्वामींना नर्रात आपले घरी नेले. चारं्ले स्वार्त केले. 

सोबत दादोस, नार्देवाचायग, महदाईसा, बाईसा आहद हशष्ट्यर्ि होते. एके हदवशी सकाळी तो ब्राह्मि स्वामींना 
र्ावाबाहेर पोहचवायला हनघाला. तेव्हा स्वामी त्याला म्हिाले, “भट्टो ! काही मार्ा !” 

 
“जी: जी: मज कोठेया कोनी: स नाचेन हाते: ताक आबंील देयावी जी:” ब्राह्मिाचे हे मार्िे िार चत राईचे 

होते. त्याने या वाक्यात अनेक र्ोष्टी माहर्तल्या होत्या. त्याला मार्ायचे होते की म्हातारा होईपयंत जर्ू द्या. 
म्हातारपिात कोठ्यात म्हाताऱ्याची बाज टाकतात. तेथे माझ्या स नाचें हाताने ताकभात जेवण्याचे भाग्य द्या. म्हिजे 
मला म लं होऊ द्या. त्याचंी लग्ने पाहू द्या. त्याचं्या बायकाचें हातून मला ताकभात जेवण्याइतपत दीघाय ष्ट्य लाभ ूद्या. 
हा वर तसा मोठाच होता. परंत  त्यावर स्वामी म्हिाले,- 

 
“भट्टो ! हे सवग कमगवसे होिारच आहे. अजून काही मार्ा:” परंत  ब्राह्मि म्हिाला, “मला हेची द्यावी जी:” 

त्यावर स्वामींनी एक दृष्टातं साहंर्तला. ते म्हिाले, “एक साळी (कोष्टी) होता. तो बाजारात रे्ला आहि सवग 
बाजारात त्याला हवी ती खरेदी करून वस्त्र हविायच्या मार्ासाठी धोटा पाहू लार्ला. 



धोट्यालाच ‘ववे’ असेही म्हित. खूप ध ंडाळून बाजारात ववे हमळाले नाही. तो परत र्ावास हनघाला. 
 
रस्त्यात एका झाडाचे शीतल छायेत तो हवसावला. वृक्ष डेरेदार होता. पडल्या-पडल्या त्याने त्या वृक्षाकडे 

पाहहले. त्याचे असे लक्षात आले की वृक्षाच्या लहान लहान िादं्या अहतशय सरळ आहेत. या िादं्याचें ‘ववे’ ककवा 
धोटे बनहवले तर ते उत्तम होतील. या िादं्याचें ववे हमळाले तर हकती छान होईल. अशी त्यानंी मनोमन कामना केली 
आहि आियग हे की त्या वृक्षावरुन ववेच पडू लार्ले. कोष्टी आनंदून म्हिाला, छान झाले. जे बाजारात हमळाले 
नाही, ते येथे हमळाले. 

 
स्वामी म्हितात, “तो वृक्ष कल्पवृक्ष होता. या मािसाने जे माहर्तले असते ते देण्याची त्याची क्षमता होती. 

खूप काही मूल्यवान र्ोष्टी मार्ता आल्या असत्या. परंत  त्याने ‘ववेच’ माहर्तले. ते त म्ही जे सामान्यपिे घडावे, 
कमगवसे व्हाव,े तेच मार्ता आहात. त मचे समोर ईश्वर प्रसन्न होऊन उभा राहहला तर त म्ही काय हेच मार्ाल? त म्ही 
हनरहतशय हनरंतर हटकिारे ईश्वराचे पे्रम मार्ाव ेभट्टो !” 

 
स्वामींचा हा मोलाचा उपदेश लक्षात घेऊन त्या भाग्यवतं ब्राह्मिाने स्वामींना पे्रमभराने हनरोप हदला. त्याची 

ती पे्रमाची हशदोरी घेऊन तो ब्राह्मि आपल्या नर्राकडे परतला. असे अनेक र्ावी अनेक लोक स्वामींच्या पे्रमाने 
भारावनू उपकृत होऊन जात होते. ही पे्रमदानाची महायात्रा अखंड स रू होती. एका र्ावावरुन द सऱ्या र्ावी 
स्वामींची ही पे्रमयात्रा स रू असताना अनेक प्रकारच्या लक्षिीय घटना घडत होत्या. 

 
हभक्षान्नाची कामधेनम 

 
एका र्ावाचे बाहेर वडाची खूप मोठी शीतल छाया होती. त्या वडातळी स्वामींचा पहरवार थाबंला होता. त्या 

र्ावात हभक्षा मार्ायला म्हिनू बाईसा, महदाईसा रे्ली. इतर हशष्ट्यर्िही रे्ले होते. र्ावात एका ब्राह्मिाच्या घरी 
मौंजीबधंन झाले होते. त्या घरी बाईसा आहि महदाईसा यानंा वडे, माडें, घारीया, प रीया, लाडू, हतळव,े अमृतिळे, 
सेवैया, सरवळी, साकवती हे पदाथग हभके्षत हमळाले. त्या ब्राह्मिाचे घरी काही पदाथग तयार होते. तर काही त्यानंी या 
हभके्षकरी बायासाठी आहि स्वामींसाठी म द्दाम राधूंन हदले होते. 

 
ते सवग घेऊन बाईसा आहि महदाईसा येत होत्या. त्याचेंकडे पाहून स्वामी म्हिाले, “आलीया र्ा येथीहचया 

कामधेन .” सवांनी ते स ग्रास अन्न ग्रहि केले. कधी असे प्रसंर् येत तर कधी हभक्षान्नात हशळेपाते कोरके कोरडे अन्नही 
येत असे, तेव्हा स्वामी म्हित, 

 
“हभक्षा राज्य की बाई:” “कदन्न येवो, थंड येवो की उष्ट्ि सवग क स्करून हे प्रसादवत हभक्षान्न आनंदाने ग्रहि 

कराव.े ही स्वामींची हशकवि होती. या हशकविीन सार आचार करायला या सहयात्रींना हशकवनू तयार करण्याचे 
कायग स्वामी करीत होते. त्यातून एक नवा आचार धमग उहदत होत होता. 

 
र्सयीत हनर्ास 

 
वसयी ही जैन म नींची हनवासाची जार्ा. भडर्ाव येथील वसयीत एकदा स्वामी सहयात्रींसह रे्ले. तेथे 

थाबंले. सोबत इंद्रभट्ट होते. त्यानंा स्वामी म्हितात, “भटो ! हत्ती अंर्ावर चालून आला. त्याचे पायाखाली चेंर्रून 



मरण्याचे कठीि सकंट आले तरी ब्राह्मिाने वसयीचा आश्रय घेऊ नये, असे त मचे शास्त्र सारं्ते.” मर् त म्ही येथे कसे 
आलात?- स्वामी. 

 
इंद्रभट म्हिाले, “आम्ही आमच्या पूज्य र्ोसीहवयाचें सोबत आलोत.” स्वामी त्यावर म्हितात, “अनेक 

अवतारातील ही एक देवता होय, हे बरोबर आहे ना?ं” 
 
‘होय बाबा!’ - इंद्रभट. 
 
भट्टाचायांनी आपल्या अहभमानासाठी नव्हे आपले द रहभमानासाठी १८ जैन साधंूना वादात हरवनू उकळत्या 

तेलाच्या कढईत टाकले. त्याने या देवतेला द खहवले. त म्हाला मात्र वसयी वज्यग केली. ‘ऐसा या भट्टाचायग’, 
आप लेनी अहभमाने देवता द खीली: वैहरयाचा देव जाला तरी काय दर्डे हािून िोडावा? देवतेचा हनषेध करावा 
काय?” त्यावर इंद्रभट्ट रार्ातच म्हिाले, ‘जी : जी : तो भट्टाचायग नव्हे : तो स ना : तेऊते तेऊते भ कंतची रे्ला.” 

 
शजेारी महदाईसा बसलेली होती. ती प राि कथा आहि धमाचा इहतहास जाित होती. ती म्हिाली, “जी : 

जी : भट्टाचायानी एवढा अहभमान का धरला होता? 
 
बाई त्यानंा वदेातंीचे यथावत कमगज्ञान होते. कमगकाडंाचे त्याचें वदेोक्त ज्ञान त्यांना होते. याचा त्यानंा 

अहभमान होता. 
 
मर् त्या भट्टाचायाने देवतेचा इतका हनषेध केला. त्यावर माझा प्रश्न असा की वादात हरले म्हिजे संपले, 

सरले असे समजून १८ के्षपहिकानंा उकळत्या तेलाच्या कढईत घालून त्याचंा हनघृगि अंत केला. ती अपहरहमत कहसा 
झाली, असे त्यानंा वाटले नसेल का? याची त्यानंा जािीव नसेल का? 

 
यावर स्वामी म्हिाले, 
 
बाई पोर जीव आपले बरे-वाईट सवग जािते, परी जािनू ब जून करीत असते. ते त्यानंी जािनूच केले होते. 

त्याम ळे तो तत्काळ नरकास रे्ला. अशा जाित्यापेक्षा नेिता बरा. जसा ओलेयापेक्षा कोरडा चारं्ला असतो. 
अज्ञानाने घडलेल्या कहसेपेक्षा जािीवपूवगक घडलेली कहसा भयंकर दोषाहग असते. ते भयंकर पाप असते. 

 
महदाईसानी प न्हा प्रश्न हवचारला की, “बाबा आपि म्हिाला की जािौनीची ओखटे करी ते कैसे? 
 
त्यावर स्वामी म्हितात, “त्या जैन म नींनी वदेातले सार काढूनच, त्या आधारेच आपला जैन मार्ग प्रहतहष्ठला 

होता ना? वदेवाड.मयाधारेच वदे मार्ग अप्रहतहष्ठत केला होता ना? कमग मार्ग खंहडत केला होता ना? त्यावरच 
भट्टाचायग आहि जैन म नींचा वादहववाद स रू झाला होता. जैन म्हिाले, त म्हासं आम्ही हनरूतर केले तर त म्ही काय 
कराल? आमचा मार्ग अन सरून आम्हांस र् रू मानाव!े भट्टाचायग म्हिाले, “प्रि ं करा.” त म्हासं आम्ही हनरूत्तर केले 
तर त म्ही काय कराल ? 

 
“त म्ही म्हिाल ते करू !”- जैनम नी. 
 



हो का ं? मर् त म्हासं तैल तप्त कढईत जाव ेलारे्ल. 
 
मर् राजाच्या समोर वादहववाद स रू झाला. त्यात प्रथम भट्टाचायांचा पराभव झाला. त्यानंी ठरल्याप्रमािे 

जैनाचंा उपदेश घेतला. त्यानंा र् रू केले. ते हशष्ट्यासारखे वार्ू लार्ले. जैनाचं्या शास्त्राचा अभ्यास करता त्याचें असे 
लक्षात आले की यात वदेाच्या वरे्ळे असे काहीच नाही. मर् भट्टाचायानी ज्वर आला असे भासहवले. जैन म नींना 
नमस्कार करायला जािे बंद झाले. ते आपले हबढारावरच पडून राहहले. त्याचें हशष्ट्य मात्र जैनम नींच्या दशगनास 
जात. जैनम नींनी हशष्ट्यानंा हवचारले, “त मचे सोबत भट्टाचायग हदसत नाहीत, ते का ं?” हशष्ट्य म्हिाले, त्यानंा थोडा 
ताप आहे. ते अस्वस्थ आहेत.” 

 
पाचं सात हदवस हनघून रे्ले. भट्टाचायांनी हशष्ट्यानंा साहंर्तले की आता के्षपहिकानंा असे सारं्ा की, आजी 

आचायग हनवतगले : तहर काई कतगव्य ते सारं्ा! जैन म नींनी आपले म ख्य र् रूस हवचारून साहंर्तले की, ‘त म्ही त मची 
वैहदक हक्रया करा’. 

 
हे भट्टाचायांना साहंर्तले. भट्टाचायांना आनंद झाला. ते के्षपहिकाकंडे आले आहि म्हिाले, “त म्ही म्हिाले 

होते की वदे लटका आहे. त्यातील कमगकाडं ते लटके आहे. परंत  त म्ही आज वैहदक हक्रया करा असे साहंर्तले. मर् 
आमचा वदे कसा लटका? वेद सत्य आहे. त्यातले कमग काडं सत्य आहे. हे, ‘वैहदक हक्रया करा ‘ हे साहंर्तल्याम ळे 
हसद्ध होते. त म्ही प्रि केल्या प्रमािे आता त म्ही उकळत्या तेलाचे कढईत हशरा. मर् राजा समक्ष अठरा के्षपहिक 
उकळत्या तेलाचे कढईत टाकले. 

 
परंत  हा भट्टाचायग स्व:त जाित होता की याम ळे त्यानंी ज्यानंा र् रू माहनले होते, त्यानंा उकळत्या तेलाचे 

कढईत जाळल्या-मारल्याम ळे र् रू द्रोह घडला. याला प्रायहित काय? ते त्यानंी आपले शास्त्रात पाहहले. त्यात असे 
हलहहले होते की यास ‘र्ोराजंन’ हे प्रायहित आहे. त्याम ळे त्यानंी अडीच हात उंचीची र्ोवऱ्याची एक बौली तयार 
केली. त्यात ते बसले. त्याचें प्रायहिताचे हवधी प्रमािे आरं्ठा पेटवनू घेतला. त्या र्ोवऱ्याचेंसह कपगत-कपगत शरीर 
जाळून प्रायहित करुन घेतले. त्यावर स्वामी म्हिाले, “भट्टाचायग असे जाित होते की अम क कमास अम क पाप 
होते. त्यास अम क-अम क प्रायहित आहे. असे पूवगमीमासेंचे यथायोग्य ज्ञान ते जाित होते. तरीही स्वतःची आहि 
इतरेजनाचंी अशा दोन्ही कहसा घडल्या. हे जािनूच करिे झाले. म्हिून जाित्यापेक्षा अजािता चारं्ला. 

 
स्वामींचे हे उद्बोजधक कथाकथन महदाईसानंा नव े नव्हते. इतरही सहयाहत्रकानंा माहहती होते. 

इंद्रभट्टानंाही माहहती होते. सवग ब्राह्मि हशष्ट्यवर्ाने ऐकलेले वास्तव होते. परंत  ते अठरा के्षपहिकानंा हरहवल्याम ळे 
भट्टाचायाच्या बौहद्धक पराक्रमाचे विगन म्हिून ऐकलेले होते. त्याचें ते अक्षम्य पापकमग होते. हे ऐकिे द ःसह असिारे 
वृथा धमाहभमानीही हतथे असतील. हे वास्तव ऐकहविे हे तेथील काही द रहभमानी भक्ताचं्या दृष्टीने महान द ष्ट्कमग 
होते. हे कानोकानी महदाश्रम, ब्रम्हसान  आहि हेमाद्रीसारख्या कट्टर धमाहभमानी लोकाचं्या कानावर रे्ले असेलच. 
ही कहािी, ही ऐहतहाहसक नोंद, आजही साहंर्तली तरी आजच्याही सनातनी मानहसकतेच्या धमाहभमानी लोकाचंी 
मने द खावतील. त्या काळ्यातल्या धमाच्या द रहभमानी लोकाचंी द खावलेली मने हकती क्ष ब्ध झाली असतील याची 
कल्पनाच केलेली बरी. या क्ष ब्ध मानहसकतेच्या लोकानंी स्वामींच्या संयमाची तर परीक्षा पाहहलीच होती. परंत  त्याच 
बरोबर त्याचं्या हवात्ता आहि आध्यास्त्मक सामथ्याचीही कसोटी पाहण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्याचंी प्रहतहक्रया 
स्वाभाहवकच ‘हे आमचा मार्ग उच्छेदीती ‘ अशीच झाली असिार. सनातन मार्ाहभमानी लोकाचं्या अशाच प्रहतहक्रया 
उमटाव्या अशाच घटना स्वामीच्या या पदयाते्रत घडत होत्या. त्या दृष्टीने ही महाराष्ट्रभर हनघालेली प्रबोधन 
पदयात्रा र्ाजत होती. 



दाकोबाची जाडी : परंपरा तोडी 
 
एकदा स्वामी मंहदरात बसलेले होते. सराळ्याचे महाजन-ब्राह्मि स्वामींची पूजा करीत होते. इतक्यात 

चाभंार र्ोंद्याचा खाती आला. त्याचे नाव दाकोबा असे होते. त्यानंी स्वामींसाठी जाडी व चवरी आिलेली होती. ती 
भेट देऊन स्वामींचे दशगन घेण्यासाठी तो आला होता. परंत  तो मंहदरात प्रवशे करू शकत नव्हता. विाश्रम धमाला 
स्पृश्यास्पशृ्यतेची कट  िळे आलेली होती. ती या काळात अहधकच कडवट झालेली होती. ज्यानंी समाजाची सेवा 
करावी ते सवग वहरष्ठ विीयासंाठी अस्पृश्य होते. त्यानंा मंहदरात प्रवशे नव्हता. देवळातील देवाचे दशगन करण्याचा 
त्यानंा अहधकार नव्हता. त्याम ळे दाकोबा महंदराबाहेर थाबंले. एक हशष्ट्य बाहेर आला. तेव्हा दाकोबाने त्या हशष्ट्याला 
साहंर्तले की, “स्वामींना सारं्ा की बाहेर दाकोबा आला आहे. आपले दशगनासाठी थाबंला आहे.” 

 
स्वामींना हा हनरोप कळला. हनरोप कळताच त्यानंा बाहेर हनघायचे होते. परंत  सराळेकर ब्राह्मि-

महाजनाचंी पूजा संपत नव्हती. महाजनाचंी पूजा संपण्याची वाट पाहण्यात काही वळे रे्ला. शवेटी स्वामी उठले 
आहि बाहेर आले. 

 
दाकोबानी स्वामींना भहक्तभावाने साष्टारं् दंडवत करून श्री चरिावर लोटारं्ि घातले आहि हातातील 

चवरी स्वामींना भेट म्हिून हदली. ‘पाचंविी जाडी’ स्वामींचे हातात देताना तो म्हिाला, “जी: जी: स्वामी 
जर्न्नाथा! ही जाडी भरडी जाडी त मचे कहरता आिली खरी परंत  ती त मचे कोमल अंर्ावर रुतेल हो!” 

