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श्री. चव. पा.ं देऊळर्ावकर यारं्नी संपाचदत केलेली “पू. स्वामी रामारं्नदतीथग यािंी दैरं्नचदर्नी” 
स्वामीजींच्या चविारािंा, प्रर्ल्भ िंितर्नािा ममूल्य ठेवा आहे. या दैरं्नचदर्नीत स्वामीजींच्या शालीर्न व म्टपपलूै 
व्यक्ततमत्त्वािा, खंबीर रे्नतृत्त्वािा, त्याचं्या मंतरंर्ािा आचि प्राम ख्यारे्न चर्निःस्वाथग ब द्धीरे्न, देशपे्रमारे्न पे्रचरत 
होऊर्न केलेल्या चवचवध कायांिा आढावा आहे. म्हिूर्नि ही दैरं्नचदर्नी वािकारं्ना उच्च चविारसरिीसाठी 
पे्ररिादायी तर ठरेलि, परंत  तरुि चपढीत, र्नवय वकातं समपगिािी भावर्ना चर्नमाि करूर्न त्याचं्यात 
पचरवतगर्न घडवरू्न आिू शकेल यािी मला खात्री आहे. 
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SWAMI RAMANANDA TIRTHA MEMORIAL COMMITTEE 
110-342, Swami Ramananda Tirtha Marg, Begumpeth, Hyderabad 16, A. P. Ph. 776 17 58, 
776 09 50 
 
Chairman P. V. Narsimha Rao 

 Former Prime Minister 

  

Secretary Padma Vibushan 
 Govinddas Shroff 

  

Treasurer A. V. R. Krishna Murthy 
 

It is matter of great pleasure for me to go through the diary of Pujya Swamiji. This is a 
rare treasure of inspiration and reflection. Swamijiʼs personality and spirit of service are vividly 
reflected in the pages of the diary. 

 
I am sure those who read it will get deep insights in high thinking. It can transform the 

youth and create a sense of devotion in them. I congratulate Sri Amrut Rao Deshmukh for 
handing it over the Maharashtra State Sahitya and Sanskruti Mandal for publishing. 

 
Dt. 22nd January 2000. P. V. Narsimha Rao. 
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पू. स्वामीजींिी दैरं्नचदर्नी मला वािायला चमळाली यािा मला खूप आरं्नद होतोय. स्फूतीिा व 
िंितर्नशीलतेिा हा मर्नमोल ठेवा आहे. या दैरं्नचदर्नीच्या पार्नापार्नातूंर्न पू. स्वामीजींिे व्यक्ततमत्त्व आचि 
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सेवाप्रवृत्तीिे मर्दी स्प्टप दशगर्न घडते. जे कोिी ही दैरं्नचदर्नी वाितील त्यांर्ना उच्च चविारािंी सखोल दृ्टपी 
प्राप्त होईल; तरुिामध्ये पचरवतगर्न घडूर्न आिूर्न चर्नष्ठेिी व समपगिािी भावर्ना चर्नमाि होईल. 

 
श्री. ममृतराव देशम खारं्नी ही दैरं्नचदर्नी प्रकाचशत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि 

संस्कृती मंडळाच्या स्वाधीर्न केली याबद्दल मी त्यािें मचभरं्नदर्न करतो. 
 
चदर्नाकं २२ जारे्नवारी २०००. पी. व्ही. नरकसह राव 
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णनवेदन 
 

मराठवाड्याचे स्वातंत्र्यसेनानी : स्वामी रामानंदतीर्थ 
 

आज महाराष्ट्रािा मचवभाज्य भार् मसलेल्या मराठवाड्यावर स्वातंत्र्यपूवग काळात चकत्येक वष े
चर्नजामी राजवट होती. ही राजवट धमांध, ज लमी व मत्यािारी होती. बह संख्य प्रजा िंहदू मसली तरी 
त्यारं्ना र्ना धमगस्वातंत्र्य होते, र्ना चविारस्वातंत्र्य होते. मक्स्मता हा शब्द या राजवटीत मोडीत चर्नघालेला 
होता. चवशषेतिः रझाकाराचं्या काळात प्रजा या मन्यायाला, मत्यािाराला वैतार्लेली होती. या राजवटीत 
प्रजेिी उमी, प्रजेिा ह ंकार दबला-दाबलेला होता. या दबल्या-दाबलेल्या उमीला, ह ंकाराला म ततरूप 
देण्यािे काम मराठवाड्यातल्या ज्या महर्नीय व्यततींर्नी केले, त्यामध्ये स्वामी रामारं्नदतीथग हे मग्रभार्ी होते. 

 
स्वामीजींर्नी चलचहलेल्या या रोजचर्नशीतूर्न त्याचं्या चवकचसत होत रे्लेल्या व्यक्ततमत्त्वािे दशगर्न जसे 

आपल्याला होते त्याप्रमािेि मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यािी साद्यतं माचहती या रोजचर्नशीतूर्न चमळते. या 
दृ्टपीरे्न स्वामीजींच्या या रोजचर्नशीिे चवशषे महत्त्व आहे. 

 
स्वामीजींिे चशष्ट्य ममृतराव देशम ख यारं्नी ही रोजचर्नशी चजज्ञासू वािकासंाठी उपलब्ध करूर्न 

चदल्याबद्दल तसेि श्री. चव. पा.ं देऊळर्ावंकर यारं्नी या रोजचर्नशीवर आवश्यक ते संस्कार करूर्न ती 
प्रचसद्धीसाठी महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मडंळाला चदल्याबद्दल मंडळ या उभयतािें आभारी 
आहे. 
 
 रा. रं. बोराडे, 
 मध्यक्ष, 
चदर्नाकं ८ ऑर्स्ट २००१. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ. 
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ऋिणनदेश 
 

पूज्य स्वामी रामारं्नदतीथग हे महार्न योर्ी प रूष होते.र्न सते ते योर्ी र्नव्हते, तर एक थोर राजकारिी 
होते. 

 
“जर्ाच्या कल्यािा संताच्या चवभतूी” या त काराम महाराजाचं्या उततीप्रमािे ते श्रेष्ठ संतही होते. 

हैदराबाद संस्थार्नातील चर्नजामाच्या एकतंत्री ज ल मी राजवटीम ळे व रझाकारारं्नी िालचवलेल्या मचर्नबधं 
मत्यािार, िंहसािारादी दहशतवादी कृत्यामं ळे संस्थार्नातील जर्नता त्रस्त झाली होती. मशा वळेी पूज्य 
स्वामी रामारं्नदतीथांर्नी जर्नतेिे रे्नतृत्व करूर्न हैदराबाद म क्तत संग्रामािे रििंशर् फ ं कले. जर्नतेरे्न प्रिडं 
आंदोलर्न उभे केले. लढा यशस्वी झाला. हैदराबाद संस्थार्न िंहदी संघराज्यात चवलीर्न झाले. संस्थार्नात 
लोकशाही राजवट आली. मशा रीतीरे्न पू. स्वामीजी हैदराबाद म क्तत संग्रामािे सरसेर्नार्नी म्हिूर्न प्रचसद्ध 
झाले. पि मूळात ते चवरतत व खरे संन्यासी होते. रं्नद वशंािी व तेथील ममात्य आयग िाितय यािंी कथा 
सवग पचरचित आहे. रं्नदक ळािा चर्निःपात करूर्न मर्धभमूीला म तत करण्यािी प्रचतज्ञा िाितयारे्न खरी करूर्न 
दाखचवली. पि तो शवेटपयंत झोपडीति राचहला. तसेि पू. स्वामी रामारं्नदतीथग यारं्नी आपली राजकीय 
भचूमका मत्यतं चबकट पचरक्स्थतीला तोंड देत मोठ्या धैयारे्न पार पाडली. पि थोड्याि चदवसात त्यारं्नी 
चवरतती स्वीकारली. राजकारिातूर्न चर्नवृत्त होऊर्न ते शाचंत आश्रमात राहायला रे्ले. 

 
मशा रीतीरे्न चर्नवृत्त झाल्यारं्नतर इ.स. १९६६-६७ च्या दरम्यार्न पूज्य स्वामीजींर्नी मला म द्दाम 

बोलावरू्न घेतले. पूवीपासूर्न त्यािंा माझ्यावर चवशषे लोभ होता. त्याि आक्त्मयतेरे्न आपि चलचहलेली 
दैरं्नचदर्नी व इतर चलखाि मसलेल्या वह्या त्यारं्नी माझ्या स्वाधीर्न केल्या. वास्तचवक ते सारे हस्तचलचखत 
पूवीच्या काळासंबधंीिे आहे. आपल्या चवद्याथी दशपेासूर्न ते संन्यास दीक्षा घेतल्यारं्नतरच्या काही 
काळापयंतच्या घटर्नािंी र्नोंद त्यारं्नी त्याि काळात करूर्न ठेचवली होती. 

 
माझे ि लत बंधू श्री. व्यंकटेश मण्िा व श्री. मरं्नतराव यारं्नी १९२०-२१ मध्ये एक राष्ट्रीय शाळा 

चहप्पररे् येथे स रू केली होती. तेथे माझे ि लत बंधू श्री. मरं्नतराव काकाि प्रम ख होते. त्यारं्नी तेथे 
देशसेवलेा सवगस्व मपगि करू इक्च्णिा्या ध्येयवादी मंडळींिा एक संघ स्थापर्न केला होता. मरं्नतराव 
काकाचं्या ममोघ वततृत्वारे्न ती मंडळी प्रभाचवत झाली होती. त्या मंडळींर्नी संघ कायाला वाहूर्न घेण्याच्या 
प्रचतज्ञा घेतल्या होत्या. त्या मंडळींमध्ये पू. स्वामीजी, श्री. बाबासाहेब पराजंपे, आदी पन्नास-साठ व्यततींिा 
समावशे होता. 

 
पूज्य स्वामीजी चवरतत व आध्याक्त्मक वृत्तीिे मसल्याम ळे शाळेत चबर्न पर्ारी काम करीत होते. 

त्यारं्नतर शाळेतूर्न पैसे र्न घेता चभक्षादेंहीिे व्रत त्यारं्नी स्वीकारले. मसे करीत १९३२ च्या जारे्नवारीत 
संक्रातीच्या श भम हूतावर त्यांर्नी सनं्यास दीक्षा घेतली. त्या काळात पूज्य स्वामीजी रे्नहमी आपल्याबरोबर 
मला चभके्षला घेऊर्न जात मसत. आम्ही चभके्षिे मन्न आरं्नदारे्न सेवर्न करीत होतो. 

 
मशा रीतीरे्न पूज्य स्वामीजींच्या सहवासात मला रे्नहमी राहता आल्याम ळे त्यािें माझ्यावर चवलक्षि 

मचितीय पे्रम जडले ते कायमिेि. ते प ढेही मला कधी चवसरले र्नाहीत. मी चशकूर्न मोठा व्हाव ेमशी त्यािंी 
मर्नोमर्नी इच्णा होती. मी मरॅीक पास झाल्यारं्नतर माझ्या प ढील चशक्षिासाठी हरत्हेरे्न प्रयत्र्न करण्यािे व 
शतयतो आर्थथक मदत देण्यािे त्यारं्नी आश्वासर्न चदले. मत्यंत कळकळीरे्न पत्रािारे त्यारं्नी माझे मार्गदशगर्न 
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केले. पि माझ्या घरिी खाजर्ी व आर्थथक पचरक्स्थती मचतशय चबकट मसल्याकारिारे्न र्नाईलाजारे्न मला 
सरकारी र्नोकरी धरावी लार्ली होती. तेव्हा पू. स्वामीजींच्या मपेके्षप्रमािे मी प ढील चशक्षि घेऊर्न पदवीधर 
होऊ शकलो र्नाही हे माझे द भाग्य आहे. 

 
पि ज्यामथी, पू. स्वामीजींर्नी मला प्रत्यक्ष बोलावरू्न घेऊर्न स्वतिः चलचहलेले आत्मिचरत्र व इतर 

चलखाि मत्यतं आक्त्मयतेरे्न माझ्या स्वाधीर्न केले. त्यामथी, त्यािंा प्रसाद म्हिूर्न मी ते स्वीकारले, एवढेि 
र्नव्हे तर तो सवग हस्तचलचखत मजकूर णापूर्न प्रकाचशत करिे हे माझे कतगव्यि आहे मसे समजूर्न ते णापूर्न 
काढण्यािा चर्नधार मी केला. 

 
पि माझी आर्थथक पचरक्स्थती चबकट मसल्याकारिारे्न बरीि वष े ते मी प्रकाचशत करू शकलो 

र्नाही. पि ते सवग चलखाि चकत्येक वषांपासूर्न मत्यंत काळजीपूवगक स रचक्षत चठकािी जपूर्न ठेवले ते सवग 
प्रकाचशत करण्यािा मार्ग शोधीत मसता “प्रयत्र्नातंी परमेश्वर” या म्हिीप्रमािे एक योर् ज ळूर्न आला. 
महाराष्ट्रािे माजी म ख्य मंत्री सन्मार्नर्नीय श्री. स धाकरराव र्नाईक एका कायगक्रमासाठी हैदराबादला आले 
होते. त्यारं्ना मी भेटलो. पू. स्वामीजींिे आत्मिचरत्र व इतर हस्तचलचखत मजकूर त्यारं्ना दाखचवला व ते सवग 
प्रकाचशत करण्यासाठी आर्थथक सहाय य करण्यािी चवरं्नती केली. त्यारं्नी पू. स्वामीजींचवषयी खूप आदर 
दाखचवला व ते सारे प्रकाचशत करण्यासाठी लार्िारा एक लाख रुपयािंा चर्नधी देण्यािे मला त्यारं्नी 
आश्वासर्न चदले. 

 
त्यारं्नतर थोड्याि चदवसारं्नतर पू. स्वामीजींिी दैरं्नचदर्नी व इतर चलखाि प्रकाचशत करण्यािे काम 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाकडे सोपचवले. त्याप्रमािे कळचवलेही. मशा रीतीरे्न मार्नर्नीय 
श्री. स धाकरराव र्नाईकारं्नी पू. स्वामीजींच्या हस्तचलचखताबंद्दल आस्था दाखचवल्याम ळे प्रकाशर्नाच्या 
कायास प्रोत्साहर्न चमळाले. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळािे त्यावळेिे मध्यक्ष डॉ. य. चद. फडके 
यारं्नी ते चलखाि प्रचसद्ध करण्यािी जबाबदारी स्वीकारली. याबद्दल माजी म ख्य मंत्री श्री. स धाकरराव 
र्नाईक व डॉ. य. चद. फडके यािंा मी मचतशय ऋिी आहे. त्यारं्नी हाती घेतलेले काम मंडळािे रं्नतरिे 
मध्यक्ष श्री. द. मा. चमरासदार यारं्नी मचतशय चिकाटीरे्न पूिग केले याबद्दल मी श्री. चमरासदार यारं्ना 
मर्निःपूवगक धन्यवाद देतो. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि ससं्कृती मंडळािे सध्यािे मध्यक्ष डॉ. स रेश 
िादशीवार यारं्नी या कामी खूपि लक्ष घातले. याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 

 
तसेि प्रा. चव. पा.ं देऊळर्ावकर यारं्नी त्या दैरं्नचदर्नीिे व मन्य हस्तचलचखतािे संपादकीय कायग 

मत्यंत पचरश्रमारे्न व यशस्वी रीतीरे्न पार पाडले याबद्दल मी त्यािंा मत्यंत आभारी आहे. 
 
तसेि प्रा. चव. पा.ं देऊळर्ावकरारं्नी सवग हस्तचलचखतािें संपादकीय कायग मोठ्या पचरश्रमारे्न पार 

पाडले. एवढेि र्नव्हे तर पू. स्वामीजींिे चर्नकटवती सहकारी व भारतािे माजी पंतप्रधार्न मार्नर्नीय श्री. पी. 
व्ही. र्नरिंसहराव यािंा श भसदेंशही प्राप्त करूर्न घेतला. याबद्दल मी मान्यवर श्री. पी. व्ही. र्नरिंसहराव यािंा 
मत्यंत ऋिी आहे. कारि तो संदेश चमळवावा मशी माझी फार चदवसापंासूर्निी तीव्र इच्णा होती. ती 
इच्णाही श्री. देऊळर्ावकरारं्नी पूिग केली. याबद्दल मी त्यािंा मत्यतं आभारी आहे. 
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मशा प्रकारे माझ्याजवळ जपूर्न ठेवलेले पू. स्वामीजींिे चलखाि प्रकाचशत करण्यािे माझे स्वप्र्न 
साकार होऊर्न माझे जीवर्न साथगक झाले या भावरे्नरे्न मोठ्या आरं्नदारे्न माझे कृतज्ञतेिे बोल पू. स्वामीजींच्या 
िरिी मपगि करूर्न त्याचं्या पावर्न स्मतृीस मत्यंत र्नम्रतापूवगक वदंर्न करतो. 
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सपंादकीय णनवेदन व पूज्य स्वामीजींचा अल्प जीवनपट 
 

पू. स्वामी रामारं्नदतीथग यािें एक चवद्याथी श्री. ममृतराव देशम ख याचं्याजवळ पू. स्वामीजींर्नी 
आपल्या दैरं्नचदर्नीच्या दोर्न वह्या चदल्या होत्या. त्या वह्यातंील पू. स्वामीजींिे णोटेसे आत्मवृत्त प्रकाशात 
येण्यािा योर् महाराष्ट्र राज्य, साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाच्या प्रोत्साहर्नारे्न येत आहे ही आरं्नदािी र्ो्टप. 
त्या दैरं्नचदर्नीच्या सपंादर्नािे काम माझ्यावर सोपचवल्याबद्दल मी साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािा मत्यंत 
ऋिी आहे. चवशषेतिः मंडळािे त्यावळेिे मध्यक्ष डॉ. य. चद. फडके यािंा मी मत्यंत आभारी आहे. त्यािे 
कारि या दैरं्नचदर्नीच्या आरंभी मी चलचहलेले चर्नवदेर्न व पू. स्वामीजींिा जीवर्नपट हा भार् मी त्यारं्ना वािरू्न 
दाखचवतार्ना त्यारं्नी तो काळजीपूवगक ऐकूर्न समाधार्न व्यतत केले होते. 

 
ही दैरं्नचदर्नी मोठी वैचशष्ट्यपूिग आहे. दोर्न वह्यातूंर्न आहे. बरािसा भार् इंग्रजीतूर्न चलचहलेला आहे. 

काही भार् मराठीत आहे. इंग्रजी लेखर्नािा मी मराठीत मर्न वाद करूर्न तो सलर् एकत्र ज ळचवला आहे. 
मथात मूळ मराठी लेखर्नाला जोडूर्नि त्या मराठी मर्न वादािा क्रम लावला आहे. त्याम ळे वािकारं्ना ही 
दैरं्नचदर्नी मराठीत सरळ वािूर्न पू. स्वामीजींच्या जडिघडिीिा मार्ोवा घेता येईल. चजज्ञासूंच्यासाठी 
इंग्रजी लेखर्नही शवेटी पचरचश्टप म्हिूर्न जोडले आहे. त्याम ळे मूळ इंग्रजीतील वैचशष्ट्यपूिग शलैीिा 
वािकारं्ना आस्वाद घेता येईल. 

 
आपल्या दैरं्नचदर्नीच्या आरंभीि पू. स्वामीजींर्नी महात्मा र्ाधंींच्या ‘सत्यािे प्रयोर्’ (My 

experiments with Truth) या आत्मवृत्तातील मरे्नक उतारे उद धृत केले आहेत. म ळात त्यारं्नी त्या 
उता्याप ढे पार्नािे आकडे चदले आहेत. पू. स्वामीजींर्नी आत्मवृत्तािी ज र्नी प्रति (१९२७ मधील) वािली 
मसिार. त्यारं्नतर महात्मा र्ाधंी जन्म शताब्दीचर्नचमत्त र्नवजीवर्न पक्ब्लिंशर् हाऊस, महमदाबाद-१४ या 
संस्थेरे्न ‘महात्मा र्ाधंींिे चर्नवडक गं्रथʼ (The selected works of Mahatma Gandhi) या गं्रथमालेत 
प्रचसद्ध केलेले पचहले दोर्न खंड त्याचं्या आत्मवृत्तािेि आहेत. मी या प स्तकातूंर्नि ते उतारे शोधूर्न काढले 
आहेत. या र्नव्या आवृत्तीतील पृष्ठसंख्या पू. स्वामीजींर्नी चदलेल्या पृष्ठसंख्येशी ज ळत र्नाही. म्हिूर्न त्या 
उता्याप ढील पृष्ठसंख्येरे्न वािकारं्नी ब िकळ्यात पडण्यािे कारि र्नाही. ज्यारं्ना मूळिे उतारेि वािावयािे 
मसतील त्यार्नी कृपया The selected works of Mahatma Gandhi या मालेतील Vol. Ⅰ (खंड पचहला) व 
Vol. Ⅱ (खंड द सरा) या प स्तकातंील प ढील पारे्न वािावीत. पचहल्या खंडातील Introduction (प्रस्तावर्ना) 
पारे्न ⅩⅨ, ⅩⅪ, ⅩⅩⅡ, ⅩⅩⅢ त्याि खंडातील पारे्न ८४, १३०, पार्न २९४, ३०८, ३०९, ३१३. 

 
प ढे प न्हा त्याि माचलकेतील द स्या खंडातील प ढील पारे्न ४०६, ४१०, ४४४, ४५३, ४६१, ४७३, 

४७८, ४९१, ५१२, ७५२ ते ७५४ वािावीत. श्री. श्रीमन्नारायि मग्रवाल यारं्नी या खंडािें संपादर्न १५ ऑर्स्ट 
१९६८ मध्ये केले आहे. 

 
महात्मा र्ाधंींिे हे उतारे पू. स्वामीजींर्नी ब चद्धप रिःस्सरि येथे उद धृत केल्यासारखे चदसतात. 

महात्मा र्ाधंींच्या ‘सत्याच्या प्रयोर्ातʼ व्यतत झालेल्या चविारािंा पू. स्वामीजींवर चकती पचरिाम झाला 
होता हे त्यावरूर्न स्प्टप होते. तसेि प ढे पू. स्वामीजी व लखर्नौिे पू. आर. एस. र्नारायिस्वामी याचं्यामधील 
संवाद पू. स्वामीजींर्नी जवळजवळ जशाच्या तसाि चदल्यासारखा चदसतो. तो संवाद देण्यातही हाि उदे्दश 
चदसतो की, पू. र्नारायिस्वामीजींिी र् रूचर्नष्ठा, त्यािंी साधी राहिी, भगं्यापंासूर्न ते श्रेष्ठ उपदेशकापंयंत 
त्यारं्नी वठचवलेल्या भचूमका वाित मसतार्ना क िीही वािक प्रभाचवत झाल्याचशवाय राहिार र्नाही. पू. स्वामी 
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रामरं्नदतीथांर्नी तर त्याचं्याकडूर्नि संन्यास दीक्षा स्वीकारली होती. त्याम ळे त्याचं्या मर्नात पू. 
र्नारायिस्वामींच्या उदात्त जीवर्नाबद्दल आदरािी भावर्ना चर्नमाि होिे साहचजक होते. पू. 
र्नारायिस्वामींर्नीही पू. रामरं्नदतीथांर्ना (पूवाश्रमीच्या व्यंकटेश खेडर्ीकरारं्ना) तावरू्न स लाखूर्न घेऊर्नि 
चशष्ट्यत्व बहाल केले होते हे ध्यार्नात ठेवण्यासारखे आहे. व्यंकटेश खेडर्ीकरारं्ना मध्यात्मािा व 
पचरत्यार्ािा वारसा त्याचं्या वचडलाकंडूर्न लहार्नपिीि चमळाला होता. त्या वृत्तीिी जोपासर्ना होत रे्ली. 
महात्मा र्ाधंींच्या, स्वामी रामतीथांच्या, त्यािें पट्टचशष्ट्य पू. र्नारायिस्वामी व चहपारग्याच्या चशक्षिसंस्थेिे 
संिालक श्री. मरं्नतरावकाका क लकिी यारं्नीि श्री. व्यकंटेश खेडर्ीकरारं्ना सन्यास घेण्यािी पे्ररिा चदली. 
श्री. काका आरं्नदमूती महंत या र्नावारे्न ओळखले जात. श्री. काकारं्ना पू. रामारं्नदतीथग र् रू म्हिरू्न 
सबंोचधतात व स्वतिःला र् रूभतत म्हिवरू्न घेतात त्याम ळे ही दैरं्नचदर्नी केवळ चर्नयमािे पालर्न म्हिूर्न केलेले 
चलखाि र्नाही हे वािकाचं्या सहज ध्यार्नात येईल. त्यामध्ये एका साधकािी उन्नयर्नाच्या चदशरेे्न िाललेली 
वाटिाल जशी चदसते तशी मंतिःकरिािी चर्नमगलता, दैवीपे्रम, िरािर सृ्टपींशी एकरुप होण्यािा प्रामाचिक 
प्रयत्र्न या सवग दैवी र् िािंा प्रत्यय येतो. 

 
चहप्परर्ा येथे श्री. मरं्नतराव क ळकिींर्नी (काका) एक चवलक्षि मसे आध्याक्त्मक वातावरि 

चर्नमाि केले होते मसे चदसते. त्या वातावरिािा पू. स्वामीजी आपल्या दैरं्नचदर्नीत वारंवार उल्लखे करतात. 
एवढेि र्नव्हे तर काकारं्नी स्थापर्ना केलेल्या सत्संघात व त्याचं्या मतंवगत गळात प्रवशेि चमळाला र्नव्हता. 
त्याम ळे पू. स्वामीजी खूपि मस्वस्थ झालेले चदसतात. प्रवशे चमळावा म्हिरू्न त्यारं्ना खूप तळमळ लार्ली 
होती. त्यासाठी खूप प्रयत्र्नही त्यारं्नी केले. शवेटी आपली आंतचरक तळमळ काकारं्ना पत्रारे्न कळचवली. 
शवेटी क ठे पू. स्वामीजींर्ना प्रवशे चमळतो. 

 
श्री. काकाचं्या भोवती एक फार मोठे र्ढू वलय चर्नमाि झाले होते मसे मर्न मार्न करता येते. त्या 

वलयाम ळे तेथील सारा पचरसरि सम्मोचहत झाला होता (चहप्र्नोटाईज ड) मसे वाटते. पू. स्वामीजी त्याम ळे 
संपूिगपिे भारावरू्न रे्ल्यासारखे चदसतात. काकारं्ना ते प्रथम र् रु मार्नतात. देव मार्नतात व स्वतिःला 
र् रुभतत मारू्नर्न हे सारे चलखाि करतात. काकाचं्या मतंवगत गळात प्रवशे चमळाल्यारं्नतर ते स्वतिःला पूिगपिे 
चवसरूर्न जातात. शवेटी तर काकारं्ना “आई” म्हिूर्न सबंोधूर्न त्यारं्ना जे चलचहले ते वािूर्न सामान्य वािक 
ब िकळ्यात पडला तर त्यािे आश्चयग वाटण्यािे कारि र्नाही. त्या वािकाला हा सारा लचडवाळपिा म्हिजे 
मचतरेकी भाबडेपिा आहे मसे वाटण्यािी शतयता आहे. पि सा्या िरािर सृ्टपीशी एकरूप होऊ 
पाहिा्या साधकािी ती उच्चकोटीिी मवस्था मसते हे ध्यार्नात आले की, क िािीही शकंा दूर होऊ शकते. 
“जाव ेत्याचं्या वशंा तेव्हा कळे” हेि खरे. “दैवी प्रयोर्ािा एक र्नवा व मद भतू मर्न भव” हे प्रकरि वाित 
मसतार्ना आपल्याला महषी मरिंवद याचं्या (Life Divine—चदव्य चजवर्न) या प्रचसद्ध गं्रथात वािलेल्या 
मर्नाच्या मवस्थेिे चित्र आपल्यासमोर उभे राहते. त्यामध्ये (Mind and Super Mind) मार्नस व मचत मार्नस 
मसे विगर्न येते. पू. स्वामीजी चहप्परग्याच्या वातावरिात उच्च पातळीवर पोहोिल्यािे स्प्टप जािवते. 
म्हिूर्नि या दैरं्नचदर्नीत पू. स्वामीजींर्नी स्वतिःिे मर्दी पारदशी चित्र रेखाटले आहे. 

 
या दैरं्नचदर्नीत एका पार्नावर लखर्नौच्या प्रवासातील खिािे चटपि आहे. तेस द्धा मत्यंत बोलके 

आहे. सावगजचर्नक संस्थेत काम करिा्यारं्नी चकती काटेकोरपिे पैशािा उपयोर् करूर्न त्यािा पै म्  पैिा 
चहशोब कसा ठेवावा यािे हे चटपि म्हिजे प्रात्यचक्षकि समजायला हव.े 

 



 
अनुक्रमणिका 

एकूि ही दैरं्नचदर्नी मत्यतं उद बोधक आहे. मरे्नक दृ्टपींर्नी ती र्नवोचदत कायगकत्यांर्ना व सवग सामान्य 
वािकारं्ना मार्गदशगक ठरावी मशी मपेक्षा आहे. ही दैरं्नचदर्नी व पू. स्वामीजींिा प ढील प्रकरिात मी जो संपूिग 
जीवर्नपट चदला आहे त्यावरूर्न पू. स्वामीजींच्या आदशग व्यक्ततमत्त्वािा वािकाचं्या मर्नावर एक मचमट ठसा 
उमटला तर माझे श्रम कारिी लार्ले मसे मी समजतो. 

 
पू. स्वामीजींिी या चर्नचमत्तारे्न मल्पशी सेवा करण्यािी सधंी मला उपलब्ध करूर्न चदल्याबद्दल, श्री. 

ममृतराव देशम ख, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि ससं्कृती मंडळािे त्यावळेिे मध्यक्ष, डॉ. य. चद. फडके 
त्यािें सवग सहकारी यारं्ना माझे हार्थदक धन्यवाद. काही ताचंत्रक मडििींम ळे ही दैरं्नचदर्नी प्रकाचशत होऊ 
शकली र्नाही पि साचहत्य आचि संस्कृती मंडळािे सध्यािे मध्यक्ष प्रा. द. मा. चमरासदार यारं्नी चवशषे लक्ष 
घालूर्न ते काम हातावरे्ळे करण्यािा चर्निगय घेतला त्याबद्दल मी त्यािंाही मत्यंत आभारी आहे. 

 
पू. स्वामी रामारं्नदतीथग हे र्नाव आज इचतहासजमा झाले आहे. पि १९३७ ते १९६२ पयंत 

महाराष्ट्रात चवशषेतिः भतूपूवग हैद्राबाद संस्थार्नात तरी ते र्नाव सवांच्या िारं्ले पचरियािे होते. हैदराबाद 
संस्थार्नाला धमांध चर्नजामाच्या एकतंत्री ज लमी राजवटीच्या जोखडातूर्न म तत करण्यासाठी जो तीव्र लढा 
जर्नतेरे्न चदला, त्या ऐचतहाचसक लढ्यािे किखर रे्नतृत्व केले होते पू. स्वामी रामारं्नदतीथांर्नीि. एका 
मथारे्न पू. स्वामीजींर्नी िंहद स्थार्निे स्वातंत्र्य पूिग केले. एवढेि र्नव्हे तर हैदराबाद संस्थार्निा इचतहास व 
भरू्ोल दोन्ही पूिगपिे बदलूर्न टाकला. 

 
चकडचकडीत शरीरय्टपीच्या व पायारे्न मधू मसलेल्या एका सनं्याशारे्न िंहद स्थार्नच्या आध चर्नक 

इचतहासात फार मोठी महत्त्वपूिग कामचर्री बजावली. िंहद स्थार्नच्या स्वातंत्र्य लढ्यात म. र्ाधंींर्ना जे स्थार्न 
तेि हैदराबादच्या म क्तत सगं्रामात पू. स्वामी रामारं्नदतीथांर्ना आहे. शरीरारे्न द बळ्या, पि मर्नारे्न खंबीर 
मशा पू. स्वामीजींच्या राजकीय के्षत्रातील ऐचतहाचसक भचूमकेचवषयी थोडीबह त माचहती त्यारं्नी स्वतिः 
चलचहलेल्या Memoirs of Freedom Struggle in Hyderabad या इंग्रजी प स्तकातूर्न चमळू शकते. या 
प स्तकािे मराठी, तेलर्ू व कन्नड भाषातूंर्नही मर्न वाद प्रचसद्ध झाले आहेत. तसेि कै. श्री. मरं्नतराव 
भालेराव यारं्नी चलचहलेल्या पू. स्वामीजींच्या िचरत्रावरूर्नही पू. स्वामीजींच्या मसामान्य व्यक्ततमत्वािा 
पचरिय होऊ शकतो. पि एखाद्या व्यततीच्या मंतरंर्ािा खराख रा पचरिय करूर्न घेण्यासाठी त्या व्यततीरे्न 
चलचहलेली दैरं्नचदर्नी मचधक उपय तत ठरते. स दैवारे्न पू. स्वामीजींिी चवचश्टप कालखंडातील दैरं्नचदर्नी आज 
उपलब्ध झाली आहे. ती दैरं्नचदर्नी त्यारं्नी आपले पट्टचशष्ट्य श्री. ममृतराव देशम ख याचं्या हवाली केली होती. 
ती प ढेमारे् केव्हातरी प्रकाचशत व्हावी मशी स्वतिः पू. स्वामीजींिी इच्णा होती की र्नाही हे कळण्यास मार्ग 
र्नाही. श्री. ममृतरावारं्ना त्या दैरं्नचदर्नीच्या प्रकाशर्नासंबधंी त्यारं्नी काही सूिर्ना चदल्या र्नसण्यािी शतयताि 
मचधक चदसते. कारि सावगजचर्नक के्षत्रात कायग करिा्या एक दोर्न संन्याशाशंी माझा संबधं आला आहे. 
एखाद्या सभेत त्यािा पचरिय करूर्न देण्यािा प्रसंर्ही माझ्यावर आला आहे. त्यावळेी त्याचं्याकडूर्न त्या 
पूवाश्रमािी माचहती चमळचवण्यािा जेव्हा मी प्रयत्र्न केला तेव्हा त्या यचतवरारं्नी कटाक्षारे्न मसे साचंर्तले की, 
“माझ्या पूवाय ष्ट्याचवषयी काहीि सारं्ू र्नका व मला काही चविारूही र्नका.” 

 
एकूि सनं्याशािा पूवाश्रम हा लोकारं्ना समजू र्नये, मसाि जिू संकेत िंकवा मचलचखत चर्नयम 

मसावा मशी मी माझी समजूत करूर्न घेतली. पि श्री. ममृतराव देशम खारं्ना मात्र आपल्या स्वाधीर्न केलेली 
पू. स्वामीजींिी दैरं्नचदर्नी प्रकाचशत होऊर्न लोकाचं्या हातात पडावी मशी तीव्र उत्कंठा लार्रू्न 
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राचहल्यासारखी चदसते. कारि पू. स्वामीजींच्या चर्नकटवतीयापंैकी मरे्नकारं्ना त्यारं्नी ती दाखचवली व ती 
प्रकाचशत व्हावी मशी इच्णा त्यारं्नी व्यतत केली. 

 
त्याचं्या इच्णेला आज मूतग स्वरूप प्राप्त होत आहे. यािे श्री. ममृतरावारं्ना खूपि समाधार्न लाभत 

मसेल यात शकंाि र्नाही. ते योग्यि होय. ही दैरं्नचदर्नी घेऊर्न ते महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृचत 
मंडळाच्या मध्यक्षारं्ना भेटले. मंडळािे मध्यक्ष श्री. डॉ. य. चद. फडके यारं्नी स्वतिः ती पाचहली. मंडळाच्या 
मन्य सदस्यारं्ना ती दाखचवली. सवांच्या मर्न मतीरे्न ती मंडळातफेि प्रकाचशत करण्यािे ठरेल. हे कळताि 
श्री. ममृतरावारं्नी डॉ. य. चद. फडके यािें आभार मारू्नर्न मला ही आरं्नदािी वाता कळचवली. श्री. 
ममृतरावाचं्या चिकाटीरे्न िालचवलेल्या प्रयत्र्नास यश ऐकूर्न मलाही आरं्नद झाला. मी श्री. ममृतरावारं्ना 
मचभरं्नदर्नािे पत्र पाठचवले. 

 
योर्ायोर्ारे्न काही चदवसारं्नतर माझ्याकडे महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृचत मंडळाच्या 

चिटिीसाकंडूर्न एक पत्र आले. त्या पत्रािारे पू. स्वामीजींिी ही दैरं्नचदर्नी सपंाचदत करण्यािी जबाबदारी 
माझ्यावर सोपचवल्यािे कळचवण्यात आले. ते पत्र वािूर्न मला प्रथम आश्चयग वाटले. आरं्नदही झाला. या 
कामासाठी माझीि चर्नवड करण्यामारे् दोर्न कारिे मसावीत मसे मला वाटले. एकतर राजकीय के्षत्रात पू. 
स्वामीजींच्या मार्गदशगर्नाखाली काही काळ काम करण्यािे भाग्य मला लाभले होते. द सरी र्ो्टप म्हिजे पू. 
स्वामीजींर्नी इंग्रजीतूर्न चलचहलेल्या Memoirs of Freedom Struggle in Hyderabad या प स्तकािा मराठी 
मर्न वाद मीि केला आहे. इगं्रजी प स्तकाप्रमािे माझा मराठी मर्न वादही म ंबईच्या पॉप्य लर प्रकाशकारे्नि 
प्रकाचशत केला आहे. कारिे काही का मसेर्नात. ही दैरं्नचदर्नी संपाचदत करण्यािे काम माझ्यावर सोपवरू्न पू. 
स्वामीजींच्या साचन्नध्यात घालचवलेल्या काळातील स्मतृींर्ना उजाळा चमळण्यािी संधी महाराष्ट्र राज्य 
साचहत्य आचि संस्कृचत मंडळारे्न मला प्राप्त करूर्न चदली मसे मी मार्नतो. र्तकालातील घटर्नाचं्या 
आठविीरे्न मर्नाला एक आर्ळाि आरं्नद प्राप्त होत मसतो. तो आरं्नद मी मर्न भवत आहे. याबद्दल महाराष्ट्र 
राज्य साचहत्य आचि संस्कृचत मंडळाला माझे मर्निःपूवगक धन्यवाद! त्यावळेिे मध्यक्ष डॉ. य. चद. फडके 
यािंाही मी मत्यंत आभारी आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि ससं्कृचत मंडळाकडूर्न मळू दैरं्नचदर्नीिी मचधकृत फोटोस्टेट प्रत 

माझ्याकडे येण्यापूवीि श्री. ममृतरावाचं्या सौजन्यारे्न मी ही एक प्रत काढूर्न ठेवली होती. ती वािायलाही 
मी आरंभ केला होता. आता तर मचधक तपचशलात जाऊर्न ती वािण्यािी आवश्यकता चर्नमाि झाली. 
 
या दैनंणदनीचे स्वरूप 
 
या दैरं्नचदर्नीच्या दोर्न वह्या माझ्या हाती आल्या. एका वहीतील बरेिसे लेखर्न हे इंग्रजी भाषेतील आहे. 
सामान्यतिः शालेय चवद्याथी वापरतात तशा ८·५ʺ × ७·४ʺ मशा एतझरसाईज वह्यातं ही दैरं्नचदर्नी चलचहली 
आहे. शभंर पार्नाच्या दोर्न तीर्न वह्या एकचत्रत चशवल्यासारख्या चदसतात. काही चठकािी पार्नावर आकडे 
घातले आहेत. पार्नावर मी माझ्या सोयीच्या दृ्टपीरे्न क्रमवार आकडे घातले आहेत. एका वचहतील दैरं्नचदर्नी 
एकूि २९६ पृष्ठािंी आहे. द स्या वचहतील दैरं्नचदर्नी १११ पार्नािंी आहे. त्यारं्नी बरेिसे लेखर्न कार्दाच्या 
एका बाजूरे्न केले आहे. पचहल्या वचहत पचहल्याि पार्नावर वरच्या भार्ावर मधोमध ॐ हे मक्षर चलचहले 
आहे. त्याखाली प ढील मजकूर आहे:— 
 



 
अनुक्रमणिका 

“रामतीर्थ माझा देव आहे 
सेवा हा माझा धमथ आहे.” 

काका. 
“काका हा माझा देव आहे  
सेवा हा माझा धमथ आहे.” 

र् रुभतत. 
“As long as I live 
So long I learn” 

Vivekanand. 
“Struggle is the end of life.” 

Vivekanand 
 

वरील तीर्न उता्यावंरूर्न पू. स्वामी रामारं्नदतीथग याचं्या मंतरंर्ािा पचरिय करूर्न घेण्यास बरेि 
सहाय य होण्यासारखे आहे मसे मला वाटते. यािा प्रत्ययही दैरं्नचदर्नी वाितार्ना सहज येऊ शकतो. वरील 
उता्यारं्नतर त्यारं्नी महात्मा र्ाधंींच्या आत्मवृत्तातील मरे्नक उतारे आपल्या दैरं्नचदर्नीत चलहूर्न काढले 
आहेत. पचहल्या वचहतील पार्न ३ ते ४४ पार्नापयंत हे उतारे आहेत. ते उतारेस द्धा  त्याचं्या िंितर्नशील वृत्तीवर 
प्रकाश पाडिारे आहेत. 

 
ही दैरं्नचदर्नी पू. स्वामीजींच्या जीवर्नातील एका चवचश्टप कालखंडातील आहे. तो कालखंड त्याचं्या 

जीवर्नाला कलाटिी देिारा ठरला मसे म्हिता येईल. हा कालखंड आहे, इ. स. १९२९ ते १९३५ पयंतिा. 
या कालखंडापयंत येण्यासाठी आपिास त्याचं्या पूवाय ष्ट्यातही थोडेसे डोकाव े लारे्ल; त्या काळािाही 
मार्ोवा घ्यावा लारे्ल. म्हिजेि त्याचं्या आय ष्ट्यातील चर्नरचर्नराळ्या घटर्नािंी संर्ती लावता येईल. 
 

पू. स्वामीजींचा जीवनपट 
 

पू. स्वामीजींिे पूवाश्रमीिे र्नाव होते व्यकंटेश खेडर्ीकर. वचडलािें र्नाव होते भवार्नराव खेडर्ीकर; 
आईिे र्नाव होते यशोदाबाई. हे घरािे मूळिे चवजापूर चजल्ह्यातील खेडर्ी या र्ाविे. भवार्नरावािें चशक्षि 
त्या काळातील कन्नड सातवीपयंत. (व्हर्नातय लर फायर्नल) झाले होते. त्यावळेी ती सरकारी परीक्षा मसे. 
हे चशक्षि झाल्यारं्नतर चशक्षक होण्यासाठी तीर्न वषांिा प्रचशक्षिािा मभ्यासक्रम होता. हे चशक्षि सपंवरू्न 
भवार्नराव चशक्षक झाले. त्यािंी रे्नमिकू चवजापूर चजल्ह्यातील िंसदर्ी येथे झाली. खेडर्ीकराकंडे र्ाविे 
क लकिीपिही होते. सामान्यपिे क लकिीपि साभंाळिा्या क ट ंबािी आर्थथक क्स्थती बेताबेतािीि 
मसायिी. भवार्नरावािंी क्स्थतीही फारशी समाधार्नकारक र्नव्हती. पि भवार्नराव णके्क पजें करिा्या 
क लकण्यांपैकी र्नव्हते. प्रामचिकपिे आपले काम करिारे होते. मचतशय साचत्त्वक स्वभावािे, पापचभरू 
म्हिूर्न त्यािी ख्याती होती. याचशवाय त्याचं्या बाबतीत चवशषे उल्लेखर्नीय एक र्ो्टप होती ती म्हिजे त्यािंी 
वैराग्यशीलवृत्ती. 

 
जर्नरीतीप्रमािे भवार्नरावािंा योग्य वळेी चववाह होऊर्न ते र्ृहस्थाश्रमी बर्नले होते. पि 

संसारस खाकडे त्यािें पचहल्या पासूर्नि फारसे लक्ष र्नव्हते. वैवाचहक जीवर्नाकडे त्यारं्नी जिू पाठि 
चफरवली होती. ते आपल्या मध्यात्म साधरे्नत बह तेक मग्र्न मसायिे मसे त्यारं्ना जवळूर्न पाचहलेल्या काही 
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वृद्ध मािासाकंडूर्न कळाले. थोडतयात जवळ जवळ संन्यस्तवृत्तीरे्न ते रहात मसत. पि त्याचं्या मध्याक्त्मक 
र् रंूर्ना हे सारे कळल्यारं्नतर र् रंूर्नी त्यार्ना रीतसर संसार करीत मध्यात्म साधर्ना करण्यािा उपदेश केला. 
मसा संसार िालला मसतारं्ना भवार्नरावारं्ना सात मपत्ये झाली. पचहल्या दोर्न म ली (१) र्ंर्ाबाई, (२) 
यम र्नाबाई चतसरा म लर्ा (३) मण्िाजी. िौथी म लर्ी. (४) त ंर्ाबाई पािवा म लर्ा (५) व्यंकटेश. प न्हा 
सहावी म लर्ी (६) कमळाबाई व सातवा म लर्ा (७) भीमसेर्न. आपले िचरत्र र्नायक व्यंकटेश खेडर्ीकर हे 
भवार्नरावािें पािव ेमपत्य. आज त्यािे सर्ळ्यात धाकटे बंधू भीमराव खेडर्ीकर हे मंबाजोर्ाई येथे राहात. 
ते तेथील योरे्श्वरी रू्नतर्न चवद्यालय प्रशालेिे म ख्याध्यापक होऊर्न सेवाचर्नवृत्त झाले. त्या ससं्थेच्या 
व्यवस्थापक मंडळािे ते मध्यक्षही होते. द देवारे्न त्यािें दोर्न वषांपूवी चर्नधर्न झाले. 

 
व्यंकटेशिा जन्म ३ ऑतटोबर १९०३ मध्ये िंसदर्ी येथे झाला. व्यकंटेशच्या प्राथचमक चशक्षिास 

तसा िंसदर्ी येथेि आरंभ झाला. पि प ढे व्यकंटेशच्या ि लत्यारं्नी त्याला आपल्या बरोबर सोलाप रास रे्नले. 
त्याचं्या ि लत्यािें र्नाव रामराव होते. ते प्रथम रेल्वते र्नोकरी करीत होते. प ढे ते रेल्व ेकामर्ारािें प ढारी 
बर्नले. रामरावारं्नी व्यकंटेशला सोलापूर येथील र्नाथगकोट हायस्कूलमध्ये प्रवशे चदला. त्यावळेी ते एकि 
सरकारी हायस्कूल तेथे होते. 

 
िंसदर्ी येथे चशकत मसल्यापासूर्नि व्यकंटेश खेडर्ीकरात वचडलािंी चवरततवृत्ती चदसूर्न येऊ 

लार्ली. लहार्नपिीि वचडलारं्नी व्यंकटेशला “तू लग्र्न करूर्न घेिार का?” मसा प्रश्र्न चविारला होता. 
लरे्ि व्यंकटेशरे्न उत्तर चदले होते “र्नाही, कधीि र्नाही” आिखी एका प्रसंर्ी र्नदीकाठी बसलेल्या एका 
ध्यार्नस्थ संन्याशाप ढे तो जाऊर्न बसला. त्यािी समाधीमवस्था टक लावरू्न पाहात राचहला. थोड्या वळेारे्न 
संन्याशारे्न डोळे उघडूर्न व्यकंटेशकडे पाचहले मात्र. त ला काय पाचहजे आहे मसे सन्याशारे्न चविारताि 
लरे्ि व्यकंटेशरे्न आपले मर्नोर्त व्यतत केले. “मला त मच्यासारखे सनं्याशी व्हायिे आहे.” ‘तथास्त ’ मसा 
सन्याशारे्न आशीवाद चदला. बाळ व्यंकटेशािे हे स्वप्र्न प ढे १९३२ मध्ये साकार होऊर्न व्यंकटेशिे र्नामातंर 
झाले व ते स्वामी रामारं्नदतीथग बर्नले. व्यंकटेशपासूर्न स्वामी रामारं्नदतीथग पयंतच्या प्रवासािें टप्पे जािरू्न 
घेिे उद बोधक ठरिारे आहे. त्या मार्ावरूर्न जािे सवगसामान्य मािसाला कठीिि. पि व्यंकटेशरे्न तो 
कंटकाकीिग मार्ग जािीवपूवगक स्वीकारला. 

 
व्यंकटेशच्या चठकािी मसलेल्या दोर्न प्रम ख प्रवृत्तींिा पचरिय आपल्याला त्याचं्या 

लहार्नपिापासूर्नि होतो. एक मध्यात्माकडे मसलेला त्यािंा कल व द सरी प्रवृत्ती महिजे देशसेविेी उमी. 
एकाि र्नाण्याच्या या दोर्न बाजू मसे म्हटले तर ते मचधक सयं क्ततक. त्यादृ्टपीरे्न र्नाथगकोट हायस्क लात 
मसतार्ना लोकमान्य चटळक व महात्मा र्ाधंी या थोर रे्नत्यािें त्यारं्ना झालेले दशगर्न. त्या दोन्ही प्रसंर्ािे विगर्न 
मोठे वािर्नीय झालेले आहे. लोकमान्याचं्या देहावसार्नाच्या वृत्ताम ळे त्याचं्या कोवळ्या मर्नावर झालेला 
पचरिाम व त्या चदवशीि मावळत्या सूयाला मध्यग देऊर्न देशसेवसेाठी आपले जीवर्न समर्थपत करण्यािी 
त्यार्नी घेतलेली प्रचतज्ञा. या सवग घटर्ना मत्यतं बोलतया आहेत. 

 
मचॅरकपयंतच्या चशक्षिकाळात द स्यावर भार होऊर्न र्न राहता तेथील वसचतर्ृहात पडेल ती कामे 

करूर्न व्यकंटेश खेडर्ीकर आपले चशक्षि घेत होता. त्याि वयात शालेय मभ्यासाव्यचतचरतत मवातंर 
वािर्न, चमत्र मंडळीत राजकीय पचरक्स्थतीवर ििा, प ढा्यािंी भाषिे ऐकिे मशा चवचवध उपक्रमािंारे 
व्यंकटेश आपल्या व्यक्ततमत्त्वािा चवकास करूर्न घेत होता. र्नाथगकोट हायस्क लात व्यकंटेशच्या मर्नािा 
कोंडमारा होत होता. पचहल्या महाय द्धािा तो काळ होता. सोलापूरिा चजल्हाचधकारी (कलेतटर) दर 
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आठवड्याला शाळेला भेट देत मसे. म लारं्ना इगं्रजाचं्या य चर्नयर्न जॅकिे झेंडे व खाऊ वाटण्यात येत मसे. 
मशावळेी व्यकंटेशिे मर्न आतल्या आत बंड करूर्न उठे. त्यार्नी ते झेंडे फेकूर्न द्यायिे ठरचवले. एवढेि र्नव्हे 
तर आपल्या ब्यािशा चमत्रारं्ना स द्धा ते झेंडे फेकूर्न द्यायला लावले. यासाठी त्याला चशक्षाही भोर्ावी 
लार्ली. 

 
मशा काळाति लोकमान्यारं्नी सोलाप राला भेट चदली. त्याचं्या स्वार्तासाठी आपल्या शाळेतील 

क िीही स्टेशर्नवर जाऊ र्नये व त्यांच्या भाषिालाही जाऊ र्नये मसा आदेश म ख्याध्यापकारं्नी काढला. 
म लारं्ना तशी ताकीद देण्यात आली. म लारं्नी चटळकाचं्या भाषिाला जाऊ र्नये म्हिूर्न त्याि वळेेला एका 
चवषयािी परीक्षा ठेवली. पि व्यंकटेश आपल्या काही साथीदारासंह भाषिाला रे्लाि. त्याबद्दल चशक्षाही 
सहर्न केली. पि मर्नात देशभतती व देशाच्या स्वातंत्र्याचवषयी चविार मचधकि पके्क झाले. काँगे्रसमधील 
जहाल व मवाळ या दोर्न र्टाचं्या चविारसरिींिाही तो चविार करू लार्ला. चटळकािंा जहाल पक्षि 
योग्यरीतीरे्न िाललेला आहे मशी त्यािी त्या वयाति पक्की धारिा झाली. 

 
थोड्याि चदवसात लोकमान्यािें चर्नधर्न झाले. त्या घटरे्नम ळे व्यंकटेश खूप मस्वस्थ झाला. त्यारे्न 

चदवसभर उपवास केला. सधं्याकाळी सोलाप रच्या कंबर तलावाकाठी जाऊर्न बसला. त्या प्रसंर्ािे विगर्न 
त्यारे्न एका चठकािी मसे केले आहे. 

 
“मी तळ्याच्या पाय्यावर बसलो. तळ्यािे पािी पायापयंत होते. मी खूप खूप रडलो. चकतीवळे ते 

आठवत र्नाही. बाहेरच्या जर्ािा मला चवसर पडला होता. मी मर्दी शून्य मर्नस्क बसलो, र्न कोिता 
चविार, र्न कसली जािीव, संध्याकाळ झाली. सूयग मस्तास िालला होता. एकदम मी उभा राचहलो. दोन्ही 
हाताच्या ओजंळीत तळ्यािे पािी घेतले आचि मावळत्या सूयास मध्यग चदले. ते देतार्ना मी स्वतिःशीि 
प टप टलो. “या क्षिापासूर्न माझे प ढील जीवर्न मी पूिगपिे मातृभमूीच्या सेवसेाठी मपगि करीर्न; सवगसरं् 
पचरत्यार् करूर्न आजन्म ब्रह्मिारी राहीर्न.” मी मध्यग चदले म्  ध्यार्नमग्र्न झालो. तेव्हापासूर्न माझा 
जीवर्नप्रवाहि बदलला. 

 
एखाद्या भावरे्नच्या भरात घेतलेली प्रचतज्ञा पूिग करण्यािे भाग्य सर्ळ्यारं्नाि लाभते मसे र्नाही. पि 

त्यारं्ना जे लाभते मशीि मािसे समाजाप ढे आदशग चर्नमाि करतात. मसे आदशगि समाजाला तारक 
ठरतात. तळ्याकाठी घेतलेली प्रचतज्ञा व्यंकटेशरे्न पूिग केली. कशी ती या दैरं्नचदर्नीवरूर्न थोडेसे स्प्टप होते. 

 
लोकमान्याचं्या रं्नतर भारतीय राजकारिािी स ते्र महात्मा र्ाधंींच्याकडे आली. थोड्याि चदवसात 

महात्माजींर्नी मसहकाराच्या िळवळीला आरंभ केला. त्यासाठी प्रिाराथग त्यािे दौरे स रू झाले. 
सोलाप रलाही ते रे्ले. त्याचं्या दशगर्नासाठी व्यकंटेशही रे्ला. प्रिंड र्दीत तो रेटला रे्ला. पि योर्ायोर्ारे्न 
तो महात्माजींच्या डब्यासमोरि येऊर्न थाबंला. त्याच्या पायाला स्पशग करूर्न मत्यंत चवर्नम्र भावरे्नरे्न त्यािें 
दशगर्न घेतले. महात्मा र्ाधंीजींर्नी व्यंकटेशिे खादें धरले व त्याला उठचवले आचि सदेंश चदला. “देशासाठी 
काहीतरी करा.” 

 
र्ाधंीजींच्या या आदेशािे शब्दशिः पालर्न करण्यािे व्यकंटेशरे्न ठरचवले. त्यािी पूवगतयारी म्हिरू्न 

त्यारं्नी चवद्यार्थ्यांिी एक सघंटर्ना उभी केली. प्रििंलत चवषयावंरिी प स्तके वािायिी, ििा करायिी, 
देशभततािंी भाषिे ऐकायिी मसे कायगक्रम िालले. एकदा कै. तात्यासाहेब केळकरािें या चमत्रमंडळींच्या 
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समोर भाषि झाले. त्यािें भाषि झाल्यारं्नतर व्यंकटेश बोलायला उभा राचहला. त्यारे्न त्या सभेप ढे प ढील 
प्रचतज्ञा घेतली. “पारतंत्र्यात मसलेल्या देशािी म ततता करण्यासाठी मी त्यार्ािी पराकाष्ठा करीर्न.” मशी 
प्रचतज्ञा घेिारा व्यंकटेश एकटाि चर्नघाला. तरीपि व्यंकटेश चर्नराश झाला र्नाही. त्यारे्न आपला चर्नधार 
प्रत्यक्षात मंमलात आिण्यास स रुवात केली. मचॅरकिी परीक्षा जवळ आली मसतार्ना त्यारे्न सरकारी शाळा 
सोडली. राष्ट्रीय चवद्यापीठािी मचॅरक परीक्षा त्यारे्न चदली. ती उत्तीिग झाल्यारं्नतर ममळरे्नर येथील राष्ट्रीय 
महाचवद्यालयात तो प ढील मभ्यासासाठी रे्ला. तेथे मोठ्या क्टपात त्यारे्न चदवस काढले. त्यािे हृदयस्पशी 
विगर्न या दैरं्नचदर्नीत आहे. तेथेही चवद्यार्थ्यांिे प ढारीपि व्यंकटेशकडेि होते. त्याच्या तेथील चवद्यार्थ्यांवरील 
व प्राध्यापकावंरील प्रभावािी कल्पर्ना या दैरं्नचदर्नीवरूर्न येते. तेथे त्याच्या देशभततीच्या प्रवृत्तीला 
खतपािीि चमळत रे्ले. तेथूर्न व्यंकटेश खेडर्ीकर प ण्याला आला. तेथे चटळक महाराष्ट्र चवद्यापीठातूर्न बी. 
ए. िी परीक्षा पचहल्या श्रिेीत उत्तीिग झाला. इचतहास, मथगशास्त्र राजर्नीती हे त्यािें चवषय. त्याला तेथील 
फेलोचशप चमळाली. एम् . ए. च्या मभ्यासािी सधंी चमळाली. ‘लोकशाहीिा चवकास’ या चवषयावर प्रबधं 
चलहूर्न त्यारे्न तेथील M. A. िी पदवी प्राप्त करूर्न घेतली. 

 
यावळेेपावतेो व्यंकटेश खेडर्ीकरािें मवातंर वािर्नही खूपि वाढले होते. देशसेवसेाठी र्नक्की 

कोिते के्षत्र चर्नवडाव ेहे मात्र मद्यापी चर्नचश्चत झाले र्नव्हते. तरीपि र्ाधंीजींच्या जीवर्नािा व त्याचं्या कायािा 
त्याचं्या मर्नावर खूपि पचरिाम होत िालला होता. त्या काळात कै. श्री. र्नारायि मल्हार जोशी कामर्ार 
के्षत्रातील आतंरराष्ट्रीय कीतीिे एक रे्नते होते. (मराठीतील एक प्रचसद्ध लेखक व चविारवतं कै. वामर्न 
मल्हार जोशी यािें ते बंधू होते) त्यारं्ना आपल्या कामात साह्य करिा्या एका कायगकत्यािी आवश्यकता 
होती. त्यासाठी वतगमार्नपत्रात जाचहरातही देण्यात आली होती. पि मजगदारारे्न ‘भाडंवल आचि श्रम’ या 
चवषयावर एक सचवस्तर प्रबधंि चलहूर्न पाठवावयािा होता. व्यकंटेश खेडर्ीकरािंा हा मभ्यासािा चवषय 
होता. त्यारं्नी प्रबधं तयार केला व पाठवरू्न चदला. श्री. जोशींर्ना तो आवडला. व्यकंटेश खेडर्ीकरारं्ना त्यारं्नी 
म लाखतीला बोलाचवले. जोशींर्नी खेडर्ीकरािंी चर्नवड करूर्न लरे्ि कामावर रूजू होण्यास साचंर्तले. 
जोशींिे कायालय म ंबईस होते. खेडर्ीकर तेथे रे्ले. थोड्याि चदवसात म ंबई कामर्ार संघािे उपसंघटक 
म्हिूर्न ते काम पाहू लार्ले. याम ळे खेडर्ीकरारं्ना कामर्ाराचं्या जीवर्नािा जवळूर्न पचरिय करूर्न घेता 
आला. मशारीतीरे्न देशातील दचलत व शोचषत वर्ाशी जवळूर्न सबंंध येत रे्ला. त्या वर्ािे मठराचवश्व 
दाचरद्र्य व मज्ञार्न याम ळे भाडंवलदाराकंडूर्न त्या वर्ािे पद्धतशीर शोषि िालले होते. यािा प्रत्यक्ष मर्न भव 
खेडर्ीकरारं्ना येऊ लार्ला. व्यापक मशा के्षत्रात त्यािें काम स रू झाले. मसे काम करीत मसतारं्ना 
खेडर्ीकरारं्ना जोशींच्या बरोबर चदल्लीला जाण्यािा प्रसंर् आला. श्री. जोशी त्यावळेी कें द्रीय कायदेमंडळािे 
सदस्य होते. 

 
चदल्लीच्या वास्तव्यात खेडर्ीकराचं्या र्नाजूक प्रकृतीवर तेथील चवलक्षि थंडीिा वाईट पचरिाम 

झाला. त्यार्ना मधांर्वायूिा झटका येऊर्न त्यािे पाय ल ळे पडले. त्यारं्ना लरे्ि म ंबईला रे्नण्यात आले. तेथे 
काही चदवस उपिार झाले. पि फारसा र् ि चदसेर्ना. तेथूर्न प िे येथेही उपिार झाले. शवेटी महमदर्नर्र 
येथे आय वेद महाचवद्यालयािे संस्थापक प्रािायग श्री. र्रं्ाधरशास्त्री र् िे याचं्याकडे खेडर्ीकरारं्ना ठेवण्यात 
आले. र् िेशास्त्रींर्नी आपले वैद्यकीय ज्ञार्न पिाला लावले. त्यारं्नी मत्यंत मर्नोभावारे्न केलेल्या उपिारारं्नी 
खेडर्ीकरारं्ना बरे वाटू लार्ले. र् िेशास्त्री हे ममळरे्नर येथील महाचवद्यालयािे प्रािायग श्री. जर्नादगर्नपंत र् िे 
यािें बंधू होते. (जर्नादगर्नपतं हे प ढे स्वामी क वलयारं्नद म्हिूर्न प्रचसद्ध पावले.) जवळ जवळ दीड वषपेयंत 
रुग्िावस्थेत खेडर्ीकरारं्ना काढाव े लार्ले तेव्हा क ठे त्यारं्ना थोडेसे िालता येऊ लार्ले. प्रदीघग काळ 
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खोलीत एकटेि पडूर्न राचहल्याम ळे खेडर्ीकरािंी म ळातली एकातंचप्रयता मचधकि वाढली. िंितर्न व मर्नर्न 
सारखे िालले होते. १९२८ च्या ऑर्स्ट मचहन्यात खेडर्ीकर प ण्याला रे्ले. 

 
श्री. जोशींर्नी त्यार्ना प न्हा कामावर रूजू होण्यास साचंर्तले. पि म ंबईिे हवामार्न मार्नविार र्नाही 

म्हिूर्न त्यारं्नी खेडर्ीकरारं्ना सोलाप रला काम करायला साचंर्तले. तेथे जाऊर्न कामाला स रुवातही झाली. 
त्यावळेी तेथे कामर्ारािंा फार मोठा संप िालला होता. त्या संपािे रे्नतृत्त्व खेडर्ीकराकंडे ओघारे्नि आले. 
संप शातंपिे िालला होता. पि शातंतामय चर्नदशगकावंर लाठीमार इत्यादींिा पोचलसारं्नी  मवलंब केला. 
कामर्ारही खवळले. पोचलसारं्ना तेि हव ेहोते. त्यार्नी खेडर्ीकरारं्ना व आिखी काही कामर्ारारं्ना मटक 
केली. काही चदवसारं्नतर त्यािंी स टका झाली. तोपयंत कामर्ारात बरीि फूट पडल्यािे खेडर्ीकरारं्ना 
चदसूर्न आले. त्याि स मारास देशात र्ाजत मसलेल्या मीरत खटल्यातही खेडर्ीकरारं्ना र्ोवण्यात आले 
होते मसे कळते. पि श्री. जोशींच्याम ळे खेडर्ीकरािें र्नाव त्या यादीतूर्न वर्ळण्यात आल्यािे कळते. 

 
या सवग घटर्नाचं्याम ळे खेडर्ीकराचं्या प्रकृतीवर बराि पचरिाम जािव ूलार्ला. एकूि कामर्ार 

िळवळीतील धक्काधक्कीिे जीवर्न त्यार्ना मार्नवरे्ना. त्या कामातूर्न स्वतिःिी स टका करूर्न घ्यावी मसे 
खेडर्ीकरारं्ना वाटू लार्ले. तशी श्री. जोशी यारं्ना चवरं्नती केली. पि श्री. खेडर्ीकरारं्नी कामर्ारके्षत्र सोडू 
र्नये मसे जोशी यारं्ना वाटले होते. पि त्यािंी प्रकृती त्यारं्ना साथ देईर्ना हे जािरू्न जोशींर्नी त्यार्ना कामर्ार 
के्षत्र सोडूर्न जाण्यास मर्न मती चदली. वदगळीपासूर्न दूर मशा एखाद्या चठकािी जाऊर्न काही चवधायक कायग 
करता आले तर पाहाव ेमसे खेडर्ीकरारं्ना वाटू लार्ले. 

 
तसा चविार करीत ते सोलाप रीि राचहले होते. प ढे काय हा चविार त्याचं्या मर्नात सारखाि घोळत 

मसला पाचहजे. आपली इच्णा प्रबळ मसली की मार्ग आपोआपि सापडतो हा प्रत्यय त्यारं्ना आला. त्यावळेी 
त्यािंी व श्री. मरं्नतराव क ळकिी यािंी भेट झाली. त्यावळेच्या चर्नजामी राज्यातील उस्मार्नाबाद चजल्ह्याच्या 
‘चहप्पररे्’ या र्ावी श्री. व्यंकटराव देशम ख व त्यािें बधूं श्री. मरं्नतराव देशम ख यारं्नी १९२१ च्या दस्याच्या 
म ह तावर एका राष्ट्रीय शाळेिी स्थापर्ना केली होती. श्री. व्यंकटराव देशम ख हे वकील होते. हे मरं्नतराव 
देशम ख हे प ण्यास बी. ए. च्या वर्ात चशकत होते पि मसहकार िळवळीत त्यारं्नी कॉलेजवर बचहष्ट्कार 
घालूर्न ते बाहेर पडले होते. श्री. मरं्नतराव प ढे दत्तक रे्ले. म्हिूर्न त्यािें आडर्नाव क लकिी मसे पडले. 
प ढे ते मरं्नतराव क लकिी या र्नावारे्नि पचरचित झाले. त्यारं्नीि ही संस्था िालचवण्यािी जबाबदारी 
स्वीकारली. श्री. व्यंकटराव आपल्या व्यवसायातील बरीिशी प्राप्ती संस्थेला देत मसत. श्री. मरं्नतरावारं्नी 
काही ध्येयवादी मंडळींिी चशक्षक म्हिरू्न चर्नवड करूर्न ही संस्था िालचवली. या संस्थेतील चवद्यार्थ्यांवर 
देशभततीिे संस्कार करूर्न देशसेवकािंी एक चपढी चर्नमाि करिे हाि या संस्थेिा प्रम ख उदे्दश होता. 
म्हिूर्न सवगसामान्यपिे िालचवल्या जािा्या चशक्षि संस्थेहूर्न या ससं्थेिे स्वरूप मर्दीि चभन्न होते. पचहली 
र्ो्टप म्हिजे ती शाळा चर्नवासी स्वरुपािी होती. एका ओढ्याच्या काठावरील माळरार्नावर घातलेल्या 
झोपड्यातूर्न चशक्षक व चवद्याथी राहात. त्याम ळे िोवीस तास चवद्याथी व चशक्षक एकत्रि राहात, एकत्र 
जेवत, एकत्र सवग उपक्रमातं भार् घेत. भारतीय ससं्कृतीिा व देशभततीिा संस्कार घडचवण्यासाठी 
चर्नरचर्नराळे उपक्रम तेथे िालत. ते र्ाव जरी चर्नजामी इलाख्यात होते तरी म ंबई मचॅरकच्या 
मभ्यासक्रमार्न सार तेथे चर्नरचर्नराळे चवषय चशकचवले जात. खाजर्ी रीतीरे्न म ंबई इलाख्यातील सरकारमान्य 
शाळेतील पूवग परीके्षला बसवरू्न प ढे त्या शाळेिे चवद्याथी म्हिूर्न मचॅरकच्या परीके्षसाठी म ले पाठचवली जात. 
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पचहल्यापासूर्न त्या शाळेला चर्नष्ठावतं चशक्षक लाभत रे्ले. फलटििे कृष्ट्िाजी शकंर केसकर, 
चशखर िंशर्िाप रिे श्री. मंबादासराव, श्री. राघवेंद्रराव चदवाि, श्रीचर्नवासराव रायिरूकर, सोलापूरिे श्री. 
बा. र्ो. दाते, इचतहास संशोधक श्री. र्न. श.े पोहरे्नकर, प्रचसद्ध पत्रकार श्री. ह. रा. महाजर्नी, र्. धों. 
देशपाडें, एस. आर. देशपाडें, डॉ. डी. आर. दास, दादाराव र्वळीर् रुजी, श्री. र्. र्. देव मसे चशक्षक त्या 
संस्थेला लाभले होते. या चशक्षकाचं्या हातूर्न तयार झालेले चवद्याथीस द्धा प ढे चर्नरचर्नराळ्या के्षत्रात िमकले. 
याि शाळेतूर्न प ढे दचलत रे्नते म्हिूर्न प्रचसद्धीस आलेले श्री. त ळशीराम काबंळे, प्रचसद्ध संशोधक, मंत्री व 
राजकीय रे्नते श्री. देवीिंसह िव्हाि, प्रचसद्ध राजकीय कायगकते श्री. चवश्वंभरराव हराळकर, लातूरिे प्रचसद्ध 
वकील श्री. भर्वार्नराव देशम ख, श्री. दासराव बोकील, लोहा्यािे श्री. र्नारायिराव लोहारेकर वकील, 
र्नारायिखेडिे श्री. व्यकंटराव पंपाळ वकील मशी चकतीतरी र्नाव े घेता येतील. मशा रीतीरे्न ध्येयवादी 
मंडळींर्नी िालचवलेली चर्नजाम इलाख्यातही एक आदशग संस्था होती. 

 
या संस्थेिा आर्थथक भार संभाळण्यािी जबाबदारी श्री. व्यकंटराव देशम खारं्नी स्वीकारली होती तर 

शालेय व्यवस्था श्री. मरं्नतराव पहात होते. श्री. व्यकंटराव ‘मण्िा’ या र्नावारे्न ओळखले जात. श्री. 
मरं्नतराव ‘काका’ या र्नावारे्न. काका स्वतिः चशकवीत व संस्थेिे चिटिीस म्हिूर्नही काम करीत. ते रे्नहमी 
िारं्ल्या चशक्षकाच्या शोधात मसत. मशा चशक्षकारं्ना हेरूर्न त्यारं्ना आपल्या पाशात ओढण्यािे सामर्थ्यग 
त्याचं्या शब्दात होते. कामर्ार िळवळीतूर्न चर्नवृत्त होऊर्न सोलाप री चवश्रातंी घेत मसलेल्या श्री. व्यकंटेश 
खेडर्ीकराचंवषयी काकारं्ना खेडर्ीकरािें मेह िे श्री. भीमराव जोशी याचं्याकडूर्न माचहती चमळाली. श्री 
चभमराव जोशी चहरप्परग्यास चित्रकला चशक्षक होते. काकारं्नी खेडर्ीकरािंी सोलाप री भेट घेतली. 
आपल्या ससं्थेिे ध्येयधोरि त्याचं्याप ढे स्प्टप केले व खेडर्ीकरारं्नी म ख्याध्यापक म्हिूर्न तेथे याव े मसा 
आग्रह केला. खेडर्ीकरारं्नी काकाचं्या सूिरे्नस होकार चदला व ते १९२९ च्या जूर्न मचहन्यात चहप्परग्यास 
रे्ले. यथावकाश तेथील म ख्याध्यापकािी सूते्रही त्यारं्नी हाती घेतली. 

 
तेथील वातावरिाशी ते एकदम कसे समरस होऊर्न रे्ले यािे यथाथग चित्रि या दैरं्नचदर्नीत 

पहायला चमळते. चहप्परग्यास जाण्यापूवी त्याचं्या माचसक वतेर्नासंबधंी श्री. काका आचि खेडर्ीकरात 
झालेला संवाद खेडर्ीकराचं्या त्यार्ी व सेवावृत्तीवर प्रकाश टाकिारा आहे. ‘त म्ही वतेर्न काय घ्याल? —
काका. “वतेर्न घेऊर्न काम करण्यािी मर्र र्नोकर म्हिूर्न राहण्यािी मला सवय र्नाही व तशी इच्णाही 
र्नाही. पोटाप रते मन्न व मंर् झाकण्याप रते वस्त्र एवढ्याि माझ्या र्रजा.या दोन्ही र्ो्टपींिी सोय झाली की 
मला काहीि लार्िार र्नाही.” —खेडर्ीकर. हे उत्तर ऐकूर्न मरं्नतरावकाकांर्ना खेडर्ीकराचं्या त्यार्ी 
वृत्तीिे व चर्निःस्वाथी सेवाभावरे्निे खूप कौत क वाटले. संस्थेला हवी मसलेली व्यतती येऊर्न चमळाली यािा 
खूप आरं्नद झाला. काकारं्नी त्याचं्या वतेर्नासबंंधी प ढील योजर्ना आखली. दर मचहन्याला पन्नास रुपये 
खेडर्ीकराचं्या र्नाव े जमा करायिे व त्यातूर्न खेडर्ीकरारं्ना लार्तील तसे खिाला पसेै द्यायिे. पि 
उल्लेखर्नीय र्ो्टप मशी की, खेडर्ीकराचं्या र्नाव ेमसलेल्या रकमेतूर्न पैसे काढण्यािी वळेि आली र्नाही. 
एवढेि र्नव्हे तर खेडर्ीकरारं्नी संन्यास घेतल्यारं्नतर आपल्या र्नाव ेजमा मसलेली सर्ळी रक्कम त्यारं्नी ती 
संस्थेला देऊर्न टाकली. 

 
खेडर्ीकर चहप्परग्याच्या ससं्थेत आल्यापासूर्न तेथील प्रशातं वातावरि, तेथील चवचवध उपक्रम, 

तेथील चशक्षक व चवद्यार्थ्यांमधील मत्यंत पे्रमािे संबधं, भातृभाव याम ळे भारावरू्न रे्ले होते. काकाचं्या मूळ 
उदे्दशािी त्यारं्ना स्प्टप कल्पर्ना आली. काकािंा व्यासंर् दाडंर्ा. चवशषेतिः वाङ मयावर त्यािंा मचधकार. 
शाळेच्या तासाव्यचतचरतत म लाचं्यावर संस्कार करण्यासाठी चवशषे तास ठेवण्यात येई. त्याचशवाय काकाचं्या 
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रे्नतृत्त्वाखाली तेथे एक मध्याक्त्मक स्वरूपािा एक सेवक संघही स्थापर्न झाला होता. तेथे भजर्न, पूजर्न, 
काकािंी प्रविरे्न इत्यादी कायगक्रम िालत. पि त्या सघंात सरसकट सवांर्ना प्रवशे र्नसे. काही कसोटी 
लावरू्नि प्रवशे चदला जाई. खेडर्ीकरारं्ना एकदम त्या वत गळात प्रवशे चमळाला र्नव्हता. काकािंी भजरे्न व 
प्रविरे्न बाहेरूर्न जेवढे कार्नावर पडत तेवढ्यावरि त्यारं्ना संत ्टप राहाव ेलार्ले होते. 

 
काकािंी वािी रसाळ होती मसे सारं्तात. चवषय देशभततीिा मसो वा देवभततीिा. काका 

त्याचवषयाशी इतके समरस होऊर्न जात की आपोआप त्याचं्या डोळ्यातूंर्न मश्र धारा वाहू लार्त. समोरिे 
श्रोते मतं्रम ग्ध होऊर्न त्यािंीही समाधी लार्ल्यासारखी क्स्थती व्हायिी मसे त्याचं्या पट्टचशष्ट्याकंडूर्न ऐकू 
येते. श्रोत्यावंर एक प्रकारिी मोचहर्नी पडत मसे. खेडर्ीकरही मसे मोचहत झाल्यािे चदसूर्न येते. काकाचं्या 
भजर्नाला स्थल व काळािे बंधर्न र्नव्हते. कधी चवचहरीच्या काठावर, कधी झाडाखाली, कधी पाण्यात उभे 
राहूर्न, कधी झोपडीत बसूर्न भजरे्न िालत. भजरे्न स रू झाली की संघाच्या सदस्यािंा घोळका भक्ततभावरे्नरे्न 
ती भजरे्न ऐकत सभोवताली उभा राही. तचल्लर्नतेरे्न ऐकत मसता त्याचं्याही डोळ्यातूंर्न आरं्नदाश्रू ओघळत. 
िंकबह र्ना मसेही ऐकण्यात येते की, हा मश्र पात हा रामभततीिा एक महत्त्वािा चर्नकषि मार्नला जात मसे. 
त्याि प्रचक्रयेला संघ वत गळात ‘आचिक’ मसे र्नाव रूढ झाले. ते आचिक केव्हा कोठे झाले यािी र्नोंद 
संघीयारं्नी आपल्या दैरं्नचदर्नीत ठेवावी मसा दंडक होता. ही भजरे्न कधी रात्री कधी भर द पारी उन्हात तर 
कधी पहाटे िार वाजतास द्धा होत. भजर्नािे चवषय देशपे्रम, स्वाथगत्यार्, दचरद्री र्नारायिािी सेवा, 
मातृभमूीसाठी बचलदार्नािी तयारी इत्यादी मसत. या सवग वातावरिािा प्रभाव खेडर्ीकराचं्या मर्नावर 
प्रकषारे्न पडू लार्ला. त्या संघातले प्रम ख होते श्री. रा. र्ो. तथा बाबासाहेब पराजंपे, श्री. चवश्वंभरराव 
हराळकर, श्री. व्यकंटराव पंपाळरं्नतर ब्याि लोकािंा संघात प्रवशे झाल्यासारखा चदसतो. त्या संघािा 
सदस्य होण्यासाठी महत्त्वाच्या दोर्न मटी होत्या. पचहली मट म्हिजे सवांर्नी श्री. काकासाहेबारं्ना र् रू 
मार्नायिे व द सरी र्ो्टप म्हिजे ते सारं्तील त्या आज्ञा पाळायच्या. खेडर्ीकरारं्नी यथावकाश काकािें 
चशष्ट्यत्व पत्करले. 

 
काका स्वामी रामतीथांर्ना र् रू मार्नीत. स्वामी रामतीथांिे पट्टशीष्ट्य पू. र्नारायिस्वामी हे लखर्नौ 

येथील रामतीथग कें द्रािे प्रम ख होते. त्याचं्याशी काकािंा रे्नहमी पत्रव्यवहार िालत मसे. त्यािें मार्गदशगर्न 
त्यारं्ना लाभत मसे. एकूि एकीकडे देशभतत व द सरीकडे देवभतत मसे स्वयंसेवक काकारं्ना तयार करायिे 
होते. म्हिूर्न चर्नवडक लोकावंर प्रयोर् करायिे त्यारं्नी ठरचवले मसेल. या चर्नवडक मंडळीतूर्न हैदराबाद 
म क्ततपथक त्यारं्ना तयार करायिे होते मसे चदसते. या पथकािे र्नाव ‘रामािे शभंर सैचर्नक’ मसे ठेवले होते. 
सूफी संप्रदायात ‘िहल दरवषे’ र्नावािी सवगसंर् पचरत्यार् करिा्यािंी एक परंपरा आहे. तशीि एक 
संघटर्ना काका चर्नमाि करू इक्च्णत होते. काही चवद्यार्थ्यांर्नी हैदराबादला म तत करण्याच्या शपथाही 
घेतल्या होत्या. काही प्रचसद्ध प ढारी व काही क्राचंतकारकस द्धा चहप्पररे् येथे राहूर्न रे्ले होते. 

 
एकूि त्याकाळी चशस्तबद्ध व ध्येयध ंद चवद्यार्थ्यांिा एक र्ट तयार होत होता. काकाचं्या संघातील 

सदस्यारं्ना दैरं्नचदर्नीस द्धा एका चवचश्टप पद्धतीरे्नि चलहावी लारे्. दैरं्नचदर्नी स रू करतार्ना वरच्या बाजूस प्रथम 
ॐ त्याखाली राम व त्याखाली ‘काका’ मसा चलचहण्यािा प्रघात होता. खेडर्ीकरारं्नी आपल्या दैरं्नचदर्नीिी 
स रुवात त्या संघाच्या चर्नयमावर ह कूम केल्यासारखी चदसते. या दैरं्नचदर्नीिे पचहले पार्न त्याि धतीवर 
चलचहले आहे. काकाचं्या मार्गदशगर्नाखाली व तेथील एकूिि प्रसन्न वातावरिात खेडर्ीकर मचधकि 
मंतम गख कसे होत िालले हे या दैरं्नचदर्नीतूर्न स्प्टप होते. येथेि काकासाहेबाचं्या आजे्ञवरूर्न सनं्यास 
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ग्रहिािा त्यारं्नी संकल्प केला. त्याचं्या चर्नकटवतीयाकंडूर्न त्यासंबंधीिी कळलेली हकीर्त मशी. १४ 
जारे्नवारी १९३१ म्हिजे त्या चदवशीच्या संक्रातंीच्या चदवशी— 
 

‘अमृत म्हिे मज णभक्षा डोहळे । येती अशा लहरी । 
अशाश्वत संग्रह कोि करी । कोि करी घर माड्या सोपे I 
झोपडी हीच बरी I णनत्य नवे जे देईलI भकू्ष तेणच घरी I 
अमृत म्हिे मज णभक्षा डोहळे I येती अशा लहरी ॥’ 

 
हे ममृतरायािे स प्रचसद्ध पद मत्यंत तन्मयतेरे्न र् िर् ित मसतार्ना काकार्नी ‘त म्ही चभक्षा मार्रू्न 

राहा’ मसे खेडर्ीकरारं्ना साचंर्तले. 
 