 
त्यावर स्वामी म्हिाले, “हे पहा मंहदराचे आंत बरेच काटेरी र्ोनटे आहेत. ती आत-बाहेर हवकल्पाचं्या 

काट्यानंी मढवलेली ‘दाभिाची र्ोनटी ‘ पाहा. त्यापेक्षा ही त झी जाडी पे्रम आहि भक्तीच्या रेशमी धाग्यानंी नाजूक 
आहि नरम झालेली आहे. चल ये आतं त ला ती काटेरी दाभिाची र्ोनटी दाखहवतो. 

 
स्वामी त्या अस्पशृ्य दाकोबाला आपल्या महंदरात घेऊन जातात. त्यानंा पाय ध ण्यास पािी देवहवतात. 

स्वामीजवळ असिाऱ्या ब्राह्मि हशष्ट्याकरवी दाकोबाचे पाय ध ववनू घेिे ही हक्रया त्या काळात हवपरीतच होती. 
लोकाचाराहवरुद्ध होती. 

 
त्याहून प ढे जाऊन स्वामी दाकोबाला आपल्या पंर्तीत, आपल्या नजरेसमोर मंहदराचे पट्टीशाळेत 

सहभोजनाला, घेऊन बसतात. भोजनोत्तर त्याला हवडा देवहवतात. असा हा अस्पशृ्य पाह िा राजमठात वा मंहदरात 
सन्मानपूवगक येतो. सहभोजन करतो. ताबंूळ आहि हवडा देऊन त्याचा सन्मान होतो. हे त्या काळी हवपरीतच घडले 
होते. चात वगण्यगव्यवस्थेत आलेली हवकृती दूर करण्याचा स्वामींचा हा प्रयत्न स्त त्य असला तरी तो लोकाहंवरुद्ध 
होता. तोही सराळ्याचे सदथग ब्राह्मि महाजनाचं्या समक्ष झालेला होता. त्या ब्राह्मि भक्तानंी स्वामींच्या आध्यास्त्मक 
प्रभावाम ळे व स्वामीवरीत त्याचें भक्तीम ळे हा द ःसह प्रकार चालवनू घेतलाही असेल परंत  अशा हवपरीत आहि 
लोकाहवरूद्ध घटनेची वाता सवगत्र पसरल्यावर वहरष्ठ विीयाचें कट्टर अहभमानी महाजनानंा ती घटना धमगबाय 
वाटली असिारच. ती त्याकाळी दंडनीय अपराधात मोडिारी घटना, चात वगण्यगव्यवस्थेची चौकट कायम 
हटकहवण्याचे कायग करिाऱ्या ‘हेमाद्री, ब्रह्मसान  आहि महादाश्रमासारख्या पहंडतानंा रुचिे शक्यच नव्हते. म्हिनूच 
त्याचें तोंडून ‘हे आमचा धमग उच्छेदीती ‘ हा स्वाभाहवक उद्गार सतत हनघत होता. अशाच मानहसकतेतून स्वामींना 
दोनदा हवषाक्त स पारीचा ‘प्रसाद’ चारण्यात आलेला होता, हे उघड आहे. 

 
 



भमतदयेचा आगळा आदशव 
 
स्वामी डोमेग्रामला होते. तेथे एक मोठा साडं होता. तो इतका दांडर्ाई करायचा की त्याचा र्ावातल्या 

लोकानंा खूप त्रास होता. र्ावातील शतेी खाऊन िस्त करायचा. अशा या उपद्रवी साडंाची कायमची व्यवस्था 
लावायची म्हिून र्ावकऱ्यानंी एकत्र येऊन य हक्तप्रय हक्तने त्याला जाळ्यात पकडले अन दोरखंडाने त्याच्या पायात 
ख राजवळ घट्ट बाधूंन जखडून टाकले, त्याला मोकळे चालता येत नसे. तो नदी काठी असूनही तीन हदवसापंासून 
पाण्याहवना तडिडत होता. हळूहळू पाण्याकडे पाहत सरकत होता. ही कू्रर हशक्षा भोर्िाऱ्या या म क्या प्राण्यास 
तडिडत मरण्याहशवाय द सरा उपाय नव्हता. त्याच्या तोंडात तीन हदवसापंासून घास रे्लेला नव्हता. त्याचे 
तडिडिे पाहून स्वामींच्यासोबत असिाऱ्या सतंप्रकृतीच्या भक्तर्िानंा द्या आली. ते स्वामींना म्हिालेत, “जी: जी: 
याच्या ख रीचे दोरखंडे तोडू? स्वामी मौन राहहले. प न्हा भक्तर्ि म्हिाले, “बाप डा वसो ख री अडला असे जी! त्याचे 
ख रीचे बधं मासात घ सले आहेत. या बापड्यास देहपात होत आहे. याचे बधं तोडू?” 

 
त्यावर मौन तोडून स्वामी म्हिाले, याची पूवगकमे आम्ही जाितो. त्यावर स्वामींनी एक दृष्टातं साहंर्तला. ते 

म्हिाले, “एका र्ावात एक माळी होता. त्याच्या मळ्याशजेारी एक चोर लपून बसायचा. त्या वाटेने जािाऱ्या 
वाटसरंूना ल टायचा, मारायचा. त्याचें खून पाडायचा. संन्याशानंा मारी. ब्राह्मिानंा मारी. सदथग मारी अन् 
र्हरबानंाही मारी. मारल्यावर त्याचें द्रव्य हारी. असा हा हनदगय कू्रर अन्यायी चोर एके हदवशी पकडल्या रे्ला आहि 
राजाने त्यास हशक्षा स नावली. त्याला बलैासारखे घाण्यास ज ंपले. तो पळून जाऊ नये म्हिून हातात हातकड्या 
घातल्या. त्या धाण्याचे लाकडात िसहवलेल्या होत्या. 

 
र्ावातील लोक त्याला पाहायला जात. हा देखिा चोर र्ोरार्ोमटा होता. स ंदर रािीचा प त्र शोभावा असा 

होता. अशा या ‘बाप ड्याला’ राजाने ही हशक्षा का ंबरे हदली असेल? चारं्ल्या मािसाला अशी हशक्षा देिे अन्यायाचे 
आहे, असेच उद्गार पाहिाऱ्याचें तोंडून हनघत. परंत  हतथे तो माळी आलेला होता. तो म्हिाला, अरे हा भयंकर कू्रर 
चोर आहे. माझ्या शतेाजवळच्या वाटेवर अनेकानंा हा मारीत होता. सदथांना मारीत होता अन् दहरद्रानंाही मारीत 
होता. सनं्यासी मारत होता अन् ब्राह्मिही मारीत होता. याला ही हशक्षा योग्यच आहे. तसे आम्ही साडंाचे पूवगकमग 
जाितो. त्याला हे भोर् भोर्ावचे लार्िार होते. ते त्याच्या पूवगकमाचे क्षालनासाठी योग्यच आहे. आपल्या कमाची 
िळे भोर्ावीच लार्तात. 

 
त्यावरही प न्हा एक हशष्ट्य काक ळतीने म्हिाला, “हबचारा वसो! मरतो आहे जी! याला याच्या कृतकमाची 

प रती हशक्षा हमळाली आहे. आता याला म क्त करावे जी! महाराज याचे बंध तोडण्याची अन ज्ञा द्यावी!” 
 
कृपाळू कनवाळू ह्रदयाच्या स्वामींनी अन ज्ञा हदली, परंत  ते म्हिाले हा वसो एवढा बलवान आहे की तो 

त म्हासं आपले बंध तोडू द्यायचा नाही. त्याला र्ंरे्तील पाण्यात जाऊ द्या म्हिजे तो बधं तोडू देईल. 
 
थोड्या अवधीत तो पाण्यात रे्ला. त्याची तहान पूिग होईपयंत पािी प्यायला. सवग भक्त बंध तोडण्यास रे्ले. 

त्यानंतर नार्देव म्हिाले, “त म्ही सवगजि याला धरा, आम्ही याचे बधं कापू ककवा आम्ही एकटे धरु त म्ही याचे बंध 
तोडा.” 

 



नार्देवाचायांनी वसोची कशरे् पकडून धरली आहि इतरानंी त्याची ख रे मोकळी केली. त्याच्या ख रात 
रुतलेले बधं मोकळे होताच ख रातून भळभळून रक्त वाहू लार्ले. सवग भक्तर्ि स्वामींना सारं्ायला आले. त्याचे 
ख रातून वाहिाऱ्या रक्ताने नदीचा प्रवाह लाल लाल होऊ लार्ला होता. 

 
इतक्यात तो वसो मार्ील थडीवरून पाण्याबाहेर आला व स्वामींच्या जवळ येऊन उभा राहहला. या बंधम क्त 

करिाऱ्या स्वामींचे तो म का प्रािी आभारच मानीत होता जि ! त्याला स्वामींची ओळख पटली होती. हा भतूदयेचा 
सार्र आहे, हे त्याला कळले होते. 

 
डागंरेशाचे आत्मसमपवि 

 
एके हदवशी स्वामी उदास झालेले होते. ते आपल्या हशष्ट्यानंा म्हिाले, येथे त म्ही कशासाठी आहातं ? या 

स्वामींच्या प्रश्नावर क िीही योग्य उत्तर देऊ शकले नाही. त्याम ळे उदास होऊन स्वामी म्हिाले, “त म्ही सवग येथून 
जा.” स्वामींची ही आज्ञा हशरसावदं्य मानून सवगजि हनघून रे्ले. परंत  तेथे स्वामीभक्त श्वास “डारं्रेश” बसून 
राहहला. स्वामींनी त्याच्येकडे पाहून म्हटले, “डारं्रेशा त म्हीही जा.” हे शब्द ऐकून तो म का प्रािी द ःहखत झाला. 
परंत  स्वामींची आज्ञा पाळण्यासाठी तो उठला. स्वामींच्या पायावर नतमस्तक होऊन स्वामींना पाचं प्रदहक्षिा करून 
पािावलेल्या डोळ्यानंी तो हनघून रे्ला. 

 
सायकंाळी सवग भक्त हळूहळू मंहदरात परत येऊ लार्ले होते. सवग आलेले पाहून स्वामी म्हिाले, “डारं्रेश 

हदसत नाहीत? त म्ही सवगजि आलात परंत  तो आलेला हदसत नाही, हे काय आहे? 
 
“असेल पोट भरत !” - भक्त. 
 
स्वामी म्हिाले, “तैसे नव्हे. जा शोध करा.” 
 
भक्तर्ि सवग हदशानंी शोधायला रे्ले. एकजि सारं्त आला की, “डारं्रेशाने देह ठेहवले.” 
 
स्वामींनी तेथे जाऊन पाहहले. डारं्रेश हा म का प्रािी स्वामींची आज्ञा पाळण्यासाठी मठातून हनघाला होता. 

तो कायमचाच. स्वामींनी जा म्हटले तो कायमचा रे्ला होता. त्याने दलदलीच्या मातीत तोंड ख पसून स्वतःच 
स्वतःचा अंत करून घेतला होता. हे स्वामींच्या शब्दासाठी, स्वामींच्या आज्ञा पालनासाठी त्याने केलेले आत्मसमपगि 
जर्ातील म क्या प्राण्याचं्या इहतहासात आर्ळे वरे्ळे समपगि म्हिनू नोंदहवल्या जाव े असे आहे. हा डारं्रेश 
स्वामींच्या चहरत्रातील मूकनायक आहे. तो एक स्वतंत्र चहरत्राचा हवषय व्हावा असा आहे. स्वामींचे स्वाहमत्व 
मानिारा हा म का प्रािी स्वामींच्या व्यक्तीमत्वातील दैवी सामथ्यग ओळखिारा एक साक्षीदार होता. म्हिनू स्वामी 
भक्तानंा म्हिाले, ‘त म्हा परीस हे स ने चारं्. जे एथीच्या हवयोर्ी जीवो न सके.’ 

 
असे अनेक म के प्रािी होते, ज्यानंा स्वामींच्या दैवी सामथ्याचा प्रत्यय आला होता. असे बरेच म के प्रािी 

लीळाचहरत्रात आढळून येतात. 
 
 
 



भुजंगाचे समपवि 
 
स्वामींचे प्रवचन रोजच स रु असायचे. संधी हमळताच ते प्रवचन करीत. अशा उपदेशाच्या अखंड वाहत्या 

प्रवाहात न्हाऊन हनघिारे आहि कृतकृत्य होिारे बरेच भक्तर्ि स्वामींचे या प्रबोधन याते्रत येऊन सहभार्ी झालेले 
होते. त्यात एक सापही होता. स्वामी एका मंहदरात हनवासाला होते. तेथे रोज सायकंाळी स्वामींचे शास्त्र हनरुपि 
होत असे.ते ऐकायला अनेक लोक येत असत. ‘सभा घनदाट बसैली असे’ असे या सभाचें लीळाचहरत्रकार विगन 
करतात. अशाच एका प्रवचनाचे सभेत एक भ जंर् हशरला. त्याला पाहून सभेत धावपळ झाली. स्वामी म्हिाले, त म्ही 
आलेत तसाच तोही प्रवचन ऐकायला आला आहे. तो त म्हासं काहीही करिार नाही. हनकित होऊन बसा. त्यालाही 
बसू द्या. खरेच तो नार् आपले डोळे स्वामीकडे एकटक लावनू ऐकत होता. तो दररोज येऊ लार्ला. आता लोकानंा 
त्याची भीती वाटत नव्हती. इतर सवग श्रोत्यासंारखा तोही एक हनत्य श्रावक बनला होता. 

 
स्वामींचा म क्काम हलिार होता. त्या र्ावात ते शवेटचे प्रवचन होते. ते प्रवचन संपले तेव्हा तो नार्राज 

आपला पूिग ििा उंचावनू जहमनीवर लोळला. जि  त्याने स्वामींना अहभवादन करण्यासाठीच हे लोटारं्ि घातले 
होते. परंत  द सरेच क्षिी असे लक्षात आले की त्याच्या हालचाली बंद पडल्या आहेत. तो शातं झाला होता. त्याचे ते 
शवेटचे लोटारं्ि होते. 

 
ते पाहून स्वामी म्हिाले, “न्या त्यानंा. नेऊन सन्मानाने मूठमाती करा.” या महान श्रावकाच्या 

अंत्ययाते्रसाठी बरेच लोक रे्ले होते. त्याला मूठमाती देण्यात आली. असा हा म का नार्राज स्वामींच्या अमृतवािीचे 
श्रवि करून म क्त्त झाला. असे हकतीतरी कहस्र प्रािी स्वामींच्या दैवी सामथ्याचे साक्षीदार होते. 

 
र्ाघही याते्रत सहभागी! 

 
एकदा स्वामी तापी-पूिा संर्मावर चारं्देव येथे हनवासाला होते. तेथून ते मराठवाड्यात यायला 

हशष्ट्यर्िासंह हनघाले. वाटेत जंर्लातून एक खूप मोठा वाघ स्वामींच्या हदशनेे झेपावत आला. स्वामींच्या जवळ वाघ 
आलेला पाहून भक्तर्ि घाबरले. पळू लार्ले. स्वामींनी त्या वाघाच्या डोक्यावर हात ठेवनू त्याला क रवाळायला 
स रुवात केली. जि  तो पाळीव श्वान आहे, असा शपेटी हलव ूलार्ला. स्वामी आपल्या भ्यालेल्या हशष्ट्यानंा म्हिाले, 
“या पोरे हो ! हभऊ नका. हा त म्हासं काहीही करिार नाही. त मच्यासारखाच हाही आपला सहयात्री समजा. या! 

 
भक्तर्ि हळूहळू जवळ आले. तो वाघ त्याचेंसह चालू लार्ला. तो काहीच करीत नाही असे पाहून एका 

बाईने आपले डोक्यावरचे सामानाचे पोते काढून त्याचे पाठीवर ठेवले. सहयात्रीच तो. पोते पाठीवर वाहून नेऊ 
लार्ला. तो जि  पाळीव वाघच वाटू लार्ला. पाळीव श्वानाहूनही र्रीब झालेला हा वाघ स्वामीसह प ढच्या 
र्ावापयंत आला. तेव्हा स्वामी त्या बाईस म्हिाले, “बाई ! आता त मचे र्ाठोडे काढून घ्या. आता हे जातील.” ती 
हशष्ट्या म्हिाली, ‘का ंबाबा? येऊ द्या ना त्यास. तो आपले काहीच हबघडवत नाही. आता त्याची भीती उरली नाही. 
उलट पोते घेऊन चालण्याचा आमचा त्रास तो वाचहवतो आहे. येऊ द्या त्याला आपले सोबत.’ 

 
स्वामी म्हिाले, “ना बाई ! आता तो क िाला त्रास देत नाही, हे खरे आहे. परंत  तो त्रास देत नाही असे 

पाहून लोक आता त्याला त्रास देतील. आता जा !” म्हिून वाघास स्वामींनी पे्रमाचा हनरोप हदला. 
 



हे पशूवरचे अकृहत्रम पे्रम आहि पशूनंाही ज्याचंा हवश्वास वाटावा असे व्यहक्तमत्त्व साधारि नव्हते. 
त्याचं्यातील दैवी सामथ्यग पशूनंा हदसत होते. जािवत होते. जसे नादेंडला स्वामी एका ब्राह्मिाच्या र्ाई चारायला 
घेऊन जात. त्या र्ाई स्वामींचेकडे सतत पाहत राहात. त्या पाहण्यानेच जिू त्याचंी क्ष धाशातंी होत असे. तसेच 
बीडला स्वामींनी र्ोदावरीच्या पात्रातील पाहेले होते. त्या प्रहतकबबाकडे पाहत आनंद उपभोर्िाऱ्या असंख्य 
मासोळ्या र्ोळा झालेल्या होत्या. त्या त्याचें दैवी रूपावर वधेलेल्या म क्या जीवानंा स्वामींचे दैवी सामथ्याचे दशगन 
झालेले होते. त्याचं्यातील हदव्यत्व त्यानंा जािहवले होते. 