आधीि त्यार्मय जीवर्न जर्त मसलेल्या खेडर्ीकरारं्नी चभक्षा मार्ायला स रुवात केली. पािसहा 

घरे जाऊर्न चभक्षा मार्ायिी व ती आिरू्न क ण्या चवद्यार्थ्याला बरोबर घेऊर्न जेवि करण्यािा प्रघात स रू 
झाला. प्रत्यक्ष संन्यासाश्रमात पदापगि करण्यािी ही जिू पूवगतयारीि होती. 

 
खेडर्ीकरारं्ना पू. स्वामी रामतीथांच्या पट्टचशष्ट्याकंडूर्न दीक्षा द्यावी मसे काकारं्नी ठरचवले. त्यासाठी 

आधी त्यािंी भेट घेऊर्न येण्यासाठी श्री. खेडर्ीकर व श्री. भर्वार्नरावारं्ना लखर्नौला पाठचवले. श्री. 
भर्वार्नराव हे श्री. व्यकंटराव देशम खािें चिरंजीव व मरं्नतरावािें प तिे. त्यािें चशक्षि चहप्परग्यासि िालले 
होते. जसे श्री. बाबासाहेब पराजंपे यािें टोपि र्नाव य वराज ठेवले होते. तसे भर्वार्नरावारं्ना ‘मोहर्न’ हे र्नाव 
ठेवण्यात आले होते ते दोघे लखर्नौला कसे रे्ले, तेथे चकती म क्काम झाला, पू. र्नारायिस्वामीजींशी झालेला 
संवाद यासंबधंी सचवस्तर माचहती या दैरं्नचदर्नीत पहायला चमळते. आधी पू. र्नारायिस्वामी खेडर्ीकरारं्ना 
संन्यास द्यायला एकदम तयार झाले र्नाहीत. त्यािे कारि एका व्यततीला संन्यास चदल्यारं्नतर त्या व्यततीरे्न 
प न्हा र्ृहस्थाश्रमात पदापगि केले होते. ते उदाहरि पू. र्नारायिस्वामींर्नी साचंर्तले पि खेडर्ीकरािंा 
पूवेचतहास व त्यािंा दृढसंकल्प पाहूर्न पू. र्नारायिस्वामींर्नी खेडर्ीकरारं्ना चहप्परग्यास जाऊर्नि संन्यास 
दीक्षा देण्यािे मान्य केले. 

 
त्याप्रमािे १९३२ च्या १४ तारखेस म्हिजे संक्रातंीच्या चदवशी हजारो लोकाचं्या समक्ष पू. र्नारायि 

स्वामींर्नी ससं्थेिे म ख्याध्यापक श्री. व्यंकटेश खेडर्ीकरारं्ना चवचधपूवगक सनं्यासाश्रमािी दीक्षा चदली. श्री 
भर्वार्नराव देशम खारं्नीि खेडर्ीकराचं्याकचरता तयार केलेली भर्वी वसे्त्र पू. र्नारायिस्वामींच्या- कडूर्न 
खेडर्ीकरारं्ना चदली. खेडर्ीकरािें र्नाव ‘स्वामी रामारं्नदतीथग’ मसे ठेवण्यात आले. दैरं्नचदर्नीत त्या 
र्नावासंबधंी लखर्नौ येथे पू. र्नारायिस्वामींशी ििा झालेली हकीकत येते. श्री. आर. एस. र्नारायिस्वामी 
मसे र्नाव ते चलहीत मसत. त्यािें स्प्टपीकरि र्नारायिस्वामीर्नी मसे केले. रामतीथगस्वामी या दोर्न र्नावािी 
आद्याक्षरे घेऊर्न आर. एस. मसे केले. म्हिजे आपल्या र्नावाआधी आपल्या र् रुिे र्नाव आलेि. त्याि 
धतीवर आपि स्वतिः संन्यास घेतल्यारं्नतर आपले र्नाव काय मसाव े यािाही चविार येऊर्न रे्ला. त्यारं्ना 
प्रथम वाटले ‘पूिारं्नद’ हे ठेवरू्न घ्याव.े पि र्न सते पूिारं्नद हे र्नाव र्नको. सध्या त्यारं्ना र् रुभतत म्हिरू्न 
संबोचधतात पि र् रभततात र् रुिा जरी सबंंध आला तरी ‘काका’ या शब्दािा उठाव येत र्नाही. तेव्हा 
खेडर्ीकरारं्ना वाटले की आपिास K. Purnanand मसे र्नाव मसाव.े K म्हिजे काका पि रं्नतर ‘स्वामी 
रामारं्नदतीथग’ हे र्नाव चर्नचश्चत झाले. या र्नावातस द्धा खेडर्ीकरािंी इच्णा पूिग झाली आहे मसे आपिास 
चदसूर्न येईल. या र्नावात रामतीथातील ‘राम’ शब्द आला तसेि काकारं्ना ‘आरं्नदमूती’ मसेही र्नाव प्राप्त 
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झाले होते. त्याम ळे स्वामी रामारं्नदतीथग या र्नावात रामातीथांिे र्नाव तसेि काकािें आरं्नदमूतीतील ‘आरं्नद’ 
मशी दोन्ही र्नाव ेआली.” 

 
खेडर्ीकरािंी संन्यास घेण्यािी बालपिीिी इच्णा मशा रीतीरे्न पूिग झाली. भीक्षावृत्ती तर आधीि 

स्वीकारली होती. त्याम ळे संन्यासाश्रम त्यारं्ना र्नवा वाटला र्नव्हता. भर्वी वसे्त्र तेवढी र्नवी आली. 
मसंग्रहािी पचहल्यापासूर्न सवय होतीि. चहप्पररे् येथील चशक्षि ससं्थेत आता एक संन्यासी म ख्याध्यापक 
काम करू लार्ला. त्याम ळे तेथील वातावरि मचधक त्यार्मय. मंर्लमय बर्नण्यास साह्य झाले. ससं्थेिी 
कीती ससं्थार्नभर पसरू लार्ली. चवद्यार्थ्यांिी संख्या वाढत िालली. चवद्यार्थ्यांिे पालक संस्था 
पाहण्यासाठी येत राचहले. त्याचं्याकडूर्न ससं्थार्नातील सामाचजक व राजकीय पचरक्स्थतीचवषयी माचहती 
चमळू लार्ली. पू. स्वामी रामरं्नदतीथग व इतर मंडळी त्यावर र्ाभंीयारे्न चविार करू लार्ली. चर्नजामाच्या 
एकतंत्री जातीय राजवटीचवरुद्ध जर्नतेत जार्तृी चर्नमाि करण्यािे चविार येथे स रू झाले. 

 
म लारं्ना देशभततािंी िचरते्र वािूर्न दाखचवण्यात येत होतीि. म लाचं्या तोंडी सतत देशभततीपर 

र्ीते मसावीत म्हिूर्न एक काव्यसंग्रह प्रकाचशत झाला. स मारे पंिवीस मराठी कचवता व िारपाि िंहदी 
कचवता समाचव्टप केल्या रे्ल्या. प्रत्येक कचवतेला श्री. चव. स. खाडेंकरािंी रसग्रहिात्मक मशी प्रस्तावर्ना 
होती. ‘काव्यज्योती’ या र्नावारे्न प्रचसद्ध झालेला तो संग्रह महाराष्ट्रात त्यावळेी खूप र्ाजला. त्या प स्तकािे 
संपादक श्री. भर्वार्नराव देशम ख होते. मशा चवचवध उपक्रमामं ळे संस्थेिी प्रचसद्धी वाढत िालली तशी 
सरकारिी वक्रदृ्टपीही इकडे वळू लार्ली. उस्मार्नाबादच्या कलेतटरारे्न तर ही शाळा बदं करूर्न टाकण्यािी 
सरकारकडे चशफारस केली होती. पि प्रत्यक्षात तसे घडले र्नाही यािे कारि तेथे शकै्षचिक दृ्टपीरे्न ख्या 
चशक्षिािा येथे प्रामाचिकपिे प्रयोर् िालला होता. हे जाििारेही बरेि मचधकारी होते. चर्नरचर्नराळ्या 
के्षत्रातील प्रम ख मंडळींर्ना चर्नमंचत्रत करूर्न मोठमोठे समारंभ घडूर्न आिले जात. त्यावळेी चवद्यार्थ्यांिी 
चशस्त, चवद्यार्थ्यांिे चवचवध र् िदशगर्नािे कायगक्रम पाहूर्न क िीही ख ष होऊर्न जाई. राजा 
धर्नराजचर्रीजीसारख्या धचर्नकापासूर्न साचहत्यसम्राट र्नरिंसह िंितामि केळकर, चव. स. खाडेंकर, वामर्न 
मल्हार जोशी यासंारख्या ज्येष्ठ व श्रेष्ठ साचहक्त्यकापंयंत मरे्नक प्रचतथयश व्यतती तेथे येऊर्न रे्ल्या, प्रभाचवत 
झाल्या. चव. स. खाडेंकरारं्नी तर चकलोस्कर माचसकात चलचहलेल्या एका लेखात या ससं्थेिे विगर्न 
चहप्परग्याच्या माळरार्नावरील बार् मसे केले आहे. ते विगर्न मर्दी यथाथग होते. या बारे्िी मशार्त करूर्न 
चतला फ लाफळारं्नी समृद्ध करण्यात श्री. व्यकंटेश खेडर्ीकरािंा (पू. स्वामी रामारं्नदतीथांिा) िंसहािा 
वाटा होता. 

 
संस्था र्नावारूपाला येत िालली. एक चदलारे्न म लाचं्या सवांर्ीि चवकासासाठी महर्थर्नश झटिा्या 

र् रुजर्नािंा एक िारं्ला सिं जमा झाला होता. पि व्यततीच्या जीवर्नासारखेि संस्थेच्या जीवर्नातही 
िढउतार पाहायला चमळतात. काही कारिामं ळे तेथील मंर्लमय वातावरिाला क्षती पोिेल की काय मशी 
शकंा पू. स्वामीजी व त्याचं्या सहका्यारं्ना वाटू लार्ली. त्या शकेंचवषयी क िाशी ििा करिे, एकूि 
शहाचर्नशा करण्यािा सवगसामान्य मार्ग मवलंचबिे इत्यादी भार्नर्डीत पू. स्वामीजी कधीि पडले र्नाहीत. 
त्यारं्नी स्वतिःप रता चर्निगय घेतला व १९३५ च्या जूर्न मचहन्यात त्यारं्नी त्या पचवत्र पचरसरािा चर्नरोप घेतला. 
त्याचं्याबरोबर श्री. बाबासाहेब पराजंपे, श्री. बाब राव कार्नडे, श्री. र्. धों. देशपाडें व आिखी काही मंडळींर्नी 
शाळा सोडली. या मंडळींच्या जाण्यारे्न जर्नमार्नसात शाळेबद्दलिी आदरािी भावर्ना ओसरत जािे 
साहचजकि होते. बरेिसे चवद्याथीही शाळा सोडूर्न रे्ले. मशा क्स्थतीत शाळा बंद करावी काय मसाही 
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चविार संिालकाप ढे आला. पि श्री. व्यकंटराव मण्िा व श्री. मरं्नतराव काकारं्नी शाळा कसल्याही क्स्थतीत 
िालू ठेवण्यािा चर्नधार केला. श्री. मण्िासाहेबार्नी तर आपले सवगस्व ससं्थेला मपगि केले होते. 

 
प न्हा चशक्षकािंी ज ळवाज ळव करूर्न र्नव्या जोमारे्न कामाला आरंभ झाला. एकामार्ूर्न एक मसे 

मोठमोठे समारंभ शाळेत होऊ लार्ले. प्रचसद्ध मंडळींर्ना प्रम ख पाह िे म्हिूर्न पािारि करण्यात आले. 
लवकरि राजकीय संघटर्ना उभी करूर्न चर्नजामी राजवटीचवरुद्ध िळवळीिे मर्नस ब े तयार होऊर्न त्यात 
मरं्नतराव काकारं्नीि मर्ोदर प ढाकार घेतला होता. हैदराबाद संस्थार्नातील मराठवाडा चवभार्ाप रती 
(औरंर्ाबाद, र्नादेंड, बीड, परभिी व उस्मार्नाबाद व आतािे जालर्ना व लातूर हे चजल्हे) ‘महाराष्ट्र संघ’ 
र्नावािी एक संस्था स्थापर्न झाल्यािी घोषिास द्धा प्रचतचष्ठत मंडळींच्या बठैकीत झाली होती. त्या संघािे 
रीतसर मचधवशेर्न घेण्यािेही घाटत होते. पि तेवढ्यात कै. श्री. काशीर्नाथराव वैद्य याचं्या रे्नतृत्त्वाखाली 
‘महाराष्ट्र पचरषद’ हे र्नाव घेऊर्न एक संस्था चर्नघाली. चतिे पचहले मचधवशेर्न परभिी चजल्ह्यातील परतूर या 
चठकािी प्रचसद्ध वकील श्री. र्ोिंवदराव र्नार्नल याचं्या मध्यक्षतेखाली भरचवण्यात आले होते. 

 
ही राजकीय संघटरे्निी बाधंिी िालली होती. त्यावळेी पू. स्वामी रामारं्नदतीथग, श्री. बाबासाहेब, 

श्री. र्. धों. देशपाडें ही मंडळी मंबाजोर्ाई येथील योरे्श्वरी रू्नतर्न चवद्यालयास जाऊर्न चमळाली. तेथे प्रश्र्न 
फारि चर्नराळा होता. केवळ प्राथचमक स्तरापयंत स्थाचर्नक मंडळींर्नी ती शाळा िालचवली होती. चतिी वाढ 
करूर्न चतला हायस्कूलिा दजा प्राप्त करूर्न देण्यािी जबाबदारी पू. स्वामीजी व त्याचं्या सहका्यावंर 
पडली. खाजर्ी शाळेला सहसा मान्यता द्यायिी र्नाही हे चर्नजाम सरकारिे धोरि मसल्याम ळे प्राथचमक 
शाळेिे रूपातंर हायस्कूलमध्ये करिे वाटले चततके सोपे र्नव्हते. प्रथमपासूर्नि चवद्यार्थ्यांत स्वाचभमार्न व 
देशभततीिे संस्कार देण्यावरि या मंडळींर्नी भर चदला. त्याम ळे सरकारमान्यता देण्यास मारे्प ढेि पाहात 
होते. पू. स्वामीजींर्नी पालकािंी बठैक घेऊर्न त्याचं्याप ढे स्प्टपपिे आपली भचूमका माडंली. सरकारिी 
मान्यता चमळाली र्नाही तरी आपली म ले याचं्या शाळेत पाठचवण्यास चकती पालक तयार आहेत यािी त्यारं्नी 
िाििी घेतली. त्यारं्ना प्रचतसाद िारं्ला चमळाला. मशा त्हेरे्न सातवीपयंत म ले जरी आली तरी मान्यता 
आली र्नाही. शवेटी त्या म लार्ना र् लबग्याच्या शाळेतूर्न सातवीिी परीक्षा द्यावी लार्ली. ती म ले दहावीत 
आली तरी मान्यता र्नव्हती. शवेटी पू. स्वामीजींर्नी हैदराबादला जाऊर्न त्यावळेिे प्रचसद्ध व वजर्नदार 
लोकरे्नते कै. श्री. वामर्नराव र्नाईक यािंी भेट घेऊर्न त्यारं्ना पचरक्स्थती समजावरू्न साचंर्तली. श्री. वामर्नराव 
र्नाईकारं्नी पू. स्वामीजींर्ना सहाय य करण्यािे आश्वासर्न चदले. श्री. वामर्नराव र्नाईकावंर पू. स्वामीजींच्या 
आर्ळ्यावरे्ळ्या व्यक्ततमत्वािा खूपि प्रभाव पडला होता. पू. स्वामीजींच्या प्रयत्र्नारं्ना यश येऊर्न 
दहावीतील म लािंी परीक्षा येण्यापूवी योरे्श्वरी रू्नतर्न चवद्यालयास हायस्कूलिी परवार्नर्ी चमळाली व 
चवद्यार्थ्यांिी पचहली त कडी मत्यंत उज्ज्वल यशारे्न बाहेर पडली. संस्थेिा लौचकक वाढत रे्ला. 

 
पि इकडे राजकीय पचरक्स्थतीही झपायारे्न बदलत िालली होती. वर उल्लेखलेले महाराष्ट्र 

पचरषदेिे पचहले मचधवशेर्न परतूरला जूर्न १९३७ मध्ये भरले. त्यावळेी पू. स्वामीजी शाळेतील काही चर्नवडक 
स्वयंसेवकािे पथक घेऊर्न परतूरला रे्ले होते. तेथे स्वयंसेवकािीि भचूमका त्यार्नी मचधक स्वीकारली 
होती. तरीपि त्यारं्ना पचरषदेिी घटर्ना तयार करण्यासाठी रे्नमलेल्या कचमटीवर घेण्यात आले. ते काम ते 
मंबाजोर्ाई येथील शाळेिे काम संभाळूर्नि करीत राचहले. पि ही मवस्था फार काळ चटकिे शतय र्नव्हते. 
मराठवाड्यात श्री. आरं्नदराव वाघमारे, श्री. र्ोिंवददास श्रॉफ इत्यादींच्या रे्नतृत्वाखाली एक तरुि र्ट 
तयार होत होता. त्यािेंि प ढे महाराष्ट्र पचरषदेवर विगस्व प्रस्थाचपत झाले. मवाळािंा र्ट मारे् पडत रे्ला. 
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महाराष्ट्र पचरषदेिे द सरे मचधवशेर्न १९३८ च्या जूर्नमध्ये झाले. तेथे सरकाररे्न मरे्नक बंधरे्न लादली होती. 
त्या बंधर्नािंा चर्नषेध म्हिूर्न मचधवशेर्न मध्येि स्थचर्त करण्यािा चर्निगय बह मतारं्नी घेण्यात आला. 

 
या मचधवशेर्नारं्नतर पू. स्वामीजी महाराष्ट्र पचरषदेिे चिटिीस म्हिरू्न काम करू लार्ले. त्यारं्ना श्री. 

र्ोिंवददास श्रॉफ र्टािा सपूंिग पािंठबा चमळाला. आता शाळा व राजकीय के्षत्रातील काम यातील एका 
के्षत्रािी चर्नवड करिे मपचरहायग होते. त्यारं्नी शवेटी ससं्थेच्या संिालकाकंडूर्न ससं्था सोडूर्न राजकीय 
कामास वाहूर्न घेण्यािी परवार्नर्ी चमळचवली. 

 
मर् त्यािंा म क्काम हैदराबादला झाला. हैदराबाद हे राजधार्नीिे र्ाव. तेथे मरे्नक लोकाशंी सपंकग  

ठेवरू्न राजकीय िळवळीिे वातावरि चर्नमाि करण्यािी योजर्ना त्यारं्नी आखली. सरकार कोठल्याही उघड 
उघड राजकीय संघटरे्नला परवार्नर्ी देण्यास तयार र्नव्हते. म्हिूर्नि तेलंर्िात आंध्रसभा, कर्नाटकात 
कर्नाटक पचरषद व मराठवाड्यात महाराष्ट्र पचरषद मशा प्राचंतक पचरषदाचं्यािारे जर्नजार्ृतीच्या कामाला 
आरंभ झाला होता. महाराष्ट्र पचरषदेच्या पचहल्या व द स्या मचधवशेर्नाला पू. स्वामीजी उपक्स्थत होते. 
त्यावळेी मजूर्न मंबाजोर्ाई येथे म ख्याध्यापक म्हिूर्नि काम करीत होते. पि त्यारं्नतर त्यार्नी पूिगपिे 
राजकीय के्षत्रात पदापगि केल्यािा उल्लखे आलाि आहे. हैदराबादला म क्काम हलचवण्यापूवी हैदराबादी 
भरलेल्या चशक्षि पचरषदेत पू. स्वामीजींिे एक मत्यंत मभ्यासपूिग भाषि झाले होते. त्यावरूर्न तेथील 
प्रचतचष्ठत प ढा्यावंर पू. स्वामीजींच्या सखोल मभ्यासािी, म दे्दसूद भाषि करण्यािी णाप पडली. ही व्यतती 
आता राजकीय के्षत्रात पदापगि करूर्न जर्नजार्ृतीसाठी हैदराबादेति वास्तव्य करिार होती हे ऐकूर्न 
हैदराबाद येथील प ढा्यात थोडीशी खळबळ चर्नमाि होिे साहचजकि होते. कारि त्याचं्या मवाळ 
रे्नतृत्वाला शह बसिार होता हे त्यार्नी हेरले होते. सवगसंर् पचरत्यार् करूर्न देशसेविेे कंकि हाती बाधंलेला 
एक सनं्यासी व त्याच्याचवरुद्ध आपला व्यवसाय, आपला संसार व सरकारिी वक्रदृ्टपी आपल्यावर पडू र्न 
देण्यािी दक्षता बाळर्िारे लब्धप्रचतचष्ठत प ढारी मशी पचरक्स्थती चर्नमाि झाली. 

 
स्वामीजींर्ना प्रथम हैदराबाद येथे राहायला एखादे चठकाि चमळिेि कठीि झाले. िळवळ्या 

संन्याशाला घरात जार्ा देऊर्न र्नसते संकट ओढवरू्न घेण्यास कोि स खास खी तयार होईल? शवेटी 
स्वामीजींिे एक ज रे्न स्रे्नही व सेवाचर्नवृत्त न्यायाधीश श्री. रत्र्नाळीकर यारं्नीि स्वामीजींर्ना आपल्या घरी ठेवरू्न 
घेतले. हैदराबादेतील रे्नत्याशंी संपकग  साधूर्न आपल्या योजर्ना त्यारं्ना समजावरू्न सारं्रू्न संघटर्ना उभी करिे 
स्वामीजींच्या दृ्टपीरे्न महत्त्वािे होते. हैदराबादेतील रे्नते बह तेक वचकलीच्या व्यवसायातले होते. त्याम ळे 
त्यारं्ना भेटायिे म्हिजे रात्री ९॥, दहाच्या रं्नतर. पि र्न कंटाळता स्वामीजी दररोज काही लोकारं्ना भेटत. 
त्याचं्याबरोबर श्री. चदर्ंबरराव िंबदू मसायिे. मशा चविारमंथर्नातूर्न हैदराबाद संस्थार्नात हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसिी स्थापर्ना करण्यािे ठरले. त्यािी पूवगतयारी स रू झाली. सभासद र्नोदिी स रू झाली. रीतसर त्या 
र्नावािी घोषिा करण्यासाठी पं. जी. रामािारी वचकलाचं्या घरी ९ सप्टेंबर १९३८ ला एक सभा बोलावण्यात 
आली. पि सरकाररे्न ती सभा होण्यापूवीि ती सभा बकेायदेशीर मसल्यािे कळचवले. त्या संदभात प ढे 
सरकार व श्री. काचशर्नाथराव वैद्य याचं्यामध्ये खूप चदवस पत्रव्यवहार िालला. स्टेट काँगे्रसच्या र्नावालाि 
सरकारिा चवरोध होता. एवढेि र्नव्हेतर ती ससं्था जातीय स्वरूपािी आहे मसा आके्षप घेण्यासही सरकाररे्न 
कमी केले र्नाही. र्नाव बदलण्यािा आग्रह सरकाररे्न धरला. दोर्न तीर्न र्नावािें पयाय प ढे आले. पि 
स्वामीजींर्नी स्टेट काँगे्रस र्नावािाि आग्रह धरला. त्याि प्रश्र्नावर त्यारं्नी सत्याग्रहाला आरंभ करण्यािे 
ठरचवले. त्यापूवी पूवी जी स्टेट काँगे्रसिी सचमती रिण्यात आली होती ती रद्द करूर्न श्री. र्ोिंवदराव र्नार्नल 
वकील याचं्या मध्यक्षतेखाली प ढील व्यततींिा समावशे मसलेली एक सचमती रे्नमण्यात आली : —(१) श्री. 
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र्ोिंवदराव र्नार्नल (मध्यक्ष), (२) श्री. रामचकशर्न धूत (सरचिटिीस), (३) श्री. र्नारायि रेड्डी (तेलंर्िा), 
(४) श्री. श्रीचर्नवासराव बोरीकर (मराठवाडा) व (५) श्री. जर्नादगर्नराव देसाई (कर्नाटक). 

 
या पाि जिारं्नी २४ ऑतटोबर १९३८ ला हैदराबादच्या स लतार्न बाजार येथील भर वस्तीत 

कायदेभरं् करूर्न सत्याग्रह केला. हा आरंभ करण्यापूवी स्वामीजींर्नी संस्थार्नभर झझंावाती दौरा काढला. 
मराठवाडा सपूंिगपिे त्याचं्यामारे् उभा राचहला. कर्नाटकातील व तेलंर्िातील काही तरुि मंडळी 
स्वामीजींर्ना चमळाली. सत्याग्रहींच्या याद्या व तारखा ठरवरू्न स्वामीजींर्नीही २७ ऑतटोबर १९३८ ला 
सत्याग्रह केला. त्याचं्या त कडीत लातूरिे राघवेंद्रराव चदवाि वकील, तेलंर्ििे राजरेड्डी व कर्नाटकिे 
मप्पाराव यािंा समावशे होता. 

 
श्री. र्नार्नल याचं्या त कडीस केवळ एक मचहन्यािी चशक्षा देण्यात आली. पि स्वामीजींर्ना दीड 

वषांिी चशक्षा ठोठचवण्यात आली. सरकाररे्न हे बरोबर हेरले होते की संस्थार्नातील िळवळीिे बंडखोर 
रे्नतृत्त्व स्वामीजीि करिार. जेलमध्ये त्यारं्ना र्नार्नाप्रकारे णळण्यात आले. त्याचं्यावर चर्नरचर्नराळे आरोप 
ठेवरू्न त्यारं्ना मधंार कोठडीिीस द्धा चशक्षा भोर्ावी लार्ली. उपजीचवकेिे साधर्न र्नसलेला हा एक उपटस भं 
मर्न ष्ट्य आहे मसे समजूर्न त्याचं्यावर िॅप्टर केसही सरकाररे्न दाखल केली. एकूि इतराचं्या मार्नारे्न 
स्वामीजींर्ना त रंुर्ात फारि मपमार्नास्पद व कडक वार्िूक चमळाली. 

 
या स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रहाच्या स मारास ससं्थार्नात िंहद  महासभा व आयगसमाज या संस्थाचं्या 

वतीरे्नही संस्थार्नव्यापी सत्त्याग्रहािी मोहीम स रू झाली होती. हैदराबाद संस्थार्नातील या सवग राजकीय 
घडामोडींकडे महात्मा र्ाधंीजींिे पूिगपिे लक्ष होते. ‘हचरजर्न’ साप्ताचहकातूर्न ते लेखही चलहीत होते. स्टेट 
काँगे्रस, िंहदू महासभा व आयगसमाज या संस्थाकंडूर्न िालचवलेल्या सत्त्याग्रहािी भचूमका यामध्ये तत्त्वशिः 
फरक होता. पि सवगसामान्य जर्नतेला तो कळत र्नव्हता. त्याम ळे महात्माजींर्नी स्टेट काँगे्रसिा सत्त्याग्रह 
स्थचर्त करण्यािा सल्ला चदला. त्याप्रमािे २४ चडसेंबर १९३८ ला श्री. काचशर्नाथराव वैद्य याचं्या 
रे्नतृत्त्वाखाली शवेटच्या त कडीरे्न सत्त्याग्रह केला. श्री. वैद्यारं्नी आपल्या चर्नवदेर्नात सत्त्याग्रह स्थचर्त 
केल्यािी घोषिा केली. प ढे िार मचहन्यारं्नी १० एचप्रल १९३९ ला स्टेट काँगे्रसच्या सवग सत्याग्रह्यािंी 
सरकाररे्न म ततता केली. प ढे काय करायिे हा प्रश्र्न काँगे्रसजर्नाप ढे होताि, त्यासाठी कायगकत्यांिी एक 
बैठक मर्नमाड येथे १२ व १३ सप्टेंबर १९३९ ला झाली. त्या बठैकीत मवाळ प ढा्यारं्नी स्टेट काँगे्रस हे र्नाव 
बदलण्यािा चविार माडंला. पि स्वामीजी व त्याचं्या सहका्यारं्ना तो चविार पटला र्नाही. प न्हा श्री. 
र्ोिंवदराव र्नार्नल याचं्या मध्यक्षतेखाली एक काँगे्रस सचमती स्थापर्न झाली. स्वामीजी चतिे सरचिटिीस 
होते. मध्यतंरी र्नाव बदलूर्न रॅ्नशर्नल कॉन्फरन्स मसे र्नाव ठेव ूमसे सरकारला कळचवले. पि सरकाररे्न 
त्यालाही र्नकार देऊर्न स्टेट काँगे्रसवरील बंदी िालूि ठेवली. ती बंदी उठचवण्यासाठी प न्हा सत्त्याग्रहािा 
चविार स्वामीजींिा जहाल र्ट करीत होता. पि र्न कतेि महाय द्ध स रू झाले होते. भारताच्या जर्नतेला 
चवश्वासात र्न घेता चब्रचटश सरकाररे्न िंहद स्थार्न हे य द्धमार्न राष्ट्र घोचषत केले. त्याचवरुद्ध महात्मा र्ाधंींर्नी 
वैयक्ततक सत्याग्रहािी घोषिा केली. पचहले सत्याग्रही म्हिूर्न चवर्नोबा भाव े यािंी चर्नवड झाली. काही 
व्यततींिीि त्यारं्नी सत्याग्रही म्हिरू्न चर्नवड केली. हैदराबाद संस्थार्नातील स्वामीजी, मोतीलाल मंत्री, 
मच्य तभाई देशपाडें, प्रािेशािायग, चहरालाल कोटेिा, श्रीचर्नवासराव हवालदार या मडंळींिा मतंभाव होता. 
स्वामीजींर्ना १२ सप्टेंबर १९४० ला मटक झाली. या सवांिी १६ सप्टेंबर १९४१ ला स टका झाली. पि स्टेट 
काँगे्रसवरील बंदीिा प्रश्र्न स टलाि र्नव्हता. प्राचंतक पचरषदािंी मचधवशेरे्न भरत होती. त्या पचरषदातूंर्न 
राजकीय स्वरूपािे ठराव पास करण्यात येऊ लार्ले. स्वामीजी या मचधवशेर्नात हजर राहत. पि 
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शवेटपयंत ते स्वतिःला स्टेट काँगे्रसिाि प्रचतचर्नधी म्हिरू्न काम करीत राचहले हे लक्षात ठेविे आवश्यक 
आहे. 

 
१९४० च्या वैयक्ततक सत्त्याग्रहारं्नतर ऑर्स्ट १९४२ िे क्रातंीपवग स रू झाले. त्यावळेीही १६ ऑर्स्ट 

१९४२ ला स्वामीजींर्ना मटक करण्यात आली. त्यावळेी संस्थार्नात सत्याग्रह व मोडतोडीिे कायगक्रम मशा 
द हेरी स्वरूपात िळवळ झाली. १५ चडसेंबर १९४३ ला स्वामीजी व त्याचं्याबरोबरच्या प्रम ख व्यततींर्ना 
सोडूर्न देण्यात आले. तरीपि स्टेट काँगे्रसवरिी बंदी तशीि होती. शवेटी द सरे महाय द्ध सपंले.  चब्रचटश 
सरकाररे्न िंहद स्थार्नला स्वातंत्र्य देण्यािे ठरचवले. त्यावळेी चर्नजाम सरकाररे्न स्टेट काँगे्रसवरील बंदी 
उठचवली. आठ वषांरं्नतर स्वामीजींच्या प्रदीघग चिकाटीला यश आले व ३ ज लै १९४६ ला बंदी उठचवण्यात 
आली. लरे्ि चतन्ही प्राचंतक पचरषदाचं्या स्थायी सचमतींच्या सयं तत बठैकीत त्या सचमतींिे स्टेट काँगे्रसमध्ये 
चवलीर्नीकरि करण्यात आले. त्या पचरषदारं्ना हैदराबाद स्टेट, आंध्र प्रदेश काँगे्रस कचमटी हैदराबाद स्टेट, 
महाराष्ट्र (मराठवाडा) प्रदेश काँगे्रस कचमटी व हैदराबाद स्टेट कर्नाटक काँगे्रस कचमटी मसे र्नामातंर 
करण्यात आले. ही सयं तत बैठक हैदराबाद येथे १६, १७ ऑर्स्ट १९४६ ला झाली. या बठैकीति 
स्वामीजींिी स्टेट काँगे्रसच्या स्थायी सचमतीिे मध्यक्ष म्हिूर्न चर्नवड झाली. त्यावळेी जहाल व मवाळ र्टात 
मध्यक्षपदासाठी िारं्ली ि रस चदसूर्न आली. मवाळ र्टारे्न श्री. बी. रामकृष्ट्िरावािे र्नाव स िचवले. पि 
त्यािंा पराभव होऊर्न स्वामीजीि चर्नवडूर्न आले. त्यारं्नी प रोर्ामी र्टातील व्यततींर्ना आपल्या 
कायगकारिीवर घेतले. माडापाटी रामिदं्रराव यारं्ना सेके्रटरी केले. या वळेेपासूर्न मवाळ व जहाल 
याचं्यातील दरी वाढति रे्ली. मवाळािें धोरि सरकारधार्थजिे मसल्यािे मरे्नक प्रसरं्ी चदसूर्न आले. मशा 
या वातावरिात हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे पचहले मचधवशेर्न जूर्न १९४७ मध्ये भरले. इंग्रजारं्नी भारताला 
स्वातंत्र्य देण्यािी घोषिा केली. पि संस्थाचर्नकाचं्या बाबतीत क टील र्नीतीिा त्यारं्नी मवलंब केला होता. 
स्वातंत्र्य देण्यापूवी भारतािे चवभाजर्न होऊर्न िंहद स्थार्न व पाचकस्तार्न मसे चवभाजर्न करण्यात आले. 
संस्थाचर्नकारं्ना तीर्न पयाय देण्यात आले. (१) िंहद स्थार्नात चवलीर्न व्हाव,े (२) पाचकस्तार्नात चवलीर्न व्हाव े
िंकवा (३) ते स्वतंत्रही राहू शकतात. शवेटच्या पयायािा आश्रय घेऊर्न हैदराबादच्या चर्नजामारे्न आपि 
स्वतंत्र झाल्यािी घोषिा केली. हे हैदराबादीतील जर्नतेला एक मोठे आव्हार्न होते. ते स्वामीजींर्नी धैयारे्न 
स्वीकारले आचि स्टेट काँगे्रसच्या मचधवशेर्नात दोर्न महत्त्वािे ठराव एकमतारे्न पास करूर्न घेतले. (१) 
हैदराबाद ससं्थार्निे भारतीय संघराज्यात चवचलर्नीकरि झालेि पाचहजे तसेि (२) हैदराबाद संस्थार्नात 
जबाबदार राज्यपद्धतीिा मवलंब केला पाचहजे. 

 
या मचधवशेर्नारं्नतर या म द्यावर सरकारचवरुद्ध लढा देण्याच्या तयारीला स्टेट काँगे्रस लार्ली. 

१९४७ च्या ऑर्स्टपासूर्न सत्त्याग्रहास आरंभ करावयािा. १५ ऑर्स्टला चदल्लीच्या लाल चकल्यावरील 
य चर्नयर्न जॅक खाली उतरवरू्न त्या जार्ी चतरंर्ा ध्वज फडकचवण्यािा कायगक्रम रात्री १२ ला मोठ्या 
ध मधडातयात पार पडला. इकडे हैदराबादेत एकीकडे भारतािा राष्ट्रध्वज घेऊर्न सत्याग्रह स रू झाला. 
जातीयवादी म स्लीम जर्नतेला हे सारेि मसह्य होते. त्यारं्नी १५ तारखेच्या रात्री आर्र्ाड्यावर लावलेले 
भारतीय ध्वज फाडूर्न टाकले. र्ाड्यावंर हल्लेही केले. 

 
रििंशर् फ ं कले रे्ले. १९४२ च्या मध्ये ‘िले जाव’ िळवळीरे्न जे स्वरूप धारि केले तेि हैदराबादेत 

स्टेट काँगे्रसरे्न स रू केलेल्या िळवळीलाही प्राप्त झाले. एकीकडे सत्त्याग्रह तर द सरीकडे स्वसंरक्षिाथग 
सीमारेषेवरील काही चठकािी शस्त्रास्त्रािें प्रचशक्षि देऊर्न तयार केलेल्या तरुि कायगकत्यांिी चशचबरे स्थापर्न 
झाली. चर्नजाम आसर्न क्स्थर करण्याच्या उदे्दशारे्न इकडे राष्ट्रीय भारत सरकारशी पत्रव्यवहार करीत 
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राचहला तर द सरीकडे सयं तत राष्ट्र संघटरे्नकडे आपले चश्टपमंडळ पाठवरू्न तेथे आपली स्वतंत्र राहण्यािी 
भचूमका माडूं लार्ला. एकूि शतयतो भारतीय संघराज्यात चवलीर्न होण्यािी पाळीि आपल्यावर येऊ र्नये 
मशी त्यािी तयारी िालली. त्याला सवगतोपरी साह्य होत होते. इचत्तहाद ल म स्लीम या संघटरे्निे. त्या 
संघटरे्नरे्न एक सशस्त्र मसे स्वयंसेवक दलि चर्नमाि केले होते त्यािे रे्नतृत्व कासीम रझवी करीत होते. या 
स्वयंसेवक दलाला रझाकार मसे म्हित. या रझाकारारं्ना ससं्थार्नात िोहोकडे िंहसािारािारे लोकात 
दहशत चर्नमाि करण्यािे आदेश देण्यात आले होते. मशा रीतीरे्न संस्थार्नातील पचरक्स्थती मचतशय स्फोटक 
बर्नत िालली होती. िंहदंूच्या घरावर हल्ले, जाळपोळ, ल टालूट हे प्रकार सरास स रू झाले. 

 
१५ ऑर्स्टलाि स्वामीजींर्ना पकडूर्न त रंुर्ात डाबंण्यात आले. त रंुर्ात जाण्यापूवी काँगे्रस 

कायगकाचरिीरे्न लढ्यािे मार्गदशगर्न करण्यासाठी एक कृती सचमती रे्नमली होती. चतिे मध्यक्ष होते श्री. 
चदर्ंबरराव िंबदू व श्री. र्ोिंवदभाई श्रॉफ, श्री. जमलापूरम केशवराव, डॉ. जी. एस. मेळकोटे, श्री. 
प्रािेशािायग जे. के. हे सदस्य होते. त्या सचमतीरे्न प ढे िळवळीिे रे्नतृत्व केले. काँगे्रसिी िळवळ फोफावत 
िालली तसतशी रझाकाराचं्या िंहसक कायगवाहीलाही धार िढत िालली. चर्नजाम व भारत सरकारमधील 
वाटाघाटीिे ि्हाट वळिे वाढति िालले. र्नोव्हेंबरमध्ये दोघात ‘जैसे थे करार’ ही झाला. हा करार 
काँगे्रसला मान्य र्नव्हता. स्वामीजींर्नी त्यास चवरोध दशगचवलाि. एकीकडे हे र्नाटक िालले मसतारं्ना 
हैदराबादेतील मवाळ प ढारी इचतहाद ल म स्लीम व सरकारशी काही समझोता करण्यािा प्रयत्र्न करीत 
होते. ५० जार्ा िंहदंूर्ना तर ५० म स्लीमारं्ना मशाही एक प्रस्तावास मवाळ रे्नते तयार झाले. त्यावर 
चविारचवचर्नमय करण्यासाठी स्वामीजींर्ना व त्याचं्या कायगकाचरिीच्या सदस्यारं्ना सरकाररे्न त रंुर्ातूर्न 
म ततही केले. पि कायगकाचरिीरे्न मवाळािंा डाव हािरू्न पाडला. मध्यतंरीच्या काळात स्वामीजी कें द्रीय 
रे्नत्यािी भेट घेऊर्न आले. म ंबई, मद्रास इत्यादी चठकािी त्यारं्नी सभा घेतल्या. तेथील लोकारं्ना आपली 
भचूमका समजावरू्न साचंर्तली. त्यािा संपूिग पािंठबा त्यारं्ना चमळाला. ते परत हैदराबादला येताि त्यारं्ना 
मटक करूर्न प न्हा त रंुर्ात डाबंण्यात आले. 