 
समतेचा अतुल पुरस्कता : 

 
श्रीचक्रधर स्वामींचे पश पक्षी आहि कहस्र प्राण्यावंर अकृहत्रम पे्रम होते. तसेच त्याचें सवग मानव प्राण्यावरही 

समान पे्रम होते. त्याचें भोवती र्ोळा झालेले भक्तर्ि बह ताशंी ब्राह्मि असले तरी ते उपेहक्षत जातीतील मािसानंाही 
जवळ करीत असत. 

 
एके हदवशी स्वामी आपले हशष्ट्यासमोर प्रवचन करीत होते. जोरे्श्वरीच्या मंहदराच्या आंत येण्यास मज्जाव 

असिाऱ्या तीन मातंर्ानंी स्वामी येथे असल्याचे ऐकले व ते मंहदराच्या दारात कळसाला जोहार करून थाबंले. 
त्यातला एक म्हिाला, ‘चला आता जाऊ !’ दोघे म्हिाले, “ना र्ा हे दैवत पाहहल्याहवना न येवो.” एक हशष्ट्य 
मंहदराचे बाहेर आले. त्याना मातंर्ानंी साहंर्तले की आम्हालंा स्वामींचे दशगन घ्यावयाचे आहे. तरी त्यानंा बाहेर 
येऊन दशगन देण्याची हवनंती सांर्ा. कृपा करून स्वामींना हा आमचा हनरोप कळवा. 

 
हशष्ट्यानंी स्वामींना हा हनरोप साहंर्तला परंत  स्वामींना आपल्या प्रवचनातून उठून येता येत नव्हते म्हिनू 

स्वामींनी त्या हतघासंाठी तीन लाडू प्रसाद म्हिनू पाठहवले. ते प्रसादाचे लाडू घेऊनही त्या हतघानंी परत हनरोप 
पाठहवला की स्वामीजींना सारं्ा की आम्ही दशगनाहशवाय जािार नाही. त्या मातंर्ाचंा हा हनग्रह पाहून स्वामी उठले 
व मंहदराच्या बाहेर आले. उंबरठ्याजवळ उभे राहहले. मातंर्ाने तो लाडू स्वामींना अपगि केला. त्यानंा साष्टारं् 
दंडवत केले. 

 
स्वामींनी तो लाडू हाती घेतला आहि आपल्या ब्राह्मि हशष्ट्याकडे वळून ते म्हिाले, “का ंर्ा प्रसादवादीए 

हो! प्रसाद घेयाल? 
 
हशष्ट्य म्हिाले, “द धाभाता कोि हात आडवा करील? त्यावर स्वामी म्हिाले, “तैसा हा दूधभात नव्हे. हा 

त मचे मनातला उच् च-नीचत्वाचा हवकल्प झाडून टाकिारा दूधभात आहे. घेयाल? सवांनी होकार हदला आहि 
स्वामींनी लाडू सवग ब्राह्मि हशष्ट्यानंा वाटला. त्याचं्या मनातला हवकल्प झाडून टाकण्यासाठी स्वामींनी हे प्रसाद 
हवतरि केले होते. 

 
स्वामींनी समतेचा मंत्र हशकवताना एक काळजी मात्र घेतलेली होती. ती ही की त्यानंी हा समतेचा मंत्र 

हशकहवण्यासाठी धमाचा आधार घेतलेला होता. धमाचे धारे् तोडिारा क्रातंीचा तो उदंड भडक नारा नव्हता. 
आपल्या ब्राह्मि हशष्ट्यानंा हशखासूत्राचा त्यार् करायला सारं्िारा हा आर्ळा समग्रक्रातंीचा अग्रदूत ब्राह्मिानंा 
उच् चतेचा अहंकार सोडायला सारं्त होता. उच् चनीचत्वाच्या हवचाराचा हवकल्प मनात धराल तर म क्तीची दारे 
त मच्यासाठी उघडिार नाहीत म्हिनू ज्यानंा मोक्षम क्तीची चाड असेल त्यानंी सवग प्रकारचा हवकल्प सोडायलाच 
पाहीजे. त्याम ळे मानवामानवात द राव े हनमाि करिारे सवग जाहतर्त हवषमतेचे बाधं आपोआपच खचनू पडतील. 



असा जाहतर्त उच् च नीचतेच्या हवकृत हवचारानंा हवरोध करण्यासाठी ताहत्त्वक आधार देिाऱ्या स्वामींना म्हिूनच 
अहातीय क्राहंतकारक म्हिाव ेलार्ते. समतेचा मंत्र असा ममतेने हशकहविारा हा महान प रुष म्हिनूच अहातीय 
अवतार ठरतो. पूजनीय ठरतो. वदंनीय वाटतो. त्यानंतर झालेल्या थोर-थोर सामाहजक क्राहंतसूयांनी भाषा आहि 
कायाच्या प्रखरतेने अनेकाचंी मने पोळत ठेवली आहि त्यातून ‘समता’ हनमाि करण्याचा प्रयत्न केला. असे प्रयत्न 
म्हिूनच मलूर्ामी ठरले नाहीत. उपेहक्षत समाजाच्या जाहिवा जार्ृत करून प्रस्थाहपताहवरुद्ध बंड करण्याचे 
क्राहंतकायग म्हिूनच मूलर्ामी पहरव तगनाच्या यशाचे श्रेय हमळव ूशकले नाही. हे पाहहल्यावर वाटते की श्रीचक्रधराचें 
हवचार जर महाराष्ट्रातील बह संख्य लोकानंी वळेीच मान्य केले असते, तर महाराष्ट्रात सात शतकाआधीच मूलर्ामी 
क्राहंतपवग आकारास आले असते. सामाहजक समतेचा दीप तेव्हाच प्रकाहशत झाला असता. आहि आजच्या 
सामाहजक कट तेने पोसलेली द ःखे उरली नसती. ती केव्हाच नामशषे झाली असती. 

 
स्र्ामचच्या हर्द्वतेला आव्हान 

 
महाराष्ट्राच्या र्ंर्ातीरावर हवाानाचंी एक सासं्कृहतक परंपरा नादंत होती. उभय र्ंर्ातीरावरच्या 

र्ावार्ावात वदेहवद ब्राह्मि लोकाचंी वस्ती होती. सकलशास्त्रसपंन्न लोक या प्रदेशात वावरत होते. हतथेच 
श्रीचक्रधराचंा धमगप्रचार स रू होता. ते हनत्य आपल्या प्रवचनाने लोकानंा र्ूढ तत्त्वज्ञान मराठीतून सारं्त असत. 
ब्रह्महवद्या ब्राह्मिाहशवाय अन्याचें कानी पडू नये अशी समजूत अनेक उत्तरकालीन श्रर तींनी पक्की केली होती. 
ब्रह्महवदे्यची महान वािी ब्राह्मिेतर तै्रविाचे कानी पडली तर त्याचं्या कानात उकळते तेल टाकण्याची आतताई 
हशक्षाही काही स्महृतकारानंी साहंर्तलेली होती. आहि श्रर ती-स्मृतीचे पलीकडे काही ‘तत्त्वज्ञान’ असू शकते यावर 
ज्याचंा म ळीही हवश्वास नव्हता अशा कमगठानंा श्रीचक्रधराचं्या ब्रम्हहवदे्यचा स काळ करिाऱ्या प्रवचनामं ळे काय वाटले 
असेल? ती प्रवचने स द्धा लोकभाषेतूनच देण्यात येत होती ही तर धमगमातंडाच्या आहि कमगठाचं्या दृष्टीने मोठीच 
हनहषध्द कृती होती. या कृतीस दंहडत करियाचा हवचारही काही तथाकहथत धमगमातंड करीत असिारच. स्वामींशी 
तत्त्वचचा करून त्याचं्या ज्ञानाची खोली तपासण्याचाही काही पंहडत प्रयत्न करीत असिारच. स्वामींना 
तत्त्वज्ञानचचेत हरहवण्याचा हवचारही काहींच्या मनात आला असिारच. तशातलाच एक महापंहडत स्वामींशी 
वादहववाद करायला आला होता. या वादहववादात आपि नक्कीच श्रीचक्रधरानंा परास्त करू असा अहभमानय त्त्क 
हवश्वास घेऊन तो आला होता. 

 
तो होता षड्डशास्त्रसंपन्न वदेोनारायि महींद्रभट्ट! याने वदेातंाहद सकल शास्त्राचंा अभ्यास केल्यावर एक 

प्रभाकरशास्त्र महाराष्ट्रात हशकहवल्या जात नसे ते हशकण्यासाठी हा आंध्र प्रदेशात जाऊन आला होता. असा हा 
‘सकलशास्त्र पारंर्त पहंडत’ महींद्रभट्ट स्वामीशी वादहववाद करायला आला होता. 

 
एके हदवशी हा डोमेग्रामला आला. तो हदवसा हदवट्या लावनू चालत असे. तो म्हिायचा आकाशात एक 

प्रकाशदायी सूयग आहे आहि या भतूलावर मी एक अकजक्य ज्ञानसूयग आहे. तसेच त्याचे पायात र्वताची वाकी 
(तोडा) असायची. तो म्हिायचा की पृथ्वीवरचे सवग हवाान माझ्यासमोर तृिवत आहेत. ते सवग माझ्या पायातील या 
वाकीसारखे क्ष ल्लक आहेत. इतका हवदे्यचा अहंकार असिारा हा महाराष्ट्रातील महापंहडत श्रीचक्रधरानंा वादात 
कजकायचा हनिय करूनच आलेला होता. 

 
महींद्रभट्ट र्िपत आपयो नावाच्या हवाान ब्राह्मिाचा भाचा आहि जावई होता. र्िपत आपयो हे शासकीय 

अहधकारी होते. महींद्रभट्टास षड्डशास्त्राचे प्राथहमक पाठ या मामानेच हदलेले होते. परंत  या महाराष्ट्रात शकंराचायांचे 
अाैताचे अभ्यासाहशवाय अन्य शास्त्राचंा अभ्यास करण्याची सोय नव्हती. त्यातलेच एक प्रभाकरशास्त्र हशकहविे येथे 



हनहषद्ध मानल्या जात होते. ते हशकहविाऱ्याचे वशंात हदवा लाविारा राहत नाही, त्याला कोड ि टते वर्ैरे भीती 
दाखवनू येथे प्रभाकरशास्त्राच्या अभ्यासास मनाई करण्यात आलेली होती. शाकंरीय अाैत हसद्धातंाचे कट्टर प रस्कते 
पं. बापट शास्त्री म्हितात की आमच्या आचायांचे अाैत मताचा महाराष्ट्रात एवढा प्रभाव होता की येथे अन्य मताचें 
अध्ययन अध्यापन उरलेलेच नव्हते. या त्याचं्या मताची प ष्टी स्वामींचे काळी अाैत मताव्यहतहरक्त व त्यास पूरक 
व्याकरिाहद हवचाराव्यहतहरक्त अन्य मताचं्या अभ्यासाची सोय येथे नसल्याचा प रावाच महींद्रभट्टाच्या आंध्र देशात 
जाऊन अन्य मताच्या अभ्यासाचे या नोंदिीरून हमळते. 

 
असा हा सकलशास्त्रसंपन्न महान पहंडत श्रीचक्रधर स्वामींकडे आपल्या अभ्यासाहभमानाच्या परोटल्या 

हशर्ोशीर् भरून आला होता. आपले प्रथम हवद्यार् रू श्री र्िपत आपयोच्या सूचनेवरून महींद्रभट्ट स्वामींना भेटायला 
आले होते. र्िपत आपयो महींद्रभट्टाचंा हवदे्यचा अहंकार पाहून म्हिाले होते की, तू श्री चारं्देव राऊळ र्ोसावीयाशंी 
चचा करशील तर त झ्या या हवद्याजगनाचे सािल्य होईल. 

 
त्यावर महींद्रभट्ट म्हिाले होते, 
 
काय ते हवाान आहेत?- 
 
हवाान आहेत की नाही ते माहहती नाही परंत  ते एक महात्म्ये आहेत,- र्िपत आपयो. 
 
काय ते संस्कृत जाितात?- महींद्रभट्ट. 
 
माहहती नाही. परंत  ते मराठी अनावर बोलतात.- र्िपत आपयो. 
 
ते कोठे आहेत?- महींद्रभट्ट. 
 
ते डोमेग्रामला राजमठात आहेत. चला मी त म्हासं घेऊन चालतो.-र्िपत आपयो. 
 
ते दोघेही हनघाले. भामाठािेपयंत आले, तेव्हा र्िपत आपयो यानंा र्ावात काही भेटी र्ाठी घ्यायच्या 

होत्या. त्याम ळे ते थाबंले. परंत  रस्त्याने कपपळे वामनपंहडत डोमेग्रामला स्वामींच्या दशगनालाच जात होते. त्यानंा 
र्िपत आपयो यानंी साहंर्तले की महींद्रभट्टानंा स्वामींकडे घेऊन जाव.े 

 
महींद्रभट्ट वामनभट्टासह स्वामींच्याकडे आले. तेव्हा स्वामी राजमठात बसले होते. स्वामींचे दशगन होताच 

वामनभट्टानंी त्यानंा साष्टारं् दंडवत केले. परंत  हवदे्यचा र्वग असिाऱ्या महींद्रभट्टानी मात्र कायाप्रमाि केला. त्यानंतर 
त्याचंी स्वामींशी नजरानजर झाली. स्वामींच्या समोर दोघेही बसले. 

 
महींद्रभट्ट रस्त्याने येत असताना मनात अनेक य त्त्कीवाद घोळवत आले होते. मी स्वामींना अडहवण्यासाठी 

अशा अशा-आशकंा हवचारील. संस्कृतातून अनेक शकंा हवचारून या स्वामींना परास्त करील. आजवर महींद्रभट्टांनी 
अनेक हवाानानंा वादात कजकले होते. ते सवग अवघड प्रश्न आठवनू आठवनू त्यानंी पाठ केलेले होते. त्यानंा खात्री 
होती की आपि या महात्म्यानंाही लीलया कजकू शकू. 

 



परंत  ते स्वामीजवळ बसले तेव्हा हे सवग पूवीचे वादहववादातील कठीि प्रश्न हवसरले. त्यानंा रस्त्याने 
आठवत होते. ते येथे काहीच आठवनेा. ते स्वामीचे हदव्य दशगनानंी प्रभाहवत झाल्याम ळे त्यानंा काय प्रश्न हवचारावते 
हे स्मरत नव्हते. प्रश्न स्ि रत नव्हते. बराच वळे हनःशब्द वातावरिात रे्ला. कपपळे वामनभट्ट महींद्रभट्टानंा म्हिाले, 
“भट्टो ! दशगन झाले आता चला ना?” महींद्रभट्ट तंद्रीतच होते. ते उठायला तयार नव्हते. स्वामी वामनभट्टानंा 
म्हिाले, “भट्टो ! त म्ही चला, यानंा यावसेे वाटेल तेव्हा हे येतील. यानंा येथे राहावसेे वाटेल तोवर हे राहतील. मर् 
येतील. त म्ही चला. वामनभट्ट दंडवत करून हनघनू रे्ले. 

 
महींद्रभट्ट प्रश्न हवचारीत नव्हते. बोलतही नव्हते. ती हनःशब्द स्स्थती संपहवण्यासाठी स्वामी म्हिाले, 

आत्यंहतक संसतृी छेद होय ऐसी काही प्रतीती आती? 
 
त्यावर महींद्रभट्ट म्हिाले, 
 
होय येते. तशी प्रतीती येते. ती आली नाही तर त मचे-आमचे हवाते्तला अथगच काय? मर् आपि कशासाठी 

जर्ायचे? महींद्रभट्टाने अशा अथाचे द रुत्तर हदलेले पाहून बाईसा रार्ावनू म्हिाल्या- 
 
“अरे त झी या बाबावर प्रतीती नाही. यानंा द रुत्तर देतोस? एवढ्यातच बाईसा थाबंल्या नाहीत तर आपल्या 

स्त्री स्वभावाला धरून त्यानंी हशव्याशापही द्यायला स रूवात केली. 
 
त्यावर स्वामींनी हात आडवा करून बाईसाचें बोलिे थाबंहवले. त्यानंा बोलण्यास हात, डोळे आहि श्री 

म क टाने हवरोध करून म्हटले, ‘बाई थाबंा! असे काही या अभ्यारं्तास बोलू नका. बाई! जीवावर अनंत जन्माची 
मळप टे बसलेली असतात. ती पूवगसंस्काराचंी अज्ञानजन्य मळप टे एकदम कशी हिटतील? कशी नासतील? ती 
मळप टे कोिी तरी ज्ञानाजंनाने झाडून टाकल्याहशवाय नाहहशी होतील कशी? 

 
आहि बाई! पूवी त म्हीही आमचेशी अशाच नव्हत्या का वार्लात? त म्ही आमचेसाठी पायप सिे टाकूनच 

आमचे स्वार्त केले नव्हते का? हशळा द धी करटा जेवायला नव्हता का हदला? 
 
यावर बाईसा वरमल्या आहि अन तापपूवगक म्हिाल्या-प रे बाबा! प रे करा हो महाराज! 
 
स्वामी परत महींद्रभट्टाकडे वळून म्हिाले, 
 
“ती आत्यंहतक ससंृती छेद होईल अशी प्रतीती येते. म्हिता तर ती कशी येते ते सारं्ाल काय? 
 
महींद्रभट्ट म्हिाले- 
 
“कमग कीजे ! कमाम ळे अंतःकरि श द्ध होते. श द्ध अतंःकरिाने वैराग्य उपजते. वैराग्याने ज्ञान होते. 