 
रझाकारािें मत्यािार वाढति िालले. कृती सचमतीच्या वतीरे्न पं. रे्नहरू व सरदार पटेल 

याचं्याकडे चश्टपमंडळ पाठचवण्यात आले. त्यारं्नी आपली बाजू समथगपिे माडंली. शवेटी र्ृह मंत्री सरदार 
पटेलारं्ना िंहदी सैन्य हैदराबाद ससं्थार्नात पाठचवण्यािा चर्निगय घ्यावा लार्ला. १३ सप्टेंबर १९४८ ला 
िोहोकडूर्न हैदराबाद ससं्थार्नात घ सण्याच्या उदे्दशारे्न िंहदी सैन्यारे्न कूि केले. १७ सप्टेंबरला सैन्य 
हैदराबादेत घ सले. चर्नजाम शरि आला. हैदराबादिे िंहदी संघराज्यात चवलीर्नीकरि झाले. प ढे १९५२ 
मध्ये सावगचत्रक चर्नवडिूक होऊर्न लोकप्रचतर्नीधींिे सरकार हैदराबादेत स्थापर्न झाले. स्वामीजींच्या 
किखर रे्नतृत्वाखाली स्टेट काँगे्रसरे्न घोचषत केलेली दोन्ही उचद्द्टप े सफल झाली. त्यािे सारे श्रेय पू. 
स्वामीजींर्ना व त्याचं्या सहका्यारं्नाि द्यायला हव.े 

 
एवढी मोठी कामचर्री त्यारं्नी पार पाडली. मवाळारं्ना स्वामीजींिे रे्नतृत्त्व र्नको होते. त्याचं्याचवरुद्ध 

पंचडतजीकडे व चवशषेतिः सरदार वल्लभभाई पटेल याचं्याकडे कार्ाळी करण्यािा त्यार्नी चवडाि उिलला. 
त्याम ळे स्टेट काँगे्रसिे मध्यक्षपद त्यारं्ना सोडाव ेलार्ले. त्याचं्याबरोबरिे साथीदार श्री. र्ोिंवदभाई, श्री. 
वैशपंायर्न इत्यादी मंडळींर्नी काँगे्रस सोडूर्न चदली. हैदराबादच्या दृ्टपीरे्न फार मोठी हार्नी झाली. 

 
पि स्वामीजी काँगे्रसमध्येि राचहले व त्यारं्नी आपल्या परीरे्न प रोर्ामी चविाराकंडे मंचत्रमंडळाला 

वळचवण्यािा प्रयत्र्न केला. १९५२ मध्ये स्वामीजी र् लबर्ा मतदार संघातूर्न लोकसभेवर चर्नवडूर्न रे्ले व 
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१९५७ मध्ये औरंर्ाबाद मतदार संघातूर्न लोकसभेवर चर्नवडूर्न रे्ले. लोकसभेतील त्यािंी भाषिे मोठी 
म दे्दस द मसायिी. आपले प रोर्ामी चविार ते मर्दी परखडपिे माडंायिे. र्नळर् ंडा चजल्ह्यात कम्य चर्नस्टारं्नी 
जो ध माक ळ माजचवला होता त्याम ळे तेथील र्रीब जर्नता भयभीत झाली होती. त्यारं्ना धीर देण्यासाठी 
स्वामीजी तेथे धावले. ते तेथे ठाि माडूंर्न बसले. त्यािा खूप पचरिाम झाला. शातंतामय मार्ारे्न आर्थथक व 
सामाचजक समस्यािंा पचरहार चर्नघ ूशकतो हे त्यारं्नी प्रत्यक्ष दाखवरू्न चदले. पू. चवर्नोबाचं्या भदूार्न िळवळीरे्न 
तर स्वामीजींच्या कायाला बळ लाभत रे्ले. 

 
याबरोबरि संस्थार्नातील चशक्षिाकडे त्यारं्नी लक्ष प रचवले. चठकचठकािी महाचवद्यालये स्थापर्न 

केली. खादी सचमतीतफे चठकचठकािी खादी उत्पत्ती कें दे्र उघडली. 
 
हैदराबाद संस्थार्नािे भारतीय संघराज्यात चवलीर्नीकरि व हैदराबाद संस्थार्नात लोकप्रचतर्नीधींिे 

राज्य या दोर्न र्ो्टपींबरोबरि हैदराबाद संस्थार्निे चवसजगर्न करूर्न ‘तेलंर्ि’ आधं्र राज्यात, ‘मराठवाडा’ 
महाराष्ट्र राज्यात व कर्नाटकािे तीर्न चजल्हे कर्नाटक राज्यात चवलीर्न करूर्न टाकण्यािे ध्येय यही 
स्वामीजींर्नी उराशी बाळर्ले होते. या योजरे्नस पचंडत जवाहरलाल रे्नहरंूिा तीव्र चवरोध होता. पि 
स्वामीजींर्नी त्याबाबतीतही जर्नमत मर्न कूल करूर्न घेऊर्न राज्य प र्नरगिरे्निे चवधेयक हैदराबाद चवधार्नसभेत 
पास करूर्न घेतले. सयं तत महाराष्ट्र िळवळीशी स्वामीजींिा घचर्नष्ठ संबधं आला. फाजलमली 
कचमशर्नसमोर मराठवाड्यािी बाजू स्वामीजींच्या रे्नतृत्वाखाली एका चश्टपमंडळारे्न माडंली. त्या सचमतीिा 
महवाल बाहेर पडूर्न म ंबईसह र् जरात व महाराष्ट्र चमळूर्न एका िैभाचषक राज्यािी योजर्ना प ढे आली. 
आश्चयािी र्ो्टप मशी की, काँगे्रसपैकी मरे्नकजिारं्नी ही योजर्ना उिलूर्न धरली. पि स्वामीजींर्नी आपला या 
योजरे्नस मसलेला चवरोध मर्दी स्प्टपपिे पि चतततयाि ऋज तेरे्न पंचडत रे्नहरंूच्या प ढे व्यतत केला. तसेि 
मराठवाड्यारे्न महाचवदभात सामील व्हाव े म्हिूर्न स्वामीजींिे मर्न वळचवण्यािा प्रयत्र्न झाला. पि तेथेही 
स्वामीजींर्नी चवरोध केला. एवढेि र्नव्हे तर कसलीही मट र्न घालता मराठवाडा संय तत महाराष्ट्रात सामील 
होईल मसे सारं्रू्न टाकले. त्यातूर्नि प ढे सयं तत महाराष्ट्राच्या संदभातील प्रचसद्ध र्नार्पूर करारास सवांिी 
संमती चमळवरू्न घेण्यात स्वामीजींर्नीि प ढाकार घेतला. 

 
मशा रीतीरे्न भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यािी यथोचित सारं्ता करण्यापासूर्न ते भारताच्या राज्यािी 

प र्नरगिर्ना करण्यापयंत सवग प्रचक्रयेत स्वामीजींिा िंसहािा वाटा होता हे इचतहासकाराला र्नमूद कराविे 
लारे्ल. मशी व्यतती लोकसभेत मसावी मसे पचंडत रे्नहरंूर्ना फार वाटायिे. म्हिूर्न चतस्या लोकसभेसाठी 
त्यारं्नी प न्हा उभे राहाव े मसा पंचडत रे्नहरंूर्नी खूप आग्रह केला. पि स्वामीजींर्नी मर्दी चवर्नम्रपिे 
लोकसभेिे चतकीट र्नाकारले. उवगचरत आय ष्ट्य चवधायक कायांच्या माध्यमातूर्न जर्नसेवते घालवाव े मसे 
त्यारं्नी ठरचवले. मारे् साचंर्तल्याप्रमािे खादी व ग्रामोद्योर्ािे कायग व शकै्षचिक कायाकडे त्यारं्नी चवशषे लक्ष 
प रचवले. 

 
याबरोबरि त्याचं्या मर्नात फार चदवसापासूर्न एक चविार घोळत होता. तो म्हिजे आपले 

परात्परर् रु स्वामी रामतीथांच्याि आश्रमात आपि जाऊर्न राहाव.े तो चविार त्यारं्नी लरे्ि मंमलातही 
आिला. १९६५ मध्ये स्वामी रामतीथांच्या आश्रमात रे्ले. स्वामीजींिे आिखी एक र् रुबंधू ओकंारस्वामी 
चपताप रम येथे होते. त्याचं्या सहकायारे्न स्वामीजींर्नी जयप्रकाशजी व चवर्नोबाशंी चविारचवचर्नमय करूर्न 
“स्वामी रामतीथग इन्स्टीयूट ऑफ पीस” या ससं्थेिी स्थापर्ना केली. त्यामार्िी कल्पर्ना मशी होती की, 
समाजसेवा करू इक्च्णिा्या तरुिारं्ना एकत्र करूर्न त्याचं्यावर मध्यात्म व चवज्ञार्न यािे संस्कार करावते. 
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तसे साचहत्य चर्नमाि कराव.े प्रचशक्षिासाठी एक चर्नयचमत मभ्यासक्रम आखावा आचि देशभर मशी कें दे्र 
वाढवावीत. थोडतयात रामकृष्ट्ि चमशर्नच्या धतीवर काम करिा्या तरुिािंी एक संघटर्ना चर्नमाि 
करण्यािी त्यािंी कल्पर्ना होती. ती थोड्याशा प्रमािात ममलात आिूर्न एक ‘शातंी आश्रम’ ही आधं्रात 
र्ोदावरी चजल्ह्यात त्यारं्नी स्थापर्न केला. रामतीथांिे समग्र वाङ मय प्रकाचशत करण्यािी व्यवस्था त्यारं्नी 
केली. पि शातंी आश्रमात मसतार्नाि त्यािंी प्रकृती १९७१ मध्ये एकदम चबघडली. औषधोपिारासाठी ते 
प्रथम मंबाजोर्ाईला रे्ले. तेथूर्न त्यारं्ना हैदराबादी आिण्यात आले. त्यािें चर्नकटवती सहकारी डॉ. जी. 
एस. मेळकोटे याचं्या सल्ल्यारे्न स्वामीजींवर औषधोपिार स रू झाले. त्यावळेी माजी पंतप्रधार्न श्री. पी. व्ही. 
र्नरिंसहराव आंध्रिे म ख्यमंत्री होते. ते स्वामीजींच्या चशष्ट्योत्तमापंैकी एक. त्यारं्नी हैदराबादच्या शासकीय 
रुग्िालयात स्वामीजींवर तज्ज्ञाकंडूर्न काळजीपूवगक उपिार करण्यािी सोय केली. पि प्रकृतीत स धारिा 
होईर्ना आचि शवेटी २२ जारे्नवारी १९७२ रोजी द पारी साडेतीर्नच्या स मारास स्वामीजींिा आत्मा मरं्नतात 
चवलीर्न झाला. 

 
चदर्नाकं २३ जारे्नवारीस सकाळी चर्नघालेल्या स्वामीजींच्या मंत्ययाते्रत हजारो लोक सामील झाले. 

‘स्वामीजी ममर हैं’ मशा घोषिात मतं्ययात्रा बेर्मपेठ स्टेशर्नर्नचजक मसलेल्या स्वामीजींच्या चर्नवासस्थार्नी 
पोिली. स्वामीजींर्ना सवग शासकीय सन्मार्नारे्न बेर्मपेठ येथील त्याचं्या आश्रमासमोर मसलेल्या टेकडीवर 
समाचधस्त करण्यात आले. लहार्नपिी घेतलेल्या प्रचतजे्ञिी पूती केलेल्या समाधार्नात स्वामीजी तेथे 
चवसावले आहेत. 

 
त्या टेकडीवर लरे्ि एक समाधी बाधंण्यात आली व समाधीिा मतंभाव करूर्न एक स ंदर 

प्राथगर्नामंचदर उभे केले आहे. स्वामीजींच्या प ण्यचतथीला दरवषी ज न्या हैदराबाद राज्यातील तेलंर्ि, 
मराठवाडा व कर्नाटकातील कायगकते बेर्मपेठ येथील या समाधीस्थळी एकत्र येतात. एखाद्या चवधायक 
कायाच्या संदभात ििासत्र आयोचजत केले जाते. समाधी मंचदरात प्राथगर्ना होते व कायगकते र्नव्या उत्साहारे्न 
पे्रचरत होऊर्न परततात. स्वामी रामारं्नदतीथग स्मारक सचमतीतफे दरवषी हा कायगक्रम आयोचजत केला 
जातो. राष्ट्रीय एकात्मता व चवधायक कायाच्या दृ्टपीरे्न प्रर्ती साधण्यासाठी स्वामी रामारं्नदतीथग संशोधर्न 
संस्थाही कायगरत आहे. 

 
पू. स्वामीजींिा हा जीवर्नपट चर्नचश्चति मोठा उद बोधक आहे. चवचश्टप कालखंडातील त्यारं्नी 

चलचहलेली दैरं्नचदर्नी त्याचं्या जीवर्नािा आलेख समजूर्न घेण्यास फार उपयोर्ी आहे मसे मला वाटते. 
मर्नािा संकल्प व त्या संकल्पाच्या चसद्धीसाठी लार्िारा चर्नधार या दोन्हींच्या बळावर पू. स्वामीजींर्नी 
आपला जो चवकास साधला तो क िालाही मचभमार्नास्पद वाटावा मसाि आहे. हैदराबाद संस्थार्नातील 
जर्नतेला स्वामीजींच्या स्वरूपात एक तारिहार भेटला. ‘मोडेर्न पि वाकिार र्नाही’ या चर्नधारारे्न ते 
चर्नजामाचवरुद्ध लढले म् चवजयी झाले. 

 
ही दैरं्नचदर्नी वाितार्ना आपल्या डोळ्यासमोर त्यािंी जी प्रचतमा उभी राहते ती एका भाव क 

भततािी. सवाभतूी ईश्वर पाहाण्याच्या त्याचं्या मूळ प्रवृत्तीला जोड चमळाली त्याचं्या िंितर्नशीलतेिी. 
चकत्येकवळेा पथभ्र्टप होऊर्न मधिःपतर्नाच्या कड्यावर उभे मसतार्ना या िंितर्नशीलतेरे्नि त्यारं्ना कसे तारले 
आहे हे आपिासं चदसूर्न येते. या दैरं्नचदर्नीतील प्रत्येक पार्न तसे महत्त्वािे आहे पि “A Novel experience 
of Love Divine” (“दैवी पे्रमािा र्नवा मर्न भव”) हे प्रकरि मत्यंत मार्थमक म् वािर्नीय आहे. एका 
साधकािा हा मर्न भव इतरारं्नाही चर्नचश्चति मार्गदशगक ठरिारा आहे. पि हा साधक स्वतिःला चर्रीकंदरात 
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कोंडूर्न घेऊर्न स्वतिःच्याि मोक्षािी िंिता बाळर्िारा र्नव्हता. तर समथग रामदास स्वामींप्रमािे सा्या 
चवश्वािी िंिता बाळर्ूर्न त्या चवश्वािीि सेवा करायला चर्नघालेला पचरव्राजक होता. शोषिरचहत समाज 
चर्नमाि करण्यािा ध्यास लार्लेला संन्यासी होता. ही समार्नता चर्नमाि करायिी तर ती र्ाधंीप्रचित 
मिंहसक मार्ारे्नि. यावर पूिग चवश्वास मसिारा हा संन्यासी क ठे मठ बाधूंर्न राचहला र्नाही. क ठल्या 
पारंपाचरक कमगकाडंात मडकूर्न पडला र्नाही. स्वामीजींसंबंधी कै. मरं्नतराव भालेरावारं्नी आपल्या प स्तकात 
चलचहलेला प ढील पचरच्णेद मत्यतं मन्वथगक आहे. ते म्हितात “स्वामीजी एक पचरव्राजक होते. एका 
पार्थथवाखेरीज त्यािें मसे काही र्नव्हते. प्रपंि र्नव्हता. घरदार र्नव्हते. जसा जन्मला तसा एक आत्मा चर्निःसंर् 
परतला. पाथीव ज्यािे त्याला स्वाधीर्न करूर्न एका मचर्नकेतािी इहलोकािी यात्रा संपली. मरे्नकारं्ना 
सचर्नकेत करिारा स्वतिः मचर्नकेत होता. मरे्नकाचं्या प्रपंिात स ख समाधार्नािे चदवस यावते म्हिरू्न 
धडपडिारा हा लोकचवलक्षि संन्यासी होता. संपूिग चवश्वात या वैराग्यवतंािे घर सामावले होते. त्यार् 
आचि मपचरग्रहािे प्रचतक म्हिूर्न भर्वी वसे्त्र धारि करिारा हा त्यार्शील रे्नता हैदराबादच्या जर्नतेला 
इचतहासावर पार्नोपार्नी आपल्या व्यक्ततमत्त्वािे, िाचरत्र्यािे आचि धीरोदात्ततेिे ठसे उमटूर्न मतंधार्न 
पावला.” त्या पचरव्राजकाच्या स्मृतीला माझे मरे्नकारे्नक दंडवत. 
 

प्रा. णव. पा.ं देऊळगावकर 
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पूज्य स्वामीजींनी उद धृत केलेल्या महात्मा गाधंीच्या इगं्रजी उताऱयाचंा मराठी 
अनुवाद 

 
सत्यान्वषेकारे्न ध ळीपेक्षाही मचधक चवर्नम्र मसायला हव.े जर् आपल्या पायाखाली ती धूळ त डवीत 

मसते. पि सत्यशोधकारे्न धूळि त्यारं्ना त डव ूशकेल इतके स्वतिः चवर्नम्र बर्नले पाचहजे. केवळ तेव्हाि त्याला 
सत्यािे ओझरते दशगर्न होईल तोपयंत र्नाही. 

 
सत्याचे प्रयोग 

खंड १. प्रस्तावना 
पान ⅩⅫ 

 
माझ्यासारख्या शभंर व्यततींिा र्नाश झाला तरी िालेल, पि सत्त्य चटकले पाचहजे. 
 

खंड १. प्रस्तावना 
पान ⅩⅫ 

 
“जे एकाला शतय आहे ते सवांर्नाि शतय मसते.” 
 

खंड (१) प्रस्तावना 
पान ⅩⅨ 

 
जोपयंत माझ्या कृतीरे्न माझ्या ब द्धीिे व मर्नािे समाधार्न होते तोपयंत मी माझ्या मूळच्या चर्निगयारं्ना 

दृढपिे चिकटूर्न राचहले पाचहजे. 
 

खंड १. प्रस्तावना  
पान ⅩⅩ 

 
मद्यापी मला ईश्वर भेटला र्नाही. पि मी त्याच्या शोधात आहे. या माझ्या शोधािा पाठप रावा करीत 

मसतार्ना मला सवात मचधक चप्रय मसलेल्या वस्तंूिा त्यार् करावा लार्ला तरी िालेल. त्यात प्रत्यक्ष 
प्राित्यार्ािी र्रज मसेल तर तोही देण्यािी माझी तयारी होईल मशी मी आशा करतो. 

 
खंड १. प्रस्तावना 

पान ⅩⅪ 
 
त्यािे माझ्या प्रािाच्या प्रत्येक श्वासावर चर्नयंत्रि आहे आचि मी त्यािेि मपत्य आहे यािी मला पूिग 

जािीव मसूर्नही, मी त्याच्यापासूर्न इतका दूर आहे ही र्ो्टप मला सतत डाििारी आहे. माझ्यामधील द ्टप 
वासर्नाि मला त्याच्यापासूर्न दूर ठेवीत आहेत हे मी जाितो; तरी मी त्याच्यापासूर्न दूर राहू शकत र्नाही. 
ज्याला देवाशी सख्य करायिी इच्णा आहे त्यारे्न एकटेि राहाव ेिंकवा सा्या जर्ालाि आपले चमत्र बर्नचवले 
पाचहजे. 



 
अनुक्रमणिका 

 
पान ५३. प्रस्तावना 

 
सा्या जर्ात प्रचतज्ञािंा मथग लाविे हे वादंर् माजचवण्यािे एक उपय तत साधर्न बर्नले आहे. प्रचतज्ञा 

चकतीही स्प्टप मसो, पि लोक आपल्या स्वतिःच्या उदे्दशाला मर्न कूल होईल मशा रीतीरे्न प्रचतजे्ञिा मजकूर 
हवा तसा बदलूर्न, चफरवरू्न टाकतात. मसे लोक समाजाच्या सवग स्तरात श्रीमंतापंासूर्न र्रीबापयंत, 
राजापासूर्न ते शतेक्यापयंत आढळतात. स्वाथाम ळे ते आधंळे बर्नतात व दोन्हीकडे लार् ूहोऊ शकतील 
मशाि संचदग्ध शब्दािंा उपयोर् करूर्न स्वतिःिी फसविकू करूर्न घेतात व जर्ाला व देवाला फसचवण्यािा 
प्रयत्र्न करीत मसतात. द सरी त्हा म्हिजे जेथे दोर्न रीतींर्नी मथग लावण्यािी शतयता मसते तेथे मचधक 
द बगल पक्षारे्न लावलेला मथग स्वीकारण्यािी. या दोन्ही पद्धती र्नाकारल्या की त्यातूर्न मसत्यातं खोलवर 
रूजलेल्या मन्यायािा व संघषािा उर्म होतो. 

 
पान ८४ 

 
मौर्न हे सत्योपासकाच्या आध्याक्त्मक चशस्तीिाि एक भार् आहे मसे माझ्या मर्न भवारे्न मला 

चशकचवले आहे. 
 
ज्या क िाला आपल्या स्वतिःच्या आध्याक्त्मक सामर्थ्यािा र्वग होतो त्यारे्न तो ध ळीत चवलीर्न झाल्यािे 

पाचहले र्नाही काय? 
 

पान १०४ 
 
कसे तरी क ठूर्न तरी साह्य येते हा माझा मर्न भव आहे. क ठूर्न हे मला माहीत र्नाही. 
 

पान १०६ 
 
आध्याक्त्मक चसद्धीमध्ये र् रूसंबंधीिे िंहदू तत्त्व व र् रूच्या महत्त्वावर माझा चवश्वास आहे. खरे ज्ञार्न 

र् रूचशवाय होिे शतय र्नाही. या चसद्धातंात बरेि तर्थ्य आहे मसे मला वाटते. लौचकक चवषयासंबधंी एखादा 
मधगवट चशक्षक िालू शकेल; पि आध्याक्त्मक बाबतीत मसा मधगवट चशक्षक िालत र्नाही. केवळ पूिग 
ज्ञार्नीि र् रूस्थार्नी चवराजमार्न होण्यास योग्य मसतो. म्हिूर्न पूिगत्वाकडे जाण्यासाठी सतत प्रयत्र्न होत 
राचहले पाचहजेत. कारि ज्याच्या त्याच्या योग्यतेर्न सार र् रू भेटत मसतो. पूिगत्वाकडे जाण्यासाठी ममयाद 
प्रयत्र्न करिे हा प्रत्येकािा हक्क आहे. तेि त्यािे पाचरतोचषक, बाकीिे ईश्वराधीर्न मसते. 

 
पान १३० 

 
मंतिःकरिािी उत्कट आचि श द्ध इच्णा रे्नहमीि पूिग होत मसते. या चर्नयमािी सत्यता मी माझ्या 

मर्न भवातूर्न पडताळूर्न पाचहली आहे. र्रीबािंी सेवा ही माझ्या मंतिःकरिािी इच्णा. आचि त्या इच्णेरे्न रे्नहमी 
मला र्रीबामंध्ये रे्नऊर्न टाकले आहे. आचि त्याचं्याशी स्वतिःला एकरूप होण्यास मला समथग बर्नचवले आहे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आपल्या बाधंवािंी मवहेलर्ना झालेली पाहूर्न आपला सन्मार्न झाल्यासारखे लोकारं्ना का वाटते हे 
मला रे्नहमीि एक कोडे झाले आहे. 

 
जेथे सचहष्ट्ि ता, औदायग आचि सत्य मसते तेथे भेदस द्धा साह्यभतू ठरतात. 
 
जोपयंत एखादी व्यतती सेवते स ख मार्नीत र्नाही, तोपयंत सेवलेा काही मथग मसू शकत र्नाही. 

जेव्हा ती सेवा केवळ देखाव्यासाठी िंकवा लोकमताच्या भीतीरे्न केली जाते. तेव्हा ती सेवा मािसाला 
ख रटूर्न टाकते, आचि त्यािा उत्साह चिरडूर्न टाकते. आरं्नदाचशवाय केलेल्या सेवमे ळे र्न सेवकाला साह्य 
होते र्न सेवलेा. म्हिूर्न आरं्नदी वृत्तीरे्न केलल्या सेवरेे्न इतर सर्ळी स खे व प्राप्ती व्यथग ठरतात. 

 
जेव्हा स्वातंत्र्य आचि चशक्षि यामध्ये चर्नवड करावयािी मसते त्यावळेी स्वातंत्र्यािी चर्नवड केली 

पाचहजे मसे कोि म्हििार र्नाही. 
 
म लारं्ना जन्म देिे व त्यारं्नतर त्यािें संर्ोपर्न करीत राहिे हे सावगजचर्नक सेवशेी चवसंर्त आहे मशी 

माझी दृढ श्रद्धा बर्नली आहे. 
 
प्रचतज्ञा पालर्नासाठी चजभेवर ताबा मसिे ही पचहली आवश्यक र्ो्टप आहे. 
 
जेव्हा मर्न उपवाशी शरीराशी सहकायग करते तेव्हा उपवास हा उपयोर्ी ठरतो. यािा मथग मसा की 

शरीराला ज्या र्ो्टपी चदल्या जात र्नाहीत त्या र्ो्टपींचवषयी मर्नामध्ये चतटकारा चर्नमाि झाला पाचहजे. 
 
म म क्षूला ईश्वरािे र्नाव आचि ईश्वरािी कृपा यािंाि मंचतम आधार मसतो. 
 

पान ३१५ 
 
या आत्मश द्धी आचि त्यार्ासाठी मला सारखी तळमळ लार्ूर्न राचहली पाचहजे. मसे मला वाटते. 
 

पान ३५२ 
 
ममयाद सहर्नशीलतेच्या चशवाय कोितेही काम करण्यासाठी लोक चमळचविे फार कठीि आहे. 
 

पान ३२५ 
 
लोकािंा आवाज हा देवािा आवाज मसतो. 
 
सेवा ही क त्र्याच्या णत्रीप्रमािे झटपट वाढिारी वस्त  र्नाही. त्यासाठी आधी इच्णा हवी आचि मर् 

मर्न भव.  
 

*     *     * 



 
अनुक्रमणिका 

मी िालचवलेल्या मरे्नक सावगजचर्नक संस्थातंील माझ्या भरपूर मर्न भवावरूर्न माझी मशी पक्की 
धारिा झाली आहे की, कायम स्वरूपाच्या चर्नधीवर ससं्था िालचविे िारं्ले र्नाही. कायम स्वरूपाच्या 
चर्नधीति संस्थेच्या रै्नचतक पतर्नािे बीज रूजलेले मसते. सावगजचर्नक संस्था म्हिजे लोकाचं्या पशैातूंर्न 
लोकाचं्या संमतीरे्न िालचवली जािारी ससं्था. जेव्हा मशा ससं्थारं्ना लोकािें साहाय य चमळिे बंद होते, 
त्यावळेी त्या संस्थेला चटकचवण्यािाि हक्क उरत र्नाही. कायम स्वरूपाच्या चर्नधीवर िालिा्या संस्था 
प ष्ट्कळदा लोकमताकडे द लगक्ष करत मसलेल्या चदसतात आचि रे्नहमी त्या संस्थाकंडूर्न लोकमताच्या 
चवरुद्ध काही कृत्ये घडत मसतात. आपल्या देशात पावलोपावली आपल्याला मसा मर्न भव येतो. काही 
तथाकचथत धार्थमक संस्थारं्नी चहशबे देिेही बंद केले आहे. चवश्वस्त मालक बर्नले आहेत आचि ते क िालाि 
जबाबदार र्नाहीत. सावगजचर्नक संस्थाचं्या ध्येयात चदवसेंचदवस बदल होत जातात याबद्दल मला शकंा र्नाही. 

 
लोकािंा आश्रय चमळचवण्यात ज्या संस्था मयशस्वी होतात त्या ससं्थारं्ना सावगजचर्नक संस्था म्हिरू्न 

राहण्यािा मचधकार र्नाही. एखाद्या संस्थेला जी वार्थषक वर्गिी चमळते ती त्या संस्थेच्या लोकचप्रयतेिी व 
व्यवस्थापक मंडळाच्या प्रामाचिकपिािी कसोटीि मसते. प्रत्येक ससं्थेरे्न या कसोटीला उतराव ेमसे माझे 
मत आहे. 

 
पान २९४ 

 
यावळेेपावतेो मला यश आले र्नव्हते. कारि माझ्या चठकािी इच्णेिा मभाव होता, आचि 

माझ्यावरि माझा चवश्वास र्नव्हता; परमेश्वराच्या कृपेवर चवश्वास र्नव्हता; म्हिूर्न माझे मर्न शकेंच्या प्रक्ष ब्ध 
सार्रावर हेलकाव ेखात होते. प्रचतज्ञा घेण्यास र्नकार चदला की मर्न ष्ट्य प्रलोभर्नाला बळी कसा पडतो व 
प्रचतजे्ञरे्न बद्ध होिे म्हिजे स्वैरािाराकडूर्न एक पक्त्र्नत्वाच्या चववाहाकडे जाण्यासारखे कसे मसते यािी 
मला जािीव झाली. 

 
‘माझा प्रयत्र्नावर चवश्वास आहे. प्रचतजे्ञरे्न मी स्वतिःला बाधूंर्न घेऊ इक्च्णत र्नाही.’ ही द बगलतेतूर्न 

चर्नमाि झालेली प्रवृत्ती मसते व त्यातूर्न त्याज्य वस्तू चवषयीिी सूक्ष्म इच्णाि र्नकळत व्यतत होत मसते, 
र्नसता मंचतम चर्निगय घेण्यास मडिि कोिती मसू शकेल? साप मला िावले हे मला माहीत मसते म्हिरू्न 
सापापासूर्न पळूर्न जाण्यािा मी प्रयत्र्न करतो. मी सापापासूर्न पळूर्न जाण्यािा र्न सता प्रयत्र्न करीत र्नाही. 
र्न सता प्रयत्र्न म्हिजे मृत्य ही होऊ शकतो हे मी जाितो. र्न सता प्रयत्र्न म्हिजे, साप मला मारूर्नि टाकिार 
या चर्नचश्चत वास्तवािे मज्ञार्न होय. म्हिरू्न केवळ प्रयत्र्नावर मी समाधार्न मार्नायिे यािा मथग मसा की 
चर्नचश्चत कृतीच्या आवश्यकतेिी मला मद्यापी जािीव झाली र्नाही. पि समजा माझी मते प ढील काळात 
बदलली तर मर् त्या प्रचतजे्ञशी मी बद्ध राहू शकेर्न का? ही शकंा आपिास प ष्ट्कळदा भेडसावते. पि ही 
शकंास द्धा एखाद्या र्ो्टपीिा त्यार् केलाि पाचहजे यासंबधंी स्प्टप कल्परे्निा मभावि व्यतत करीत मसते. 
म्हिूर्नि चर्नष्ट्कलारं्नदािे र्ीत म्हिते— 

 
‘चतटका्याचशवाय त्यार् हा चटकाव ूर्नसतो’ म्हिूर्न चजथे इच्णाि र्नाहीशी होते तेथे त्यार् हे त्यािे 

रै्नसर्थर्क व मचर्नवायग फळ मसते. 
 

पाने ३०८, ३०९ 
 



 
अनुक्रमणिका 

सेवा कायग करण्यािा मला एकि मार्ग माचहत आहे; तो म्हिजे स्वतिःच्या मर्न भवािा व ज्ञार्नाच्या 
शोधात मसिा्या व्यततींशी ििा करण्यािा. 

 
पाने ३९७ 

 
देवाला चभऊर्न मसिा्या व देवाला समोरासमोर पाहू इक्च्णिा्या साधकाला चविार आचि 

उच्चारावर चजतके बधंर्न ठेविे आवश्यक आहे चततकेि बंधर्न आपल्या आहाराच्या प्रमािावर व श द्धतेवर 
ठेविे जरूरीिे मसते. 

 
पान ४०६ 

 
मर्न ष्ट्य आचि त्याच्या कृती या दोर्न चभन्न र्ो्टपी आहेत. एखाद्या िारं्ल्या कृतीला पसंती िंकवा 

मान्यता चमळाली पाचहजे. आचि द ्टप कृतीला र्नापसंती. कृती करिारा मर् तो िारं्ला मसो की द ्टप 
पचरक्स्थतीर्न सार आदरास िंकवा दयेस पात्र ठरला पाचहजे. ‘पापािा िेष करा—पाप्यािा र्नको.’ ही चशकवि 
समजायला सोपी मसली तरी ती चशकवि क्वचिति ममंलात आिली जाते; आचि म्हिूर्नि िेषािें चवष 
जर्भर पसरते.  

 
पान ४१० 

 
सत्याच्या शोधात ही मिंहसा मूलभतू मसते. मला दररोज यािी जािीव होत आहे की, मिंहसेच्या 

आधाराचशवाय केलेला सत्यािा शोध हा व्यथग मसतो. एखाद्या पद्धतीिा प्रचतकार करिे व त्या पद्धतीवर 
प्रहार करिे हे योग्य आहे. पि त्या पद्धतीिा मवलंब करिा्यािा प्रचतकार करिे व त्याच्यावरि हल्ला 
करिे म्हिजे स्वतिःिाि प्रचतकार करण्यासारखे आहे. कारि आपि सवगि एकाि क ं िल्यारे्न रंर्चवले 
रे्लेलो आहोत आचि त्या एकाि चर्नमात्यािी म ले आहोत; आचि म्हिूर्न आपल्यामध्ये वास करीत मसलेली 
दैवीशतती मपार आहे. एखाद्या मार्नव प्राण्यािा मवमार्न करिे म्हिजे दैवी शततीिाि मवमार्न करिे होय 
आचि मशा रीतीरे्न त्या प्राण्यालाि आम्ही इजा पोिवतो मसे र्नव्हे तर सा्या जर्ालाि इजा पोिवतो 

 
पान ४११ 

 
“मी त्याला पाचहले र्नाही िंकवा मी त्याला जाितही र्नाही. देवावरील जर्ािा चवश्वास हा मी माझा 

स्वतिःिा मार्नतो, आचि माझा चवश्वास हा चर्नश्चल मसल्याम ळे तो चवश्वास म्हिजे मर्न भवि मसे मी मार्नतो. 
 

पान ४१६ 
 
एकदा एखादी र्ो्टप स रू केली की रै्नचतक दृ्टपीरे्न ि कीिी आहे हे चसद्ध झाल्याचशवाय ती र्ो्टप सोडू 

र्नये. 
 

पान ४१७ 
 



 
अनुक्रमणिका 

आपल्यामध्ये जो देव आहे तोि द स्यामध्ये पाहण्यािा प्रयत्र्न करिा्या श्रद्धाळू व्यततींर्ना 
सवांच्यामध्ये प रेशा मचलप्तपिे राहता आले पाचहजे. 

 
पान ४१८ 

 
सेवा हे पत्रकाचरतेिे म ख्य ध्येय मसले पाचहजे. 
 

पान ४२६ 
 
मला हे पटले आहे की, “सावगजचर्नक कायगकत्यारे्न एखाद्या र्ो्टपीचवषयी स्वतिःिी खात्री करूर्न 

घेतल्याचशवाय चर्नवदेरे्न देत जाऊ र्नयेत.” सवात महत्त्वािे म्हिजे सत्याच्या एकचर्नष्ठ उपासकारे्न तर 
मचधकाचधक खबरदारी घेतली पाचहजे. ज्या र्ो्टपीिी सत्यता पडताळूर्न पाचहली रे्ली र्नाही मशा र्ो्टपीवर 
चवश्वास ठेविे म्हिजे त्या र्ो्टपीशी तडजोड करिे होय. 

 
पान ४३२ 

 
“मन्ट  दी लास्ट” (रक्स्कर्नच्या या प स्तकािा महात्मा र्ाधंींवर मोठा पचरिाम झाला होता) या 

प स्तकािी माझ्या दृ्टपीरे्न प ढील चशकवि आहे :— 
 
(१) सवांच्या चहतात व्यततीिे चहत सामावलेले आहे.  
 
(२) वचकलाच्या कामाला तेि मूल्य आहे जे न्हाव्याच्या कामाला आहे, कारि आपल्या कामातूर्न 

आपला िचरताथग िालचवण्यािा सर्ळ्यारं्ना सारखाि मचधकार आहे. 
 
(३) एका मजूरािे जीवर्न म्हिजे शतेात राबिा्या भसेूवकािे आचि हस्तकला क शल काराचर्रािे 

जीवर्न सारखेि महत्त्वािे आहे. 
 
यापकैी पचहली चशकवि मला माहीत होती. द स्या र्ो्टपीिी मला स्प्टप जािीव झाली र्नव्हती. 

चतस्या र्ो्टपीिा मला चविारि स िला र्नव्हता. ‘मन्ट  दी लास्ट’ म ळे मला हे सूयगप्रकाशाइतके स्प्टप झाले 
आहे की द स्या व चतस्या चशकविीिा पचहल्यात समावशे झाला आहे. 

 
ही तत्त्व ेआिरिात आिण्याच्या तयारीरे्न मी पहाटेि उठलो. 
 

पान ४४६ 
 
माझ्या मर्न भवारे्न मला मसे आढळूर्न आले आहे की, मर्न ष्ट्यारे्न आखलेल्या योजर्ना प ष्ट्कळदा ईश्वरी 

संकेतार्न सार चवफल होतात; पि मला मसेही आढळूर्न आले आहे की, चजथे सत्यािा शोध हेि मंचतम ध्येय 
मसते चतथे मािसाच्या योजर्ना चकतीही चवफल झाल्या तरी, पचरिाम हा कधीि हाचर्नकारक मसत र्नाही, 
तर प ष्ट्कळदा मपेके्षपेक्षा तो मचधक िारं्ला मसतो. 



 
अनुक्रमणिका 

 
पान ४५३ 

 
ज्याला र्नवीर्न मर्न भव घ्यायिी इच्णा आहे त्यारे्न स्वतिःपासूर्न आरंभ करावा हेि दाखचवण्यािा माझा 

उदे्दश आहे. त्याम ळे सत्यािा मचधक लवकर शोध लार्तो, आचि परमेश्वर प्रामाचिकपिे प्रयोर् करिा्यािे 
संरक्षि करतो. 

 
पान ४५८ 

 
“मंचतमतिः खरं सौंदयग हे मंतिःकरिाच्या श द्धतेति मसते.” 
 
मंतिःकरिपूवगक मार्नवतेिी सेवा करू इक्च्णिा्याला ब्रह्यियाचशवाय ती करता येिार र्नाही. 
 

पान ४७० 
 
परमेश्वराच्या कृपेला चर्निःसकंोिपिे शरि रे्ल्याचशवाय आपल्या चविारावर ताबा चमळचविे मशतय 

आहे. 
 

पान ४७३ 
 
चर्नसर्ाशी ज ळवरू्न घेण्यािी कला साध्य करूर्न घेण्यासाठी चकतीही प्रयोर् केले तरी ते थोडेि 

आहेत आचि चकतीही त्यार् केला तरी तो थोडाि आहे. 
 

पान ४७८ 
 
माझ्याप रते पाचहले तर र्ंभीरपिे घेतलेल्या प्रचतजे्ञपासूर्न चकतीही मडथळे आले तरी मी माघार 

घेऊ शकत र्नाही; आचि या मार्िी जी पे्ररिा आहे ती मािसाला चहतावह मसते. 
 

Vol. Ⅱ, पान १७४ 
 
सवग प्रकारच्या स्वाथािा त्यार् हा आत्म्याला चहतावह मसतो याबद्दल मला शकंा र्नाही. 
 

पान ४८८ 
 
उत्कट आत्मशोध ईश्वराच्या िरिी रूजू केल्याचशवाय व ईश्वरािी करूिा भाकल्याचशवाय 

मर्नातील उच्शृखंल लालसािें चर्नमूगलर्न होिे शतय र्नाही. 
 

पान ९१ 
 



 
अनुक्रमणिका 

जेथे र् रू आचि चशष्ट्यामध्ये खरे पे्रम र्नसते आचि जेथे चशष्ट्याच्या कतगव्यच्य तीिा, त्याच्या मपराधािा 
र् रूच्या मक्स्तत्त्वावर पचरिाम होत र्नाही तेथे उपवासाला स्थार्न र्नाही—र्नव्हे उपवास हाचर्नकारक स द्धा 
ठरतो. 

 
Vol. Ⅱ, पान ५१२ 

 
एखादे कायग चबर्र राजकीय स्वरूपािे मसूर्न त्याला जेव्हा राजकीय स्वरूप चदले जाते, तेव्हा त्या 

कायािी हार्नी होते. उलट त्यािे चबर्र राजकीय स्वरूप तसेि सीचमत ठेवले तर त्या कायाला साह्य होते. 
 

पान २८२ 
 
कोित्याही के्षत्रातील चर्नरपेक्ष भावरे्नरे्न केलेली सेवा ही शवेटी देशाला राजकीय दृ्टपीरे्न साह्यभतू 

ठरते. 
 
सभ्यतेिा मथग एखाद्या प्रसंर्चवशषेी तयार केलेल्या भाषिातील र्नाटकी र्नम्रता मसा र्नसूर्न 

जन्मजात चवर्नम्रता व चवरोधकािे भले करण्यािी इच्णा म्हिजे खरी सभ्यता होय. 
 

Vol. Ⅱ, पान ४३५ 
 
सत्याग्रहाच्या आंदोलर्नािा मवलंब करण्याच्या माझ्या तीव्र उत्स कतेरे्न माझ्यामध्ये जर्ण्यािी 

प्रबल इच्णा चर्नमाि झाली होती. आचि माझ्या प्रचतजे्ञच्या केवळ शब्दालाि चिकटूर्न बसण्यावर मी समाधार्न 
मार्नले आचि त्या प्रचतजे्ञतील मूळ आशयाकडे द लगक्ष केले. कारि जेव्हा मी प्रचतज्ञा घेतली, तेव्हा माझ्या 
डोळ्यासमोर जरी र्ाईिे िंकवा म्हशीिेि दूध होते तरी साहचजकपिे त्यात सवग जर्नावराचं्या द धािा 
समावशे र्ृहीत धरला होता. दूध हा मर्न ष्ट्यािा रै्नसर्थर्क आहार र्नाही मशी जोपयंत माझी धारिा होती 
तोपयंत कोितेि दूध घेिे योग्य र्नव्हते हे सर्ळे कळत मसूर्नस द्धा शळेीिे दूध घेण्यास मी कबलू झालो. 
म्हिजे सत्यचर्नष्ठेपेक्षा जर्ण्यािी इच्णा मचधक प्रबळ ठरली. आचि सत्याग्रह लढा स रू करण्याच्या 
उत्साहात सत्योपासकारे्न आपल्या पचवत्र ध्येयाशी प्रतारिा केली. या कृत्त्यािे स्मरि झाले की आजस द्धा 
माझ्या सदसचिवके ब द्धीला बोििी लार्ते आचि मला पश्चात्ताप होतो आचि म्हिरू्न शळेीिे द धही कसे 
सोडूर्न द्यायिे यािा मी सारखा चविार करीत आहे. परंत  मचतशय सूक्ष्म मशा प्रलोभर्नापासूर्न मी मद्यापी 
स्वतिःला म तत करूर्न घेऊ शकत र्नाही. ते प्रलोभर्न म्हिजे सेवा करण्यािी इच्णा. त्या इच्णेरे्न मला मजूर्नही 
बद्ध करूर्न ठेवले आहे. शळेीिे दूध मी वापरतो ही र्ो्टप आहाराच्या आचि मिंहसेच्या दृ्टपीरे्न मला त्रस्त 
करीत र्नसूर्न मी प्रचतजे्ञिा भरं् केला आहे ही र्ो्टप मला मचधक त्रस्त करीत आहे. मला मसे वाटते की, 
मिंहसेपेक्षा मला सत्यािे तत्त्व मचधक समजले आचि जर सत्यावरिी माझी पकड चढली झाली तर मिंहसेिे 
कोडे मला कधीि सोडचवता येिार र्नाही मसे माझा मर्न भव मला सारं्तो. सत्यािे तत्त्व मसे सारं्ते की 
घेतलेल्या प्रचतज्ञा या शब्दाथग व त्यामार्ील आशय या दोन्ही दृ्टपींर्नी पूिग केल्या रे्ल्या पाचहजेत. 

 
केवळ बाह्य रूपालाि चिकटूर्न बसल्यारे्न माझ्या प्रचतजे्ञिा आत्माि र्न्टप झाला आहे. तीि र्ो्टप मला 

त्रस्त करते. हे स्प्टप कळत मसूर्नही मी माझा मार्ग पाहू शकत र्नाही. द स्या शब्दात सारं्ायिे तर कदाचित 
सरळ मार्ारे्न जाण्यािे माझ्यात धैयग र्नसेल. मूलतिः दोन्हींिा मथग एकि आहे कारि श्रदे्धच्या मभावातूर्न 



 
अनुक्रमणिका 

िंकवा द बगल श्रदे्धम ळे मपचरहायगपिे शकेंिा प्राद भाव होतो म्हिूर्न ‘देवा मला श्रद्धा दे’ मशी मी रातं्रचदवस 
प्राथगर्ना करतो. 

 
पान ६७९, ६८० 

 
माझ्या रे्नहमीच्या मर्न भवावरूर्न माझी मशी खात्री झाली आहे की, सत्याहूर्न चर्नराळा देव र्नाही. 

सत्याच्या प्राप्तीसाठी मिंहसा हे एकि साधर्न आहे मसे जर प्रत्येक पार्नातूर्न आचि प्रकरिातूंर्न वािकाप ढे 
घोचषत होिार र्नसेल तर ही प्रकरिे चलचहण्यािे माझे श्रम वाया रे्ले मसे मी समजेर्न आचि या सबंंधीिे माझे 
प्रयत्र्न व्यथग ठरले तरी वािकारं्नी मसे समजाव ेकी हा तत्त्वािा दोष र्नसूर्न तो तत्त्व सारं्िा्यािा दोष आहे. 
काही झाले तरी, मिंहसेसाठी मी चकतीही प्रयत्र्न केलेले मसले तरी ते मद्याचप दोषपूिग व मप रेि आहेत. 
मला सत्यािे जे ओझरते दशगर्न झाले आहे त्यायोरे् आपि दररोज आपल्या डोळ्यारं्नी पाहात मसलेल्या 
सूयापेक्षा लक्षावधीपट प्रखर मसलेल्या सत्याच्या मविगर्नीय स्वरुपािी सहसा कल्पर्ना करता येिार र्नाही. 
वस्त तिः मला जे चदसते ते त्या प्रिंड प्रकाश झोतािे मधं कसे दशगर्न होय. पि मी खात्रीपूवगक हे सारं्ू शकतो 
की मिंहसा पूिगपिे साध्य झाल्यारं्नतरि सत्यािे पूिग दशगर्न घडू शकते. 

 
सत्यािे चवश्वात्मक आचि सवगव्यापी मसे तत्त्व प्रत्यक्ष समोरासमोर पाहायिे मसल्यास मािसाला 

श द्रातील शदू्र प्राण्यावर स्वतिःसारखे पे्रम करता आले पाचहजे; आचि जो मर्न ष्ट्य मसा प्रयत्र्न करू इक्च्णतो 
तो जीवर्नाच्या कोित्याही के्षत्रापासूर्न दूर राहू शकिार र्नाही. म्हिूर्नि सत्यावरच्या माझ्या चर्नष्ठेरे्न मला 
राजकारिाच्या के्षत्रात ओढले आहे; आचि मर्दी चर्निःसकंोिपिे तरी मत्यतं र्नम्रतेरे्न मी हे सारं् ूशकतो की 
धमािा राजकारिाशी काही संबंध र्नाही मसे सारं्िारे जे लोक आहेत, त्यारं्ना धमग म्हिजे काय हे कळले 
र्नाही. 

 
पान ७५२ 

 
आत्मश द्धी चशवाय प्रत्येक सजीव प्राण्याशी समरस होिे मशतय आहे; आत्मश द्धी चशवाय मिंहसेिे 

चर्नयम पाळिे हे पोकळ स्वप्र्न ठरते. ज्यािे मंतिःकरि श द्ध र्नाही त्याला हे कधीि साध्य होिार र्नाही. 
आत्मश द्धी म्हिजे जीवर्नातील सवगके्षत्रात श द्धता. श द्धता ही मचतशय सासंर्थर्क मसल्याम ळे एकाच्या 
श द्धतेरे्न त्याच्या सभोवतालिा पचरसरही श द्ध होतो. 

 
पान ७५३ 

 
पि आत्मश द्धीिा मार्गही कठीि आचि उंि कड्यासारखा मसतो. पचरपूिग श द्धता साध्य 

होण्यासाठी मािसारे्न चविार, उच्चार आचि आिार या चतन्हीत संपूिग चवकार रचहत बर्नले पाचहजे. चर्नरंतर 
मचवश्रातंपिे प्रयत्र्न करीत मसूर्नस द्धा मला या चतन्ही बाबतीत मद्याचप श द्धता प्राप्त करता आली र्नाही 
यािी मला जािीव आहे. त्याम ळे जर्ारे्न केलेल्या स्त तीिा माझ्यावर पचरिाम होत र्नाही. खरं तर ती स्त ती 
मला बोिते. शस्त्राचं्या साह्यारे्न हे भौचतक जर् िंजकण्यापेक्षा सूक्ष्म चवकार िंजकिे मचधकि मवघड वाटते. 
िंहद स्तार्नात परत आल्यापासूर्न माझ्याकडे स प्त चवकार दडूर्न बसल्यािा मला मर्न भव येत आहे त्याचं्या 
जाचिवरेे्न मला लाचजरवािे वाटते. परंत  मला पराभतू केले र्नाही. माझ्या मर्न भवार्नी व प्रयोर्ारं्नी मला 
तारले आहे आचि मला खूप आरं्नद झाला आहे. पि मजूर्नही मला माझ्या समोरिा कठीि मसा मार्ग 



 
अनुक्रमणिका 

आक्रमायिा आहे यािी मला जािीव आहे. मला लीर्न होऊर्न शनू्यवत बर्नले पाचहजे. जोपयंत एखादी 
व्यतती आपल्या स्वतंत्र इच्णेरे्न आपल्या साथीदारामध्ये आपले स्वतिःिे स्थार्न मर्दी शवेटिे आहे मसे 
मार्नीत र्नाही तोपयंत त्याला म तती र्नाही, आचि ती लीर्नतेिी मचंतम मयादा होय. 

 
तात्प रता का होईर्ना वािकािंा चर्नरोप घेतार्ना, त्यारं्ना मी मशी चवरं्नती करतो की, मर्न, वािी आचि 

कृतीत मला मिंहसेिा वर प्रदार्न करण्यासाठी त्यारं्नी त्या सत्यदेवतेिी माझ्याबरोबर प्राथगर्ना करावी. 
 

पान ७५४ 
 

❏ ❏ 
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अणश्वन वद्य १८५३ 
 
पाय त झे र् रुराया, माझी देवप जा देवप जा हे िरि म्हित झोपडीत बसलो होतो. त्यापूवी शकंर 

पाटील ह्याचं्यापाशी भजर्न करीत होतो. सहज चविार आला. आपल्याला र् रुच्या पायािी पूजा तर 
करावयािी आहे. मर् पाय क ठे आहेत? एकदम वाटले हा सारा संघ म्हिजे र् रुि. त्यातील प्रत्येक 
व्यततीिी सेवा ही र् रुपादसेवा आहे. ‘र् रुभतत’, त ला चवश्वात र् रुिे पाय पाहायिे कारिि र्नाही. 
त झ्यासाठी सद्र् रुरे्न मत्यतं सार्न ले स्वरूप धारि केले आहे. “माझ्या बाळाला चवराट स्वरूप पाहण्यािी 
यातायात कशाला?” मसे वाटूर्नि की काय हे चिम कले स्वरूप घेतले आहे र् रुरे्न त झ्या! बरे झाले ब वा 
फार णार्न झाले एक एक पाय घ्यावा व जन्म भर आजन्म देवािंी पूजा करावी मर् म क्तत हीि! वािः खूपमजा! 
म तती र्नाही! मोक्ष र्नाही! काही र्नाही माझी देवपूजा, देवपूजा पायी त झ्या र् रुराजा.  

 
र् रुभतत  

 
जर्ातील सारे व्यवहार देवािघेवािीच्या तत्त्वावर िालले आहेत. कोिताही पदाथग फ कट-

चबर्नमोलारे्न चमळत र्नाही. काही पदाथग मर्र वस्त  द्यावी तेव्हा ंक ठे द सरा पदाथग मोबदल्यात चमळतो. र् रू जे 
देतो ते मोबदल्याखातरि व चशष्ट्य जे घेतो ते ही मोबदल्याति. क िी क िाला काही फ कट देत र्नाही, घेत 
र्नाही. सर्ळा रोखी व्यवहार. देवाच्या एकाही व्यवहारात परतीिी भाषा र्नाही. पसेै टाकाल तर माल 
चमळेल! भीड म रवत क िािी िालायिी र्नाही मं! त्या भार्नर्डीत पडू र्नका. द्यायला पदाथग मसला तर जा 
घ्यायला. र्नाहीतर चवन्म ख परत याव ेलारे्ल! तो फार लबाड आहे. चवश्वाच्या आदीपासूर्न सारखा ओरडतो 
आहे; “मरे मी मव्यतत आहे, चर्नर् गि आहे, चर्नराकार आहे. देत र्नाही र्नी घेत र्नाही!” आता बोलिेि ख ंटले 
आहे! स्वस्थ बसाव ेकी काय? मसा चविार करतो तर तो म्हिाला “हे बघ बाळ, मी बघ होतो ‘मं’ व्यतत; 
त झे रुप धारि करतो. घेतो सारे र् ि त झे! व्यवहारि करावयािा र्ना त झ्याशी मर् ख शाल देतो मी आरं्नद! 
पि तू काय देिार? मी चविार करू लार्लो. “काय द्याव ेत्याला? हे लिाडंि झाले! तो म्हिाला मी इतर 
पदाथग घेिार र्नाही मं! मी देईर्न; पि मोबदला प्राि घेईर्न! मरे बापरे! पि र्नको ब वा! जा, घे हा घे प्राि! 
आता तर झाले र्ना? मसे जेव्हा म्हिाव ेतेव्हा देव चदसतो! एकूि काय? सारी फसवचेर्री! मव्यतत म्हिरू्न 
चतकडे फसवाव,े व व्यतत होऊर्न इकडूर्न पेि घालावा! खासा न्याय, बरे झाले ब वा! 

 
र् रुभतत 

 
संपादकीय टीप : इथे पू. स्वामीजींच्या मंतम गख होऊर्न िंितर्न करण्याच्या प्रवतृ्तीिा प्रत्यय येतो. मर्नात त्या जर्चन्नयंत्याच्या दशगर्नािी ओढ. त्यासाठी 
र् रुपाद सेवा हा मार्ग िोखाळावासा वाटतो. पि तेथे ईश्वरािे कोिते स्वरूप स्वीकाराव?े व्यतत की मव्यतत. यासबंंधी मर्नात सभं्रम चर्नमाि झालेली 
मवस्था प्रकट होते. 

 
ॐ 

 
हा मजकूर इंग्रजीत आहे. त्यािा स्वैर मराठी मर्न वाद. 

 



 
अनुक्रमणिका 

त ला त्या सवात्म्याशी एकाग्रता प्राप्त करूर्न घ्यायिी आहे काय? तर मर् तो चर्नझगर, वा दरी, ती 
चहरवळ यारं्ना होिारी स्पंदरे्नि त ला होतात का? मशी त ला खात्री आहे का? सवगव्यापी तत्त्व तू आत्मसात 
करू इक्च्णतोस काय? मर् मसं कर. एक सजीव वस्तू–शतय तो मार्नवप्रािी घे त्याच्याशी मार्नारे्न, वािीरे्न 
आचि कृतीरे्न एकरूप होऊर्न जाण्यािा प्रयत्र्न कर. त्याच्याशी एकचित्त व्हायला हव.े त्या प्राण्याच्या सवग 
भावर्नािंा, संवदेर्नािंा व उमींिा त ला मर्न भव घ्यायला हवा. र्नाहीतर तू त्याच्याशी एकरूप होिार र्नाहीस. 
पचहल्या मवस्थेत तू ज्या व्यततीशी समरस होऊ इच्णीतोस त्या व्यततीच्या मतंिःकरिातील व त झ्या 
मंतिःकरिातील व्यवहारात तफावत आढळेल. मरे्नकदा त्या व्यततीत एक चर्नराळीि र्नस (र्नाडी) प्रवाचहत 
मसलेली आढळेल. मशी चवरोधी प्रवृत्ती मसतार्ना प ढे कसे जायिे? तोि प्रश्र्न आहे. तू मशा क्स्थतीत 
मर्दी काठावर येऊर्न पोहोिलेला मसशील. मर् एकि मार्ग मसतो. तू ती सजीव वस्तू बदलू शकत 
र्नाहीस. तू प्रयत्र्न केलास तर ती व्यतती ते मान्य करिार र्नाही. ते एकि बरं तर मर् प ढे काय? त ला 
थोडेसे बदलाव ेलारे्ल. मर् कोठपयंत? त्याच्या सवग भावभावर्ना त झ्याि आहेत मशी जािीव होईपयंत 
त ला बदलाव े लारे्ल. मी हे थोडेसे एका उदाहरिारे्न मचधक स्प्टप करू इक्च्णतो. समजा राम आचि 
र्नारायि मशा दोर्न व्यतती आहेत. राम भिंर्चभकारी आहे व र्नारायि लक्षाधीश आहे. र्नारायिाला 
रामासारखेि व्हायिे मसेल तर सर्ळ्यात सोपा मार्ग म्हिजे  त्यारे्न रामाला आपल्या श्रीमंतीच्या पातळीवर 
आिण्यािा प्रयत्र्न र्न करिे हाि सर्ळ्यात सोपा मार्ग होय. कारि ती मशतय कोटीतील र्ो्टप आहे. उलट 
रामाच्या चर्नधगर्न मवस्थेपयंत आपि स्वतिः जाऊर्न पोहिण्यािा सवगतोपरी प्रयत्र्न करिे व तसेि मार्नचसक 
स्तरावर तशी तयारी करिे हाि मार्ग उरतो. समजा एक दयाळू आचि द सरा कू्रर मसेल तर आचि जर 
समरसता व एकरूपता साधायिी मसेल तर एकारे्न आपल्या स्वतिःच्या भावर्नािंा त्यार् करूर्न द स्याच्या 
भावर्नािंा स्वीकार करिे हीि उत्तम पद्धती ठरेल. म्हिरू्न प्रत्येकाच्या चर्नरचर्नराळ्या भावर्ना वैयक्ततकपिे 
स्वीकारूर्न त्यािंा मर्न भव घ्यायला हवा. तर मर् एखाद्याला इतराशी समरस होिे शतय आहे. ज्यारं्ना 
आत्मसाक्षात्कारािे ध्येय साध्य करायिे आहे त्यारं्ना तो मत्यंत खात्रीिा व मिूक मसा टप्पा आहे. 

 
चर्नजीव वस्तूशी एकात्मता साधिे हे सजीव प्राण्याशंी एकात्मता साधण्यापेक्षा सोपे आहे. कारि 

चर्नजीव वस्तंूर्ना भावर्ना र्नसतात, संवदेर्ना र्नसतात. म्हिरू्न त मच्या मंतिःकरिातील भावर्नािंा चर्निरा करूर्न 
टाकला की त म्ही त्याचं्याशी एकरूप होऊर्न जाता. पि जेव्हा ंएखाद्या सजीव प्राण्याला आत्मसात करूर्न 
घ्यायिे मसते त्यावळेी द हेरी प्रचक्रयेिा मवलंब करावयािा मसतो. त म्हाला त मच्या भावर्ना चवसरूर्न 
द स्याचं्या भावर्नािंा स्वीकार करावयािा मसतो. मािसासारख्या सजीव प्राण्याशी एकरुपता ज्या 
व्यततीला साधते, तो वस्तूशी एकरूप झालेल्या व्यततीपेक्षा आत्मसाक्षात्काराच्या मचधक जवळ जातो. 

 
र् रुभतत 

 
हे मी माझ्या स्वतिःच्या मर्न भवाचवषयी चलहीत आहे. माझ्या मंतिःकरिािी पारे्न मी प न्हा प न्हा 

िाळली. मर्दी बारकाईरे्न सर्ळी वािली. शतयतो आत्मश द्धी करिारे सवग मर्न भव मी घेतले. माझ्या 
मर्न भवावरूर्न माझी मशी पक्की खात्री झाली आहे की, संघातील माझ्या सवग बाधंवाशंी एकरूप होण्यािा 
प्रयत्र्न केल्याचशवाय आत्मसाक्षात्काराचवषयी मी र्न सते बोलू शकिार र्नाही. 

 
माझ्या मंतिःकरिात ही भावर्ना खोलवर रुजली मसल्याम ळे मी संघातील चर्नरचर्नराळ्या सदस्याशंी 

एकरूप होऊ लार्लो. मी एकािी चर्नवड केली. क िािी हे सारं्ण्यािी र्रज र्नाही. मी त्याच्याशी एकरूप 
झालो. आचि माझ्या भावर्ना, संवदेर्ना इत्यादी टाकूर्न चदल्या. त्या माझ्या बधूंला मर्नात काही द िःख मसेल 



 
अनुक्रमणिका 

तर त्या द िःखारे्न मी भारावरू्न जात मसे. काही पापी चविारारं्नी त्रस्त होऊर्न तो माझ्याकडे येई त्यावळेी 
त्याच्या मंतिःकरिातील प्रक्षोभािी मला तीव्रतेरे्न जािीव होई व त्यारे्न स्वतिःच्या द िःखासंबंधी काही 
सारं्ण्यापूवीि माझ्या डोळ्यावाटे मश्रूंच्या धारा वाहत मसत. ही मतंिःकरिािी व आत्म्यािी खरी 
एकरुपता. कोिती मलौचकक व र्ूढ शतती या चवश्वािे संिलर्न करीत आहे हे मी जाित र्नाही. त्या 
प्रकाशाच्या काही मधं क शलाका मला चदसतात. कधी कधी त्या मचतशय तेजस्वी प्रकाश झोतािे मला 
दशगर्न घडते. चर्नचश्चति तो तेजस्वी प्रकाश तेथे आहे. ते काही का मसेर्ना पि रै्नचतक पातळीवर मी त्या संबधंी 
फारसा आटाचपटा केला र्नाही. तो प्रकाश तेथे आहे एवढेि मी जाितो. बाकी काही र्नाही. मी काय करू 
शकतो, करू शकलो ते मी केले आहे हे मी जाितो. मी संघातील बह संख्य सदस्याशंी एकरुपता साधली 
आहे. र्न सते एका कोप्यात बैस आचि म्हि तू शकंर आहेस िंकवा ममृत तू य वराज, दास, र्ोपाळ म्  
आिखी कोिी कोिी आचि मर् हळूहळू तू तोि आहेस मसे त ला आढळूर्न येईल. यािा मी मर्न भव घेतला 
आहे. हाि आत्मसाक्षात्कार मसेल का? ते काय आहे हे मला माहीत र्नाही चवकासािा तो माझाि एक 
टप्पा! मी रड रड रडू शकतो तसेि सारी सृ्टपी माझ्या हसण्यारे्न दिािूर्न जाण्याइतका हस हस हसू शकतो! 

 
र् रुभतत 

 
माझ्याजवळ चवचर्नमयासाठी एक वस्तू आहे. ती मी फतत एकाि पद्धतीरे्न देऊ शकतो. त झे एखादे 

पाप आहे काय? ते मला देऊर्न टाक. त्याच्या मोबदल्यात मी त ला पाचवत्र्य देईर्न. त झ्या मर्नाला उदास 
वाटत मसेल तर ती उदासीर्नता मला दे. मी त ला त्याऐवजी मंतिःकरिातील उत्साह, ऊब देईर्न. तू मर्नात 
द िःखी आहेस काय? ते द िःख मला दे मी परतीत त ला आरं्नद देईर्न. मला पाप, द िःख, क्टप, दैन्य इत्यादी 
सवग पाचहजे आहे. त्या सवांच्या मोबदल्यात मी पचवत्र पे्रम, आरं्नद देईर्न! माझा आतल्या आवाजािा तसा 
आदेश आहे. 

 
र् रुभतत 

 
संपादकीय टीप : या चठकािी आत्मसाक्षात्कारासाठीिी तीव्र तळमळ जशी व्यतत होते तशी त्यासाठी कराव्या लार्िा्या साधरे्निी स्प्टप कल्पर्ना 
येते. मी िे चवलीर्नीकरि ही वाटते चततकी सोपी र्ो्टप र्नाही पि त्यासाठी पू. स्वामीजी स्वतिःवर कसा चवजय प्राप्त करीत होते हे चदसूर्न येते. 

 
दस्यापासूर्न सनं्याशािे सारे चर्नयम पाळायिे मसे मारे् साचंर्तले होते. त्यावळेी काही चर्नयमही 

चलहूर्न चदले होते. दस्याच्या चदवशी कोिाच्या पाया पडायिे र्नाही. क िािे उ्ेटप खायिे र्नाही. जेवतार्ना 
चशवायिे र्नाही. इत्यादी चर्नयम पाळा मसे म्हिाला होता. मला आता आठवते की पूवीच्या चर्नयमात रात्रीच्या 
जेविािा एक चर्नयम होता. तो पाळायिा की काय? एखादी र्ो्टप चर्नयम म्हिूर्न जर घेतली र्नाही तर ती 
पाळिे थोडेसे मला तरी चर्नदार्न कठीि जाते. तरी पाळावयािे चर्नयम प ढील पार्नावर चलहूर्न द्याव ेते जसेच्या 
तसे र्न ि कता पाळीर्न. 

 
र् रुभतत 

 
ॐ 

 
शचर्नवारी रात्री मी आपिास एक पत्र चदले होते. त्यात रात्रीच्या शाळेिी योजर्ना होती ती कल्पर्ना 

आपिास आवडली र्नाही. म्हिूर्न तात्काळ त्या कल्परे्निा चवसर पडला. जी र्ो्टप रामाला आवडत र्नाही 
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चतिा चविार स द्धा मर्नात आिू देिे हे पाप आहे. ही झाली भावर्ना. पि त्याहीपेक्षा द स्या एका र्ो्टपीरे्नि 
मला तसे करिे भार् पडले. माझ्या मर्नातील भावर्ना व चविार हे सवग संघाच्या मालकीिे आहेत. त्याचं्यावर 
माझा ताबा र्नाही. संघ म्हिेल ते चविार व भावर्ना व्यततींच्या झाल्या पचहजेत संघाच्या मध्यक्षारं्नी चवरुद्ध मत 
चदले मसता त्या भावरे्नला चिकटूर्न बसिे म्हिजे द स्याच्या मालािा मपहार करिेि होय! आपले 
मक्स्तत्वि राचहले र्नाही मर् चविार, कल्पर्ना व भावर्ना कोठल्या! 

 
र् रुभतत 
ॐ राम काका 

आषाढ २, ब धवार 
 

ॐ 
 
काही ज्ञात भपू्रदेशावर आपलीि सत्ता कशी प्रस्थाचपत होईल या िंितेत मसतात. काही आपल्या 

सते्तिा, मालकीिा एक त कडाही र्नसावा मशी चवविंर्ना करीत मसतात. 
 

राम 
 

ॐ 
 
काही महालािें चर्नरचर्नराळे र्नकाश ेतयार करण्यात र् ंर् झालेले मसतात. काही मचर्नकेत कसे व्हाव े

म्हिूर्न चविार करीत बसलेले मसतात. 
 

राम 
 

❏ ❏ 
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३ हा भाग मूळात इंग्रजीत आहे. त्या इंग्रजी लेखनाचा अनुवाद 
 
तेव्हा मी र्न कत्याि दहाव्या वषात पदापगि केलेला म लर्ा होतो. माझ्या वचडलाचं्या बरोबर सीर्ना 

र्नदीच्या काठावर मी उभा होतो. सकाळी ९ वाजण्यािा स मार.....र्नदीिा प्रवाह एक सारखा व संथपिे 
वहात होता. माझे वडील एका खडकावर बसले होते. आचि मला र्न कळिा्या कसल्यातरी मवस्थेत 
चर्नमग्र्न होते. मला त्यारं्नी आपल्या बरोबर तेथे का रे्नले होते हे मला कळले र्नाही. त्यारं्नी आपल्या बरोबर 
काही फ ले व चबल्वदले आिली होती. माझ्या दृ्टपीरे्न त्यािंी ती मवस्था र्ाढ चर्नदे्रिी होती. त्या र्ाढ चर्नदे्रतूर्न 
ते जारे् होऊर्न र्नदीत र् डघाभर पाण्यात िालत रे्ले व मधग र्नग्र्न मवस्थेत त्यारं्नी र्नदीत स्र्नार्न केले. ते 
चकती मोठ्यारे्न हसत होते. हे मला आता आठवते. त्यारं्नी मला आपल्याकडे बोलाचवले. त्याचं्याजवळ 
रे्ल्यारं्नतर मला जािवले की त्यारं्ना माझ्याशी काही शब्द बोलायिे आहेत. आपले बाहू खूप पसरूर्न त्यारं्नी 
मला चविारले “त ला लग्र्न करूर्न घ्यायिे आहे काय?” र्नाही, कधीि र्नाही.” मी तात्काळ उत्तर चदले. 
“मर् तू जर्ात कसा वार्शील?” त्यारं्नी चविारले “घरोघर चभक्षा मार्ूर्न मी संन्याशा सारखा राहीर्न” मी 
म्हिालो. ते शब्द आता मसे खरे ठरले! 

 
आम्ही परत कातळापाशी आलो. माझे वडील त्यावर पह डले. त्यारं्नी मला हातात फ ले घेऊर्न 

र्नदीच्या पचवत्र पाण्यात मपगि करण्यास साचंर्तले. मी फ ले मपगि केली. माझे वडील तोंडारे्न काहीतरी 
प टप टत होते. आचि माझ्याशी बोलत होते. ते काय म्हित होते हे मला कळत र्नव्हते. ते शब्द प ढीलप्रमािे 
काहीतरी मसावते. ‘ॐ ऐम्  तलीम सहू, सहू तलीम ऐम् ’ जेव्हा मला वळे चमळेल तेव्हा या शब्दािें मी सारखे 
पठि कराव ेमसे त्यारं्नी मला साचंर्तले, तथाचप मी तो मंत्र जोरारे्न म्हिू र्नये मशी ही खबरदारीिी सूिर्ना 
त्यारं्नी केली. त्या चदवसापासूर्न श्री. आर. एस. आरं्नदमूतीच्या संपकात येईपयंत मी त्या मंत्रािा जप 
स्वतिःशीि चदवसातूर्न मचधकाचधक वळे करीत आलो आहे.  

 
त्यािंी बाह्यवशेभषूा जरी साधू सन्याशंासारखी र्नव्हती तरी माझे वडील साधूि होते. काही काळ 

तर ते सनं्यस्त वृत्तीरे्नि राहात होते. पि त्याचं्या र् रंूच्या स्प्टप आदेशार्न सार प न्हा त्यारं्नी र्ृहस्थाधमािा 
स्वीकार केला. त्यारं्नी सन्यस्त वृत्तीिा त्यार् केल्यारं्नतर माझा जन्म झाला. कधी कधी ते प्राथगर्नार्ीते म्हित 
मसत. मला त्या र्ीतािंा मथग कळत र्नव्हता. पि त्या र्ीतािंा मध रध्वर्नी मला खूप आवडे. आपल्या उजव्या 
हातािी बोटे हलचवण्यािी त्यारं्ना सवय होती. ते तसे का करतात मसे मी त्यारं्ना चविारीत मसे. पि त्यारं्नी 
त्यािे कधी उत्तर चदले र्नाही. काही वळेेस त्याचं्याभोवती त्याचं्या काही चशष्ट्यािंा घोळका जमा होत 
मसलेला मी पाचहला आहे. ते त्यारं्ना काय सारं्त होते हे मला कळले र्नाही. काही वळेी ते प्रािायाम करीत 
र्ाढ ध्यार्नावस्थेत मग्र्न मसलेले मी पाचहले आहे. हे सर्ळे प्रकार व माझ्या वचडलाचं्या र्नावाशी चर्नर्चडत 
मसलेल्या आिखी चकती तरी र्ो्टपींिा सहाचजकि माझ्या वृत्तीवर पचरिाम होिे मचर्नवायग होते व त्याम ळे 
माझ्या आध्याक्त्मक प्रर्तीिा मार्ग स लभ झाला. येथे पचहला भार् संपतो. 

 
संपादकीय टीप :– या णोयाशा प्रकरिावरूर्न आपिाला एक र्ो्टप स्प्टप होते. ती ही की व्यंकटेश खेडर्ीकरािंी वृत्ती लहार्नपिापासूर्नि 
आध्यात्माकडे होती. त्या वृत्तीला पोषक मसे जीवर्न त्यािे वडील व्यतीत करीत होते. त्याम ळे आध्याक्त्मक जीवर्नािा पाया लहार्नपिीि रिला 
रे्ला. तो व्यंकटेश खेडर्ीकरािा प ढे सहज धमग बर्नला. 

 
मी हायस्कूलात चशकत मसतार्ना माझ्या एका चमत्राशी माझा घचर्नष्ठ संबधं आला. तेव्हा एका र्नव्या 

मध्यायािा आरंभ झाला. आम्ही जवळजवळ सबधं चदवस एकमेकाच्या सहवासात घालवीत होतो व 
चकतीतरी चवचवध चवषयावंर आम्ही बाचलशपिे खूप बोलत मसू. स टीच्या काळात कधी कधी आम्हाला 
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एकमेकापासूर्न दूर राहाव ेलारे्. त्याम ळे होिा्या चवयोर्ाच्या द िःखािे विगर्न करण्यास ही लेखिी मसमथग 
आहे. आम्ही मचधकाचधक एकमेकाच्या जवळ येत रे्लो. तसे तसे मला त्या दैवी, चर्नव्याज पे्रमािा प्रभाव 
जािव ूलार्ला. त्या प्रभावािा मर्न भव येत जाऊर्न मला आरं्नद वाटू लार्ला. त्या चमत्राच्या पे्रमारे्न मी खूपि 
भारावरू्न जाऊ लार्लो. इतका की ही दोर्न हृदये एकमेकापासूर्न दूर होऊ शकिार र्नाहीत मसं शवेटी वाटू 
लार्लं. 

 
माझा चमत्र शरीरारे्न स दृढ होता. त्याच्या चर्नमगल मंतिःकरिारे्न मी भारावरू्न रे्लो होतो. मी त्यावळेी 

पापी होतो. मर्नारे्न द बगल व द ष्ट्प्रवृत्तीिा होतो व शरीरारे्न मशतत होतो. मला कधी शातंी लाभली र्नाही व 
मार्नचसक समाधार्न र्नव्हते. माझ्या चर्नष्ठा प्रबळ र्नव्हत्या, प्रलोभर्नारं्ना मी सहज बळी पडत मसे. मी ब चद्धमार्न, 
ह शार व ि िि िीत. त्याम ळे चशक्षकािंी माझ्यावर खूप मजी होती. स्वभावता मला िार िौघाचं्या सहवासात 
चमळूर्न चमसळूर्न राहिे खूप आवडायिे, इतके की कधी कधी ती सहज प्रवृत्ती मवर् ि समजली जाई. मी 
चवद्यार्थ्यात लोकचप्रय होतो. जवळजवळ ४५० चवद्यार्थ्यांमध्ये बह तेक सवग चवद्याथी मला ओळखत मसत व 
माझ्याचवषयी उच्च भावर्ना बाळर्ीत मसत. मी थट्टा मस्करी करीत मसे, खोटे बोलत मसे, दूरर्ामी 
पचरिामािा मी कधीि त्यावळेी चविार केला र्नाही. मी त्यावळेी पािव्या इयते्तत (म्हिजे आतािी ८ वी 
इयत्ता) होतो. एका चशक्षकाबरोबर खटका उडाल्याम ळे माझ्या चमत्रारे्न हचरभाई देवकरि हायस्कूलमध्ये 
प्रवशे घेतला. ते चवद्यालय र्न कतेि त्याि वषी स रू झाले होते. त्यारे्न मीही त्या शाळेत जाव ेया दृ्टपीरे्न माझे 
मर्न वळचवण्यािा प्रयत्र्न केला. पि माझी र्रीबी मला भेडसावीत होती. त्या शाळेिी फी देिे मला 
परवडिारे र्नव्हते. म्हिरू्न माझ्या चप्रयतम चमत्राच्या पे्रमळ सहवासाला म कण्यािी मोठी हार्नी होऊर्नही मी 
जेथे होतो तेथेि राहािे मला भार् होते.  

 
आता माझ्या चमत्रािी चदवसातूर्न एकदाि भेट होई. हळूहळू भेटी कमी कमी होऊ लार्ल्या आचि 

त्याच्या सहवासािा माझ्या मर्नावर जो चहतकर पचरिाम व्हायिा तो र्नाहीसा झाला. मी आता वाईट संर्तीत 
आलो. माझ्या जीवर्नािे तारू आता स काि चवर्ना चदशाहीर्न हेलकाव ेखात िालले होते. कोित्याही क्षिी ते 
मर्नीतीच्या खडकावर जाऊर्न आदळण्यािी खूप शतयता होती. पापामार्रू्न पाप करीत मी िाललो होतो; 
आचि जवळजवळ आके्षपाहग मार्ात फसत होतो. माझ्या वयाच्या िौदाव्या वषी मी मसा होतो. 

 
जेव्हा या भतूकाळाकडे माझी दृ्टपी वळली तेव्हा माझ्या पायाखालिी माती सरकत मसल्यािी मला 

जािीव झाली. स्फचटकासारख्या श द्ध मंतिःकरिाच्या एकमेव चमत्रािी मूती माझ्या डोळ्यासमोर तरळू 
लार्ली. मी जेव्हा भचवष्ट्यात डोकावरू्न पाचहले त्यावळेी ते जरी मधं क वाटे तरी मी त्या चमत्राइतकाि श द्ध 
आहे मसे मला वाटे पि वतगमार्न मात्र मचतशय तलेशदायक वाटे. मी वाईट शब्द उच्चारीत होतो. मी 
द स्याच्या भावर्ना द खवीत होतो. मी मसंख्य खोटे बोलत मसे. मी रे्नहमी चसरे्नमाला जात होतो. होटेलात 
जात होतो. धूम्रपार्न मात्र करीत र्नव्हतो. दोर्न तीर्न वळेा मी माझे र्नसलेले दोर्न-िार आण्यािें पैसे िोरले 
होते. माझ्याकडूर्न लैं चर्क पाप मात्र घडले र्नव्हते. परमेश्वरारे्न मला त्यापासूर्न वािचवले पि मी ज्याचं्या 
सहवासात वावरत होतो त्यावरूर्न मी तो भ्र्टपािारही करीत मसेर्न मशी प्रत्येक जि शकंा घेत मसे. पि 
मद्याचप मी पूिगपिे वाया रे्लो र्नव्हतो. क िीतरी मला द मार्ारे्न रे्नत आहे हे मला कळत होते. माझ्यात 
स धारिा घडवरू्न आिण्यास एवढी जािीव प रेशी होती. मर्दी क्ष ल्लक एखादे पापकृत्य का मसेर्ना पि 
त्यायोरे् माझ्या सद्सद चववके ब द्धीला बोििी लार्त मसे. ती सद्सद चववके ब द्धी म्हिजेि एक चर्नरंक श 
दंड. या दंडाच्या मार्ेि मािसाला चववके प्राप्त होऊ शकतो व त्यारं्ना मर्न ष्ट्यत्व प्राप्त होऊ शकते. याि 
मार्ारे्न मी जात राचहलो तर माझा सवगर्नाश ओढविार हे मला कळू लार्ले. मशा प्रकारिे जीवर्न जर्िे मी 
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सोडूर्न चदलेि पाचहजे यािी मला जािीव होऊ लार्ली. पि मी तसे करू शकलो र्नाही. कसल्याही 
प्रकारच्या आरं्नदाचवषयी मला आसतती उरली र्नाही. माझ्या िेह्यावरिा उत्साह व तजेला र्नाहीसा झाला. 
मी खाईर्नासा झालो. मी र्न काही खेळत मसे र्न कसला मभ्यास करीत होतो. माझ्या चमत्राला भेटण्यािे 
मला धैयग होईर्ना, मसेि दोर्न मचहरे्न रे्ले. आचि आमिी भेट झाली. माझ्यामध्ये जो मचर्न्टप बदल झाला होता 
त्यािी माझ्या चमत्राला काहीि कल्पर्ना र्नव्हती. तो रे्नहमीप्रमािे माझ्याशी स्प्टपपिे बोलला. पूवीइतकाि तो 
मोकळा-िाकळा वार्ला. त्याच्या चर्नरार्सतेरे्न मी लाजलो. पि थोडाि वळे ही लज्जास्पद मवस्था तशीि 
कायम चटकूर्न राहावी मसे मला फार वाटले. पि मरेरे! तसे व्हायिे र्नव्हते. 

 
जरी सद सद चववके ब द्धीिी बोििी तीव्र स्वरुपािी होती, तरी ज्या मार्ारे्न मी िाललो होतो त्या 

मार्ावरूर्न मला मारे् खेिण्याइतकी ती प्रबळ र्नव्हती. सहजपिे मी प्रलोभर्नाच्या आहारी जात मसे. मर्दी 
खरे! पि क ठल्या तरी शततीरे्न मटळ मशा र्न्टपियापासूर्न वािचवले. माझ्या चमत्रािी चकडचकडीत मतूी 
रे्नहमी माझ्या िेह्याकडे टक लावरू्न पाहत मसे, आचि मी हजारदा त्यािी क्षमा मार्रू्न ज्या क कमांम ळे माझे 
मंतिःकरि चर्नरुत्साही, द बळे झाले होते. त्या द ष्ट्कृत्यांबद्दल मला क्षमा करावी मशी मी त्याला यािर्ना केली. 
एवढेि र्नव्हे तर प ष्ट्कळदा मी क ठेतरी एखाद्या एकातं स्थळी जाऊर्न बसत मसे, म्  त्यावळेी चवरोधी 
भावर्नािंा तीव्र संघषग स रू होई. मशा वळेी माझ्या डोळ्यावाटे मश्रधूारा वाहत मसत. म्  मरे्नक ह ंदके देत 
मी स्वतिःलाि चविारीत मसे “त झ्या चमत्राच्या पे्रमाला तू पात्र आहेस काय?” आचि मसं सारं्तार्ना मला 
खूप मर्नस्ताप होतो की माझ्या आतल्या आवाजारे्न ‘चर्नचश्चत र्नाहीʼ मसे उत्तर चदले. याम ळे मी त्रस्त झालो. 
माझ्या चमत्राच्या चर्नमगलतेच्या मार्नदंडारे्न पाहाता मी खूपि भ्र्टप झालो होतो. हे मी जाित होतो. केव्हा तरी 
ती श द्धता मला प्राप्त होऊ शकेल काय हा एकि चविार माझ्या डोतयात घोळत होता. माझ्या चमत्राच्या 
हृदयात स्थार्न चमळण्यास मी मर्दी मपात्र आहे यािी मला जािीव होती. मी सोलापूर शहराच्या बाहेर 
एकटाि चफरत मसे. स्वतिःला स धारण्याबाबतीत मी पूिग चर्नराश झालो होतो. मी चवफलतेच्या र्तेत मडकूर्न 
पडल्यासारखे मला वाटू लार्ले. मी मर्दी चर्नराश झालो आचि आत्महत्येिा चविार मर्नात येऊ लार्ला. 