ज्ञानोदयाने मोक्ष हमळतो.” यावर सवगज्ञ श्री चक्रधर म्हिाले,- 
 
“भट्टो ! हनत्य नैहमहत्तक कमे जशी सकाळी उठून मलहवसजगन, म खमाजगन स्नानाहद कमे तसेच यज्ञहवधी 

आहि कमगकाडं त्या त्या व्यवहारात खची पडतात. त्याचा काही प ढे लाभ होत नाही. 



द सरे काही कमे कराल ती त्याचे िळ देऊन जातात. जशी स्वयंपाकहनष्ट्पत्ती करण्याचे कमग हे हनष्ट्पत्तीचे 
िळ देऊन जाते. ते भोजन करून तृप्त होण्यासाठी उपयोर्ास येतील. एखादी वस्तू घडहवण्याचे कमग कराल तर ती 
त्या वस्तूचे रूपाने िहलत होऊन त मचे िलोपभोर्ास जाईल. एखादे नवसजगन केले तर त्याचेही िळ हमळते व तेही 
उपभोर्ाचे रूपाने संपून जाईल. इतर कामक्रीडारूप कमेही िलाहभलाषातृप्तीने संपून जातील. मर् त्याने 
अंतःकरिश द्धी कशी होऊ शकेल बरे? 

 
तसेच इतर नैहमहत्तक कमे जसे इतर िलप्राप्तीसाठी करावयाची कामे, नवससायास, प त्रप्राप्ती वा इतर 

स खप्राप्ती आहि द ःखहनवृत्तीसाठी करावयाची धार्ममक काये ही नैहमहत्तक कमे त्या त्या कमगिलात उपयोर्ी जातात. 
त्याने अंतःकरिश द्धी कशी व्हावी? असे अंतःकरि श द्ध झाले नाही तर मर् त म्हासं वैराग्य कसे उपजेल? वैराग्य 
उपजले नाही तर मर् ज्ञानोदय व्हावा तो कसा? मर् मोक्ष कसा हमळावा भट्टो? 

 
भट्टो! ‘अहवद्याय क्त जीवा’ स्वतः ज्ञान संभवत नसते. जीव म ळातच अहवद्या य क्त आहे. अज्ञानी आहे. त्याचे 

अज्ञान दूर करण्यासाठी क िी ज्ञान देिे आवश्यक आहे. स्वामींचे तकग संर्त य हक्तवादाने महींद्रभट्टाचंी अडविकू 
होत होती. हे मराठीत अनावर बोलून य हक्तवाद करतात. मराठीतून आपि याचेंशी वादहववाद करून यानंा परास्त 
करिे शक्य हदसत नाही. म्हिून आता याचेंशी ससं्कृतातून बोलले पाहहजे, हा हवचार करून महींद्रभट्टानी संस्कृत 
भाषेतून प्रश्न हवचारिे स रू केले आहि स्वामी श्रीचक्रधरानंी त्याचंी उत्तरे संस्कृतातून हततक्याच समथगपिे हदलीत. 
त्याम ळे हा महापहंडत स्वतःला पृथ्वीवरचा ज्ञानभास्कर म्हिहविारा वाक्पटू वरमलाच! लस्ज् जत झाला. 

 
स्वामींनी प न्हा आपल्या सूत्राचा वसा धरून म्हटले, “अहवद्याय क्ता जीवास स्वतः ज्ञान संभवत नाही.” 

त्यावर एक दृष्टातं देण्यासाठी ते म्हिाले,- भट्टो ! “बाधंली र्ाय असे : ते स टावयेा लार्ौहन ख टाभवती भव े: तेिे 
हतयेचा र्ळा अहधकची आवळे : जेिे हबरडे लाहवले तो सोडी तै स टे : का हतये जातीचे लेकरू सोडी तै स टे :” 

 
त्यावर प नि अडविकू करण्यासाठी काही प्रश्न उपस्स्थत करून महींद्रभट्ट बोलतात. त्याचं्या बोलण्याचा 

संपूिग वृत्तातं लीळाचहरत्रात उपलब्ध नाही परंत  त्याचं्या चचेत हनहितपिे काही अडवि कीचे प्रश्न आलेच असिार 
असे र्ृहीत धरून त्याची ही चचा करिे अप्रस्त त होिार नाही. 

 
संपूिग वदेवाङ् मयात, ब्राह्मण्यकातं आहि आरण्यकातं कमगकाडंाची माडंिी केलेली आहे. त्या कमगकाडंात 

आलेली कमे मोक्षप्राप्तीसाठी उपयोर्ात येतात असेही काही वदे हवभार्ात साहंर्तलेले आहे. मर् स्वामींनी हनत्य 
नैहमहत्तक कमे आहि काहमक कमे याचें वैिल्य साहंर्तले तसे या ‘वैहदक कमगकाडंातील कमाबद्दल काही 
साहंर्तलेले नाही. त्याम ळे ती वैहदक कमे तथा याहज्ञक कमे मािसाच्या म क्तीसाठी उपयोर्ास येतील म्हिनू त्या 
कमाने अंतःकरि श द्धी होईल आहि अशा अंतःकरि श द्धीने वैराग्य उपजेल, अशा वैराग्याम ळे ज्ञानोदय होईल, 
असा ज्ञानोदय त्या कमगठास प ढे मोक्षाची वाट प्रशस्त करीत नेईल, असे समजण्यात काय अथग आहे? 

 
हा प्रश्न पं. बापट शास्त्री यानंी आपल्या ‘र्ीता रहस्याथग’ या टीका गं्रथात उपस्स्थत करून लोकमान्य 

हटळकाचं्या र्ीतारहस्य या गं्रथातील कमगप्रधान मूलर्ामी हवचारावंर प्रहार केलेला आहे. ते म्हितात की लोकमान्य 
हटळक हे दैहनक कमाना, ज्यात शौचहवधी, म खमाजगन, पाकहनष्ट्पत्ती, धान्योत्पादन आहि प्रजोत्पादन आहदसाठी 
होिाऱ्या कमांनाच ‘कमग’ समजतात. परंत  ही हनत्यनैहमहत्तक कमे आहि काहमक कमे ही र्ीतेला अपेहक्षत नाहीत. 
र्ीतेला वैहदक कमगकाडंातील याहज्ञक कमे आहि इतर श्रर हतस्मृतीने साहंर्तलेली कमेच अपेहक्षत आहेत. त्या वैहदक 
कमाम ळेच अंतःकरि श द्धी होते. त्यातूनच वैराग्य उपजते आहि या वैराग्यातून ज्ञानोदय होतो. मर् त्याच 



ज्ञानोदयातून मोक्ष म क्तीची प्राप्ती होते. असा पं. बापट शास्त्री याचंा य हत्त्कवाद आहे. असा हा लोकमान्य हटळक आहि 
पं. बापट शास्त्री याचंा वाद हा महींद्रभट्ट आहि स्वामीतही रंर्ला असिार. हा सनातन वाद आहे. तो प्राचीन 
काळातही हवव्दानाचं्या चचेचा आहि वादाचा हवषय होता. या संदभात ज न्यात ज ना वाद येथे नमूद करिे संय हक्तक 
होईल. 

 
कमगप्रधान वैहदक धमातील याहज्ञक कमे आहि इतर अन ष्ठाने ही मोक्षम क्तीकडे नेिारी नसतात. अशी बऱ्याच 

‘उपहनषदकाराचंी’ ग्वाही आहे. म ंडकोपहनषदात अशा याहज्ञक कमगकाडंाचे वैिल्य साहंर्तलेले आहे. ‘प्लवा हे ते 
अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येशू कमग: एतच्छयो ये كहभनन्दस्न्त मढूा जरा मृत्यू ते प नरेवाहभयाहंत ||’ भावाथग असा 
की सोळा ऋस्त्वज आहि यजमान व यजमान पत्नी या अठरा जिानंी केलेले यज्ञ ि टक्या नावसेारखे आहेत. हे 
यज्ञच श्रेयसाधक आहेत म्हिून आनंद मानिारे मूखग लोक प न्हा प न्हा म्हातारे होऊन मृत्यू पावतात. स्वच्छ आहि 
कठोर शब्दात यज्ञकमाच्या वैिल्याचा असा हनवाळा देिारे हे उपहनषद ‘वदेान्त-वदेान्त’ म्हिून र्ौरवास्न्वत केले 
जाते. त्याम ळे ही यज्ञकमे मोक्षम क्तीसाठी उपयोर्ाची नाहीत हे उघड आहे. म्हिून स्वामी म्हिाले तशी कोितीही 
कमे-हनत्यकमे, नैहमहत्तक कमे, काहमक कमे आहि याहज्ञक कमे- ही मोक्षम क्तीची साधने होऊ शकत नाहीत, हे स्पष्ट 
आहे हे पं. महींद्रभट्टाचं्या लक्षात आले. त्याम ळे ते स्वामींच्या सवगज्ञतेच्या दशगनाने प्रभाहवत झाले आहि त्याचंी 
हवाते्तची आढ्यता पार लयाला रे्ली. त्याचंा ज्ञानाचा अहंकार नाहीसा झाला. काळ्या मातीच्या ढेकळावर पाण्याची 
धार पडल्यानंतर ते ढेकूळ जसे हवरून जाव ेतसा त्याचंा अहंकार स्वामींच्या ज्ञानप्रकाशाने क्षिाधात हवरून रे्ला. 
स्वामींनी त्यानंा एक स्पष्ट हसद्धातं साहंर्तला. तो जीवनाच्या सािल्याच्या शोधात असिाऱ्या सवगच मन ष्ट्यमात्राला 
सवग स्थळी आहि सवग काळी परममार्गदशगक ठरिारा आहे. स्वामी म्हिाले, 

 
“सृष्टीमध्ये कव्हिे करिे मंुहचजेना एके परमेश्र्रे हर्ि :” 

 
जर्ातील भवतापाने दग्ध झालेले जीव स खप्राप्तीसाठी नाना प्रयत्न करीत असतात. जन्म, मृत्यू 

जराव्याहधमय संसारचक्रातं सापडलेले जीव जसजसे स खाच्या शोधासाठी प्रयत्न करतात तसतसे ते स ख प ढे प ढे 
पळताना हदसते. याम ळे स खाहभलाषी मािसाची स्स्थती भ्रामक मृर्जळाच्या शोधासाठी सैरावैरा पळिाऱ्या 
मृर्ासारखी होते. संत त कोबाराय म्हितात,’स ख पाहता जवापाडे । द ःख पवगताएवढे॥’ अशी मानव प्राण्याची 
अवस्था होते. त्याम ळे लहानशा स खप्राप्तीच्या अहभलाषेने धाविाऱ्याच्या वाट्यास द ःखाचे डोंर्र येतात. खरे म्हिजे 
या जर्ात कोितेही सासंाहरक स ख अल्पजीवी असते. द ःख मात्र आपले सातत्य हटकवनू असते. म्हिूनच र्ौतम 
ब द्ध म्हितात तसे या जर्ातं ‘सब्बं द ःखम्’ हेच खरे आहे, असे वाटू लार्ते. या सवग द ःखातूनच कायमची स टका 
व्हावी, हनरंतर स खानंद प्राप्त व्हावा असे वाटत असेल तर ते देण्याची क्षमता केवळ एका परमेश्वरातच आहे. म्हिनू 
त्याला अनन्यभाव ेशरि जाव े हेच श्रेयस्कर धमाचरि आहे. अशा हनरंतर स खानंदाच्या प्राप्तीचेच नाव मोक्ष ककवा 
म क्ती आहे. 

 
वैहवध्यपूिग ज्ञानाजगनाची मत्ता हे मािसाच्या कायम स खानंदाचे साधन होिे शक्य नाही. स खाचा खरा झरा 

हा हनरामय आनंददायी असतो. तो अक्षय आनंद हा इहंद्रयाचंा ाारा घेिे शक्य नसते. इंहद्रयजन्य स खे ही अल्पजीवी 
असतात. हजभेच्या चवीसाठी आपि पक्वान्न खातो. काही काळ एका हवशषे तृप्तीचा स खानंद लाभतो. परंत  ती पक्वान्न 
खाण्याची इच्छा परत उद्ग् भवते. अशी प न्हा प न्हा उद्ग् भविारी इंहद्रयजन्य स खोपभोर्ाची इच्छा मािसाला या 
सासंाहरक बंधापासून कायमची तृप्ती वा आनंद देऊ शकत नाही. म्हिून ही सासंाहरक स खोपभोर्ाची इच्छा सोडून 
एका परमानंदाचा लाभ देिाऱ्या परमेश्वराला शरि जाण्यानेच खराख रा स खानंद लाभतो. तो अक्षय असतो. त्याचेच 



नाव म क्ती आहे. त्यालाच मोक्ष म्हितात. त्या अवस्थेलाच स्वामी श्रीचक्रधरानंी ‘म ंचन’ म्हटलेले आहे. असे म ंचन 
परमेश्वराहशवाय अन्य कशानेही होत नाही. हा स्वामींचा हहतोपदेश पं. महींद्रभट्टानंा पटला. 

 
मकहद्रभट हवलक्षि हचहकत्सक होते. त्यानंी अनेक प्रश्न हवचारुन स्वामीकडून बरेच हनरुपि करवनू घेतले. 

स्वामींचे दाशगहनक हवचार ऐकून त्यानंा प्रतीती आली की हे प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वराचे साक्षात करचरिवत रुप आहे. 
त्याम ळे त्यानंी स रवातीला टाळलेला साष्टारं् दंडवत करुन स्वामींना मनोभाव ेवदंन केले. वळे बराच झाला होता. 
बाईसा म्हिाल्या, ‘बाबा: उसीरु जाला:’ त्यानंतर महींद्रभटासह स्वामींचे भोजन झाले. भोजनोत्तर महींद्रभट र्ावास 
हनघून रे्ले. परंत  हा पंहडत ब्राम्हि आता प रता स्वामींकडे वधेला होता. तो प न्हा प न्हा येऊन स्वामींना ताहत्त्वक 
शकंा हवचारायचा. त्याची उत्तरे हमळाल्यावर समाधानाने घराकडे परतायचा. या त्याचें येण्याम ळे स्वामींचे तत्त्वज्ञान 
आकारास आले. स्वामींच्या सूत्र पाठातील नव प्रकरिाचंा जन्म असा महींद्रभट्टाच्या शकंा समाधानातून झाला. एका 
हवचक्षि तत्त्वज्ञ हजज्ञासू भक्ताच्या हचहकत्सक शकंाच्या समाधानासाठी हदली रे्लेली उत्तरे तकग संर्त तत्त्वज्ञानास 
जन्म देऊन रे्लीत. 

 
महार्ाक्य 

 
महींद्रभट थोर हवाान होते. भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या सवग शाखाचं्या स्वरुपाचे ज्ञान त्यानंा होते. त्यानंा 

शाकंरीय अाैताचे ज्ञान होते, तसेच रामान ज, वल्लभाचायग,माध्वाचायग आहि कनबाकाचायाहदकाचं्या अंशत: ाैतवादी 
तत्त्वज्ञानाचीही त्यानंा माहहती होती. ‘ब्रह्मसत्यं जर्स्न्मथ्या’ हे शाकंरीय वदेातंाचे सूत्र त्यानंा तकग संर्त हवचारासह 
माहहती होते. ककबह ना तत्त्वज्ञान चचा हाच त्याचं्या अभ्यासाचा हवषय होता. त्याम ळे त्यांना स्वामीकडून या 
सृहष्टरचनेचे र्ूढ समजून घेण्याची हजज्ञासा होती. त्यासाठी ते सराळ्यावरुन डोमेग्रामला सतत येत असत. त्याचं्या 
मनात शाकंरीय अाैत वदेान्त ठसलेला होता. तो तपासून पाहण्याची त्यानंा हजज्ञासा होती. अाैत शाकंरीय मताचे 
हवाान म्हित की, जर् हमथ्या आहे. जे जे हदसते ते सवग नाहशवतं आहे. माया या उपाधीने शबलीत झालेले ब्रह्म 
म्हिजेच हशव आहि अहवद्या या उपाधीने दूषीत झालेले ब्रह्म ते जीव आहे. माया आहि अहवद्या या खोट्या आहेत. 
भ्रामक आहेत. त्याम ळे शवेटी जीव आहि हशव या दोन्ही वस्त  भ्रामक असून सत्य केवळ एक ब्रह्मच आहे. म्हिनू या 
सृष्टीत सवगत्र बह रंर्ी-बह रुपाने नटलेले सवग ब्रह्मच आहे. हा अाैताचा हसद्धातं पटवनू देण्यासाठी शाकंरीय अाैती 
म्हितात की दोरी सपासारखी भासली तरी हतला सपग समजिे जसे भ्रममूलक आहे, तसेच हे दृश्य जर्त भ्रममूलक 
आहे. ते सत्य भासत असले तरी तो एक भ्रमच आहे. सोने आहि अलंकार हे दोन काय हभन्न म्हिता येतील? तसेच 
हे दृश्य जर् आहि त्यामार्ची एकमेव सत्यवस्त  ब्रह्म हे एकच आहे. घटाकाशन्यायाने अनेक घटातं पडिारे सूयगकबब 
वरे्वरे्ळे मानता येत नाही तसे हे नानारुपाने नटलेले जर् आहि ते परमतत्व वरे्वरे्ळे मानिे भ्रम आहे.मातीच्या 
अनेक आकाराच्या वस्तू घडहवल्या तरी त्याची मूळ वस्तू माती एकच नाही का ? तसेच या जर्ाचे मूळ स्वरुप 
एकमेव बह्म रुपच आहे. तेच केवळ सत्य आहि बाकी सवग भ्रामक आहे. हे आहि असे प्रहसद्ध य हक्तवाद महींद्रभट्टानंा 
माहहती होते. ते प ढे करुन ‘ब्रह्म सत्यं जर्स्न्मथ्या’ या शाकंरीय वदेातंाच्या सत्यासत्यतेसंबधंीचे प्रश्न महींद्रभट्टानी 
स्वामींना हवचारले असतील त्यावर साधकबाधक चचा करुन श्रीचक्रधर स्वामींनी ‘असे ऐक्य मानिे कसे चकू 
आहे,हे दृष्टातंााारे पटवनू हदले. त्यावर सतत चचा होत राहहली. शवेटी स्वामींनी आपला परमश्रेष्ठ हसद्धातं 
साहंर्तला. तो त्याचं्या परमहसद्धातं सारं्ण्यापूवी श्रीचक्रधरोक्त तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक महान भावीय पंडेत परंपरेने 
या अाैताच्या प्रहसद्ध तकग  अथवा न्यायासंबधंी काय म्हितात ते येथे थोडक्यात पाहिे उपय क्त होईल. 