 
पि तसे व्हायिे र्नव्हते. चकती तरी उन्हाळे मला पाहावयािे होते. म्  तेही मर्दी प्रकाशमय. 

माझा चमत्र माझ्या साह्याला आला. माझ्या मर्निःक्स्थतीच्या कारिािी त्याला कल्पर्ना र्नव्हती. पि माझ्या 
प्रदीघग मौर्नािे मात्र त्याला फार आश्चयग वाटले. म्  मर् माझ्या मंतिःकरिातील शल्य जािूर्न घेण्यािा 
चर्नरचर्नराळ्या मार्ांर्नी प्रयत्र्न केला. माझ्या मक्स्तत्वालाि ग्रासूर्न टाकिा्या द िःखाला िंकवा मर्नस्तापाला मी 
कधीि वािा फोडली र्नव्हती. माझ्या चमत्राच्या मतंिःकरिातील आरं्नद चहरावरू्न घेण्यािी माझी इच्णा 
र्नव्हती. बस् ! ते द िःख माझ्याप रतेि राहू दे. ज्या सकंटात मी र् रफटलो रे्लो होतो त्या सकंटािा माझ्या 
चमत्राच्या मंतिःकरिाला स र्ावाही लार् ूदेऊ र्नये मसे मला वाटत होते. पि मरे्नक, चवर्नवण्या करूर्न–कधी 
ह ंदके देत, कधी पे्रमळ शब्दारं्नी त्यारे्न माझ्यावर मात केली. पि या सर्ळ्यारं्नी मी कधी बधलो र्नाही. तो 
म्हिाला, “ते काही का मसेर्ना, पि हे लक्षात ठेव की एका श द्ध मतंिःकरिात त झ्याचवषयी रे्नहमीसाठीि 
सचदच्णा वास करतील.” एवढे बोलूर्न तो चर्नघूर्न रे्ला. 

 
माझ्या मंतिःकरिातील संघषग मचधकि तीव्र झाला. एक सच्चा चमत्र व वाईट संर्त यामध्ये माझे मर्न 

हेलकाव ेखात राचहले. शरीरारे्न तो जरी फार दूर होता तरी माझे मर्न रे्नहमी त्यािा मार्ोवा घेत राचहले. 
 
माझे द िःख वाटूर्न घेण्यास आिखी एक मंतिःकरि मसतार्ना मी एकयारे्नि का रडत बसाव.े “ऊठ 

म्  त्यािा आश्रय घे.” माझ्या आतल्या आवाजारे्न कौल चदला. ताबडतोब मी त्याच्याकडे रे्लो आचि 
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त्याला साचंर्तले की माझ्या मंतिःकरिावरील भार र्नाहीसा झाला आहे. मसे म्हिूर्न त्याच्या मध र हास्यात 
चवलीर्न झालो. आता प न्हा एकदा पापाच्या र्तेत पडण्यािी माझ्यावर पाळी येिार र्नाही मसे वाटू लार्ले. 
सर्ळे धैयग एकवटूर्न माझ्या पापी कृत्यािंी, शब्दािंी व चविारािंी मी माझ्या सद सद चववके ब द्धी प ढे प्राजंळ 
कबूली चदली. त्याम ळे माझ्या मर्नावरिे दडपि कमी होऊर्न मला समाधार्न लाभले. दृ्टप प्रवृत्तींवर चवजय 
चमळवरू्न मी पूवीसारखा श द्ध, चर्नमगळ झाल्यासारखे मला वाटू लार्ले. पि प ढील काळातही मर्न भवारे्न 
माझ्या मसे लक्षात आले की, मला एका मोठ्याि कसोटीला उतरायिे आहे. 

 
१ ऑर्स्ट १९२० हा चदवस सा्या भारतभर सावगचत्रक शोकचदवस होता. सवग देशभर मृतवत शातंता 

पसरली होती. त्या चदवशी लोकमान्य चटळकािें देहावसार्न झाले होते. यापूवी मला कधीि इतके 
चर्नरुत्साही व उदासीर्न वाटले र्नव्हते चजतके त्या चदवशी वाटले. आपोआप माझी पाउले माझ्या 
चमत्राकडच्या घराकडे वळली तोदेखील माझ्याकडेि चर्नघाला होता. आम्ही दोघे मध्या वाटेति भेटलो. 
त्यािा िेहराही खूप उतरला होता. त्याला खूपि मस्वस्थता जािव ूलार्ली होती व चदलाशासाठी तो 
माझ्याकडे चर्नघाला होता. मसे त्यारं्नी मला साचंर्तले. त्यारे्न आपले हात माझ्या मारे्नभोवती टाकले म्  तो 
रडू लार्ला. माझे डोळे स द्धा द िःखाश्रूंच्या सार्रात ब डूर्न रे्ले. तो म्हिाला “भारतािी एक फार थोर व्यतती 
र्नाहीशी झाली आहे.” आपल्या मातृभमूीसाठी थोडे बहूत तरी काही र्ना काही तरी करिे हे आपले कतगव्य 
र्नाही का?” त्यारे्न चविारले, मी माझी मार्न हलचवली व त्याच्या चविाराशंी संपूिग सहमती दशगचवली. तो प ढे 
म्हिाला, “हे पाहा बंधू, जोपयंत भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी या देशातील तरुि आपले जीवर्न देण्यािा 
संकल्प करिार र्नाहीत, तोपयंत लोकमान्य चटळकाचं्या आत्म्यास शातंी लाभिार र्नाही. आपि सचे्च 
भारतीय बरू्न या व तशी प्रचतज्ञा घेऊ या” मी माझ्या चमत्राला म्हिालो. “आपि जेथे उभे आहोत तो 
सावगजचर्नक रस्ता आहे. आपि आिखी दूर बाजूला जाऊ या. यावळेीपावतेो त्या थोर देशभतताला 
श्रद्धाजंली वाहण्यासाठी एक शोकसभा आयोचजत केली रे्ली मसल्यािे आम्हाला कळले. आम्ही त्या 
सभेला रे्लो. तेथे एका डॉतटरािें भाषि खूपि भावर्नाप्रधार्न मसे झाले. ते भाषि माझ्या मतंिःकरिाला 
जाऊर्न चभडले. मत्यतं शोकाक ल होऊर्न मश्रूपूिग रे्नत्रारं्नी ते आपले मर्नोभाव व्यतत करीत मसतार्ना मी 
मर्नातल्या मर्नात र्ंभीरपिे मशी शपथ घेतली की, “मी दाचरद्र्यािा स्वीकार करीर्न व चप्रय भारताच्या 
सेवसेाठी स्वतिःला समर्थपत करीर्न.” 

 
*     *     * 

 
१९२१ िे वषग होते. मी मचॅरकच्या परीके्षसाठी प ण्याला रे्लो होतो. माझ्या बरोबरच्या चमत्राचं्याकडे 

त्यािें स्वतिःिे घड्याळ होते. मी खूप र्रीब होतो. त्याम ळे मला स्वतिःिेि घड्याळ घेिे परवडिे शतय 
र्नव्हते. मी माझ्या एका चमत्राकडूर्न एक घड्याळ उसरे्न घेतले होते. माझे काम होताि ते परत करीर्न मसे मी 
साचंर्तले होते. परीक्षा होताि आम्ही सोलापूरला परत चर्नघालो होतो. र्ाडी मचत वरे्ारे्न धावत होती. 
माझ्या मर्नर्टावर बाधंलेल्या घड्याळाकडे माझी दृ्टपी रे्ली. मला त्या घड्याळारे्न भाळूर्न टाकले. मी प न्हा 
प न्हा त्याकडे पहात राचहलो. आचि प्रत्येक क्षिी ते घड्याळ माझे स्वतिःिेि मसायला हव ेहोते मसे वाटू 
लार्ले. त्याचवषयी सहजपिे मला आत्मीयता वाटू लार्ली, आचि ते कधीि देऊर्न टाकू र्नये मशी इच्णा 
चर्नमाि झाली. “हे घड्याळ माझे कसे होईल?” हाि चविार माझ्या मर्नाला प्रोत्साचहत करीत होता. 
तत्काळ माझ्या मर्नात एक चविार िमकूर्न रे्ला. ते घड्याळ हरवले मसे सारं्ूर्न टाकाव ेमशी एक कल्पर्ना 
मला स िली. शवेटी एक सोपा मार्ग सापडला म्हिरू्न मला आरं्नद झाला. पि आतल्या सद सद चववके 
ब द्धीिी तीव्र बोििी स रू झाली. मी मवलंचबत मसलेला मार्ग हा मपकीर्थतकारक आहे मशी धोतयािी 
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सूिर्ना चववकेारे्न चदली. त्याम ळे मी स्वतिःिेि चकती र्न कसार्न करूर्न घेत आहे यािी जािीव करूर्न चदली. 
याम ळे हा मार्ग म्हिजे माझ्या स्वतिःच्या कल्यािाच्या शवपेटीवरील पचहला चखळा आहे हे मला कळत होते. 
“हे तू करता कामा र्नये” मसा चववकेारे्न स्प्टप आदेश स द्धा चदला. तरी पि द सरी एक प्रबळ शतती मला 
चतकडे ओढत होती. दोर्न चविाराचं्या संघषात मी सापडलो. मी इकडे एकदा पाचहले, चतकडे एकदा 
पाचहले, थोडासा थाबंलो आचि सरतेशवेटी मी म्हिालो “हे घड्याळ माझेि आहे” सोलापूरला 
पोहिल्यारं्नतर मी त्या र्ृहस्थाला सारं्ूर्न टाकले की दौंड जंतशर्नवर मी लघवीला रे्लो मसतार्ना ते 
घड्याळ िोरीला रे्ले. 

 
*     *     * 

 
मर्न ष्ट्य आपले थडरे् स्वतिःच्या कृत्यारं्नीि खित मसतो. मर्न ष्ट्य स्वभाव हा सवगत्र सारखाि मसतो. 

मी याला मपवाद होऊ शकलो र्नाही. कसोटीिा एकि क्षि मसतो. त्यावळेी मर्न ष्ट्य क ठल्यातरी मोहाला 
बळी पडला की, त्यािा कायमिाि र्नाश होतो. पि जर त्या मोहावर त्यारे्न मात केली तर तो हजार पटीरे्न 
भाग्यवार्न ठरतो. सद र् ि आचि द र् गि यामधील संघषात द र् गि संपूिगपिे बलवार्न ठरूर्न त्यारे्न सद र् िावर 
मात केली होती. सूक्ष्म स ंदर भावर्ना र्न्टप झाल्या होत्या. सैतार्नारे्न माझ्या मतंिःकरिािा ताबा घेतला होता. 
त्यारे्न मला पापाच्या भोव्यात फेकूर्न चदले होते. एखाद्या खात्रीच्या मार्गदशगकाप्रमािे त्या सैतार्नारे्न मला 
थेट द ्टप मरै्नचतक मार्ावर आिरू्न सोडले. माझे स्वतिःिे पापकृत्य झाकण्यासाठी त्यारे्न मला मर्दी झटपट 
ममलात येऊ शकिारी योजर्ना स िचवली. पचहल्या मसत्यात हजार मसत्ये दडलेली मसतात. एक 
पापकृत्य पापािंी कधी र्न सपंिारी एक माचलकाि चर्नमाि करते. ि कीरे्न टाकलेले एक पाऊल मािसािी 
हार्नी करते. मला त्यावळेी ते कळले र्नाही. आता प न्हा त्या कथेकडे वळतो. 

 
मी आतापयंत घड्याळ लपवरू्न ठेवले होते. माझ्या चमत्रारं्नी त्या घड्याळािी िौकशी करू र्नये 

म्हिूर्न ते मी बाहेर काढलेि र्नव्हते, पि मशा क्स्थतीत मी चकती वळे राहू शकिार होतो? एक र्ना एक 
चदवस मला ते घड्याळ वापरायलाि हव े होते. पि प्रत्यक्ष त्या घड्याळािा इतरारं्ना स र्ावा लार्ण्यािा 
चदवस शतय चततका लाबंिीवर टाकत रे्लो. माझ्या एका बचहिीकडे ते घड्याळ हस्तातंचरत करू इक्च्णत 
होतो. ती त्यावळेी सोलापूरपासूर्न सहा सात स्टेशर्नाचं्या मंतरावर राहात होती. थोडा वळे का होईर्ना मी 
चतच्या र्ावी जाऊ इक्च्णत होतो. मी रात्रीच्या र्ाडीरे्न जाण्यािे ठरचवले. रात्री १ वाजता मी र्ाडीिी वाट 
पाहात प्लॅटफॉमगवर उभा होतो. द देवारे्न घड्याळ माझ्या मर्नर्टावर होते. र्ाडी आली आचि त्या र्ाडीतूर्न 
माझा आिखी एक चमत्र उतरला आचि मर्दी सहजपिे चकती वाजले मसे त्यारं्नी मला चविारले. मी 
मर्नर्टाकडे पाचहले आचि सव्वा वाजल्यािे साचंर्तले. तो चर्नघूर्न रे्ला आचि माझा प्रवास स रू झाला. 

 
*     *     * 

 
त्यारं्नतर दोर्न चदवसारं्नी मी सोलापूरला परत आलो. मी दररोज माझ्या चमत्राला भेटत होतो. या 

मर्नर्टी घड्याळाभोवतीच्या र्ूढतेचवषयी मी त्याच्याप ढे कधीि बोललो र्नाही. रे्नहमीच्या सलर्ीरे्न मी 
त्याच्याशी बोलत होतो. प ष्ट्कळदा आम्ही प ढे काय करायिे याचवषयी बोलण्याति र् ंर् होऊर्न जात मसू. मी 
मसहकारी िळवळीत भार् घेतला होता. आता दोघािें मार्ग एकमेकापासूर्न फार चभन्न होते. आम्ही 
चर्नरचर्नराळ्या कॉलेजात जािार होतो. तरीस द्धा पदवी घेतल्यारं्नतर मातृभमूीच्या सेवसेाठी एकाि के्षत्रात 
काम करीत भेटत राहाता याव ेया उदे्दशारे्न आम्ही एकि मभ्यासक्रम घ्यावा हाि माझ्या चमत्रािा माझ्याशी 
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झालेल्या बोलण्यािा मचथताथग होता. तो जे म्हिेल ते मला पटायिे. मी त्याला मान्यता देत राचहलो. पि 
खरे तर एका पचवत्र आत्म्यािी विंर्ना करिे हे मृत्य हूर्न भयंकर आहे मसे मंतरात्म्याला वाटू लार्ले. 
चवद्यालयीर्न वषािा आरंभ झाला. आचि आम्ही एकमेकापासूर्न द रावलो. मी ममळरे्नर येथील राष्ट्रीय 
महाचवद्यालयात प्रवशे घेतला. म्  त्यारे्न प ण्याच्या फग्य गसर्न कॉलेजात. मी वैद्यकीय चवद्यार्थ्यांच्या र्टात 
प्रवशे घेतल्यािे माझ्या चमत्राला कळचवले. त्यारे्न आपली सपूंिग र्नापसंती दशगचवली आचि मला आटगस् 
(मार्नव्य) च्या र्टात जाण्यािा सल्ला चदला. पत्रकाचरतेकडे जाण्यासाठी हाि एक स लभ मार्ग मसल्यािे 
त्यारे्न कळचवले. पत्रकाचरता हे आमच्या जीवर्नािें ध्येय आधीि ठरल्यासारखे झाले. द स्या चदवसापासूर्नि 
मी माझा मभ्यासक्रम बदलूर्न बी.ए. च्या मभ्यासक्रमाला रे्लो. इचतहास, मथगशास्त्र व राज्य र्नीचतशास्त्र हे 
माझे म ख्य चवषय होते. 

 
चदवाळीिी स ट्टी स रू झाली. आचि प न्हा एकदा माझ्या चमत्रािा पे्रमळ सहवास मला लाभला. 

चदवस कसे रे्ले हे आम्हाला कळलेि र्नाही. आता एकमेकापासूर्न दूर जाण्यास दोर्न तीर्न चदवसि उरले 
होते. मी माझा चमत्र व ज्यािे घड्याळ मी िोरले होते तो माझा साथीदार खरि ‘िोरलेʼ हा शब्द वापरण्यास 
मला चबलक ल संकोि वाटत र्नाही–व माझ्या बचहिीच्या र्ावाकडे जातार्ना रेल्व े प्लॅटफॉमगवर भेटलेला 
चमत्र मसे आम्ही एका संध्याकाळी चफरायला रे्लो होतो. चफरूर्न परत आलो व आपापल्या चदशरेे्न चर्नघालो. 
तेव्हा माझ्या साथीदारारे्न माझा दंड जोरारे्न धरला. तो स दृढ शरीरािा आचि सहा फूट उंिीिा. त्यारे्न मला 
चविारले “मर्नर्टी घड्याळ क ठे आहे”? मी त्याच्या िेह्याकडे पाहू शकत र्नव्हतो. तो भयार्नक वाटला. 
“ते हरचवले र्नाही हे मला माहीत आहे. तू फसवचेर्री करीत आहेस, लफंर्ा आहेस. येथे सडकेवरि 
त झ्यावर लत्ताप्रहार करतो.” मला हे खूपि झाले. मी क ठे उभा होतो हेि मला कळेर्ना. सारे जर् माझ्या 
चवरुद्ध उठूर्न उभे राहात आहे मसे वाटू लार्ले. माझ्या चर्नमगल मर्नाच्या चमत्रासमोर झालेल्या इततया 
मवहेलरे्नपेक्षा मरूर्न रे्लो मसतो, तर बरे झाले मसते मसे मला वाटू लार्ले. चमत्राला ते प्रकरि समजू र्नये 
मसे वाटत होते. मी माझ्या साथीदारािा हात धरला आचि त्याला बाजूला रे्नले म्  त्याच्या कार्नात हळूि 
साचंर्तले की ‘तसे घड्याळ माझ्याजवळ र्नसूर्न माझ्या एका बचहिीकडे आहे. मी ते एक दोर्न चदवसात परत 
करीत आहे.ʼ त्यािे समाधार्न झाल्यासारखे चदसले. मर् मी माझ्या चमत्राला बरोबर घेतले. त्यार्नी त्या 
र्ृहस्थाशी बोलाव ेमसे मला वाटले र्नाही. र्न कत्याि घडलेल्या घटरे्नम ळे तो पूिगपिे र्ोंधळूर्न रे्ला होता. 
मोठे आश्चयग म्हिजे त्यारं्नी प्रश्र्नािंा भचडमार केला. मी मत्यंत र्ोंधळलेल्या मर्नक्स्थतीत मसल्याम ळे सध्या 
मला एकातं हवा आहे मसे मी त्याला साचंर्तले आचि उद्या द पारी या प्रकरिािा मर्दी खडार्नखडा 
तपशील मी कळवीर्न मसे आश्वासर्न चदले. एवढे बोलूर्न आम्ही हस्तादंोलर्न केले आचि चर्नघरू्न रे्लो. 

 
*     *     * 

 
त्याि चदवशी रात्री मी माझ्या बचहिीच्या घरी रे्लो. आचि द स्याि चदवशी घड्याळ ज्यािे होते 

त्याच्या घरी पोिते केले. पूवी विर्न चदल्याप्रमािे मी माझ्या चमत्राकडे रे्लो व त्या प्रकरिाचवषयी 
कपोलकक्ल्पत मशी काही माचहती त्याला साचंर्तली. माझ्या खात्यावर जमा झालेल्या पापाचं्या संख्येत 
आिखी एक पापािी भर पडली. मी त्यािे समाधार्न करू शकलो र्नाही, हे मी ओळखले. मी त्यािी रजा 
घेतली व कॉलेजला रे्लो. 

 
यथावकाश मी ममळरे्नरला पोिलो. त्यावळेी मसहकाराच्या आंदोलर्नाला खूप जोर िढला होता. 

दररोज शकेडो स्वयंसेवक त रंुर्ात डाबंले जात होते. क िा र्ना क िा थोर देशभतताला मटक केली र्नाही 
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मसा एकही चदवस जात र्नव्हता. राष्ट्रभततीच्या भावरे्निी लाट सा्या भारतभर पसल्यासारखी चदसत 
होती. स्वाथगत्यार्ारे्न खूप उच्च पातळी र्ाठली. जाचलयर्नवाला हत्याकाडं, आचि रौलटॲतट याम ळे 
लोकािंी मरे्न भडकली. त्यािा सतंाप वाढत िालला. खलीफाचं्या मपमार्नारे्न म सलमार्नाचं्या भावर्ना 
द खचवल्या रे्ल्या. तो मपमार्न चर्ळिे त्यारं्ना मसह्य झाले. महात्मा र्ाधंींर्नी लढ्यािे रििंशर् फ ं कले. 
त्याम ळे लोकारं्ना आपल्या खडतर कतगव्यािी जािीव झाली. मर्दी चर्निःसंचदग्ध शब्दात महात्मा र्ाधंींर्नी 
चविार, उच्चार व आिरिात मिंहसेच्या तत्त्वािा मवलंब करण्यािी चर्नतातं आवश्यकता मसल्यािे 
प्रचतपादर्न केले. आत्मश द्धीकरि हा त्यािंा चसद्धातंािा र्ाभा होता. आपल्या ‘यंर् इचंडयाʼ या म खपत्रातूर्न 
आपल्या चसद्धातंािा प्रिार करीत मसत. त्या पत्रािा मी चर्नयचमत वािक होतो. त्यातील प्रत्येक शब्द मी 
वािीत मसे. लेखकािी तळमळ, त्यािा उत्साह, तो प्रामाचिक सूर, आचि या सवांहूर्न मचधक म्हिजे 
मंतिःकरिािा सरळपिा व साधेपिा इत्यादी र् ि मी आत्मसात करीत होतो. त्याचं्या चविारारं्नी मी प्रभाचवत 
होत होतो. त्या भावर्ना माझ्या स्वतिःच्याि बर्नल्या. सवग कॉलेजिे वातावरि राष्ट्रवादाच्या चविारारं्नी 
भारावरू्न रे्ले. प्रत्येकजि िळवळीचवषयी बोलत होता व ििा करीत होता. चवद्यार्थ्यांच्या वादचववाद 
मंडळात त्याि चवषयावर भाषिे झाली. मीि प्रम ख वतता होतो. माझे भाषि खूप जहाल झाले. सवग म ले 
प्रभाचवत झाली. सभेच्या मध्यक्षस्थार्नी जे. जी. र् िे (रं्नतरिे स्वामी क वलयारं्नद) होते. त्याचं्या मर्नावर तर 
माझ्या भाषिािा मचमट ठसा उमटला. माझ्या भाषिातील प्रामाचिकपिाबद्दल क िी शकंा घेिे शतय 
र्नव्हते. मी आता चवद्यार्थ्यांिा प ढारी बर्नलो होतो. चवद्यार्थ्यांसबंंधी कोित्याही प्रश्र्नावर माझा सल्ला घेतला 
जाई. माझ्यावर त्यािंा सपूंिग चवश्वास होता. मी माझ्या योग्यतेर्न सार त्यािंी मचधकाचधक सेवा करीत होतो. 
आमिी चदवसभरािी कामे संपल्यारं्नतर प्रत्येकजि झोपत मसे, त्यावळेी मी जार्त बसे. डाव्या हातावर 
डोके डाव्या बाजूरे्न टेकूर्न मी माझ्या टेबलपाशी बसूर्न माझ्या स्वतिःच्या मर्निःक्स्थतीचवषयी खूप खूप चविार 
करायिो (मी चकती पापी होतो हे मला कळले. मी स्वतिःला फसचवले होते. मी त्या चर्नमात्याला फसचवले 
होते. एवढेि र्नव्हे मी त्या माझ्या चमत्राला–त्या चर्नष्ट्पाप आत्म्याला फसचवले होते). हे सारे मला मसह्य 
व्हायिे. माझ्या हातूर्न जे घडले त्यासाठी मी हजार वळेा पश्चाताप व्यतत करी. मी खूप खूप रडत मसे. 
रात्रीच्या रात्री मश्रू र्ाळीत बसे. “आत्मश द्धी हाि जीवर्नािा एकमेव उदे्दश वाटू लार्ला.” मला ही 
आत्मश द्धी कशी साध्य व्हायिी? मी खूप मंतमूगख व्हायिो. मी सूक्ष्मपिे आत्मशोध िालचवला. पश्चातापािी 
शतती खूप प्रबळ होती. पश्चातापारे्न सर्ळ्या जीवर्नाति क्रातंी घडूर्न आली. मला श द्ध आचि चर्नष्ट्पाप बर्नले 
पाचहजे. श द्धता, स्फचटकासारखी श द्धता, श द्धतेिी चर्नरार्सता. मंतिःकरिाला तोि एक शब्द लार्ू होऊ 
शकतो. ती श द्धता आत्मसात करण्यािा मी जीव तोडूर्न प्रयत्र्न केला. माझ्या टेबलपाशी बसलो म्हिजे 
माझ्या मर्निःश्चक्षलूा पचहले दशगर्न घडायिे ते दूर मसलेल्या माझ्या चमत्राच्या कृश आकृतीिे. तो माझ्यावर 
रार्ावला होता. त्याला माझी सवग पापकृत्ये व उचद्द्टप े कळली होती. त्यार्नी मला एका ओळीिे पत्रही 
पाठचवले र्नाही. त्यार्नी केले ते योग्यि होते हे मी जाित होतो. वर साचंर्तल्याप्रमािे मी माझ्या टेबलासमोर 
बसलो. माझ्या भावर्ना पूिगपिे व्यतत केल्या. स्वतिः लबाड, ढोंर्ी आचि मोकाट झालो. 

 
मी चलहू लार्लो. माझ्या भावर्नािंी र्नोंद करू लार्लो. मी र्तकाळ आठव ूलार्लो आचि मला 

पश्चाताप होऊ लार्ला. प न्हा प न्हा रडू लार्लो. श द्धतेचशवाय आता तरुिोपाय र्नाही मसे वाटू लार्ले. 
रं्नतर त्या महात्म्यािें पे्रमळ व प्रामाचिक मंतिःकरि मी पाहू शकलो. मश्रपूूिग रे्नत्रारं्नी मी सारखा चविार करू 
लार्लो आचि त्या महात्म्यािा योग्य मसा मर्न यायी बर्नण्यािी आशा बाळर् ूलार्लो. भारत मातेिे पे्रम 
माझ्या र्नसार्नसातूर्न वाहू लार्ले. म्  मी तास् तास रडत मसे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

एका रात्री मसाि मी मंतम गख होऊर्न चविारमग्र्न क्स्थतीत मसतार्ना मार्नसशास्त्रािे प्राध्यापक 
खोलीत आले. ते माझ्या पाठीमारे् जवळजवळ सहा तास उभे होते. मला त्यािी कल्पर्नाि र्नव्हती. चततका 
वळे मी सारखा रडति होतो. मरुिोदयािा समय होता. त्यारं्नी माझ्या खादं्याला स्पशग केला आचि मर्दी 
हलतया आवाजाति बोलू लार्ले. “बाबा, ऊठ, त ला रडायला काय झाले?” तरी मी भार्नावर आलो र्नाही. 
ते प न्हा जरा मोठ्यारे्न बोलले. तेव्हा ंक ठे मी भार्नावर आलो. त्यारं्ना पाहाताि मी दिकलो आचि त्यारं्ना 
काही कळू र्नये म्हिूर्न मी माझे लेखर्न ड्रॉवरमध्ये ठेवले. त्याला मर्दी काळजीपूवगक क ल प लावले आचि 
आरं्नदािे र्नाटक करीत त्याचं्याबरोबर खोलीच्या बाहेर पडलो. त्यारं्नी प न्हा चविारले. त्यावळेी देशािी सेवा 
मला उत्तम रीतीरे्न कशी करता येईल याचवषयी मी चविार करीत होतो मसे त्यारं्ना साचंर्तले. 

 
मी दररोज दैरं्नचदर्नी चलचहत होतो. प्रथम ज्या योरे् माझे इतके पतर्न झाले मशा माझ्या जीवर्नात 

पूवी घडलेल्या घटर्ना आठवरू्न मत्यतं प्रामाचिकपिे मी पश्चाताप व्यतत करीत मसे. मर् मी मंतम गख होऊर्न 
त्या चदवशी मर्नात आलेला चविार व घडलेल्या कृती आठवरू्न त्यािें चवश्लेषि करीत मसे. मी पापी 
चविारािंा, उच्चारािंा व आिारािा चहशोब करीत मसे. चदवसभर मी माझ्या स्वतिःवर मर्दी काळजीपूवगक 
र्नजर ठेवीत मसे. त्या सर्ळ्यािंी दैरं्नचदर्नीत र्नोंद करीत मसे. रं्नतर भारतमातेचवषयीच्या भततीच्या भावर्ना 
त्याही मी कार्दावर चटपूर्न ठेवी आचि शवेटी मंतिःकरिािी श द्धता व आत्मसमगपिाच्या भावरे्निीही मी 
र्ाभंीयारे्न र्नोंद करीत मसे. िार वषांपयंत हा क्रम मी िालचवला. त्या र्नोंदी आता माझ्याजवळ र्नाहीत. 
१९२७ मध्ये प िे येथील प्रदीघग काळ िाललेल्या माझ्या आजारपिात ते सारे चलखाि जाळूर्न टाकण्यात 
आले. 

 
*     *     * 

 
माझ्या चमत्राकडूर्न मला एकही पत्र आले र्नसल्यािे मी यापूवी साचंर्तले आहे. प्रदीघगकाळ िालत 

आलेल्या त्याचं्या मौर्नािे कारि मला कळत होते. त्याम ळे माझ्या मंतिःकरिाला खूप वदेर्ना होत. दररोज 
मी टपालवाल्यािी वाट पाहात मसे. पि माझी चर्नराशा होई. त्याच्याकडूर्न काही चर्नरोप कळण्यािी माझी 
सर्ळी आशा र्न्टप झाली. माझे सर्ळे जीवर्नि हादरले. मला झोप येईर्ना. मी र्ना मभ्यास करू शकत होतो 
र्ना कोिाशी बोलू शकत होतो. आय ष्ट्याचवषयी काळजी वाटू लार्ली आचि जीवर्नािा उबर् येऊ लार्ला. 
तथाचप आपल्या जीवर्नािा मी मंत करूर्न घेऊ इक्च्णत र्नव्हतो. सरतेशवेटी माझ्या चमत्राप ढे मी माझे सर्ळे 
मंतिःकरि मोकळे करण्यािा चर्नधार केला. संक्रातीपूवी दहा चदवस आधी एका रात्री मी हातात लेखिी 
घेतली, कार्द घेतला आचि चलहायला आरंभ केला. मी चकती पापी आहे सारं्ूर्न त्या घड्याळािे सर्ळे 
प्रकरि ख्या तपशीलासह त्याला कळचवले. हे सर्ळे मर्दी भावपूिग हृदय हलवरू्न सोडिा्या भाषेत मी 
चलचहले. या द ्टप मतंिःकरिारे्न त्याच्यावर चकती पे्रम केले हे चलचहले त्यािी क्षमा मार्रू्न एक र्ना एक चदवस 
मी पूिग श द्ध होऊर्न त्याच्या मतै्रीच्या योग्य होईर्न मसा चर्नधार केला. तोपयंत मी त्याला भेटिार र्नव्हतो. या 
जन्मात त्यािी भेट झाली र्नाही तरी चर्नदार्न प ढच्या जन्मी तरी मी त्यािी भेट घेईर्न मसे कळचवले. मशा 
रीतीरे्न ते पत्र माझ्या जीवर्नाला कलाटिी देिारा िंबदू ठरला. 

 
*     *     * 

 
मज्ञात मशा मार्ांर्नी चर्नसर्ािे कायग िालले मसते. मंतिःकरिातील आतंचरक शतती ही मािसाच्या 

आकलर्नापलीकडिी मसते. तो मदृश्य हात सदैव जार्रूक मसतो. त्याि रात्री त्यावळेी तो चमत्र स द्धा 



 
अनुक्रमणिका 

आपल्या खोलीत जार्त बसला होता आचि माझ्याबरोबर केलेल्या कठोर वतगर्नाबद्दल तो सारखा रडत 
बसला होता. मशा दोर्न रात्री त्यारं्नी काढल्या. चतस्या चदवशी द पारी तो मला पत्र चलचहिार होता 
त्यािवळेी माझे पत्र त्याच्या हाती पडले. चकती उत्स कतेरे्न त्यारे्न ते उघडले. ते वाित मसतार्ना त्यािे डोळे 
मश्रूंर्नी चकती भरूर्न आले होते आचि चकती पे्रमळपिारे्न त्यार्नी मला चलचहले या सर्ळ्या र्ो्टपींिे विगर्न मी 
करू शकत र्नाही. मला संक्रातीच्या चदवशी त्यािे उत्तर चमळाले एवढे साचंर्तले तर प रे. त्या पत्रात त्यार्नी 
चलचहले होते की, ही आपल्या जीवर्नातील खरी संक्रात (संक्रमि) आहे. त्या चदवसापासूर्न मी मर्दी श द्ध 
जीवर्न जर्त आलो आहे. 

 
मत्यंत र्रीबीम ळे चवद्याथीदशते फार खडतर जीवर्न मला जर्ाव े लार्ले. माझ्या पालकािी 

पचरक्स्थती बरी होती. तरी पि माझ्या चशक्षिािा भार ते उिलू शकत र्नव्हते. माझे वडीलभाऊ कसे-बसे 
स्वतिःप रते पाहूर्न घेत होते. मी रे्नहमी चर्निःश ल्क चवद्याथी होतो. हायस्कूलच्या वर्ात एक पो्या मसतार्ना 
कधी कधी शाळेच्या वसतीर्हृात भोजर्नालयात एक पो्या म्हिूर्न काम करूर्न माझे पोट भरूर्न घ्याव ेलारे्. 
कॉलेजातील माझ्या पचहल्या प्रवशेािा प्रसंर् मला आठवतो. त्यावळेी माझे चखशात रुपये ५-६ आिे ऐवढी 
मोठी रक्कम होती. कॉलेजच्या गं्रथालयात दररोज तीर्न तास मी काम करीत मसे. त्यासाठी मला १५ रु. 
चमळत मसत. माझ्या बधंूंच्याकडूर्न मला १० रु. येत. बाकीिे पैसे माझ्या खोलीत राहािारा चमत्र केवळ 
माझ्यावरील पे्रमाम ळे देत मसे. पचहले वषग मशा रीतीरे्न रे्ले. वषाच्या शवेटी माझ्या खात्यावर ६० रु. बाकी 
चर्नघाली. उन्हाळ्याच्या स टीत कॉलेजिे आवार सोडूर्न सोलाप रास जाण्यापूवी सोलाप रच्या दोर्न प्रचतचष्ठत 
र्ृहस्थािंी हमीपते्र दाखल करावी लार्ली. ही बाकी फेडण्यासाठी मी दोर्न मचहरे्न काम केले. मला द सरे 
वषग तर याहूर्न चबकट रे्ले. माझ्यासाठी पालकारं्ना याप ढे काही खिग करिे शतय र्नव्हते. आमच्यात तसे 
रततािे सबंंध मसल्यासारखे र्नव्हते. माझ्या प्रर्तीचवषयी त्यारं्ना मचभमार्न वाटत मसला तरी माझ्यावर 
त्यािें पे्रम र्नव्हते. माझ्या वचरष्ठाशंी मार्ल्या वषी काही बाबतीत चवरोध केला म्हिरू्न माझ्या फी माफीत 
मध्यावर कपात करण्यात आली. माझ्या वचडलाकंडूर्न मला दहा रुपये चमळत. मी वसतीर्ृह सोडूर्न चदले 
आचि तेथील भोजर्नर्ृहही सोडले. दोर्न मलै दूर मसलेल्या एका शतेातील मधगवट पडलेल्या एका बंर्ल्यात 
मी राहायला रे्लो. मी तेथे एकटाि होतो. एक शते, तेथील चवहीर व तेथील र् रेढोरे एवढ्यािीि काय ती 
मला साथ होती. मी एका र् जराथी बाईकडे जेवायला जात मसे. तेथे प्रत्येक वळेी त्या बाई मला दोर्न 
भाक्या व थोडेसे वरि िंकवा भाजी देत मसत. त्यासाठी माझ्याकडूर्न दोर्न रुपये घेत मसत. माझ्या 
जीवर्नातील ते चदवस मत्यंत स खािे होते. मी एखाद्या सनं्याशासारखा एकातंात वळे घालवीत मसे. मला 
रे्नसायला धोतर र्नव्हते. एक फाटका शटग होता तोही इतका फाटका की तो वापरण्यासारखाही र्नव्हता. 
माझी एक चर्नकर होती. क िीतरी मला लेखर्नसाचहत्य प रचवले. इततया मडििी मसतार्ना स द्धा माझी 
प्रकृती मर्नपेचक्षतपिे स ंदर होती. माझ्या िेह्यावर लालसर रंर्णटा पसरली होती. आचि िेह्यावर 
लक्षिीय मसे तेज झळकू लार्ले होते. मत्यतं र्चरबीत स द्धा माझ्या िेह्यावरील िकाकी पाहूर्न प्रािायार्ना 
आश्चयग वाटलेले पाहूर्न मलाही खूप आश्चयग वाटले. माझ्या दैरं्नचदर्नीतील एखादे पार्न जरी त्यारं्नी उघडूर्न 
पाचहले मसते तरी त्यारं्ना यािे कारि सापडले मसते. मंतिःकरिािी खरीख री श द्धता कपाळावर स्वतिःि 
प्रकट होते. मर्नाला मसीम समाधार्न लाभत होते. मी सदा शातं, प्रसन्न, आंर्नदी आचि चविारमग्र्न मसे. माझे 
स्वतिःिे व्यक्ततमत्व वाढत होते. मी खूप खूप चवकचसत होत होतो. माझ्या चर्नमगलतेचवषयीच्या चविारात मी 
माझा वळे घालवीत होतो. सेवक संघात माझा प्रवशे होईपयंतच्या माझ्या उवगचरत जीवर्नासंबधंी थोडतयात 
सारं्तो. चटळक चवद्याचपठातूर्न मी इ. स. १९२५ मध्ये पदवीधर झालो. एकूि र् िापंकैी शकेडा ७६% र् ि 
चमळवरू्न मी पचहला आलो होतो. दोर्न वषांकचरता माझी “फेलो” म्हिरू्न चर्नय तती झाली होती. त्या काळात 
मी एम. ए. साठी एक प्रबंध चलचहला. सव्हंट स ऑफ इचंडया सोसायटीत (भारत सेवक समाज) प्रचव्टप 



 
अनुक्रमणिका 

झालो. श्री. र्ना. म. जोशी यािंा सहाय यक बर्नलो. त्यारं्नी मला सेवा वृत्तीिे व कठीि पचरश्रमािे उत्कृ्टप 
प्रचशक्षि चदले. रं्नतर माझे आजारपि झाले. त्यातूर्न उठलो. र्नऊ मचहरे्न सोलाप री चवश्रातंी घेतली. म्  ९ 
जूर्न १९२९ ला मी चहप्पररे् येथे जाऊर्न बसलो. 

 
*     *     * 

 
थोडतयात सारं्ायिे तर मला उच्च प्रतीिा आध्याक्त्मक वारसा मी आईच्या र्भात मसतार्नाि माझ्या 

वचडलाकंडूर्न चमळाला होता. जिू जन्माला यायच्या काळािीि तो वाट पाहात होता. पे्रमावरिी स्वाथगरचहत 
चर्नष्ठा माझ्या र्नसार्नसातूर्न वाहात होती. यािे श्रेय माझ्या चमत्रालाि जाते. मंतिःकरिािा सूक्ष्म शोध 
घेतल्याम ळे मी क ठल्याही चर्नमगल वस्तूसारखा चर्नमगल झालो होतो. दाचरद्र्य माझा णंद बर्नला. सतत 
कायगमग्र्न राहूर्न कठीि पचरश्रम करिे हाि माझ्या जीवर्नािा चर्नत्यक्रमि बर्नला होता. पचरत्यार् ही सहज 
प्रवृत्ती बर्नली. प्रामाचिकपिा वादातीत होता. मी श्रेष्ठ प्रतीिा संघटक होतो. मी वतताही होतो. चकत्येक 
हजारो श्रोत्यासंमोर मी यशस्वीपिे भाषि करू शकत होतो. माझ्या आय ष्ट्यातील एकही क्षि मी वाया 
दवडला र्नव्हता. माझ्या एकाकी जीवर्नािा मला लाभ झाला. मला एकातं फार आवडायिा. मी रे्नहमी 
चविारमग्र्न मसे. मी चभडस्त स्वभावािा होतो. माझ्या स्वतिःच्या र् िाचवषयी मी कधी बोलत र्नव्हतो. 
आजचमतीस स द्धा तोि माझा प्रम ख र् ि. तो माझ्यात इतका म रला आहे की, ििेच्या चवषयासबंंधी मला 
काहीि कळत र्नाही मसे लोक समजतात. त्यािे कारि मी या वा त्या बाजूरे्न कोितीि चक्रया करीत र्नाही. 
दैवी पे्रम, स्फचटकासारखी चर्नमगलता, कठोर आत्मसंयमर्न, म तत सेवाभाव, आचि माझ्या स्वतिःप रती कडक 
चशस्त—चहप्परग्याला आल्यावळेी श्री. व्य.ं भ. खेडर्ीकर मसा होतो.  

 
*     *     * 

 
चदसायला ही र्ो्टप िमत्काचरक वाटली तरी हे खरे की, ती संस्था पचहल्यादंाि पाहाताक्षिी, मी 

चतच्यावर भाळूर्न रे्लो. ती संस्था मी माझीि करूर्न टाकली. मी लरे्ि स पचरटेंडेंटार्ना सारं्रू्न टाकले की, 
मी संस्थेिी मंतर्गत व्यवस्था पाहूर्न घेतो आचि त्यारं्नी संपूिगपिे बाहेरच्या प्रिाराकडे पाहाव े

 
*     *     * 

 
तेथील वातावरिात मला थोडीशी चशथीलता आढळली. मी प्रत्येक र्ो्टपीिे सूक्ष्म चर्नरीक्षि करीत 

होतो आचि जास्तीत जास्त तपासिी करीत होतो. मला चवद्यार्थ्यांिे आकषगि वाटायिे, त्यािंा चर्नरार्स 
आरं्नद मला रे्नहमी हवासा वाटे. कामर्ारात काम करीत मसतार्ना स द्धा मी स्वतिःिा राहात र्नव्हतो. माझे 
काहीतरी हरचवले आहे मसे वाटायिे. बालकाचं्या त्या मध र मर्न बधंारे्न त्या उमलत्या फ लाचं्या र्न सत्या 
दशगर्नारे्न माझे मंतिःकरि िंजकूर्न घेतले होते. पचरक्स्थती मर्न कूल राचहली तर कायमिे इथेि राहण्यािा मी 
चर्निगय घेतला. ती संस्था ख्या मथारे्न राष्ट्रीय स्वरूपािी होती हे मी जािले होते. यापूवी त्या संस्थेशी 
बरोबरी करिारी संस्था मी पाचहली र्नव्हती. तेथे प्रामाचिकपिा होता. तेथे मी स्वतिः उत्तम रीतीरे्न सेवा करू 
शकेर्न मसे मला वाटले. मला र्नावािी िंकवा प्रचसद्धीिी कधीि मचभलाशा र्नव्हती. माझ्या उवगचरत 
आय ष्ट्यासाठी मला एक चर्नवातं स्थळ हव ेहोते. ते मला येथे चमळाले. 

 



 
अनुक्रमणिका 

भारतमातेच्या पे्रमारे्न माझे मतिःकरि स्फ रत होते. आजस द्धा मातृभमूीच्या चविारारे्न माझ्या 
र्ालावरूर्न मश्र धारा वाहातात. मला चतच्याभोवती आकषगक मसे दृश्य चदसते. मला राष्ट्रभतत बर्नचवण्यात 
महात्माजींर्नी मोठी भचूमका पार पाडली होती. त्या चदवशी महात्माजींिा वाढचदवस होता. माझ्या 
सारं्ण्यावरूर्न म लारं्नी उपवास केला होता. म लाशंी व्यततीशिः व साम दाचयकपिे बोलायिे मी आधीि 
ठरचवले होते. सकाळपासूर्नि मी एका एका चवद्यार्थ्याला भेटलो आचि तो सवग दृ्टपींर्नी श द्ध आहे का? र्नसेल 
तर ती श द्धता प्राप्त करूर्न घेण्यासाठी तो काय करू इक्च्णतो मसा प्रश्र्न मी त्याला चविारला. आत्मशोधािी 
सवय लार्ूर्न घेण्यास त्यार्ना मी साचंर्तले पि तेवढ्यारे्न माझे समाधार्न झाले र्नाही. त्यावळेी स पचरटेंडेंट तेथे 
र्नव्हते पि त्यारं्नी माझे चविार ऐकण्यासाठी माझ्याकडे ते पाठचविार मसलेल्या काही चर्नवडक म लाशंी मी 
बोलाव ेमसे त्यारं्नी साचंर्तले होते. 

 
द पारिी वळे होती. महंत माझ्याकडे आले (ते र्नाव मला रं्नतर कळले) त्याचं्याबरोबर मी मार्ोमार् 

जाव ेमसे त्यार्नी साचंर्तले. जवळि मसलेल्या ओढ्यापाशी आम्ही रे्लो. दोर्न आंब्यािंी झाडे मी पाचहली. 
मी ओढ्यात उतरलो. तेथे जवळजवळ ३० म ले होती. ते आपले पाय धूत होती. मीही पाय ध तले. महंतारं्नी 
मर् मला औद ंबरच्या झाडाजवळ रे्नले. ते मोठे पचवत्र स्थळ मसूर्न मधूर्नमधूर्न ते त्या चठकािी येत मसल्यािे 
त्यारं्नी साचंर्तले. मी मत्यंत र्नम्रतेरे्न माझे मस्तक र्नमचवले व मत्यंत आदरारे्न सा्टपारं् र्नमस्कार घातला. मी 
तेथे बसूर्न बोलेर्न का मसे त्यारं्नी मला चविारले. ती जार्ा घािेरडी होती, आचि आंब्याच्या झाडाखाली 
बसिे मी पसंत केले. म ले डावीकडे व उजवीकडे दोर्न रारं्ा करूर्न बसली. त्या चदवशी मी चविारात पूिगपिे 
र्ढूर्न रे्लो होतो. मी त्याचं्यासमोर एक तासाहूर्न मचधक वळे बोललो व कोिताही सकंोि र्न बाळर्ता माझे 
मंतिःकरि त्याचं्यासमोर उघडे केले. त्या उच्चमर्नाच्या व्यततीवर मी काय पचरिाम करू शकलो हे मी सारं् ू
शकत र्नाही. पि मला जे जािवले ते मसे की, माझ्या मंतिःकरिाच्या प्रामाचिकपिाचवषयी त्यािंी खात्री 
झाली होती व माझा दृच्टपकोि स्वीकारण्यािी त्यािंी तयारी चदसली. आपल्या मंतिःकरिातील व्यवहारावर 
मर्दी कडक र्नजर ठेवरू्न ते पूिगपिे श द्ध ठेवण्यािी मी त्यारं्ना चवरं्नती केली. कारि आपल्या 
मंतिःकरिातील सवग घािीिे चवरेिर्न केल्याचशवाय आपल्या हातूर्न कोितेही सेवा कायग होिे शतय र्नसते. 
माझे भाषि संपल्यारं्नतर त्याचं्या रीतीप्रमािे ते माझ्याकडे आले. माझ्या पाया पडूर्न ते माझे दशगर्न घेऊ 
इक्च्णत होते. मात्र स्वतिःला मी चतततया मोठ्या योग्यतेिा समजत र्नव्हतो. त्याम ळे मी क िालाही माझ्या 
पायाला स्पशग करू देत र्नव्हतो. माझ्या पायाला स्पशग करण्यािी त्यािंी इच्णा पाहूर्न मी बाजूला पळालो व 
हात जोडूर्न मर्दी चवर्नम्रपिे त्यारं्नी माझे दशगर्न र्न घेता काकािें दशगर्न घ्याव ेमशी चवरं्नती केली (त्यािें 
आवडते र्नाव) मी मजूर्नही एक मज्ञार्नी बाळ आहे आचि मला मद्यापी प ष्ट्कळ र्ो्टपी चशकायच्या आहेत. 

 
*     *     * 

 
माझ्या जीवर्नािी दोर्न मार्गदशगक तत्त्व ेआहेत. चवकासाच्या या टप्प्यापयंत मला आिरू्न सोडण्यात 

ती दोर्न तत्त्व ेखूप उपयोर्ी पडली. वािकारं्ना ती तत्त्व ेचततकीि लाभदायक ठरतील की र्नाही हे मी सारं् ू
शकत र्नाही. पि मला त्यािंा खूपि लाभ झाला. पचहली र्ो्टप म्हिजे माझा ज्या र्ो्टपीशी कसलाि संबधं 
र्नसतो त्या र्ो्टपीत मी कधीि लक्ष घालीत र्नाही. माझ्या कके्षबाहेरच्या र्ो्टपीिी मी कधीि िंिता बाळर्त 
र्नाही. ‘हस्तके्षप र्नको’ हे माझ्या वार्ण्यािे आवश्यक मसे सूत्र आहे. म्हिरू्न माझ्या भावर्ना पूवगग्रहम तत 
मसतात. मी जी र्ो्टप पूिगपिे पाचहली र्नाही त्या र्ो्टपीचवषयी मी एकाि बाजूरे्न चविार करू शकत र्नाही. 
द सरी र्ो्टप म्हिजे मी जर्ािा व जर्रहाटीिा कधीि चवरोध केला र्नाही. मी शाक्ब्दक संघषात कधीि 
पडलो र्नाही. जर्ाला मी रे्नहमी त्याच्या मार्ारे्नि जाऊ देतो आचि मी माझ्या मार्ारे्नि जातो. माझ्या दृढ 



 
अनुक्रमणिका 

श्रद्धा जर्ाला पटवरू्न देण्यािा मी कधीि प्रयत्र्न केला र्नाही. मी माझ्या मंतिःकरिाला पटलेली तत्त्व े पूिग 
एकाकीपिे माझ्याप रती मी पाळली आहेत. आचि जेव्हा कोिी मला प्रश्र्न चविारले तेव्हा मी मौर्न पाळले 
आहे. मी कधीि ििा, वादचववादाच्या फंदात पडत र्नाही. मंतिःकरिािी सिोटी, उचद्द्टपािा प्रामाचिकपिा 
आचि भततीच्या बळावरि श ष्ट्क तकग शास्त्र आचि मंतिःकरिातील भावर्ना जािूर्न त्या इतरारं्ना कळचवण्याच्या 
ब द्धी सामर्थ्यापेक्षा मचधक भर देतो. माझ्या दृ्टपीरे्न ब द्धी ही द लगक्ष करण्याइतकी बाब र्नसली तरी मी 
मंतिःकरि मचधक मोलािे मार्नतो. 

 
*     *     * 

 
त्यािंी व माझी पचहली भेट सोलापूर येथे माझ्याि खोलीत झाली. त्यावळेी चर्रिी कामर्ार संघािा 

चिटिीस म्हिूर्न मी काम करीत होतो. त्यारं्नी त्या शाळेच्या वार्थषक स्रे्नहसंम्मेलर्नास येण्यािे चर्नमंत्रि चदले. 
कामर्ार प ढा्याला साजेलशा औपिाचरकतेरे्न मी मान्यता चदली. कारि तेथे रे्नल्याचशवाय ते मला सोडिार 
र्नाहीत. यािी मला पूिग जािीव होती. दोर्न मपचरचित व्यततींमधील ती भेट होती. त्या भेटीच्या र्भात 
दोघािंी मपेचक्षत य ती दडली होती. भौचतक पातळीवर आमिी भेट झाली होती. पि त्यावळेी प ढे एखाद्या 
चदवशी आम्ही आध्याक्त्मक पातळीवर भेटू मशी स्वप्र्नातही कल्पर्ना केली र्नव्हती. 

 
रं्नतर मी त्यार्ना मचधका्याच्या र्नात्यारे्न भेटलो. ते स परींटेंडेंट होते व मी एक चशक्षक व प ढे 

म ख्याध्यापक. उचद्द्टप व कृतीच्या बाबतीत मी स्ट्टप, कळकळीिा व प्रामाचिक होतो. ते या बाबतीत 
माझ्यापेक्षाही मचधक कळकळीिे व प्रामाचिक मसल्यासारखे चदसले. एकटी व्यतती क िािेही साह्य र्नसता 
एतके णार्न काम करीत मसलेली पाहूर्न मी प्रभाचवत झालो. त्या व्यततीरे्न मचंर्कारलेल्या कायात स्वतिःला 
संपूिगपिे झोकूर्न द्यायिा चर्निगय मी त्याि क्षिी घेतला. त्यािें कायग हे मी माझेि म्हिूर्न स्वीकारले आचि 
एखाद्या कळकळीच्या सहका्याच्या आचि चमत्राच्या श्रदे्धरे्न मी सेवलेा आरंभ केला. 

 
*     *     * 

 
या चठकािी आतंचरक भावर्नासंंबधंीिा थोडासा चविार येथे र्नमूद करण्याजोर्ा आहे. आतास द्धा 

माझ्या डोळ्यासमोर त्या पूवी इततयाि ताज्या आहेत. मी मसे ऐकले होते की, पूवीच्या एका 
म ख्याध्यापकासंबधंी प्रचतकूल शरेा मारण्यात आला होता. त्याचं्यात व स परींटेंडेंड मध्ये काही मतभेद 
चर्नमाि झाले होते. त्या म ख्याध्यापकारं्ना आपल्या जारे्िा राजीर्नामा द्यावा लार्ला होता. त्या दोघामंधील 
वैयक्ततक आकस इततया थराला रे्ला होता की, संस्थेच्या चहतालाि धक्का देण्यासही त्यार्नी मारे्-प ढे 
पाचहले र्नाही. म ख्याध्यापक पद स्वीकारण्यापूवीि हे प्रकरि मला माहीत झाले होते. मी स्वतिःप रती माझीि 
मशी एक कायगपद्धती ठरचवली. “संपूिगपिे मतैतय झाले तर उत्तमि; तसे झाले र्नाही तरी जेवढ्या बाबतीत 
समार्न चविार मसतील तेवढ्याप रते मर्दी मंतिःकरि ओतूर्न काम करायिे व बाकीच्या संबधंी चविार 
करूर्न तू स्वतिःला त्रास करूर्न घ्यायिा र्नाही.” चशवाय र्हर्न िंितर्नाच्या वळेी माझे मंतिःकरि श द्ध आहे 
मसे मला वाटते. म्हिजे माझ्यावर संस्थेच्या चहताला बाध येईल मसे प्रसंर् कधी आिू र्नकोस मशी मत्यंत 
भततीभावारे्न मी परमेश्वरािी प्राथगर्ना करीत मसे. द दैवारे्न स पिंरटेंडेंट आचि माझ्यामध्ये द रावा चर्नमाि 
झालाि तर मी हे चठकाि सोडूर्न जाईर्न. पि त्याचं्या तीव्र पचरश्रमाला आलेल्या मध र फळारं्ना मी कधीि 
क्षती पोिचविार र्नाही. परमेश्वरी कृपेरे्न माझ्यावर तसा प्रसंर् कधीि आला र्नाही. 

 



 
अनुक्रमणिका 

ओघाओघारे्न सारं्ूर्न टाकतो की इथे एक ‘आध्याक्त्मक र्ृह’ होते. तो पयंत मी आध्यात्माचवषयी 
काहीि जाित र्नव्हतो. तरी मी चर्नरीश्वरवादी र्नव्हतो. देव आहे हे मी जाित होतो. त्यािी प्राप्ती करूर्न 
घेण्यासाठी, त्याला समोरासमोर भेटण्यासाठी मािसािे मंतिःकरि मर्दी श द्ध मसायला हव.े जास्तीत 
जास्त मी एवढे जाित होतो की, मंतिःकरिािे पूिग समाधार्न लाभण्याकचरता मािसारे्न संपूिगपिे द स्याच्या 
सेवलेा वाहूर्न घ्याव.े मातृभमूीिी सेवा मला आध्याक्त्मक स खाच्या आर्ारात घेऊर्न जाईल. मशा 
मंधचवश्वासारे्न मी १९२६ मध्ये सेवा कायाला आरंभ केला. मी रामतीथांिे गं्रथ वािले होते. स्वामी 
चववकेारं्नदाचवषयी मला काही माचहती होती. दासबोधािे मी वािर्न केले होते. आचि साध सतंाचं्याबद्दल खूप 
ऐकले होते. स्वामी क वलयारं्नदािें कडक ब्रम्हियग मी पाचहले होते. आजन्म ब्रम्हिारी राहाण्यासाठी मी 
काय कराव ेमसे मी त्यारं्ना चविारले होते. त्यावळेी मशा मािसारे्न शतय चतततया लवकर चववाचहत व्हाव े
मसे त्यार्नी उत्तर चदले होते. याला जर आध्यात्म म्हिता आले तर मला एवढेि आध्यात्म माहीत होते. 
मंतिःकरिािी श द्धता, चर्नव्याज पे्रम, एकातंचप्रयता, सेवचेवषयी आसतती आचि याहूर्न मचधक म्हिजे 
चशकण्यािी इच्णा एवढ्या चसद्धतेसह मी उभा होतो. आत्म्यािा मला कधीि मर्न भव र्नव्हता. खरेतर 
आतापयंत ते जािरू्न घेण्याच्या भार्नर्डीत पडलो र्नाही. मी ि कीच्या मार्ारे्न जात र्नव्हतो एवढे मी जाित 
होतो. आचि तेवढे मला प रेसे होते. मी माझे एक मवयवही हलचवले र्नाही, िंकवा एक शब्दही बोललो र्नाही. 
परंत  वारा जसा वाहील तसा भरकटत राचहलो. 

 
*     *     * 

 
मी उच्च महत्त्वाकाकं्षा बाळर्िारा मर्न ष्ट्य आहे. माझ्याशी क िी बरोबरी केलेली मला सहर्न होत 

र्नाही. भौचतक तसेि आध्याक्त्मक क्रीडारं्िावर माझ्या कोिाही प्रचतस्पध्याला मारे् टाकण्यािा मी 
आटोकाट प्रयत्र्न करू इक्च्णतो. तो माझा प्रकृतीधमग आहे. कधीि मी पराभव स्वीकारला र्नाही. मी कधीि 
इतराचं्या मधीर्न राचहलो र्नाही. मी कधीि आज्ञा पाळली र्नाही. उलट माझीि आज्ञा रे्नहमी पाळली रे्ली. 
केवळ मंतिःकरिाच्या श द्धतेच्या बळावर. शाळकरी म लर्ा मसतार्ना मसो वा क ट ंबातील एक घटक म्हिरू्न 
मसो, व प ढे सावगजचर्नक कायगकता म्हिूर्न मसो, माझे इतराचं्यावर विगस्व राहात आले. सद र् िासाठी 
िाललेल्या व्यापक शयगतीत माझा रे्नहमी पचहला क्रमाकं राहात आला आहे आचि आज स द्धा मी मारे् 
पडिार र्नाही. तो माझा स्वभाव आहे. इथे मात्र मी मर्दी लीर्न झालो, इतका की सर्ळ्यात चवर्नम्र प्रािी 
स द्धा माझ्या पेक्षा मला खूप उच्च दजािा वाटतो. आध्याक्त्मक चवकासाला आवश्यक मसलेल्या एखाद्या 
चसद्धीमध्ये जेव्हा एखादा सघं माझ्या पेक्षा थोडासा स द्धा वरिढ आहे मसे मला आढळूर्न येते तेव्हा मी 
पूिगपिे मस्वस्थ होतो. मी जर ि कत मसेर्न तर मी स धारण्यास तयार आहे. 

 
इथे जे आध्याक्त्मक चशक्षि चदले जाते त्याला चवरोध करिा्या व्यततींिा एक र्ट येथे मसल्यािे मी 

ऐकले. मला त्यािंी माचहती र्नव्हती. तसेि तेथे चदले जात मसलेल्या प्रचशक्षिाचवषयीही मला काही कल्पर्ना 
र्नव्हती. प्रािीर्न य र्ातील ऋषी म र्नींर्नी, द्रष्ट्यारं्नी केलेले पचरश्रम वाया जात मसतार्ना, आचि त्यािंी विरे्न 
ही मरण्यरुदर्न ठरली जात मसतार्ना मशा प्रकारच्या प्रचशक्षिाला आमूलाग्र चवरोध करण्यािे धैयग या 
मंडळीर्ना कसे होत मसेल यािे मला फार आश्चयग वाटले. लोकाचं्या आध्याक्त्मक साधरे्नला व प्रचशक्षिाला 
चवरोध करीत त्याचं्या प्रर्तीस खीळ घालिे हा श द्ध वडेेपिा आहे मसे मला वाटले. मी त्या कृत्यात कधीि 
सहभार्ी होिार र्नाही. मी स्वतिःलाि म्हिालो “बाबा उठ, त्याच्यात सामील होता येते का पाहा; र्नसता 
स्वस्थ बैस. त्याचं्यात आचि त्याचं्या सकंक्ल्पत ध्येयाच्या आड येिे हे महार्न पाप आहे.” मला येथे एक 
स खािा चर्नवारा चमळाला म्हिूर्न मी सारखा स्वतिःला चत्रवार धन्य समजत होतो. 



 
अनुक्रमणिका 

 
*     *     * 

 
सहा मचहरे्न रे्ले. मध्यंतरात आध्याक्त्मक वर्ापासूर्न मी दूर राहू शकलो र्नाही. वस्त तिः त्या वर्ाशी 

माझा सूर मचधकाचधक ज ळत िालला होता. मी प ष्ट्कळ वळेा तेथील भततारं्ना भेटत मसे. मी त्याचं्या 
दैरं्नचदर्नी वािूर्न काढल्या. मी त्यातील प्रत्येक शब्द वािला. त्या डाय्यातील भाव जािला. मी त्याच्यावर 
चविार केला. त्याच्यावर मर्नर्न केले व तो आत्मसात केला. क ण्या र्ना क ण्या उदात्त व्यततीिी दैरं्नचदर्नी 
हातात घेऊर्न वािण्यात. त्या वािरू्न त्यावर सखोल िंितर्न करण्यात व शब्दािंा र्र्थभताथग समजूर्न घेण्यात 
मी रात्रीच्या रात्री घालचवल्या. 

 
संघाचवषयी मी मर्दी भक्ततभावरे्नरे्न माचहती करूर्न घेत होतो. भतत मंडळी त्याचं्या इ्टप देवतेिी 

भजरे्न मर्दी उत्कटतेरे्न म्हित मसलेली मी पाचहली आहेत. ती भजरे्न ऐकली आहेत. त्यावळेी त्याचं्या 
र् लाबी र्ालावरूर्न मोत्यासारखे मश्रिूंबदू ओघळत मसतार्ना मी पाचहले आहे. जेव्हा एखादा भतत 
भजर्नासाठी बाहेर पडे त्यावळेी मी हळूि माझ्या मंथरुिातूर्न उठूर्न त्याला र्नकळत त्याच्या मारे् मारे् जात 
मसे आचि दूर मतंरावरूर्न त्यािे भजर्न ऐकत मसे. संघातील श द्धता, तेथील पे्रमभतती आचि आध्याक्त्मक 
चवकासािी उच्च पातळी पाहूर्न मी मर्दी र्ोंधळूर्न जात मसे. थोड्यावळेाप रता मी स्तंचभत होऊर्न जात मसे. 

 
प ष्ट्कळ संघीयाचं्या मी जि ू पे्रमात पडलो होतो. एक दोघाबंरोबर मी मचधक जवळीक साधली 

होती. एखाद्या र्नवख्या व्यततीला आके्षपाहग वाटण्या इतकी ती जवळीक होती. तथाचप आम्ही मर्दी श द्ध 
होतो. मी सवग संघीयाचं्या बरोबर एकदा माचिक प्रभूचं्या दशगर्नाला माचिकर्नर्रला रे्लो होतो. माझा मद्याचप 
महाराजारं्ना पचरिय करूर्न देण्यात आला र्नव्हता. तेथे भजर्न झाले. मी व बंध  पराजंपे (पराजंपे यारं्ना 
य वराज मसे र्नाव प्राप्त झाले होते.) बाहेर आलो. संस्थेचवषयी बोललो. ससं्थेत ते आजन्म राहू शकतील 
का मसेही बोलिे झाले त्यारं्नी जवळजवळ संमती चदली. मी परत आलो. आचि रे्नहमीप्रमािे मी डाय्या 
वािू लार्लो. परमात्म्याच्या चवरहािे र्नव्हे तर मातेच्या चवरहािे द िःखि त्या डाय्यातूर्न मचधक व्यतत झाले 
होते. त्यारं्नी माझे मंतिःकरि िंजकले होते. त्या व्यततीिा चवशषे उल्लखे मी प ढे केव्हातरी करेर्न. त्या 
भततापंैकीि मी व्हाव ेमसे मला फार वाटायिे. ते तसे होण्यास काही मडिि र्नसावी मसे मला वाटले. 
“चवद्याथी हो म्हिजे प रे” मी स्वतिःशीि बोललो. माझ्या दृ्टपीरे्न ती र्ो्टप फार स लभ होती. एका क्षिाच्या 
सूिरे्नरे्न मी माझे सारे मोठेपि चवसरू शकलो होतो. मी तसे केले आचि मी यशस्वी झालो. 

 
माझ्या रै्नचतक िाचरत्र्याचवषयी शकंा घेतली जात मसल्यािी क िी तरी क जब ज केली. संघातील 

महार्न भाव माझ्या श द्धतेबद्दल व मंतिःकरिाच्या पाचवत्र्याबद्दल संशय घेऊ लार्ले आचि त्यारं्ना माझ्याचवषयी 
चतटकारा वाटू लार्ला. माझ्याचवषयी मसे आके्षप ऐकण्यापेक्षा मरि बरे मसे मला वाटू लार्ले. मी मर्दी 
चर्नदोष होतो. हे मी जाित होतो. पि त्या मंडळींर्ना हे कसे पटवरू्न द्यायिे? मी मयशस्वी ठरलो. 
त्याबाबतीत इच्णेर्न सार जे िालले होते ते िालू चदले. एक र्ना एक चदवस मळभ र्नाहीसे होईल यावर माझा 
मटळ चवश्वास मसल्याम ळे मी त्यात ढवळाढवळ करण्यािा कधीि प्रयत्र्न केला र्नाही. 

 
मी सारखा चविार करीत होतो. मी रे्नहमी िौकशी करीत राचहलो. समस्यािा पचरहार शोधण्यािा 

प्रयत्र्न करीत राचहलो. मला काहीि कळेर्ना. कधी ते सारं्त, कधी सारं्त र्नव्हते. माझे मंतिःकरि मर्दी 
प्रक्ष ब्ध झाले. मतिःकरिात वादळ, प्रिंड तूफार्न चर्नमाि झाले. मंतिःकरि इकडूर्न चतकडे हेलकाव ेखाऊ 
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लार्ले. मर्न चणन्न चवचणन्न झाले. एका मार्रू्न एक सतत येिा्या चविारारं्नी मर्नात एकि र्दी केली. मज्ञात 
र्ो्टपींिी मर्नाला ह रह र लार्ली. माझ्या जीवर्नात कधीि र्न जािवलेली मार्नचसक घालमेल मी मर्न भव ू
लार्लो. मी माझ्या सवग जबाबदा्या पार पाडीत होतो. संस्थेिा प्रम ख म्हिूर्न माझे कतगव्य करीत होतो. 
आपले मंतिःकरि मोकळे करण्यास माझा कोिी सारं्ाती र्नसल्याम ळे मी माझ्या मर्नातील प्रक्षोभाचवषयी 
क िाप ढे वाच्यता केली र्नाही. मी पूिगपिे मस्वस्थ झालो होतो. मला काहीतरी हव ेहोते मसे वाटे पि र्नक्की 
काय हे सारं्ता येत र्नव्हते. मला कशािी तरी ओढ लार्ली होती. ती वस्तू इथेि मसली पाचहजे मसे मला 
वाटले. आतंचरकपिे ती येथे मसावी मशी मी मर्नातल्या मर्नात इच्णा बाळर्ूर्न राचहलो. 

 
*     *     * 

 
मी धडपडलोि धडपडलो, भावर्ना शातं करण्यािा प्रयत्र्न केला. पि णे! भावर्नारं्नी पूिगपिे 

माझ्यावर मात केली होती. एका डायरीतूर्न चमळालेल्या एका आकषगक चविारारे्न मी भाळूर्न रे्लो होतो. खूप 
मोठी िंकमत चदल्यारं्नतर त्या र्ो्टपीिी प्राप्ती होते मसे मी वािले होते. प्रािािेही मोल द्याव ेलार्ते. मी 
स्वतिःला म्हिालो. “मी आधीि ही िंकमत चदली आहे. माझ्याजवळ आता चशल्लक र्नाही.” केव्हा आचि क ठे 
मी चहशोब पूिग केला हे मला आठवत र्नाही. पि खिाच्या बाजूला काहीि र्नव्हते. मसे माझा आतला 
आवाज मला सारं्त होता. मी माझी िंकमत देऊर्न टाकली आहे आचि माझा हक्क तू चहरावरू्न घेऊ शकत 
र्नाहीस मसे मी स्वतिःला म्हिालो. 

 
सरतेशवेटी संक्रातीिा तो संस्मरिीय चदवस उजाडला. द पार होण्यापूवीि ते आले. जेवि 

झाल्यारं्नतर ते भजर्न म्हितील मसे मी ऐकले होते. भततारं्ना झोपडीकडे एकामार्ूर्न एक धावत जात 
मसतार्ना मी पाचहले. तो भजर्नािा तास होता हे मला माहीत होते. मी माझ्या पथारीवर पहूडलो होतो. 
आपिही तेथे मसायला पाचहजे मसे मला वाटत होते. मी स्वतिःला मडचवण्यािा प्रयत्र्न करू लार्लो. पि 
मी तसे करू शकलो र्नाही. मी कार्द आचि लेखिी घेतली आचि काही ओळी चलहूर्न मला भजर्न 
ऐकण्यािी इच्णा आहे. माझा जर त्रास होिार र्नसेल तर मला तेथे येण्यािी परवार्नर्ी द्यावी मशी चवरं्नती 
केली. एका संचघयाकडूर्न ती चिठ्ठी मी पाठचवली. एक तास संपला उत्तर आले र्नाही. मी खूप खूप वाट 
पाचहली पि व्यथग. भजर्नाला जाण्यािी परवार्नर्ी चमळण्यािी माझी सवग आशा र्न्टप झाली. माझ्या 
मश द्धतेबद्दल त्यािंी खात्री झाली मसली पाचहजे; म्हिूर्नि त्याचं्या भततापासूर्न ते मला दूर ठेवत मसले 
पाचहजेत. मशी मी तल्पर्ना केली. मी खूप खूप रडलो आचि त्या श द्ध महार्न भावाबंरोबर राहाण्यास मपात्र 
ठरण्याइतका मी महार्न पापी आहे. मसे मी समजलो. कदाचित मी एक मोठा मर्न ष्ट्य होतो आचि सामाचजक 
चश्टपािार आमच्यामध्ये आडवा आला मसेल. शाळेिा म ख्याध्यापक होण्याऐवजी एक चवद्याथी मसतो तर 
बरे झाले मसते. मसे वाटू लार्ले. माझ्याइतके द दैवी क िीि र्नव्हते मी जर त्यािंा होऊ शकत र्नाही तर मी 
ते चठकाि सोडूर्न जायला हव.े उदात्तवृत्तीच्या व्यततीकडूर्न त च्ण लेखले जाऊर्न इथे राहाण्यात मथग र्नाही 
मसे वाटू लार्ले. 

 
मी झोपडी सोडूर्न थोडा चवरंर् ळा चमळेल तर पाहाव ेया उदे्दशारे्न व त्यारं्नी शतय चतततया लवकर 

मला म तत केल्यारं्नतर तेथूर्न कायमिे चर्नघरू्न जाण्यािा चर्निगय त्यारं्ना शवेटी कळचवण्यािे ठरवरू्न मी एकटाि 
एका एकातं चठकािी रे्लो. आता मी केवळ श द्धतेच्या शोधात होतो. श द्धता! चर्नभळे (मक्षत) श द्धता! 
स्फचटकवत श द्धता! मला द स्या कशािीही इच्णा र्नव्हती. श द्धतेचशवाय क िालाही आध्याक्त्मक 
मक्स्तत्त्वािा एक मंशस द्धा प्राप्त होऊ शकत र्नाही मसे माझ्या चमत्रारे्न मला साचंर्तले होते. मी त्याला 
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साधरे्न चविारली. मला मर्दी आरं्नदारे्न त्यारे्न साधर्न साचंर्तले. शाचंतचप्रय वािकाचं्या चहतासाठी मी तेि 
येथे देतो. श द्धतेपयंत त्यारे्न कशी उडी मारली हे त्यारे्न मला साचंर्तले. ते सारे पत्ररूपात आहे. ते पत्रि 
जसेच्या तसे मी प ढे देत आहे. 

 
ॐ 

 
 

स्वामी K. PURNANAND 
यासं 

त ज जे चशकचवले प्रस्त त 
ते चशष्ट्योपदेश संप्रदायाथग 
तंू ठायींिा र् िातीत 
त ज हे समस्त स्पशरे्ना 

 
पौ. श . १ शके १८५३. श क्रवार. 

R. S. ANANDMURTI 
 

ए. भा. मध्याय २९ 
५२ ओळी 

 
चप्रय, 

 
मी त मच्यावर चजतके पे्रम करतो चततके द स्यावर जर करीत र्नसेर्न तर त मच्यावर केलेले माझे 

पे्रम व्यथग ठरेल. मी  त्या मवस्थेपयंत आता येऊर्न पोिलो आहे. स्वस्ती स्वामी रामारं्नदतीथग 
 

ॐ 
 

त ज जे चशष्ट्य येती शरि । ते र्नीि र्न म्हिाव ेआपि । 
  हे र् रुतापिािे पूिगपि चशष्ट्य ही पूिग पूिगत्व ेदेखे ॥ 
सद र् रुशी सवगभतूी । सवगदा ब्रह्म प्रतीही । तेथे चशष्ट्याचिये 
भतूव्यतती काय ब्रह्मक्स्थती पळाली? ॥ 
या लार्ी चशष्ट्यािे र्नीिपि । सवगथा र्न देखाव ेआपि । 
चशष्ट्य देखावा ब्रह्मपूिग । हे म ख्य लक्षि र् रुत्वािे ॥ 

 
ए. भा. मध्या २९/४३ 

 
❏ ❏ 
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“दैवी पे्रमाचा एक नवा व अदभूत अनुभव” 
 
आय ष्ट्यभर मी एक प्रयोर्शील व्यतती म्हिूर्न राहात आलो आहे. एक मोठा प्रयोजक माझ्या 

लहार्नपिापासूर्न मला धाडसी, कसोटीिे व धोतयािे मसे चवचवध बौचद्धक व हार्थदक प्रयोर् कराव ेलार्ले 
होते. मी काही वािीत होतो. त्याच्यावर चवश्वास ठेवत होतो. ते आिरिात आिण्यािा आटोकाट प्रयत्र्न 
करीत होतो. त्यािे बरे वाईट िंकवा चकरकोळ स्वरूपािे सारे पचरिाम मी स्वतिःि भोर्त होतो. सवगसामान्य 
मािसातंील मी एक पापी म लर्ा. परमेश्वरारे्न मला त्याच्या िरिकमलािी धूळ बरू्नर्न टाकले आहे. शवेटी 
मला खूप लाभ झाला. त्यािे मला सवाचधक मोल वाटते. माझे स्वतिःिे मर्न भव सारं्ावते मशी मला 
आंतचरक पे्ररिा होते. शातंतापे्रमी वािकाचं्या मार्गदशगर्नासाठी मी ते सारं्त आहे. मसे करतार्ना मी 
त्याचं्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हा महंर्ंड मी बाळर्त र्नाही. तो महंर्ंड माझ्यापासूर्न फार दूर राहो. ईश्वर प्राप्तीिी 
इच्णा बाळर्िा्या एका र्नम्र साधकारे्न, भततारें्न, योग्यारे्न िंकवा आिखी क िीही आपि ईश्वरचर्नर्थमत सृ्टपीत 
मर्दी शवेटिे आहोत मसे मार्नले पाचहजे. मचतमार्नव मशा र् रंूिा मी एक एकचर्नष्ठ चशष्ट्य आहे. मसे मी 
स्वतिःला मार्नीत मसल्याम ळे मी स्वतिःला एक क्षिभर जरी श्रेष्ठ समजूर्न वार्लो तर मी त्यािंा मपमार्न 
केल्यासारखे होईल. आचि त्याचं्याबरोबर सर्ळ्या आध्याक्त्मक मक्स्तत्वाला व ज्या सेवक संघािा मी 
स्वतिःला एक घटक मार्नतो त्या सेवक संघािाही मपमार्न केल्यासारखे होईल.  

 
चप्रय वािक हो, — 

 
माझ्यावर चवश्वास ठेवा. मी एक र्नम्र प्रामाचिक, भक्ततपरायि चमत्र आहे. त मच्या पायाच्या ध ळीिी 

ही मला सर येिार र्नाही. पि मी स्वतिःला त मिा मार्नतो. या चर्नकटच्या र्नात्यारे्न माझ्या जीवर्नातील एका 
मोठ्या प्रयोर्ािा मी आरंभ करीत आहे. र्ैरकृत्याच्या व कतगव्यच्य तीिे दोष माझे आहेत. बाकी सवग त्या 
जर्च्चालकािे आहे. मी आता स रू करतो. 

 
क ण्या थोर व्यततीरे्न (मी ि कत र्नसेल तर) मचरस्टाटलरे्न मािसािी व्याख्या ‘सामाचजक प्रािी’ 

मशी केली आहे! मर्दी बरोबर! आिखी क िीतरी मसे सारं्तो की मर्न ष्ट्य हा समग्र सेंद्रीय वस्तूिे मूळ व 
फादंी आहे. मर्न ष्ट्याच्या आिखी चवचवध प्रकारच्या व्याख्या आढळतात. लेखकािे लक्ष ज्या चवचवध बाजंूर्नी 
वधेले जाते त्या प्रमािात त्या व्याख्या बदलत जातात. मला जर मािसािे विगर्न करायला साचंर्तले तर मी 
मसे म्हिेर्न “मर्न ष्ट्य हा पे्रममय प्रािी आहे. तो पे्रमात जन्मतो, पे्रमात राहातो, आचि त्यािा मंतही पे्रमाति 
होतो.” 

 
माझ्या दृ्टपीरे्न जीवर्न हे पे्रम आहे. हे सवांर्नी मान्य केले आहे. त म्ही जर प्रत्येक मािसाला वरे्ळे 

वरे्ळे चविारले की “बाबा! पे्रम कसे करतात? तू क िावर पे्रम केले आहेस काय?” तर तो हजारो उदाहरिे 
देईल. क िी आपल्या देशाचवषयी बोलेल, आपल्या बाधंवाचं्या द िःक्स्थतीसंबधंी बोलेल, राज्यकत्यांच्या 
ज ल माचवषयी; शासकीय मचधका्याचं्याकडूर्न होत मसलेल्या णळाचवषयी बोलेल, आचि प ढे या 
सवांचवरूद्ध आपिास तीव्र लढा कसा द्यावा लार्ला व शवेटी देशाच्या थोर देशभतताचं्या यादीत आपिास 
कसे स्थार्न चमळाले यािे सचवस्तर विगर्न करील. द सरा एखादा आपल्या दापंत्यपे्रमाबद्दल सारें्ल, आिखी 
क िी आपल्या सवग मार्नवजातीच्या चजव्हाळ्यासंबधंी सारें्ल आचि मसेि मरे्नकजि चर्नरचर्नराळे काही 
सारं्तील. या पे्रचमकाचं्या यादीत आिखी वाढ करूर्न मी आपल्या सहर्नशततीिी परीक्षा घेऊ इक्च्णत र्नाही. 
माझ्यावर चवश्वास ठेवा. ही सारी त्याचं्या जीवर्नातील तात्प रती मवस्था आहे. त्यारं्नी र्न सते पे्रम केले. त्यारं्नी 
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फतत तेवढेि केले. र्रीब चबिारे! त्यार्ना पे्रम कसे कराव ेहे माहीत र्नव्हते. हे जर् मशा पे्रमभग्र्न पे्रचमकारं्नी 
भरलेले आहे. त्याचं्या पे्रम करण्याच्या कामात चर्नराश झालेले पे्रचमक! ते जेथे जातील तेथे पे्रमािे भतू त्यािंा 
पाठलार् करते आचि त्यािें मंतिःकरि पूिगपिे मचविारी करूर्न टाकते. मरेरे! पे्रमािे द िःख! हे कसे 
टाळायिे? मी ते सारं्तो. 

 
मी एक भतत आहे. (चडव्होटी) सर्ळ्यावंर पे्रम कराव ेमसे मला वाटते. सर्ळ्याशंी एकत्व साधता 

आले तर मला खूपि आरं्नद होईल. सवग प्रािीमात्र म्हिजे मी स्वतिःि मशा दृ्टपीरे्न त्याचं्याकडे पाहाता आले 
तर मी चकती धन्य होईर्न! मी जर सूयाबरोबर उठलो व वा्याबरोबर वाहात राचहलो तर स दैवारे्न तसे 
होईल! सर्ळे हात माझे हात, सर्ळी डोकी माझी डोकी, माझ्यात सवग! मी सवात! याहूर्न द स्या 
कशालाही मी मचधक महत्त्व देिार र्नाही. सवांत मी देवत्व पाहू इक्च्णतो. 