 
(१) वदेातंी म्हितात की जीव हा या ब्रह्माच्या सार्रपृष्ठावरील एक तरंर् आहे. तरंर् आहि सार्राचे पािी 

हे वरे्वरे्ळे करता येईल काय? ते वरे्ळे समजिे भ्रममूलकच नाही का ? असा वदेान्ती हवाानंाचा य हक्तवाद असतो. 



या वदेान्त्याचं्या य हक्तवादावर महान भावीय हवचारवतं म्हितात की जीव जर तरंर्वत म्हटला तर त्याच्या 
कमगहवपाकाचा प्रश्न उदभवतो. कमगहवपाक नसेल तर भोर् आहि क्षय, स्वर्ग आहि नरक, मोक्षम क्ती या सवग वैहदक 
कल्पनाच िोल ठरतील. म्हिून हा य हक्तवादच व्यथग आहे. चूक आहे. तरंर् हनमाि होतो, तेथेच तो हवलयास जातो. 
तरंर् आहि सार्राचे ऐक्य भरं्त नाही. तसेच जर या जीव नावाच्या ब्रह्माचे हशव नावाच्या ब्रह्माशी नाते असेल तर 
त्यास म्हिजे जीव नावाच्या ब्रह्मास मोक्ष-म क्तीची साधने करण्याची र्रजच राहिार नाही. कारि सार्र पृष्ठावरील 
तरंर्ास सार्राशी एकरुप होण्यासाठी स्वतः वरे्ळे काही करण्याची र्रजच नसते. ती हक्रया आपोआपच घडत 
असते. मर् भवसार्र तरून जाण्याची कचता सतंानंी, धमगज्ञानंी, वा आचायाहदकानंी का ंकरावी ? जप, तप, अन ष्ठाने 
आहि यज्ञयार्, पूजा, हवधी, करण्याची र्रजच उरिार नाही. म्हिून हा पक्ष अथात याहज्ञक हक्रयाकमग आहि 
कमगहवपाकाचा प रस्कार करिाऱ्या वैहदकानंी ‘तरंर्वत’ जीव मानिे चूक आहे. 

 
(२) सोने आहि अलंकार या दोन्हीची जशी सारूप्यता आहे, एकत्व आहे तसे जीवशे्वराचे मानिेही चूकच 

ठरिार आहे. कारि जीव हा अज्ञान, मळीन, दीन आहि सदैव द ःखी आहे. ईश्वर ऐश्वयगसंपन्न आहे. जीव एकदेशी 
आहे तर परमेश्वर सवगर्ामी आहे. तसेच सोन्याचे अलंकार घडहविारा क िी हतसरा सोनार असावा लार्तो. इथे 
परमेश्वररूपी सोन्यात अहवद्यारूपी मळ हमसळून त्याचा जीवरूपी हवकृतालंकार आकारास घालिारा क िी हतसरा 
क शल कारार्ीत अस्स्तत्वातच नाही. अहवद्यारूपी अचेतन भ्रामक वस्तूने हनराकार परमऐश्वयगय ु्क्त ब्रम्ह स्वरुपात 
नवीनच जीव नावाची वस्तू बनहवली असे म्हििे चदं्रहकरिापासून पक्वान्नोत्तम बनहवण्यासारखे कल्पनेच्या खेळातले 
भ्रममूलक कायग आहे. ते अकचत्य आहे. म्हिून हाही वदेातंाचा य हक्तवाद हटकण्यासारखा नाही. 

 
(३) जर जीव स्वरुप हे परमेश्वराचे (ब्रह्माचे) प्रहतकबब आहे असे म्हिाव ेतर घटातील पाण्यात पडलेली 

पडछाया जशी पाण्याने कलपायमान होत नाही तशी या देहघटातील जीव नावाचे ब्रह्म स कृत द ष्ट्कृत्याने कलहपत 
व्हायला नको. तसे घडले तरच हा य हक्तवाद तकग संर्त म्हिता येईल. पि तसे घडत नाही. 

 
(४) तसेच घटाकाश न्यायान सार घटात असलेली पोकळी घटाचे संर्तीने हवकार पावत नाही. परंत  हा 

जीव मात्र क्षिाक्षिाला प्रकृतीच्या संर्तीने हवकरीत होताना हदसतो. क्षिाधगही तो कमाहशवाय व म्हिनू 
हवकाराहशवाय राहत नाही. म्हिून घटाकाश न्याय स संर्त वाटत नाही. 

 
या सवग य हक्तवादावरून असे स्पष्टपिे हदसते की जीव आहि देव हे दोन हभन्न पदाथग आहेत. त्याचें स्वतंत्र 

अस्स्तत्व मान्य करिे य हक्तसंर्त आहे. या पाश्वगभमूीवरून श्रीचक्रधर स्वामींनी महींद्रभट्टानंा साहंर्तलेल्या 
महावाक्याचा हवचार करण्याची र्रज आहे. 

 
महींद्रभट्टास स्वामींनी हा हसद्धातं साहंर्तला होता. तो असा – 
 
“जीव प्रपंच व्यहतहरक्त: सहिदानंद स्वरुप: परमेश्वर एक  आहत: तो सवग शहक्त य क्त:” 
 
या सूत्रात स्वामी म्हितात की जीव आहि प्रपंच या दोन हनत्य पदाथाव्यहतहरक्त म्हिजे वरे्ळा असा एक सवग 

शक्तीय क्त परमेश्वर आहे. म्हिजे या जर्ातं प्रपंच, जीव आहि परमेश्वर या तीन हनत्य वस्तू आहेत. 
 
र्ीतेत ‘प्रकृहत: प रुषंचैव हवद्यनादी उभावहप’ असे स्पष्टपिे म्हटलेले आहे. त्याम ळे प्रकृती म्हिजेच प्रपचं 

आहि प रुष म्हिजेच जीव हे दोन हनत्य पदाथग र्ीतेला मान्य आहेत. म्हिून र्ीता, उपहनषदे आहि ब्रम्हसूते्र या 



प्रस्थानत्रयीवर भाष्ट्ये हलहहिाऱ्या आचायांना हे हतन्ही पदाथाचे अनाहदत्व अमान्य करता येिे य हक्तसंर्त वाटत 
नाही. स्वामींनी मात्र या तीनही पदाथाचे स्पष्टपिे अनाहदत्व प्रहतहष्ठत केलेले आहे. 

 
श्रीचक्रधर स्वामींनी हे तीन पदाथग अनाहदचे म्हिनू साहंर्तले, ते महींद्रभट्टाना य हक्तसंर्त वाटले म्हिून 

त्यानंी प ढे हवस्तार करून या सहृष्टरचनेचे रहस्य हवचारले. त्यावळेी स्वामींनी प ढे असे म्हटले की परमेश्वर हा 
‘सवगशहक्तय क्त’ आहे. या शब्दातं सवग देवताचंा समावशे आहे. तसाच शक्ती शब्दातं सकळ र् ि, सकळ धमग याचंा 
अंतभाव होतो. 

 
सवग देवता आहि सवग र् ि यानंी परमेश्वरय क्त आहे. याचा अथग सवग देवताचं्या शक्ती त्याचे स्वरूपात अंतभूगत 

आहेत. त्या शक्ती त्याचे स्वाधीन आहेत. असे असले तरी परमेश्वर आहि देवताशक्ती या स्वरूपत: हभन्न आहेत. 
परमेश्वराइतक्याच या देवताही अनाहदच्या आहेत. 

 
यावरून श्रीचक्रधर स्वामींनी या सहृष्टत चार वस्तू हनत्य असल्याचे साहंर्तले आहे. जीव, देवता, प्रपंच आहि 

परमेश्वर या त्या चार हनत्य वस्तू कल्प-कल्पातंीही नष्ट होिाऱ्या नाहीत. त्या हनत्य आहेत. हे सत्य स्पष्ट झाले की 
भ्रामक अशा हजवा हशवाचे अस्स्तत्व मानण्याचा व ते हसध्द करण्याचा वृथा तकग वाद लढहवण्याचे कारिच राहत 
नाही. खरे म्हिजे भारतीय दशगनात अनेक मताचें प्रहतपादन करण्यात आल्याम ळे परमेश्वराची भक्ती करण्याच्या 
प्रयत्नापेक्षा या वादाचं्या हसध्दीसाठी तकाच्या इमारती उभ्या करण्याची कसरतच अहधक करण्यात शास्त्रकाराचंा 
वळे रे्लेला हदसून येतो. वैहदक शास्त्रकार हवहवध मताचंा मेळ घालण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी होत नाहीत. त्याचं्या या 
तार्मकक य हक्तवादाम ळे अनेक भहक्तमार्मर्याचंा ब स्ध्दभेद होतो आहि त्याम ळे अनेक भक्ताचंा भहक्तचा मार्ग प्रशस्त 
होण्याऐवजी मतामताचं्या सशंय कल्लोळात तो ध ंडाळिे अल्पज्ञ भक्तानंा शक्य होत नाही. त्याम ळे मतामताचं्या 
र्लबल्यात हनियात्मक वैचाहरक भहूमका घेऊन भक्तीचा मार्ग स कर करण्याचे हेतूने स्वामी म्हितात, “सकल 
साम ग्री पहरत्यजूनी एथहचया व्य त्पत्ती व्य त्पन्ना होवाव.े “मकहद्रभट्टासारखे अनेकजि स्वामींच्या मार्ाचे अन सरि 
करु लार्लेले होते. त्यानंा स्वामी पूवग साम ग्रीच्या संभ्रमास दूर सारण्यासाठी ही सूत्ररूप उपदेश करीत असत. ते 
म्हिायचे पूवगग्रहाची हनवृत्ती झाल्याहशवाय नवीन हवचाराचंी स्थापना होिे शक्य नसते. म्हिनू ते रोकडा प्रश्न 
हवचारीत, “हबढारावरी काय हबढारू असे ?” 

 
म्हिून सवग पूवगसंस्कार आहि पूवगसाम ग्री सोडा आहि आम्ही सारं्तो ते हनियात्मक हवचार स्वीकारून 

आमच्या मार्ाने चला. त मचा आध्यास्त्मक हवकास हमखास होईल. या आश्वासनाच्या पूतीसाठी साधकाने मात्र 
आमच्या हवचाराबरोबरच आम्ही सारं्तो तसा आचारही केलाच पाहहजे, असा त्याचंा आग्रह होता. 

 
‘आचरे तयाचा धमग:’ हे त्याचें उपदेशाचे सूत्र होते. तसेच ‘ज्ञानेहवि वैराग्य ते काय कराव ेबापेया’ असेही 

त्याचें रोखठोक मत होते. वडे्या अडािी मािसाचे वतगनही वैराग्यशीलासारखे असू शकते. म्हिनू त्याचा उध्दार 
होईल का? साधकाचा आचार आहि वैराग्य हे हववकेपूिग आहि वैचाहरक अहधष्ठानावर आधारलेले असाव े असा 
त्याचंा कटाक्ष होता. त्यासाठी त्यानंी एक आचार सहंहता आपल्या हशष्ट्यर्िानंा हशकहवली होती. 

 
हर्चार हर्कल्प शमन्य होर्ार्े: 

 
श्रीचक्रधर स्वामी उत्तरापंथे जाण्याच्या पूवी बेलापूर येथे आपल्या हशष्ट्यानंा सारखे उपदेश करीत होते. एके 

हदवशी ते म्हिाले की आम्ही उत्तरापंथे हनघून रे्ल्यानंतर त म्ही लोक असहंन्नधानी कोिता आचार कराल? श्री 



नार्देवाचायग हे ऐकूि हखन्न झाले. त्यानंा स्वामींची उत्तरापंथे जाण्याची इच्छा द ःखदायी वाटली होती. परंत  
स्वामींचा तो हनिय होता . त्यावर नार्देवाचायग काहीच बोलले नाहीत. प न्हा स्वामी म्हिाले, तो आचार आम्ही 
आता सारं्तो तो त म्ही शातं हचत्ताने ऐकून घ्या. ही हनवािीची सूचना हमळाल्यावर नार्देवाचायग एकहचत्त होऊन ऐकू 
लार्लेत. त्या प्रसंर्ी स्वामींनी असहंन्नधानीचा अन सरिीय मार्ग साहंर्तला. त्यावर बरेच प्रवचन केले. ते प्रवचनाचे 
सूत्र असे होते- 

 
“हवकार हवकल्प शून्यः स्वभावमाते्रः हनरालंबी देवतास्मरिे जन्म के्षपीः तयाहस परमेश्वरू प नरहप संबधं  

देतीः” 
 
या सूत्रात त्यानंी साधकाचा पूिग आचार साहंर्तलेला आहे. या सूत्रासच ‘असहतपरी’ असे म्हितात. या 

सूत्राचा अथग असा सारं्तात की साधकाने हवकार सोडावा. साधकाने इंहद्रयाचें अन षंर्ाने हनमाि होिाऱ्या बलवत्तर 
भोरे्च्छाचंा सवगथैव त्यार् करावा. रूप, रस, र्ंध, शब्द आहि स्पशग या पाचाबरोबर स्त्री-प रुष संबंधाने हनमाि होिारी 
बलवत्तर भोरे्च्छा हवकारजन्यच असते. या सवग हवकाराचें हनयमन करण्यात साधकाने यशस्वी व्हाव,े ही खरी 
साधकाच्या साधनेची कसोटी आहे. 

 
हवकल्प म्हिजे मनाच्या नानाहवध कल्पना! ‘जे जसे नाही तसे समजिे’ हा हवकल्प आहे. जसे परमेश्वर 

म्हिजे परमऐश्वयगय क्त, जो जीवाला अज्ञानम क्त करतो, बंधम क्त करतो, तोच अखंड परमानंद देिाऱ्या मोक्षस्थानी 
घेऊन जाऊ शकतो. त्या परमेश्वराचे मोक्षदातृत्वाचे सामथ्यग देवीदेवताचें हठकािी नसते म्हिून त्यानंा परमेश्वर 
मानिे हा हवकल्प दोष आहे. जसे म लानंा देवी आल्यावर ज्या शेंदरी दैवताकडे आपि म लानंा नेतो तेथेच मोक्ष 
मार्िे हे चूक आहे. म्हिून परमऐश्वयग य क्त भर्वान श्रीकृष्ट्िावतार, श्री दत्ताते्रय प्रभ  या पूिगवतारंाची मोक्षाकाकं्षी 
साधकानंी आराधना करावी. ती आराधना ही हवकल्प दोषापासून म क्त असते. असे स्वामी स चवनू रे्ले. 

 
द सरे ‘शब्द ज्ञानान पाती वस्त  शून्यो हवकल्प’ असे महषी पतंजलीनी योर्सूत्राच्या समाहधपाद ९ मध्ये 

म्हटलेले आहे. शास्त्रप्रमािाहशवाय ऐकीव ज्ञानाच्या आधारे एखाद्या र्ोष्टीवर हवश्वास ठेविे हा हवकल्प दोषच आहे. 
ज्याम ळे जीव नानाहवध कल्पना करुन भ्रामक कल्पनाहवलासात मग्न होतो, ती मनाची भ्रामक अवस्था ही 
हवकल्पवृत्ती होय. ती सत्य आहि शास्त्रश ध्द ज्ञानाजगनाने संप ष्टात आिली पाहहजे. 

 
याहशवाय एक महत्वपूिग हवकल्पदोष आपि सतत पोसत असतो. तो म्हिजे काही र्ोष्टींना आपि पहवत्र 

मानतो. तर काहींना अपहवत्र मानतो. जसे सवग मानवजात शरीरतः आहि आत्मतः एकसारखी असूनही आपि 
क िाला ब्राह्मि म्हिून श्रेष्ठ माितो, क्षहत्रय म्हिून के्षष्ठ मानतो. आहि इतर जाती वा विातील लोकानंा नीच मानतो. 
हा हवकल्प साधकानंी सवगथैव त्यार्ला पाहहजे. र्ाय पहवत्र आहि र्ाढव अपहवत्र, माजंर आडवी रे्ली ते अश भ आहि 
म ंर्ूस समोर आले तर ते श भ मानिे हे सवग हवकल्पजन्य दोषच आहेत. हे सवग हवकल्प मनातून सवगथैव दूर सारले 
पाहहजे. अशा दोषापंासून म क्त होऊन हनर्मवकल्प होिे हीच खरी साधकाचं्या साधनेसाठी आवश्यक मनोधारिा आहे. 
ती हनर्मवकल्पावस्था हमळहविे ही साधकाची पहहली कसोटी आहे. या अवस्थेनंतरच साधकाच्या साधनेला स रुवात 
होऊ शकते असा स्वामींचा अहभप्राय आहे. अशी स्वामींची हशकवि आहे. 

 
एक महत्वाचा उल् लेख येथे करिे आवश्यक वाटते की संतश्रेष्ठ ज्ञानदेवानंी हनर्मवकल्प समाधी घेतलेली 

होती. ती समाधी साधकाची अंहतम अवस्था मानल्या जाते. श्रीचक्रधरस्वामी मात्र ही साधनेची पहहली पायरी 
मानतात. हनर्मवकार आहि हनर्मवकल्प होऊन स्वाभाहवक अन् एकातं अवस्थेत जीवन व्यतीत करण्याचा त्याचंा 



उपदेश साधक भक्तानंा मोक्ष म क्तीची वाट स कर करिारा आहे. हनर्मवकार आहि नीर्मवकल्प होिे ही साधक भक्ताच्या 
आचाराची पूवावस्था आहे आहि प ढे तो भक्तीच्या शक्तीने मोक्षधामास जाण्यासाठी स्वाभाहवक जीवन मापन करीत 
राहावा. त्याने अस्वाभाहवकपिे आपली जीवनयात्रा संपव ूनये. शरीरास उपास तापासाचे असय क्लेश देऊ नये. 
तसेच इहंद्रयस खासाठी भोर्ाच्या लालसा तृप्त करीत हवलासी जीवन जर् ूनये. स्वामी म्हितात, “शरीरास आहार 
द्यावा. इंहद्रयास न द्यावा.” शरीर पोषिास अवश्यक तो मािक आहार देत राहावा. परंत  स खोपभोर्ाची इंहद्रयाची 
भकू भार्हवण्यासाठी आहार देऊ नये. भोर्ी सदैव रोर्ी असतो. म्हिून भोरे्च्छा पूिग करण्यासाठी आहार आहि 
हवहाराचे स्वैरसेवन करु नये. स्वाभाहवक जर्िे शक्य होईल असा अहार हवहार ठेवनू एकातं जीवन के्षपाव ेअसा 
स्वामींचा उपदेश होता. या त्याचें हसध्दातंाला ‘असहतपरी’ असे       . 

 
ही साधना करण्यासाठी ‘हनरालंबी’ वृत्तीने जन्मक्षोपण्याची आज्ञा देऊन स्वामी साधकाला अभय देतात की 

असा जन्म के्षपाल तर हनहितच परमेश्वर प्राप्ती होईल. तीच म क्तीची अवस्था असेल तोच खरा मोक्ष असेल. 
 

साधन त्रयीुः ज्ञान-भहक्त-रै्राग्य 
 
श्रीचक्रधर स्वामी म्हितात की ज्ञान हे वैराग्याचे साधन आहे. ज्ञान म्हिजे ‘जे जसे आहे तसे जाििे!” 

ज्ञानाची अशी सरळ सोपी व्याख्या करून स्वामी म्हितात, दृष्ट आहि अदृष्ट सृष्टीतील अनेक कल्पनासंबंधी आपि 
च कीचे ग्रह करून घेत असतो. ते च कीचे ग्रह यथातथ्य ज्ञानाने दूर होतात. कधी कधी हशष्ट्यासोबत र् रूस ध्दा 
च कीची माहहती देतो. त्यााारे हशष्ट्याचंी हदशाभलू करून र् रूच त्यास अहधक अज्ञानाचे र्तेत नेत असतो. अशाच 
एका र् रूची माहहती देण्यासाठी स्वामी एक दृष्टातं देतात : 

 
‘एका र् रूचे दोन हशष्ट्य बाहेर हिरायला रे्ले होते. त्यानंी यापूवी न पाहहलेला एक प्रािी त्यानंा हदसला. ते 

एक ड कराचे हपलू होते. त्याकडे पाहून एक म्हिाला, ‘हा रोड झालेला हत्ती आहे.’ द सरा म्हिाला, “नाही! हा प ष्ट 
झालेला उंदीर आहे.” दोघाचंा वाद त टेना. म्हिनू त्यानंी ते हपलू धरून र् रूसमोर ठेवनू एकाने साहंर्तले की हा 
रोडावलेला हत्ती आहे. तर दूसरा म्हिाला हा प ष्ट झालेला उंदीर आहे. त्यावर र् रू जोरजोराने हसून म्हिाला, 
“अरे मूखांनो ! हा हत्तीही नव्हे आहि उंदीर तर नव्हेच नव्हे, हा आहे, चक्रवाक पक्षी !” 

 
असे र् रू जर्ात कमी नाहीत. ते ज्ञानाच्या नावावर हशष्ट्यानंा अज्ञानाचेच दान करीत हदशाभलू करीत 

असतात. त्याम ळे अनेक लोक संप्रदाय परंपरेने अहधकाहधक अज्ञानाची जोपासना करीत जातात आहि ज्ञानाचे 
नावावर अज्ञान पसरहवल्या जाते. असे होऊ नये म्हिून खरे ज्ञान, ‘जे जैसे असे तैसे जाििे’ याचा अभ्यास झाला 
पाहहजे. अशा यथातथ्य ज्ञानोपासनेतूनच वैराग्य उपजते, असे श्रीचक्रधर स्वामी सारं्त असत. 

 
हे जर् नश्वर आहे. यातले स खोपभोर् िसव ेअसून त्यामारे् धाविारे लोक स खाऐवजी द ःखच पदरी पाडून 

घेतात. म्हिून हे दृश्य जर्त सवाथाने िसव ेआहे. ते भ्रामक असून स्वप्नवत आहे. याची जािीव होिे हे खरे ज्ञान 
होय. हे वास्तवाचे भान खऱ्ये ज्ञानाने येत असते. स्वामी म्हितात, “जीवन म्हिजे दीघग स्वप्न की र्ाः हे साच म्हिनू 
घेओ नये अन् लटके म्हिौन सोडो नये.” ही या भ्रामक जर्ात जर्ण्याची दृष्टी देिारे ज्ञान स्वामींनी आपल्या 
हशष्ट्यानंा समजावनू हदले. त्यातूनच श्री नार्देवासारखे वीतरार् वैरार्ी तयार झालेत. महींद्रभट्टासारखे र्भगश्रीमंत 
अन् महापंहडत हशळ्या भाकरीचे त कडे मार्ून वैराग्यपूिग जीवन जर्त जर्त मोक्षर्ामी झालेत. या अन् अशा अनेक 
लोकानंा मोक्षमार्ाकडे नेिारे ज्ञान स्वामींनी सतत प्रवचन आहि हनरूपिााारे हदले. ही त्याचंी अखंड ज्ञानयात्रा 
स रू होती. त्याचंी प्रवचन ऐकिारे हकती आहेत? कोि कोि आहेत? कोित्या प्रजे्ञचे आहेत? हे न पाहता ते प्रवचने 



करीत असत. एकदा समोर क िीच नव्हते. एक दोन बाया बसलेल्या होत्या. स्वामी मात्र हनरूपि करीत होते. त्या 
बाया म्हिाल्या, ‘बाबा येथे समजून घेण्याची पात्रता असिारा क िीच नाही. आम्हाला हे तत्वज्ञान समजू शकत 
नाही. रात्र बरीच झाली आहे. हनरूपि थाबंवाव े जीः त्यावर आतगभक्तानंा वाडोवाडी, र्ावोर्ावी शोधत शोधत 
हिरिारा हा ‘ज्ञानदाता’ म्हिाला, “बाई ! आताचे ते जसे ऐकता तसे केवळ ऐकून घ्या. ही ज्ञानाची हशदोरी त म्हासं 
प ढे उपयोर्ी पडेल.” त्याच संदभात प ढे स्वामी म्हिाले, “आमची ज्ञानदानाची ही अनावर ऊमी थाबंिारी नाही. 
आमच्या समोर श्रोता असो वा नसो, या समोरच्या खाबंास हनहमत्त करून आम्ही सारं्त राहू.” म्हिून ते ज्या ज्या 
हठकािी बोलले त्या त्या हठकािी असलेले ते खाबं, त्या कभती, त्या जार्ा आजही ज्ञान संक्रमि करण्यास समथग 
आहेत. म्हिनूच तेथे भावभक्तीने वदंन करिाऱ्या भक्ताचें मनात आहि हृदयात ‘ज्ञानोदय’ करण्याचे सामथ्यग तेथील 
अि रेिूत अन् किाकिात भरलेले आहे. ती ज्ञानउजा घेण्यासाठीच महान भाव त्या ओट्या-र्ोट्यानंा वदंन 
करतात. ही भक्तीच त्यानंा ज्ञानसंक्रमि करून मोक्ष मार्ाची त्याचंी वाट प्रशस्त करीत असते. 

 
स्र्ामचचे आध्यास्त्मक के्षत्रातील अभमतपमर्व क्रांहतकायव 

 
र्ोदावरीच्या उभय तीरावरून, र्ावार्ावात स्वामी हिरत होते. द ःख हे नेहमी झोपडीत राहते. म्हिनू ते 

र्ावो-र्ावी, वाडोवाडी हिरून भवतापदग्ध जीवाचंा शोध घेत असत. त्या असखं्य जीवाचें द ःख ‘हनरपौन’ 
काढण्यासाठी त्याचंी अखंड ज्ञानयात्रा स रू होती. ते म्हिायचे, ‘मी आतग जीवाचें उध्दाराकहरता त्यानंा ‘वाडोवाडी 
हर्वसत हर्वसत हिरेल.’ दीनदलीताचं्या वस्तीतून ते त्याचंी द ःखे दूर करण्यासाठी जात असत. त्याम ळे 
पहततोध्दारक म्हिनू महाराष्ट्रभर र्ाजत होते. त्यानंा धमगके्षत्रातून जात-पात आहि उच् चनीचतेच्या भावनानंा हद्दपार 
करावयाचे होते. आपल्या ब्राह्मि हशष्ट्यपहरवारास ते सारं्ायचे की “त मचा ब्राह्मित्वाचा अहभमान त्यार्ा. ‘सवाधमत्व 
ब्राह्मित्व’ हे त्याचें आचारसूत्र ज्यानंा मंजूर असेल त्याच ब्राह्मि हशष्ट्याचंी मादंी त्याचं्याभोवती र्ोळा झालेली होती. 

 
आता या स्वामींच्या हशष्ट्यमडंळात नार्देवाचायग, बाईसा, महदाईसा, आबाईसा, चारं्देव भट, इंद्रभट ही 

मंडळी सामील झालेली होती. हे सवगजि हिरत हिरत प नि पठैिला आले. तेव्हा त्याचं्या हशष्ट्यपहरवारात पैठिचे 
र्दोनायक भाडंारी हे सहभार्ी झाले होते व पैठिचे नर्र प्रम ख मायताहरी नायक हेही आले होते. 

 
यावळेी पैठिच्या म क्कामात स्वामींचे क्राहंतकायग अहधकच प्रभावी झालेले होते. बाहेरून येिाऱ्या हशष्ट्यर्िानंी 

स्वामींचा आश्रम भरलेला असायचा. पैठि नर्राचे प्रमूख श्री मायताहरी नाईक यानंी स्वामींची सन्मानाथग मोठी 
हमरविूक काढली होती. त्याम ळे स्वामींचे महाम्य पैठि नर्रात अहधकच वाढीस लार्ले होते. 

 
ही सन्मानाची वार्िूक स्वामींचे कायाकडे दूहषत दृष्टीने पाहिाऱ्या ब्रह्मसान , महदाश्रमासारख्या सनातनी 

हवचाराचं्या लोकानंा आवडिे शक्य नव्हते. स्वामींचा सन्मान म्हिजे स्वामींच्या क्राहंतकारी हवचाराचंा सन्मान होता. 
तो सन्मान या हवरोघकाचं्या मनाला बोचिारा होता. तो त्यानंा रूहढवादी कमगठ मताचंा उच्छेद करिारा वाटत 
होता. 

 
यंत्रासनार्र पमजाुः कि फसला 

 
स्वामींचे क्राहंतकारी हवचार जनमानसात मान्यता पाव ू लार्ले तर मर् या देशातून सनातन धमगमताचें 

उच् चाटन होईल. या भयर्ंडाने पछाडलेले पैठिचे सनातनी धास्तावले होते. त्यात मायता हरीनाईकासारखा नर्र 



प्रम ख, राजा महादेवरायाचा हमत्र अन् भाडंारी र्दोनायक यासंारखे मातब्बर लोक स्वामींच्या भक्तर्िात सामील 
झाल्याम ळे तर ही भीती अहधकच वाढली होती. 

 
म्हिून या हवचाराचं्या प्रसारापासून तथाकहथत सनातन धमगपरंपरेचे रक्षि करण्यासाठी स्वामींनाच 

संपहवण्याचा हवचार काही हवकृत धमगमातंडाच्या मनात आला. वरेूळचा हवषप्रयोर् िसल्याम ळे येथे मंत्रतंत्राच्या 
साहाय्याने एक यंत्रासन रचनू त्यात स्वामींचा घात करण्याचा घाट घातला रे्ला. 

 
स्वामींना पूजनाच्या हनहमत्ताने बोलहवण्यात आले. स्वामींना हा कट आहे हे जािवले होते. स्वामींनी एका 

उच् च यंत्रासनावर आरूढ होण्यापूवीच त्या यंत्रासनास उलटे केले आहि नंतरच ते त्या आसनाच्या पायऱ्या चढून 
आसनावर आरूढ झाले. स्वामींचा घात करण्यासाठी रचलेल्या आसनावर ते स खेनैव आरूढ झालेले पाहून कट 
रचिारे खजील झालेले होते. परंतू त्यानंा त्या आसनावर स खरूप आरूढ झालेल्या स्वामींची पूजा करण्याचे नाट्य 
वठहविे भार् पाडले. 

 
हा हर्रोध कशासाठी ? 

 
स्वामींचा हा एवढा तीव्र हवरोध करण्याची कारिे स्पष्ट होती. ते जाहत-पातीच्या बधंानंा तोडून एकहजनसी 

मानवसमाज हनमाि करण्याचा हवचार माडंीत होते. 
 
स्वामी म्हिायचे, या जर्ातील मािसानंी जाहतपातीच्या कभती उभारून परस्परातं बरेच द राव ेहनमाि करून 

ठेवलेले आहेत. ते द राव े दूर केल्याहशवाय समाजव्यवस्थेतील हवकृती जािार नाही. परंत  केवळ वरवरची 
जाहतहनमूगलनाची चळवळ करून खोलवर रूजलेला उच् चनीच भावाचा क संस्कार नष्ट होिार नाही, हे स्वामी जाित 
होते. म्हिून ते म्हित असत की विगभेद ककवा जाहतप्रथा नष्ट करावयाची असेल तर सवग लोकाचं्या मनात खोलवर 
रूजलेले अज्ञ समज तींचे लेप नाहहसे झाले पाहहजेत. ते नष्ट करण्यासाठी मािसाचं्या मनातील उच् चनीचतेचा 
हवकल्प रे्लाच पाहहजे. त्याहशवाय त म्ही मोक्षमार्ाचे पहथक होऊच शकत नाही, अशी ही स्वामींची वैचाहरक भहूमका 
ज्यानंा पटली त्या ब्राह्मि हशष्ट्यानंी जाहतपातीची बधंने झ र्ारून देऊन कठोर वतगन स रू केले होते. 

 
स्वामी केवळ मािसातलाच श्रेष्ठ कहनष्ठ भाव दूर करा असे सारं्त नसत तर ते यच् चयावत सृष्टीतील 

प्राण्याकंडेही समदृष्टीने पाहत असत. ते म्हिायचे, 
 
पहवत्र म्हिजे र्ाय: अपहवत्र म्हिजे स ने: एव ंपश  देहहच : आन अमंर्ळ भक्षक : पहर कैसी कल्पना करी:  
 
या सृष्टीतील सवगच प्रािीमात्राबंद्दलची ही समदृष्टी देिारा स्वामींचा उपदेश असा व्यापक व हवश्वात्मक होता. 

त्यानंा सवग प्रकारच्या हवटाळाच्या कल्पनाचंाही हवकल्पजन्य आचार हनहषध्द वाटत होता. ते म्हिायचे, 
 
“हवटाळ म्हिजे मातंर्ाचा तथा ऋत मती स्त्रीचा मानीः आन हनरयदेही स्थावर कशदीचा वृक्ष सदा पािी वाहेः 

अथवा मलमूत्र वाहतीः अमंर्ळ ाारे असहतः तयाचा हवटाळ न मानीः” 
 
ही वैचाहरक हवकृतीवरची त्याचंी मीमासंा, स्पृश्यास्पृश्य भावनेवरचा,कठोर प्रहारच होती. 
 



ब्राह्मिाबरोबरच तथाकहथत शूद्र वर्मियानंा मोक्षप्राप्तीचा अधीकार असल्याचे सवगज्ञ श्रीचक्रधर स्वामींनी 
सतत प्रहतपाहदले. पारंपाहरक जीवन मूल्याचं्या अन्याय्य चरकात हपळून काढल्या जािाऱ्या तसेच इहलोकीच्या 
आहि पारलौहकक स खप्राप्तीच्या मार्ातील अनेक द खिी असलेल्या शदू्र समाजालाही मोक्षाचा अहधकार आहे, हे 
ठिकावनू सारं्ण्याची र्रज आजच्यापेक्षाही त्या काळात हकती होती हे सारं्ण्याची र्रज नाही. स्वामींच्या या 
तास्त्वक भहूमकेचे समथगन करायला, त्याचें आचरि करायला ब्राह्मि समाजातील बरेच हशष्ट्य प ढे आले असले 
तरीही उवगहरत समाजात याच्या हकती कठोर प्रहतहक्रया उमटल्या असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. 
 
हियाचं्या मोक्षाहधकाराचे सहक्रय समथवन 

 
स्वामींच्या काळात हस्त्रयाचं्या हशक्षिाचा प्रश्न अत्यंत कठीि होता. ‘पहतएगको र् रू स्त्रीिा’ं ककवा’ न स्त्री 

स्वातंत्र्यमहगहतः” ही मनूची कठोर आज्ञा ख द्द ब्राह्मि हवाानानंा जन्म देिाऱ्या मातानंाही ज्ञानाहधकार आहि 
मोक्षाहधकार नाकारिारी कू्रर चेष्टा होती. ब्राह्मिहस्त्रयाचंी ही अवस्था होती तर शदू्र समजल्या जािा-या हस्त्रयाचंी 
हकती कठीि अवस्था असेल? सतत काम करिे आहि अज्ञानाधंःकारात मरेपयंत जर्िे, एवढेच द देव त्याचं्या 
भाली हलहीलेले होते. अनेक ब्राह्मि बालहवधवा केशवपन करून घराच्या आतल्या माजघराच्या अधंारात राहून 
पश हूनही हनपट्टर जीवन जर्त असत. असे द देवी जीवन जर्ण्याची धार्ममक सक्ती त्याचें नहशबी या स्मृहतकारानंी 
हलहहली होती. ही धमाची हवकृती आहि सामाहजक कृ्ररता स्वामींच्या दृदयाला द खहविारी होती. म्हिून त्यानंी 
याही हवकृतीहवरूद्ध बंड प कारून त्यानंी प रुष जातीला प्रश्न हवचारला होता – 

 
“प रुषाचे जीव अन् हस्त्रयाचं्या काय जीवालीया?” 
 
स्वामींचे या प्रश्नाचे उत्तरातच स्त्री-प रुष समानतेची बीजे आहेत. 
 
हस्त्रयानंा हवदे्दचा अहधकार नाकारिाऱ्य ब्राह्मि समाजाला स्वामी हवचारायचे की, “त मच्या वदेऋचा 

हलहहिाऱ्या र्ार्ी-मतेै्रयी यानंा ज्ञानाहधकार होता, तसाच त्याचं्या वशंात जन्मलेल्या हस्त्रयानंाही आहे. त्याचं्या 
हशक्षिाचा आहि ज्ञानाजगनाचा अहधकार हा त्याचंा जन्महसध्द अहधकारच आहे. असे सारं्िारा थोरात्मा अहखल 
कहद स्तानात हा पाहहलाच होता. त्यानंी स्त्री-प रूषाचंी समानता दाखवनू देऊन त्याचं्या ज्ञानाहधकाराची अवरूध्द 
वाट मोकळी करून हदली. हस्त्रयानंा मोक्षाहधकार सारं्िारा धमगके्षत्रातला हा पहहला धमगज्ञ होता. ही स्वामींची 
महानता आजच्या जर्ाला पटते. परंत  स्वामींच्या समकालीन धमगमातंडाना ती पटिे आहि पचहविे शक्य नव्हते. 
त्यानंी स्वामींच्या या स्त्री उध्दाराला बदनाम करण्यासाठी त्याचं्यावर अनेक लाचं्धने लावनू आपला हवरोध नोंदहवला 
होता. स्वामींनी अशा हवरोधाची तमा बाळर्ली नाही. र्ीतेच्या वचनात ‘स्त्री आहि श द्र यानंा धमग आहि मोक्षाच्या 
अहधकाराचे समथगन केलेले आहे. त्याचप्रकारचे समथगन स्वामी करीत होते. ते म्हिायचे, “र्ार्ीहमते्रयी लोपाम द्रा या 
हस्त्रयानंी वैहदक ऋहषक ळात जन्म घेऊन वदेवाङ् मयात मोलाची भर घातली आहे. त्यानंा वदेमंत्र हलहहण्याइतकी 
ज्ञानप्राप्ती करण्याचा आहधकार देिाऱ्या वैहदक ऋषींची कृती द लग हक्षत करून मनूसारख्या उत्तरकालीन 
स्मृहतकारानंी स्त्री जातीवर खूपच अन्याय्य बंधने घातलेली आहेत. आपल्या माताभहर्नींना त म्ही र् लामासारखे 
घरात कोंडून ठेवता. त्याचंा तो अंधारकोठडीतला काळ स सय व्हावा इतकाही ज्ञानाजगनाचा अहधकार त्यानंा 
नाकारता? मोक्ष प्राप्तीसाठीचा त्याचंा भक्तीचा अहघकारही त म्ही त्यानंा नाकरता? हे घमगबाय आहे. र्ार्ी-मतेै्रय़ी या 
वैहदक भहर्नींच्या ऋचाही वाचण्याचा वा अभ्यासण्येंचा त्याचंा अहघकार अवाचीन स्मृहतकारानंी नाकारावा ही वैहदक 
धमाची कू्रर थट्टा आहे. असे स्पष्ट आहि परखड हवचार स्वामींनी माडंले. ते कमगठानंा पटिे शक्यच नव्हते. त्याम ळे 
‘हे आमचा मार्ग उच्छेदीती’ ही त्याचंी ओरड सारखी चालूच होती. 



धमवग्लानीची परमार्धी 
 
या काळात भारतभर सवगसामान्य जनानंी धमाला एका हवकृत वळिावर नेले होते. इहलोकीच्या 

स खासाठी, द ःख आहि संकटाचं्या हनरसनासाठी वैहदक काळात यज्ञयार् आहि पश बळी देण्याचा एक कहसाप्रधान 
तथाकहथत ‘वैहदकधमग’ उदयास आला होता. त्यात अनेक प्रकाच्या पशूचे बळी देऊन देवतानंा प्रसन्न करून घेण्याचे 
कमगकाडं तयार करण्यात आले होते. परंत  हे सवग कहसाप्रधान यज्ञयार् हाविीयाप रतेच मयाहदत होते. वैश्य आहि 
श द्रानंा या यज्ञासाठी अपात्र मानण्यात आले होते. त्याम ळे आपल्या द ःखाची हनवतृ्ती आहि ऐहहक स खप्राप्तीसाठी 
वैश्य-शूद्रादी बहूजनानंी आपल्याकहरता यज्ञसदृश देवतापूजनाचा कहसाप्रधान धमग तयार केला होता. त्याचंी दैवते 
बनहवली होती. त्याम ळे हवहवध स खाचं्या प्राप्तीसाठी कस्ल्पत दैवताचंी संख्या वाढलेली होती. त्यानंा प्रसन्न करून 
घेण्यासाठी पश बळी देण्याचे एक नवचे कमगकाडं अनेक ‘जाित्या’ जोग्यानंी तयार केलेले होते. त्यानंी काही मंत्रही 
हसध्द केले होते. या सवग हवधीचे तंत्र शतकान शतके तयार होत होते. या अनेकाहवध तंत्रात पंचमकाराचं्या पूजनाचे 
माहात्म्य अहधकच होते. महदरा,महदराक्षी,मासं,मच्छी याचं्या उपहाराचे हनलगज्ज माहात्म्य या तंत्र मार्मर्यानंी र्ाईलेले 
होते. त्याचं्या पूजातंत्रात मथै नाहद घृहित हक्रयाचंाही समावशे झालेला होता. हा आहि असा कहसाप्रधान पूजा-हवधी 
सवग देशभर धमाच्या नावावर स रू होता. या तंत्रमार्ात नवपहरित ब ध्द आहि जैन धमगही सहभार्ी झालेले होते. 
भार्वत धमाची शाखा मानल्या जािाऱ्या वैष्ट्िव संप्रदायातस ध्दा ‘वैखानस’तंत्रासारखे तंत्रहवधी घ सलेले होते. 

 
ही सवग धमांच्या नावावर चालिारी हवकृत व कहसाप्रधान देवताभक्ती देशभर स रू होती . वैहदकत्वाचा त रा 

हमरहविारे ‘वदेातंी’ आपल्या ‘अाैत’ तत्वज्ञानाने ही धमगहवकृती दूर करू शकलेले नव्हते. उलट कोित्याही 
दैवताचंी पूजा करा ते सवगपूजन केशवाप्रती होते, असे म्हििारे अाैतवादी एका परीने या बह दैवताचं्या वादाला 
खतपािीच घालीत होते. त्याम ळे या देशात धमाच्या नावावर बराच र्ोंधळ स रू होता. धमगके्षत्रातील या अवस्थेचा 
आपल्या स्वाथासाठी लाभ करून घेण्याचे कायग बरेच भोंदू लोक करीत होते. वैहदक यज्ञयार्ाचा लाभ घेण्याचा 
‘यहज्ञक’ प रोहहत प्रयत्न करीत तर बह जनाचं्या धार्ममक भोळेपिाचा लाभ अनेक चत र भोंदू साधू आहि जािते लोक 
घेत असत. अशी ही धमगके्षत्रातील अवस्था संपहविे समाजस्वास्थाच्या दृष्टीने आवश्यक होते. कारि सवग समाज हा 
धमाहधहष्ठत होता. समाजाच्या हहताचे कोितेही कायग धमगस धारिे हशवाय होत नसते म्हिून श्रीचक्रधर स्वामींना 
सामान्य जनाचं्या मनात खोलवर रूजलेली कहसाप्रधान देवताभक्तीची म ळे सकंदी उपटून तेथे ज्ञानय क्त 
अकहसाप्रधान भक्तीमार्ाची बीजे पेरावयाची होती. त्यासाठी श्रीचक्रधरानंी इहवादी देवताभक्तीऐवजी परवादी 
परमेश्वर भक्तीचा साग्रह प रस्कार केला होता. र्ीतेत आहि भार्वत संप्रदायात परंपरेने ज्ञानय क्त भक्तीचे प्रहतपादन 
केलेले आहे. सनातन भार्वत धमग हा भहक्तमार्ी आहे. तसाच श्रीचक्रधराचंा नवपहरित भहक्तमार्ग हा परमेश्वराची 
अनन्य भक्ती हशकविारा आहे. हा मार्ग धमाच्या नावावर होिारी कहसा हनहषध्द मानतो. मर् ती कहसा वैहदक 
कमगकाडंातील याहज्ञक कहसा असो की बह जनाचं्या क्ष द्रिलदात्या देवताचं्या भक्तीपायी करण्यात येिारी प्राण्याचंी 
बळी प्रथा असो, बहहरमच्या हशखरावर देण्यात येिाऱ्या बळींची कहसा आहि त ळजापूरच्या मायभवानीसमोर कापल्या 
जािाऱ्या बोकडाचंी कहसा अमान्य करिारा श्रीचक्रधराचंा भहक्तमार्ग होता. त्याम ळे स्वामींचा हा नवा घमग वैहदक 
याहज्ञकानंा आहि भवानीच्या कहसक भक्तानंा आवडिारा नव्हता. म्हिून स्वामींच्या भहक्तमार्ाचा दोन्हीपक्षी हवरोध 
होिे स्वाभाहवकच होते. कहसक पूजापध्दतीच्या हवरूध्दचे ते बंड होते. परंत  ते देवताभक्तीच्या मात्र हवरूध्द नव्हते. 
उलट स्वामी देवताचें सनातन अस्स्तत्व मान्य करीत होते. अाैती हवहवध देवताचें अस्स्तत्व तत्वतः नाकारतात. 
स्वामींनी देवता हा स्वतंत्र पदाथग मान्य करून, त्याचं्या सामथ्यालाही मान्य केलेले आहे. अाैतात एकमेव 
‘ब्रह्म’मानले आहे,त्याम ळे तेही तेहतीस कोटी देवता या पौराहिक काळातील कस्ल्पत मानतात. तसे स्वामींनी 
मानले नाही. तरीही स्वामींना देवता हवरोधक मानून तत्कालीन कमगठ धार्ममकानंी स्वामींचा हवरोध करिे स रू केले 
होते. 



रै्हदक श्रुहत-स्मृतचचे प्रामाण्य अमान्य 
 
श्रीचक्रधर स्वामींचे काळांत अनेक धमगमते प्रचहलत होती. वैहदक म्हिहविारे शकंराचायग आहि रामान ज 

परस्परहवरोधी धमगमते माडंत होते. ाैत आहि अाैताचे मतानंा र्ीता,उपहनषदे आहि ब्रह्मसूत्रातंील आधार देऊन 
दोन्ही परस्परहवरोधी मते माडंण्यात येत होती. शकंराचायावर वल्लभाचायग आहि रामान जाचायग कठोर टीका करीत. 
त्याचं्या अाैताचे खंडन करीत. शकंरीय अाैतवादी रामान जाच्या ाैतवादी मताचें खंडन करीत. दोन्ही पक्ष र्ीता, 
उपहनषदे आहि ब्रह्मसूते्र या प्रस्थानत्रयीचाच आधार घेत असत. दोन परस्पर टोकाचंी मते एकाच आधाराने खोडून 
काढण्याची ही जर्ावरे्ळी रीत होती. 

 
तसेच स्मतृींच्या वचनातंही मेळ नव्हता. एकीकडे सनं्याशानंा ‘चात वगण्यात् चरेत् हभक्षम्’ अशी आज्ञा देिारी 

मन स्मृती अस्पशृ्याचं्या साध्या स्पशालाही कठोर दंहडत करण्याची हशक्षा सारं्त होती. त्याम ळे हे सवग शास्त्र 
लोकमानसात संभ्रम हनमाि करिारे आहे. म्हिनू ते सोडून एक हनियात्मक स्वतंत्र कचतन स्वामींनी धार्ममक 
आचारासाठी साहंर्तले होते. त्यानंा धार्ममक वैचाहरक संभ्रमाची अवस्था दूर करावयाची होती. म्हिून त्यानंी आपल्या 
हशष्ट्यानंा स्पष्टपिे साहंर्तले होते की, ‘सकल सामग्री पहरत्यजूनी एथहचया व्य त्पती व्य त्पन्ना होवाव.े’ ही स्वामींची 
आज्ञा वदेप्रामाण्य आहि परंपरार्त स्मृतींचे प्रामाण्य नाकारिारी आहे,म्हिून कमगठ धार्ममक जनानंी स्वामींचा हवरोध 
स रू केला होता. 

 
धमवके्षत्रात पंगती प्रपंच नाही 

 
श्रीचक्रधर स्वामींचा जातीची बंधने तोडण्याचा उपदेश होता. धमगके्षत्रात जाहतर्त उच् चनीचता त्यानंा मान्य 

नव्हती. धमगमहंदरात ब्राह्मि आहि चमगकार त्यानंी एकाच पंर्तीत बसहवले होते. सरालेकर ब्राह्मि आहि चाभंार 
र्ोंद्याचा दाकोबासोबत त्यानंी राजमठात सहभोजन घेतले होते. संर्त एक आहि परं्त दोन अशी त्याचंी वार्ण्याची 
पद्धत नव्हती. 

 
अाैत हवचार हा जाहतर्त भेदाभेदाचे खरे म्हिजे हवरोधी आहे. सवाभतूी ब्रह्म पाहिारानंी ब्राह्मि आहि 

अंत्यजात एकता पाहायला हवी होती. परंत  तसे होत नव्हते. सवगच कमगठ वैहदक हे सारखेच जातीय भेदाभेद 
पोसिारे होते. अाैती शाकंरीय आहि ाैती रामान जाचायग, मध्वाचायग, वल्लभाचायग आहि कनबाकाचायग हे चारही 
आचायग आपला धमग सोवळ्यात र् ंडाळून बसले होते. परंत  श्रीचक्रधर स्वामींनी आपल्या हशष्ट्यानंा घर न हनवडता 
हभक्षा करायला साहंर्तली होती. जातीच्या उच् चतेचे सोवळे सोडवायला साहंर्तले होते. म्हिनूच त्याचंा हशष्ट्य 
संप्रदाय हा जाहतर्त भेद मानीत नव्हता. संर्तीला आहि पंर्तीला ते सारखेच जवळ असायचे. ते सवांना 
सारख्याच रारें्त बसवावयाचे. 

 
ही र्ोष्ट कमगठ सनातनी वैहदकानंा रूचिारी नव्हती, त्याम ळे पैठिच्या धमगमातंडाचंा स्वामींच्या 

धमगप्रवगतनाच्या कायाला हवरोध होऊ लार्ला होता. 
 
महदाश्रम आहि ब्रह्मसान  हे राजाचे धमगर् रू आहि राजप रोहीत होते. ते सारखे म्हित की, ‘हे आमचा धमग 

उच्छेदीती!” त्यानंा हेमाद्री पंहडतासारख्या राजप रूषाचे पाठबळ हमळाले. तोही अनेकदा म्हिाला होता की ‘हे 
आमचा मार्ग उच्छेदीती. ‘हेमाद्री हा कट्टर विगव्यवस्थावादी होता. तो वैहदक कमगकाडंाचा हनष्ठावतं प रस्कता होता. 
त्याने चत वगर्गकचतामिीसारखा अनेक व्रतवैकल्याचंी माहहती देिारा स्वतंत्र गं्रथ हलहहला होता. असा हा कट्टर 



वैहदक कमगकाडंाचा प रस्कता वजनदार राजप रुष होता. प ढे तर तो रामदेव राजाचा पतंप्रधान झाला. त्यावळेी त्याने 
स्वामींच्या हवरोधाची मोहीमच राबहवली. स्वामींच्या धमगस धारिेच्या मूलभतू र्ोष्टीचे हवकृतीकरि करण्याचा त्यानंी 
प्रयत्न केला. 
 
स्र्ामचचे पहरर्तवन कायव बदनाम केले. 

 
स्वामी कमगकाडंाला हवरोध करीत होते. त्याम ळे त्यानंा वदेहवरोधी मानण्यात आले. ते धमगबाय उपदेश 

करतात, अशी टीका करण्यात येऊ लार्ली. स्वामींना देवी दैवतासमोरची पश कहसा सवगथैव त्याज्य वाटत होती. 
तशीच त्यानंा याहज्ञक कहसा स द्धा त्याज्य वाटत होती. त्याम ळे हे आपल्या सनातन धमाच्या हवरूध्द बंड करताहेत, 
असा त्याचं्यावर आरोप करण्यात येऊ लार्ला होता. 

 
स्वामी क्ष द्र देवी दैवताचं्या समोर इष्ट प्राप्तीसाठी बळी देण्याच्या कहसेलाही हनहषध्द मानीत होते. धमगबाय 

मानीत होते. त्याम ळे ते धमगहवऱोधक आहेत असाही त्यंच्यावर सवगसामान्य भोळ्या भाहवकाचं्यात ब स्ध्दभेद करिारा 
आरोप ठेवण्यात येत होता. वास्तहवक स्वामी देवताचं्या भक्तीच्या हवरोधी नव्हते. तर त्यातील कहसक हवकृतीच्या 
हवरोधी होते. देवता आहि त्याचें सामथ्यग त्यानंी मान्यच केले होते. परंत  त्यासाठी करण्यात येिारा ताहंत्रक हवधी 
त्यानंा त्याज्य वाटत होता. स्वामींची ही भहूमका समजावनू घेतली रे्ली नाही. 

 
स्वामींना परस्परहवरोधी हवहवध वैहदक श्र ती आहि उत्तरकालीन स्मृतींनी हनमाि करून ठेवलेला धार्ममक 

आचारातील संभ्रम दूर करायचा होता. त्यासाठी ते म्हिाले होते की, ‘ही सवग ज नी परस्पर हवरोधी हवचार सारं्िारी 
साम ग्री सोडा व मी सारं्तो ती हनियात्मक हवचार आहि आचार याचंी पध्दती स्वीकारा. त्याम ळे भोळ्या भाहवकाचंी 
धार्ममक संभ्रमावस्था संपेल व धमगके्षत्रात एक स र्हठत स सरं्त नवा हवचार येईल.हा स्वामींचा हवचारही टीकेस पात्र 
ठरहवण्यात आला. ते वदे हवरोधी आहेत. ते स्मृहतहवरोधी आहेत. त्याम ळे त्याचें धमगबाय हवचार क िी ऐकू नयेत. 
असाही प्रचार सतत करण्यात येऊ लार्ला. तो वैचाहरक संघषग हेमाद्रीच्या काळापासून आजपयंतच्या काळापयंत 
हटकला व तो अजूनही स रूच आहे. स्वामी आहि त्याचा ंपंथ सनातन धमगहवरोधी आहे असे आजपयंतही सारं्ण्यात 
येते. 

 
श्रीचक्रधर स्वामींनी हस्त्रयाचं्या ज्ञानाजगनाच्या अहधकाराचा हनभगय परस्कार केला. त्यानंा प रूषाइतकाच 

धमगके्षत्रात अहधकार आहे. त्या ‘मोक्षाच्याही’ अहधकारी आहेत. हे धैयाने सारं्ून स्त्री साध्वींना आपल्या हशष्ट्य 
संप्रदायात सहभार्ी करून घेतले. ही स्त्री उध्दाराची त्याचंी चळवळ, स्त्री- हशक्षिाची त्याचंी तळमळ, स्त्री -प रूषाचं्या 
समानतेचा त्याचंा हवचार आजच्या काळाने मान्य केला आहे. पंरत  त्याकाळात तो हवचार सनातनी लोकानंा 
पटण्यासारखा नव्हता . तो त्याचं्या चाहरत्र्यावर कशतोडे उडहवण्यासाठी हत्यार म्हिनू वापरण्याचे द ष्ट्कमग हेमाद्री 
आहि त्याचं्या सहचरानंी केले. 

 
तथाकहथत शूद्रानंा शूद्र समजिे क्ष द्रपिाचे आहे. सवग मानवजात समान स्तरावरची आहे कारि आपि सवग 

‘अच्य त र्ोत्रीय आहोत, ‘सवगच एका र्ोत्राचे असल्याम ळे ‘त म्हा परस्पर परमप्रीती होवावी,’ असे स्वामींचे उपदेशाचे 
सार होते. आज जाहतपातीचे, उच् चनीचतेचे हवचार आहि स्पृश्यास्पृश्यभेद बेकायदा ठरलेला आहे. परंत  त्या 
काळात स्वामींचा हा क्राहंतकारी हवचार ‘जैसे थे’ स्स्थहतवादी कमगठ समाजाला पटिे शक्यच नव्हते. 

 



असे हे स्वामींचे क्राहंतकारी हवचार त्यावळेी हवरोधाच्या वादळात सापडले होते. तरी आज त्या सवग 
हवचाराचंा जय झालेला आहे. 

 
लोकभाषेला धमवभाषेचा सन्मान 

 
श्रीचक्रधर स्वामींचा एक अभतूपूवग क्राहंतकारी हनिगय असा होता की धमगशास्त्र हे लोकभाषेतून साहंर्तले रे्ले 

पाहहजे. म्हिून त्यानंी मराठी भाषेला ‘देव वािी’ म्हिून र्ौरहवलेले होते. आपल्या तत्वदशगनाच्या प्रहतपादनासाठी 
त्यानंी मराठी भाषेचाच अंर्ीकार केला होता. ही र्ोष्टस ध्दा धार्ममक कट्टरवादी कमगठानंा रूचिारी नव्हती. धमग आहि 
तत्वज्ञान हशकहवण्यासाठी ससं्कृत हीच भाषा वापरली पाहहजे असा सनातन दंड होता. परंत  त्याम ळे ९५% बह जन 
समाज धमग आहि त्याचें तत्वज्ञान यापासून वहंचत राहत होता. म्हिून स्वामींनी लोकभाषेलाच धमगभाषेचा सन्मान 
हदला. हे कमगठानंा रूचले नाही. तरी स्वामींनी हा आपला हनिगय बदलला नाही. तो हनिगय क्राहंतकारी होता. तो ही 
कमगठाचं्या टीकेचे लक्ष बनला. स्वामींना मृत्यूदंड देण्याची राजाज्ञा देण्याचा घाट घातला रे्ला होता. राजा रामदेव 
हा ‘हनपरवस’ होता. त्याम ळे तो हेमाद्रीच्या कटात सहभार्ी होिे शक्य झाले. 

 
सत्कायाचा बळी 

 
स्वामींचे सत्कायग बदनाम करून त्यानंा त्याचं्या कायासह संपहवण्याचा प्रयत्न तत्कालीन कमगठानंी स रू 

केला होता. त्यात हेमाद्री हा चत वगर्गकचतामिीकार कट्टर चात वगण्यग व्यवस्थेचा प रस्कता प्रम ख होता, तसाच 
ब्रम्हासान सारखा कमगकाडंी प रोहहत होता. तत्वदशगनाचे पाठ देिारा राजर् रू महदाश्रमस ध्दा या प्रयत्नात सहभार्ी 
होता. 

 
स्वामींचा लोकमानसावरचा वाढता प्रभाव सहन न होऊन या धमगवडे्यानंी वरेुळच्या लेण्यात स्वामींना 

दोनदा हवषप्रयोर् करून ठार करण्याचा अश्लाघ्य नी हनलगज्ज ख नी प्रयत्न केला होता. तसाच पैठि येथे यंत्रासनावर 
बसवनू ठार करण्याचाही प्रयत्न याच मानहसक हवकृतीतून झाला होता.स्वामींना लस्ज् जत करून त्याचंा अवमान 
करण्याचे हकतीतरी प्रयत्न असिल झाले होते. 

 
परंत  राजा रामदेव र्ादीवर आल्यावर मात्र हेमाद्रीचे हातात हनरंक श सत्ता आली होती. त्याचं्याच क हटल 

कारस्थानाने आमिदवाचे डोळे काढून कू्रर हत्या करण्यात आली होती.राजे आमिदेवाच्या र्ादीवर रामदेवाला 
बसहवण्याचे श्रये हेमाद्रीच्या पदरी पडले होते.त्या श्रेयाचे बदल्यात रामदेव आता त्याचेच इशाऱ्यावर राज्यशकट 
हाकीत होता.तो राजा ‘परवश’ होता. हेमाद्रीचे हातात खेळिारा तो राजा ‘हनपरवस’आहे असे श्रीचक्रधर स्वामींनी 
म्हटले होते. 

 
ते खरेच होते. श्रीचक्रधर स्वामींना संपहवण्यासाठी हेमाद्रीने राजाजे्ञचे अंहतम शस्त्र वापरण्याचे ठरहवले होते. 

हा कठोर हनिगय घेतला जािार आहे याची श्रीचक्रधर स्वामी यानंा स्पष्ट कल्पना होती. ते आपल्या हशष्ट्यानंा सारं्त 
असत, “आता आमच्यासाठी राजाकडून पालखी येईल. ते देवहर्रीस घेऊन जातील आहि खाबंी पूजा करतील. हे 
भाकीत स्वामी बलेापूरला सहा महीने असताना अघूनमघून करीत असत.हे आता उत्तरापंथे हनघून जािार अशी 
जािीव झाल्याम ळे एक हशष्ट्य त्यानंा म्हिाले होते की आपि राजाची दाडंी येण्यापूवीच देशातंर कराव.े तसे पळून 
जाण्यासाठी त्यानंा कोिताही अडथळा नव्हता.भरपूर वळे होता. परंत  स्वामी म्हिाले होते, “तसा जािार नाही. 



बोल लावनू जाईल.’ स्वामींना कमगठ धमगवडे्याचं्या कू्रर कटाची पूिग कल्पना होती तरीही तो धैयगधर पळून जाऊन 
स्वतःचा जीव वाचहवण्याची संधी असूनही देशातंर करून रे्ला नाही. 

 
बेलापूरच्या शवेटच्या सहा महहन्यात त्यानंी रातं्रहदवस आपले मौहलक आध्यास्त्मक पाठ हशकहविे स रू 

ठेवले होते. स्वामींच्या ब्रह्महवद्दा हशकहवण्याचा अखंड ज्ञानयज्ञ बलेापूरास स रू होता. बलेापूरच्या स्मृती जपिारे 
हतथले ओटे स्वामींच्या ज्ञानयज्ञाची स्मृती जपतात तशीच त्याचं्या धैयाची साक्ष देतात. 

 
एके हदवशी सायंकाळी खरेच एक पालखी आली. पालखीसोबत बरेच पाईक राऊत होते.त्यावळेी स्वामींचे 

सोबत नार्देवाचायग आहि इतर हशष्ट्यर्ि हास्य हवनोद करीत बसलेले होते. दाडंी आलेली पाहून स्वामी म्हिाले, 
‘पाहा आमचे साठी राजाची दाडंी आली आहे. 

 
एक म ख्य पाईक राऊत स्वामीसमोर आला आहि प्रिाम करून म्हिाला, ‘महाराज! आपिासंाठी राजानी 

ही दाडंी पाठहवली आहे.आपि हवराहजत होऊन देवाहर्रीस चलावजेी!”  
 
स्वामींची तयारी होतीच. मनाने ते केव्हाच या दाडंीयाते्रस हनघाले होते.ही त्याचंी अंहतम यात्रा होती. ती 

अंतहीन यात्रा राजाच्या दाडंीत बसून तयार होिार होती. सोबत स्वामींचे परमभक्त हशष्ट्य श्री नार्देवाचायगही 
दाडंीचा दाडंा धरून चालू लार्ले होते. रस्त्यात खोकर आहि भोकर नावाच्या र्ावी दाडंी थाबंहवण्यात आली होती. 

 
रात्रौ भारं्सी नावाच्या स्थानी ‘हनर् गडर्ृहात’ दाडंी थाबंहवण्यात आली. पहाटे-पहाटे प न्हा ही दाडंीयात्रा 

स रू झाली. दाडंीवर झ लीचे कापड टाकलेले होते. आत कोि आहे ते हदसू नये याची काळजी घेण्यात आली होती. 
 
ही दाडंी सकाळी देवहर्रीच्या हवजयस्तंभाजवळ नेण्यात आली.तेथे स्तंभाजवळ राजे रामदेव आहि प्रधान 

हेमाद्री उभे होते. 
 
राजाला स्वामींचे हदव्य रूप हदसू नये. त्याचें वधेक व्यहक्तमत्वाचे लोभस दशगन राजाला होऊ नये म्हिनू 

पालखीवर कापडी झ लीसारखे आच्छादन टाकले होते.त्या आच्छादनातून स्वामींच्या पायाचा आंर्ठा बाहेर हदसत 
होता.तो नजरेस आल्याबरोबर राजा रामदेव म्हिाला, ‘र्ोसाहवयाचंा आंर्ठा एवढा बरवा तर र्ोसावी हकती बरवा 
असेल!’ 

 
राजाचा हा उत्स्िूतग उद्गार ऐकून हेमाद्रीच्या पोटात भीतीचा र्ोळा उठला.राजाने दांडीवरचे आच्छादन 

काढण्याची आज्ञा हदली तर श्रीचक्रधराचें हदव्य रूप नजरेस भरेल. त्या वधेक व्यहक्तमत्वाचे दशगनाने हा नक्कीच 
प्रभाहवत होईल. तसे झाले तर मर् हा राजा आपले काहीही ऐकिार नाही. या भीतीपायी हेमाद्रीने दाडंी वाहकानंा 
आज्ञा हदली, ‘न्या ओखटे करा’ या आजे्ञप्रमािे दाडंी घेऊन दाडंीवाहक प ढे जाऊ लार्ले.  

 
तेव्हा शोकाक त नार्देवाचायाने स्वामींना अत्यंत काक ळतीने म्हटले,  
 
“प्रवृत्ती भरं्ावी जीः राजाला सारं्ाव ेमहाराज! नार्देवाचायाचे हे शब्द बाहेर पडत होते तेव्हा एका पाईकाने 

नार्देवाचायांना काठीने हािून बाजूस सारले. नार्देवाचायग दाडंीपासून दूर जाऊ लार्ले. तेव्हा स्वामी त्यानंा 
म्हिाले ‘थोडे थाबंा हो नार्देव! नवल एक पहाल. प न्हा संबधं देईजैल.” स्वामींचे हे शब्द ऐकायला नार्देव तेथे 



थाबंले नाही. थाबंू शकले नाहीत. ते म्हिाले, ‘ना राहाव!े न सहाव ेहो स्वामीराया!” हे स्वामींनी ऐकलेले नार्देवाचें 
शवेटचे शब्द होते. दोघे एकमेकापासून द रावले होते. स्वामींची दाडंीयात्रा प ढे हनघून रे्ली होती. हीच त्याचं्या 
अंहतम याते्रची क्लेशदायी वाता घेऊन नार्देवाचायग द ःखी अंतःकरिाने हमळेल त्या वाटेने हनघाले होते. स्वामींचा 
हवरह त्यानंा ‘न सहाव’े असा होता. 

 
द सरे हदवशी त्यानंा प न्हा स्वामींची वाता सारं्िारा एक स हृद भेटला. पाल्हाडाहंर्या हे त्याचे नाव! तो 

राजाचा सेनापती होता. तो नार्देवाचायांना सारं्ू लार्ला.– 
 
आम्हाला आज सकाळी स्वामींचे दशगन झाले. मी त्यानंा हवचारले, ‘आम्ही ऐकले होते की त मचे ओखटे 

केल्या रे्ले. हे ऐकले ते सत्य की हमथ्य?” 
 
त्यावर स्वामी म्हिाले, ‘देहखले ते साच की ऐहकले ते साच.” 
“देहखले ते साच”- पाल्हाडाहंर्या. 
त्यावर स्वामींनी हसत हसत म्हटले, 
“देहखले तेही साच अन् ऐहकले तेही साच.” 
 
येथे ‘ऐकले’ तो इहतहास होता.देहखले ते वतगमान होते.इहतहासापेक्षा वतगमान अहधकच ‘साच’असते. 

पाल्हाडाहंर्याची ही साक्ष प्रत्यक्षदशीची हवश्वसनीय साक्ष होती.ती ऐकून नार्देवाचायाना स्वामी उत्तरापंथे रे्ल्याची 
खात्री पटली. तेवढ्यात पाल्हाडाहंर्याने त्यानंा स्वामी याच रस्त्याने रे्ल्याचे एक हचन्ह दाखहवले. स्वामी तांबलू 
खात असत. त्या ताबंूलाची ताजी हपके या रस्त्यावर पडलेली होती. त्याचा प्रसाद घेऊन नार्देवाचायग स्वामींचे 
शोधासाठी प ढे हनघाले. 

 
प ढे प न्हा त्यानंा कापडाचे व्यापारी उत्तरेकडून येतानंा हदसले. त्यात महदाहयसाचें भाचे होते. ते म्हिाले, 

आम्हासं स्वामींचे घाटावर दशगन झाले. ते उत्तरेकडे जात होते. ही द सरी साक्ष ऐकून नार्देवाचायग त्याचें शोधासाठी 
व्याक ळ होऊन हरध्दपूरच्या हदशनेे चालू लार्ले. त्याचंी ही हवरहावस्था त्याचं्या खाण्याहपण्याचे भान हरवनू रे्ली 
होती. ते घाट ओलाडूंन दरे दरक टे शोधात प ढे प ढेच जात राहहले. 

 
स्वामींचे देहतः येथून जािे हे नार्देवाचायासाठी आत्यहंतक क्लेशदायी होते. त्या हवरहाने नार्देवाचायग 

पोळत होते. स्वामींचे देहतः जािे महाराष्ट्रातून ज्ञानप्रकाशाचे मालविे होते. त्या करचरिवत ज्ञानसूयाचा आस्त 
क्लेशदायी होता. म्हिून आचायग वडे्यार्त त्याचं्या शोधासाठी हनघाले होते. 

 
असा ज्ञानसूयाच्या अस्त हकतीही क्लेशदायी असला तरी तो जर्ाच्या इहतहासाने हकतीतरी वळेा पाहहला 

आहे. रूढ हवचाराचं्या मूढ मतीने सत्याथग प्रकाशाच्या अनंत ज्योती सतत मालहवलेल्या आहेत. ज्यानंी सत्याथग 
सूयाकडे बोट दाखहवले त्याचंी बोट करपली, जळाली. सॉके्रटीसाने सत्याथग स याचे दशगन घडहवण्याचा प्रयत्न केला 
होता. त्याला हवषाचे पेल्यात ब डवनू संपहवण्यात आले. देवाच प त्र म्हिहविारा जेरूसलेमचा प्रकाशयात्री येश ू
देवाच्या बारे्तील ज्ञानाची िळे लोकानंा वाटायला हनघाला होता. त्या देवदूतास स ळावर चढहवण्यात आले. 
भारतातही अनेक प्रकाशयाहत्रकानंा दया न दाखहवता मारण्यात आले हा इहतहास आहे. 

 



साडेसातश ेवषापूवी श्रीचक्रधरानंी तर ज्ञानाचा सूयग हातात घेऊन अज्ञानाधंःकार दूर करण्याचा प्रयत्न स रू 
केलेला होता. त्यानंी स्वीकारलेले हरपाळदेवाचे पहतत शरीर आमच्यातून उत्तरापंथे हनघून रे्ले असले तरी त्यानंी 
मारे् ठेहवलेला वचनरूप परतत्वाचा प्रकाश आमच्या उध्दारासाठी अक्षय आमच्या जवळ आहे. 

 
कधीही न मावळिारा ज्ञानसूयाचा हा हचराय  अवतार सदैव आमचे सहन्नध राहिार आहे. त्यास हवनम्र भाव े

लक्षलक्ष दंडवत प्रिाम. 
 
 

**** 