 
सवग रुपातं त्यािेि (जर्ाचन्नयंत्यािे) रूप मला पाहाता आले पाचहजे. हीि माझी तीव्र इच्णा. 

त्यासाठी माझी धडपड िालली आहे. माझे मतंिःकरि दैवी पे्रमारे्न भरूर्न रे्ले पाचहजे. तीि एक इच्णा 
माझ्या मंतिःकरिात खोलवर रुजलेली आहे. 

 
मी एका वस्तूवर पे्रम करायला स रू करतो. एक दृश्य आकार, एक मतूी, िंकवा एक प्रचतमा! पे्रम हे 

ममूतग आहे. क ठल्या तरी मूतगरूपाचशवाय पे्रम स्वतिः प्रकट होऊ शकत र्नाही. त म्ही शून्यावर पे्रम करू शकत 
र्नाही. पे्रम करण्यासाठी त म्हाला एखाद्या वस्तूिी, व्यततीिी, र्ो्टपीिी चर्नवड केली पाचहजे. बरे! सध्या एक 
मूती कोित्यातरी देवतेिी प्रचतमा माझा पे्रमािा चवषय बर्नली आहे. मी चतिी पूजा करतो. र्न सती मूती 
पाचहली तर ती पचवत्र दर्ड आहे, धातू आहे. चर्नजीव वस्तू चतला भावर्ना र्नाहीत, जािीवा र्नाहीत, संवदेर्ना 
र्नाहीत, ती पूिग चर्नर्थवकार आहे. मी ती का घेतली? माझ्या दृ्टपीरे्न ती भावपूिग आहे. ती माझ्याशी बोलते! ती 
माझ्याबरोबरि मसते. मी जेव्हा रडतो तेव्हा चतच्या डोळ्यातूर्नही मश्रू ओघळतात. माझ्या इच्णेर्न सार 
माझ्या हातारे्न मी जे चतला मपगि करतो चतिा ती स्वीकार करते. मी चतला जात्यावर रे्नतो आचि मार्ावर 
काम करायला लावतो. माझ्या सारं्ण्याप्रमािे ती सर्ळे काही करते. मी चतच्यावर पे्रम करतो आचि ती 
माझ्यावर पे्रम करते. चतच्यावर पे्रम केल्याम ळे मी स्वतिः मचधक पे्रममय होतो मसे मला वाटते. 

 
आपि मंशतिः मार्नवी, मंशतिः दैवी आहोत. मर्न ष्ट्यत्व हा आपल्या जीवर्नािा एक पैलू आचि देवत्व 

हा द सरा पलूै. आपल्यामध्ये मार्नवी तसेि दैवी घटक आहेत. मार्नवी घटक हा मपूिग आहे आचि दैवी घटक 
पूिग. मार्नवी घटकािंा शवेट द िःखात होत मसतो. दैवी घटक आपल्याला प्रीती, आरं्नद आचि शातंीच्या 
चिरकालीर्न चर्नवासस्थार्नाकडे घेऊर्न जातात. मर्न ष्ट्यवृत्तीिी िंकवा त्याहूर्न मचधक योग्य शब्द वापरावयािा 
झाला तर पश वृत्तीिी वाढ म्हिजे आपल्या द िःखात हजारो पटींर्नी वाढ करायिी. दैवी वृत्तीम ळे आपिास 
चर्नचश्चतपिे स ख, आरं्नद आचि देवत्व प्राप्त होते. म्हिूर्न दैवी वृत्तीिा चवकास म्हिजे आपल्यातील मार्नवी 
वृत्तीिा हळूहळू लोप. ज्या प्रमािात त म्ही ममार्नवी बर्नत राहाल त्याि प्रमािात त मिे देवत्त्वामध्ये रुपातंर 
होत राहील. “त म्हाला जर पचवत्र आत्म्यािी भेट घ्यायिी मसेल तर त मच्यामधील सैतार्नाला दूर केला 
पाचहजे” या उततीत चर्नभळे सत्य आहे. त म्ही जर मर्न ष्ट्य प्राण्यािे चवश्लेषि कराल तर त म्हाला मसे 
आढळूर्न येईल की त्याच्या मार्नचसक व बौचद्धक पातळीवर चविार, जाचिवा, भावर्ना, संवदेर्ना इत्यादी 
आढळतील. त्याच्या मर्नाच्या िेतर्न, जड (मिेतर्न) व मंतमार्नचसक मशा सवग मवस्थािंा आम्ही त्यात 
समावशे करतो. मािसािी आध्याक्त्मक उन्नती म्हिजे दैवी रंर्ारे्न केलेल्या व्यततीच्या मंतरंर्ाच्या रंर्रंर्ोटी 
समार्न आहे. यािाि मथग मसा की, त मिे सवग चविार, जाचिवा, भावर्ना व संवदेर्ना या दैवी झाल्या पाचहजेत. 



 
अनुक्रमणिका 

पूिगपिे दैवी! आरंभाला त्या मंशतिः मार्नवी आचि मंशतिः दैवी मसतात. शवेटी त्या सवग दैवी बर्नतात. तो 
दैवी प रुष बर्नतो. म्हिूर्न आपल्यामध्ये मसलेल्या देवत्वािा साक्षात्कार करूर्न घेण्यािा सर्ळ्यात सोपा 
मार्ग म्हिजे आपल्यामधील भौचतकत्वािा चर्निरा करूर्न टाकिे हा होय. सवग धमगसंस्थापकारं्नी हाि चर्निगय 
चदला आहे. 

 
प न्हा एकदा मतूीपूजक मशा त्या भतताकंडे वळू या. तो एका प्रचतमेिी पूजा करतो. का? कारि, 

स्वर्ीय धामाच्या प्रवासात तो या मूतीिा तो साधर्न म्हिूर्न उपयोर् करूर्न घेऊ इक्च्णतो. ती मूती त्यािी 
सारं्ाती मसते. साथीदार व जीवलर् चमत्र मसते. त्याच्या संकटकाळी कसोटीच्या प्रसंर्ी धोतयाच्या वळेी 
ती त्याला धीर देते. त्याला सामर्थ्यग देते. त्याच्यासाठी ती मूलस्त्रोत मसते. साठा मसते. त्याच्या सर्ळ्या 
पे्ररिेिे स्रोत मसते. तो चतच्यावर पे्रम करतो. बरे! आता पे्रम या भावरे्निे आपि चवश्लेषि करू या. इथे 
पे्रचमक ही मार्नवी व दैवी मसा चवकार, चविार व भावर्नारं्नी य तत मशी एक चजवतं व्यतती आहे. जेव्हा तो एक 
प्रचतमा घेतो व चतच्यावर पे्रम करू लार्तो, तेव्हा त्याच्यातील मार्नवी तसेि दैवी घटक चतच्याकडे ओढले 
जातात. प्रचतमेत जीव र्नसतो. ती चर्नजीव वस्तू. त्यािा मथग मसा की, प्रचतमेला चविार, भावर्ना िंकवा 
संवदेर्ना र्नसतात. तेथे प्रचतसादशीलता र्नसते. चवश्लेषिात्मक व वैज्ञाचर्नक दृच्टपकोिातूर्न पाहाता प्रचतमा ही 
चर्नजीव चर्नर्थवकार आहे. चतिे स्वतिःिे मसे काही र्नसते. त म्ही चतच्यात प्रािप्रचतष्ठा करता. त म्ही चतला 
भावर्ना देता. त मच्या स्वतिःिे चविार, चवकार देता. चतच्यात चशरा म्हिजे ती त मच्याबरोबर हसते आहे, 
रडते आहे, मसे आढळूर्न येईल. तेथे केवळ एका बाजूरे्नि व्यवहार िाललेला मसतो. त म्ही मूतीस जे द्याल 
तेि ती मूती त म्हाला परत देईल. त म्ही मूतीपूजक आहात तेव्हा ंत म्हाला मार्नवी प्रवृत्ती चवरुद्ध त मच्या सवग 
शतती उभ्या केल्या पाचहजेत व त मच्या मंतिःकरिात दैवी प्रवृत्तींिा चवकास केला पाचहजे. ती मूती िंकवा 
चर्नजीव साथीदारीि आपोआपि त मिे मर्न करि करील व सरतेशवेटी जेव्हा त म्ही त मच्या सवग भौचतक 
प्रवृत्तींर्ना कह्यात ठेवाल तेव्हा त म्ही केवळ आपल्या स्वतिःति दैवी संपत्तीिी भर घालिार र्नाही तर त्या 
मूतीत स द्धा आचि मशा रीतीरे्न त मिी द हेरी चसद्धता झाल्याम ळे त म्ही “ज्ञार्नज्योतीकडे” कूि करता. 
दोघामं ळे पे्रमािा आरंभ होतो पि त्यािा शवेट एकाति होतो. हे आतापयंत त म्ही सतत चशकत आला 
आहात. टप्प्याटप्प्यारे्न दैवी पे्रमािी मत्य च्च क्स्थती त म्हाला प्राप्त होते. म्हिजेि चर्नसर्ातील सवग सजीव 
चर्नजीव वस्तंूशी व त्या पलीकडच्या सवग वस्तंूशी तादात्म्य पावता. 

 
बह संख्य भतत त्याि सवगसामान्य मार्ािा मवलंब करीत मसतात. मी मशा भततापंैकी एक आहे 

मसे मी स्वतिःला मार्नत र्नाही. मला चर्नजीव प्रचतमेिे आकषगि र्नाही. सजीव मार्नवी रुपािा मी आश्रय घ्यावा 
मशी त्या जर्चन्नयंत्यािी इच्णा आहे. माझ्यापेक्षा चर्निःसंशय श्रेष्ठ मसा भतत माझा सहप्रवासी आहे. मूतीच्या 
ऐवजी त्यािी चर्नवड केली. चर्नजीव वस्तंूिी क िीही सहज पूजा करू शकतो. फ ले वाचहली जाऊ शकतात, 
रै्नवदे्य दाखचवला जाऊ शकतो, यात कसलीि मडिि र्नाही. मी चजवतं रुपािी पूजा कशी करू शकतो? 
कधी कधी मी फ लेही वाहीर्न. स्र्नार्नािा प्रश्र्नि र्नव्हता. रै्नवदे्य स द्धा क्वचिति. तरी मी त्यािी पूजा केली मसे 
मला वाटायिे. याचठकािी पूजेिी सवगसामान्य पद्धत लार् ूहोण्यासारखी र्नव्हती. मी त्याच्यावर पे्रम करीर्न, 
त्याच्याचवषयी खूप चजव्हाळा वाटेल, मी त्याच्याशी बोलेर्न, मी त्यािे ि ंबर्नही घेईर्न, हे सारे मर्दी 
मर्नापासूर्न! पि त्याला मूतग स्वरुप कधीि आले र्नाही. जेव्हा मी त्याच्यावर पे्रम केले, माझ्यातील मार्नवी 
तसा दैवी पे्रमािा ओघ त्याच्याकडे वळला हे मला माहीत आहे. मला हेही कळत होते की, माझ्या पे्रमािी 
वस्तू एक सजीव वस्तू आहे आचि माझ्यासारख्याि त्याच्याजवळही मार्नवी व दैवी भावर्ना आहेत. चर्नजीव 
वस्तंूच्या संदभात तेथे प्रचतसाद र्नव्हता. त्याम ळे भावर्नािंा खटका उडण्यािी शतयता र्नव्हती पि येथे चकती 
वळेातरी मंतिःकरिािंी टक्कर झाली. कधीकधी माझ्या भावर्नाकंडे द लगक्ष केले रे्ल्यािे मला चदसूर्न आले. 



 
अनुक्रमणिका 

तर कधी कधी माझ्या भावर्नािंी खूप वाहवा झाल्यािेही मी पाचहले. काय ही भतूाटकी! चजवतं मतूी िारं्ली 
आचि वाईट! मी फारि र्ोंधळात पडलो! मी जस जसा मचधक चविार करू लार्लो तसे तसे ते कोडे 
मचधकि चबकट होई. पि मी त्याच्या मारे्ि होतो. मी त्यावर खूपखूप चविार करीत राचहलो आचि 
सरतेशवेटी पे्रमािे र्ढू मला उकलले. 

 
बारकाईरे्न केलेल्या तपासिीरं्नतर व सूक्ष्म चर्नरीक्षिारं्नतर मला मसे चदसूर्न आले की, मर्न ष्ट्यत्व व 

दैचवकता यामध्ये सारखा सघंषग िालला मसतो. दोघामंध्ये तीव्र कलह िाललेला मसतो. जेव्हा मार्नवी मंश 
दैचवक मंशाच्या सपंकात येतो तेव्हा दोघातं खटका उडिे मपचरहायग. तेव्हा एकात्मता र्न्टप होते. मेळ 
संप ्टपात येतो. येथे माझ्या पे्रमािी सजीव वस्तू मार्नवी रूपातही मर्न ष्ट्यत्व व दैचवकता दोन्हींर्नी य तत आहे. 
जेव्हा एकामधील दैचवकता द स्यातील दैचवकतेला भेटते त्यावळी आरं्नद आचि स्वर्गस ख प्राप्त होते. जेव्हा 
एकातील दैचवकता आचि द स्यािा मार्नवी स्वभाव यािी भेट होते आचि त्याच्या उलट िंकवा दोन्ही मार्नवी 
प्रवृत्तींिी भेट झाली तर चर्नचश्चतपिे तेथे बदसूर चर्नमाि होतो. मी त्याच्यावर पे्रम केले, माझी पश वृत्ती जार्तृ 
झाली मला पश्चाताप झाला. मी त्याच्यावर पे्रम केले. माझ्यातील दैवीवृत्ती प्रज्वचलत झाली. आपल्या दैचवक 
शततीिी भेट झाली की त्यािे पयगवसार्न आरं्नदात होते. मार्नवी प्रवृत्तीिी भेट झाली की कमी आरं्नद, आरं्नद 
कमी होिे आचि द िःखि चर्नष्ट्पन्न होते. मार्नवी मंशािे पूिगपिे चर्नमूगलर्न केले पाचहजे. ते मी आता पाहू शकलो. 
मी त्यािा चपच्णाि प रवला. मी त्यासाठी जि  वडेाि झालो. बापरे! मी आतल्या आत जळत होतो. मी 
पूिगपिे दैचवक मसतो तर चकती बरे झाले मसते. त्याचशवाय मी पूिग बर्निार र्नाही. स्वरुप मपूिग होते. आचि 
त्यातूर्न द िःख चर्नमाि झाले हे मला कळले. मी त्याच्या पलीकडे जायला हव.े हे कसे करायिे? हे कधी तरी 
शतय आहे काय? मी त्या स्वरुपापलीकडे जाऊ शकेर्न काय? मी माझ्या साथीदाराबंरोबर कसा राहू 
शकिार? मी खूप खूप झर्डलो आचि शवेटी मी यशस्वी झाल्यािे मला आढळूर्न आहे. 

 
माझ्यामधील दैचवक मंशारे्न साचंर्तले “दैवी पे्रमात रूप व आकाराला काही स्थार्न र्नाही, मयादा 

र्नाही. प्रत्येक रूप हे दैवी मसते! रुपावर पे्रम कर, चजवतं प्रचतमा, साथीदार याचं्यावर दैचवक म्हिूर्नि पे्रम 
कर. तरि तो साथीदार साधर्न बरे्नल! र्नाही तर तोि एक मोठा मडसर बरे्नल.” 

 
दैवी पे्रमारे्न पे्रचरत झाले की, व्यतती एखाद्या वस्तूवर पूिगपिे पे्रम करते आचि पूिगपिे चतला ही 

चवसरूर्न जाते. हे चदसायला चवरोधाभासात्मक वाटेल. पे्रम स्वतिःि स्वतिःला चवसरू शकत र्नसेल तर ते 
पे्रमि र्नव्हे. जोपयंत एखादी र्ो्टप चवसरू शकत र्नाही तोपयंत खरे पे्रम बर्नत र्नाही. त मच्यातील दैवी मशं 
हाि त मिा बळकट आधार मसतो. तो दैवी मंश त म्हाला भौचतकतेचवरूद्ध उभे राहाण्यास वज्रासारखे 
सामर्थ्यग देईल. तोि मंश त मिे मंतिःकरि द्रवरू्न टाकूर्न स्वर्ीय स खािे आरं्नदाश्रू त मच्या डोळ्यातूंर्न 
वाहायला कारिीभतू ठरेल. त मच्यामधील देवत्व मभेद्य आहे. कोित्याही चकतीही मोठ्या प्रमािातील 
मार्नवी मंश त्या देवत्वाला हलव ूशकिार र्नाही. शाचंतचप्रय वािकारं्नो दैवी मंशािा हा ध्वज फडकवावा. 
एकावर पे्रम करा, सवांवर पे्रम करा! 

 
मसे करतार्ना त म्ही स्वतिःला र्मावरू्न आचि त म्ही सवगि र्मावरू्न बसता. माझ्या स्वतिःच्या र्नम्र 

पद्धतीरे्न सोडचवलेले हे साधे र्चित आहे. हे क ठल्या प स्तकातूर्न आलेले र्नाही. मी फारशी प स्तेक वािली 
र्नाहीत. हा मतंिःकरिातील प्रवाह आहे. त मच्या कसोटीला ते लावरू्न बघा. त्याच्यावर चविार करा. त म्हाला 
त्यात स धारिा करावी वाटली तर करा. पि जर त्यात सत्यािे काही स्फ िंल्लर् आढळले तर मर् बधंूंर्नो, 
त मच्यावर पे्रम करिा्या भावािे शब्द वाया जाऊ र्न देिे हे त मिे कतगव्य ठरते. 



 
अनुक्रमणिका 

“दैवी पे्रम हे पचहल्यादंा काहीि र्नसते, पि शवेटी मात्र तेि सवग मसते”. 
 

स्वामी रामानंदतीर्थ 
 

❏ ❏ 
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माझ्या दैनंणदनीतील एक पान 
(दैणवकता कशी णशकवावी) 

 
माझ्या स्वतिःच्या दृढ श्रदे्धच्या वचेदकेवर स्वतिःला मी समर्थपत केले पाचहजे. खरोखरि मला कशािे 

तरी दशगर्न झाले मसेल तर चकतीही शाक्ब्दक वादचववाद, चवरोध झाले तरी त्यािंा माझ्यावर काही पचरिाम 
होऊ शकिार र्नाही. मी त्याला महत्त्व देिार र्नाही. मी मभेद्य मसा दैवी मंश आहे मसे मला वाटते. माझ्या 
दृ्टपीरे्न ते कठोर वास्तव आहे. एक चर्नरीश्वरवादी माझ्याकडे येऊर्न माझ्या ईश्वरी मंशािी थट्टा करतो. र्रीब 
चबिारा! स्वतिःमधील ईश्वरी मंश र्न जािूर्न घेता द स्यामध्ये मसलेला मंश बाहेर घालव ूइक्च्णतो. काय ही 
शोिर्नीय क्स्थती! 

 
मी त्याला त्याच्या स्वतिःिा दैवी मंश कसा दाखव?ू त्या सवगव्यापी आत्म्यािा तो एक मचवभाज्य मंर् 

आहे. र्नव्हे तो आत्माि आहे मसे त्याला कधीतरी जािवले काय? त्याला त्याच्या दैवी मंशाकडे रे्नण्यािा 
कोिता तरी मार्ग आहे काय? तसे करण्यािा मी एकि मार्ग जाितो. तो म्हिजे प्रत्येकाच्या स्वतिःच्या 
उदाहरिारे्न द स्याला देवत्व दाखचवण्यासाठी त म्ही स्वतिः ते दैवी जीवर्न जर्लेले मसले पाचहजे. 
इतराचं्याकडे जाऊर्न त्यारं्ना दैवी मंशािी जािीव करूर्न घेण्यास प्रवृत्त करण्याआधी त म्हाला स्वतिःला 
त्यािी जािीव झालेली मसली पाचहजे. त म्ही स्वतिःिा उद्धार करूर्न घ्या. आचि जर्ािा उद्धार करा. त म्ही 
ईश्वर आहात मसे समजा, त मच्या मंतिःकरिातील प्रकाशावर चवश्वास ठेवा मर् त म्ही खरोखरि वैचश्वक 
ईश्वरश्रदे्धिे पथप्रदशगक व्हाल. स्वामी रामाशी वाद घालिा्या एका चखश्चर्न प्राध्यापकाला स्वामींर्नी प ढील 
प्रश्र्न चविारला. त म्ही चखस्ताला पाचहले काय? त म्ही त्याला पाहू इक्च्णता काय? आचि स्वतिःकडे बोट 
दाखवरू्न म्हिाले “हे पाहा, इथे चखस्त उभा आहे.” 

 
उद्धारक होण्यापूवी त म्ही स्वतिःला प्रथम तारलेले मसले पाचहजे. दाता होण्यापूवी त म्हाला 

स्वतिःलाि काही तरी प्राप्त झालेले मसले पाचहजे. जर्ाला दैवत्वािी चशकवि देण्यासाठी त म्ही स्वतिःलाि 
ती चशकवि चदलेली मसली पाचहजे. “त म्ही स्वतिःला चशकवा आचि मर् त म्ही जर्ाला चशकवा, स्वतिःिा 
आत्मा श द्ध करा. त म्ही सा्या सृ्टपीला श द्ध करा. स्वतिःला दैवी समजा आचि त मच्याबरोबर जर् दैवी 
समजा. देवत्वािी चशकवि म्हिजे देवत्व जर्िे होय” एवढेि मी जाितो. 

 
❏ ❏ 
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======================================================================= 
शेवटचा भाग 

 
या भागातील बरेचसे लेखन मराठीत आहे. मधून मधून इगं्रजी वाक्ये 

ककवा पणरच्छेद आलेले आहेत. त्याचंा अनुवाद 
तेरे्च कंसात केलेला आहे. 

 

भाग ४ र्ा 
======================================================================= 
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ॐ 
 
स्वामीं रामतीथांिे पट्टचशष्ट्य श्रीमा् आर. एस. र्नारायिस्वामी त्याचं्या दशगर्नास व भेटीस जाण्यािी 

आज्ञा बरेि चदवसापूंवी झाली होती. र्नारायिस्वामींिी व माझी पत्रोत्तरी बरीि ओळख झाली होती. 
स्वामीजींर्ना पत्रािारे संघािी बरीि माचहती कळचवली होती. परंत  लाबं राहूर्न शकेडो पते्र पाठचवली तरी 
प्रत्यक्ष भेटीमतंी जी समग्र माचहती त्यारं्ना देता आली मसती ती थोडीि साधिार आहे? संघािी इत्यंभतू 
माचहती त्यार्ना द्यावी व ज ळल्यास त्यारं्ना चहप्परग्यास येण्यािे चर्नमंत्रि द्याव ेहा लखर्नौला येण्यािा म ख्य 
हेतू होता. स्वामी र्नारायि हे रामतीथांिे पट्टचशष्ट्य. मतएव स्वामी रामतीथांच्या िचरत्रात र्न चलचहल्या 
रे्लेल्या चकतीतरी र्ो्टपी, प्रसंर् व मवस्था प्रत्यक्ष र्नारायिस्वामींच्या तोंडूर्न ऐकाव्या व आपल्या 
चपतामहाच्या र् िर्ार्नातं काही काळ श द्ध भावरे्नत व्यतीत व्हावा हा द सरा हेतू होता. त्याचशवाय आिखी 
एका उदे्दशारे्न लखर्नौच्या प्रवासािा योर् ज ळला होता. बरेि चदवसापंासूर्न आपि सनं्यासाश्रम स्वीकारावा 
मशी माझी इच्णा होती. त्याति र् . काकािंी या र्ो्टपीला संमती चदसली. रे्ल्या संक्रातीला जेव्हा 
चभक्षादेंहीिे व्रत स्वीकारले तेव्हा येत्या संक्रातीस सनं्यास घ्यावा व तो र्नारायिस्वामीजींच्या हस्ते व्हावा 
मशी र् . काकािंी इच्णा चदसली. संन्यास घ्यायिा झाला तर चववकेारं्नद, र्नारायिस्वामी याचं्यासारखा 
संन्यास घ्यावयास पाचहजे, कारि आपिास सेवा करावयािी आहे. मातृभमूीिी सेवा हीि आपली तपश्चया 
व तद्िारेि आत्मोन्नती प्राप्त करूर्न घ्यावयािी मर् आपिास ध्यार्नधारिातं सवग काळ चर्नमग्र्न मसिा्या 
संन्याशािे प्रमाि कसे स्वीकारता येिार? तेव्हा सनं्यास धमािे चर्नयम काय आहेत व आपल्या ध्येयाला र्न 
सोडता त्यािा स्वीकार करता येतो मर्र र्नाही त्यािीही माचहती स्वामीजींकडूर्न घ्यावी हाही आमिा मार्नस 
होता. वरील तीर्न हेतू आमच्या ह्या उत्तर िंहद स्थार्नाच्या प्रवासाच्या ब डाशंी होते. 

 
प्रथम र्नारायिस्वामींर्ना भेटण्यास जाण्यािे जेव्हा ठरले तेव्हा मर्नाला बराि ह रुप वाटला. 

आपिास एका महार्न संन्याशािे प ण्यदशगर्न होिार त्या भावरे्नरे्न चित्त उल्हचसत झाले. पि ते क्षिमात्रि! 
प न्हा चविार केला “वडे्या! र्नारायिस्वामीला पाहायला त ला का बाहेर जायिे आहे? मरे! त झ्या संघात 
चकतीतरी र्नारायिस्वामी आहेत! मरे प्रत्यक्ष तूि र्नारायिस्वामी आहेस! त ला र् . काकारं्नी हा माझा 
र्नारायिस्वामी मसे चकतीदा तरी संबोचधले आहे. खरेि का मी र्नारायिस्वामी आहे?” मशी चकतीतरी वळेा 
माझ्या मर्नात शकंा येत मसत. एकदा वाटे ‘मी आहेि र्नारायिस्वामी’ पि ही भावर्ना सदैव चटकत र्नसे. 
तेव्हा प्रत्यक्ष र्नारायिस्वामीला पाहूर्न त्यािा आपला पडताळा पाहावा हा सूक्ष्म चविार व्यक्ततशिः 
र् रुभतताच्या मंतिःकरिात होता व प्रस्त त हकीकत त्याि मर्न रोधारे्न चलचहली आहे. 

 
चहप्परग्यास मसतार्ना चकतीतरी वळेा वाटत मसे की, र्नारायिस्वामींिी र् रुभतताहूंर्न चकतीतरी 

जास्त योग्यता, र् रुभतत त्यारं्ना काय सारं्िार? त्याचं्याप ढे र् रुभततािे काय तेज पडिार? पि प र्निः 
चविार येई. ‘र् रुभतत त झे तेज आहे कोठे?’ ज्यािे तेज आहे तो येईल. योग्यप्रसरं्ी प्रर्ट करील आपले 
तेज, तू का चवर्नाकारि मध्येि आपलेपिा घेण्यािा हव्यास धरतोस? त्या चविारारे्न मर्नात फार समाधार्न 
वाटत मसे. चशवाय भजर्नात प ष्ट्कळवळेा मर्नात र् रुभतताला म्हित मसे, “तू जा सर्ळे काम करील राम!” 
त्या आश्वासर्नारं्नतर कोित्याि प्रकारिी भीती मर्नास वाटेर्नाशी झाली. त्यारं्नतर प ष्ट्कळवळेा संघातील इतर 
बंध बरोबर भजर्न करीत मसता र् रुभतत म्हित मसे “ह्या हास्यािी एक लकेर मर्र त्या मश्रूंिा एक सर 
जरी र्नारायिस्वामींच्या दृ्टपीस पडला तरी बेयाला ओढूर्न आिील र् रुभतत!” एके चदवशी र्नरिंसहाच्या 
मंचदराच्या मार्च्या पारावर चभके्षिे मन्न खात मसता बंध  ममृतबरोबर तास दीड तास भजर्न केले व 
ख दमस्तीच्या आवशेजर्नक लहरीत म्हटले “मसेल बेयाच्या र्नशीबात हे तेज पाहायिे तर येईल 
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चहरप्परग्याला. र्नारायिस्वामीला एक क्षिातं आपलेसे करण्यािी खात्री र् रुभतताला रामारे्न चदली आहे.” 
मसे काही क्षि वाटत मसे. बाकी सवग वळेा स्वामीजीचवषयी मत्यंत पूज्य भाव मसे. मसो. 

 
आम्ही चहप्पररे् तारीख ५ मे. मंर्ळवार रोजी सोडले. त्याच्या आदले चदवशी म्हिजे सोमवारी रात्री 

भजर्न करीत मसतारं्ना रामारे्न आम्हास चर्नरोप चदला. चि. मोहर्न जेव्हा रामाच्या पाया पडावयास रे्ला, तेव्हा 
“मोहर्नराव” मसे म्हिूर्न रामारे्न त्यास एकदा संबोचधले. बराि वळे त्याजकडे पाचहले व रं्नतर त्यास संबोधूर्न 
म्हटले “आता त म्ही र्नारायिस्वामींच्या भेटीस जािार? माझ्या रामाच्या प ष्ट्कळ र्ो्टपी ऐका मं!” मसे म्हिूर्न 
दशगर्नासाठी बंधू माळरे् यारं्नी रामास चदलेली पाड रंर्ािी मतूी चदली. रं्नतर राम म्हिाला “र् रुभतत, आता तू 
दशगर्नाला ये, एकदमि चर्नरोप देिे उरकू दे.” चर्नरोप घ्यावा मसे काही आर्ाऊ ठरले र्नव्हते पि आता 
प्रसंर्ि आला आहे ते णार्न झाले. रं्नतर र् रुभतत रामाच्या आसर्नाप ढे जाऊर्न बसला रामारे्न त्यास ब क्का 
लाचवला व पे्रमाश्रूंर्नी भरलेल्या रे्नत्रारे्न पाहत म्हटले, “र् रुभतत, स्वामी र्नारायि कडूर्न माझ्या मर्नाच्या 
मवस्थेिे विगर्न ऐक! माझ्या र् रुिी एकही मवस्था मला पाहता आली र्नाही. खूब मजा येिार आहे तेथे! त झे 
व त्यािें खूप ज ळेल आचि मर् वाटल्यास हा ब क्का त्यारं्ना दे.” मसे म्हिूर्न ब तयािी डबी रामारे्न चदली. द सरे 
चदवशी र् रुभततारे्न चहप्पररे् सोडले. 

 
शचर्नवार ९ मे,  

 
र् रुभतत सकाळी आठ वाजता र्नारायिखेडहूर्न लखर्नौला जाण्यासाठी मोटारीरे्न चर्नघाले. आता 

रामापासूर्न दूर जाव ेलार्िार त्या चविारारे्न मर्न बरेि उचिग्र्न झाले. पोिचवण्यास बरीि मंडळी आली होती. 
ती आली र्नसती तर बरे, मसे प ष्ट्कळदा वाटले. कारि आता रामाजवळ म तत कंठारे्न मश्रू ढाळता येिे 
शतय र्नव्हते. मंडळीबरोबर र्नमस्कार िमत्कार िालले होते. पि ते र्न सतेि, मर्न सारे रामाच्या मर्निःक्स्थतीिे 
चित्र रेखाटण्यात र् ंतले होते. मोटारीत बसतेवळेी रामाच्या पाया पडलो. तो डोळ्यात मश्र  आले. कोिास 
ते दाखव ूर्नयेत म्हिूर्न तसेि दाबले. र् रुभतत मोटारीत बसला. रामािे भजर्न िालले होते. रामही आपले 
मश्रू बळेि सावरूर्न धरतो आहे मसे चदसले. “जा जा र्नारायिस्वामीकडे जा, माझ्या वडील भावािे दशगर्न 
घे व रामाचवषयी खूप खूप माचहती घे. आता आरं्नदि आरं्नद! माझ्या रामाचवषयी आता चकतीतरी र्नवी 
माचहती चमळेल!” मसा म्हिण्यािा त्यािा मार्नस चदसला. मंतिःकरि पे्रमारे्न दाटूर्न आले होते; व त्याति 
तल्लीर्न झाल्याकारिारे्न आजूबाजूच्या पचरक्स्थतीिेही आम्हास भार्न राचहले र्नाही. मोटार चर्नघण्यािी वळे 
झाली. प र्निः एकदा रामाकडे पाचहले. रामाच्या डोळ्यात मश्र िंबदू िमकत होते. त्यािें दशगर्न घेतले. स्वतिःिे 
तोंड एकीकडे करूर्न आलेले मश्रू प सले व बराि वळे तोंडारे्न ॐ म्हित बसलो. काही वळेारे्न मोहर्नकडे 
पाचहले तो त्याच्याही डोळ्यातं मश्रू होते व तो दाबण्यािा प्रयत्र्न करीत होता.  

 
मंर्ळवार, ता. १२ मे १९३१ रोजी कार्नपूरहूर्न लखर्नौच्या र्ाडीत र् रुभतत बसला. संध्याकाळी 

साडेपाििा स मार होता. प ढिे स्टेशर्न लखर्नौिे होते. र् रुभततािे मर्न बाह्यजर्ापासूर्न दूर रे्ले. मर्नात पूिग 
र्नारायिस्वामींिे चित्र होते. त्यारं्ना आपि कसे भेटाव?े रामाच्या संर्तीरे्न पचवत्र झालेला तो. रामाच्या 
संर्तीरे्न पचवत्र झालेला र् रुभतत! दोर्न पचवत्र आत्म्यािंी भेट होिार! पि र् रुभतत, “त झ्या संघािा चवशषे 
मश्रू आहे. तू मश्रूंर्नी भरलेल्या रे्नत्रारं्नी र्नारायिस्वामींिे दशगर्न घे. त झी त्यािी खरी भेट तेव्हा होईल!” मसे 
चविार िालले होते व डोळ्यातूंर्न सारख्या मश्र धारा िालल्या होत्या, पि ते पचवत्र मश्रू लोकापंासूर्न 
लपचवण्यािी जरुरी वाटू लार्ली. म्हिूर्न तोंड शालीरे्न झाकूर्न घेतले व सारे मश्रू आवरण्यािा आटोकाट 
प्रयत्र्न केला. 
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मशा मर्निःक्स्थतीत लखर्नौला येऊर्न पोहोिलो; व शहरात “रामतीथग पक्ब्लकेशर्न” लीर्च्या 
ऑचफसात जाऊर्न िौकशी केली. आमिी सवग व्यवस्था करण्यात आली. स्वामीजी बाहेर रे्ले होते. ते 
येईपयंत खाटेवर चविार करीत बसलो. जवळि लीर्िे मरेॅ्नजर बसले होते. त्याचं्यापासूर्न लीर्िी काही 
माचहती घेतली. लीर्च्या जार्ीि राहिारे ५ सभासद मसूर्न शहरात ७ राहतात. बाहेर ३० सभासद आहेत. 
तेथील एकाही मािसाच्या मंर्ावर खादी र्नव्हती. तेव्हा कसेसि वाटले. पातळ तलम कापड डोळ्याला 
सहर्नि होई र्ना! 

 
❏ ❏ 

 
ॐ 

ब धवार वैशाख व. ११ 
 

द पारी जेविापूवी आम्हाला बोलावरू्न घेतले व स्वामीजींर्नी एका ममेचरकर्न बाईिे पत्र वािण्यास 
चदले. ममेचरकेतील बायािें देखील चविार चकतीतरी उच्च व मंतिःकरिापासूर्न चर्नघालेले मसतात हे त्यारं्नी 
चवशद केले. जेवतार्ना सेवकसंघाचवषयी आिखी जास्त माचहती मी चदली. संघात ब्रह्मिारी सभासद चकती 
आहेत. त्यािंी वर्गवारी, वयात आलेल्या सभासदािंी संख्या वर्ैरे माचहती चदली. संघातील मंडळींर्ना 
मालमते्तिा हक्क र्नाही, त्याचं्या मालमते्तवर संघािा सवगस्वी ताबा मसिार हे ऐकूर्न त्यास फार आरं्नद झाला. 
संघातील सभासदािें आईबाप मद्याप हयात मसल्याम ळे मद्याप संघातील सभासदारं्ना संपत्ती घेता आलेली 
र्नाही. परंत  इ्टपटे त्याचं्या ताब्यात येताि ती सवग संघाच्या मालकीिी होईल. 

 
इगं्रजीतील लेखनाचा मराठी अनुवाद 

 
जेवि झाल्यारं्नतर मी स्वामीजींर्ना चविारले की, संन्यास स्वीकारण्यासाठी काही ठराचवक चर्नयम 

आहेत काय? संन्याशारे्न एखाद्या चठकािी काही चदवसापेंक्षा जास्त राहू र्नये हे खरे आहे काय? संन्याशावर 
मशी कोितीि बंधरे्न र्नाहीत मसे स्वामीजींर्नी उत्तर चदले. संन्याशी सवग बधंर्नापासूर्न म तत मसतो. 
शास्त्राप्रमािे िार प्रकारिे संन्यास आहेत. एक प्रकारच्या सनं्यासात सनं्याशारे्न स्वतिः बाधंलेल्या िंकवा 
द स्यारे्न बाधूंर्न चदलेल्या झोपडीत राहायिे व त्या खेड्यातील िंकवा शजेारच्या र्ावातील लोकाचं्यावर 
आपल्या उपचजवकेेसाठी मवलंबूर्न राहायिे मसते. सनं्यास धमाच्या काही बंधर्नाम ळे संन्यास घेतल्यारं्नतर 
मार्नवजातीच्या सेवचे्या कायात काही बाधा चर्नमाि होते का मसे मी त्यारं्ना चविारले. स्वामीजींर्नी उत्तर 
चदले की, आपले कौट ंचबक मसे वैयक्ततक संबधं, तसेि एखाद्या कामाचवषयीिी िंकवा एखाद्या 
वस्त चवषयीिी िंकबह र्ना सेवचेवषयीिी स द्धा आसतती सोडूर्न देिे म्हिजेि संन्यास, संन्यासारे्न एखाद्या 
चठकािी तीर्न चदवसापेंक्षा मचधक काळ राहू र्नये हा चर्नयम एवढ्यािसाठी करण्यात आला की, त्यायोरे् 
मार्नव समाजाला त्या संन्यासािा मचधक उपयोर् व्हावा. एखाद्या चठकािी मरे्नक वष ेराहूर्न जर संन्यासी 
मार्नव समाजाला मचधकाचधक उपय तत ठरत मसेल तर त्याला क ठलीि मडिि र्नाही. द स्या प्रकारच्या 
संन्यासात सनं्याशारे्न र्नदीच्या काठी राहूर्न सभोवतालच्या खेड्यातूर्न चभक्षा मार्ूर्न आिावी. त्याचशवाय हंस 
आचि परम हंस मसे संन्यासी मसतात. त्यारं्ना कसलीि बंधरे्न र्नसतात. त्यारं्नी क ठेतरी राहाव,े क ठेतरी 
चभक्षा मार्ावी, क ठेही कायग कराव,े त्यारं्नी सतत भ्रमंती करीत राहाव ेिंकवा जन्मभर ते एकाि चठकािी राहू 
शकतात. फतत मट एवढीि की त्यारं्नी मार्नवसमाजािी सेवा करीत राहाव.े 
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मर् मी स्वामीजींर्ना संक्रातीच्या चदवशी संन्यास घेण्यािा चर्निगय घेतला मसल्यािे साचंर्तले. 
स्वामीजी म्हिाले, माझ्या आय ष्ट्यात मी केवळ एकाि व्यततीला सनं्यास दीक्षा चदली. पि मी तेथे फसलो. 
त्या शहरातील लब्धप्रचतष्ठ मंडळी त्याचं्याकडे मोठ्या आदरारे्न, उच्च भावरे्नरे्न पाहात मसल्यािे जेव्हा त्याला 
आढळूर्न आले तेव्हा तो फ र् र्न रे्ला व त्याला इतका र्वग िढला की, तो र्नीट वारे्र्नासा झाला. त्यािा र् रू 
मसलेल्या माझास द्धा मर्नादर करू लार्ला. स्वामी रामारं्नी आपल्या आय ष्ट्यात केवळ पािजिारं्नाि 
सनं्यास चदला. पि प्रत्येकाला संन्यास घेण्यास सारं्िे हे ि कीिे आहे मसे ते रे्नहमी म्हिायिे. 
संन्यासाश्रमािा त म्ही जर योग्यरीतीरे्न उपयोर् करूर्न घेतला तर त मिे खूपि उन्नयर्न होईल, पि जर 
द रुपयोर् केला तर तो त म्हाला मधिःपतर्नाच्या खोल र्तेत ढकलूर्न देईल. आजकाल संन्याश्याच्या बाबत 
दोर्न मडथळे िंकवा मडििी आहेत. पचहली र्ो्टप मशी की, स चशक्षीत समाज हा संन्याशाकडे समाजावरील 
बाडंर् ळे या दृ्टपीरे्न पाहातो. म्हिूर्न सनं्याशािे जीवर्न मोठे कठीि झाले आहे. आचि द सरी र्ो्टप म्हिजे 
संन्यासी शारीचरक दृ्टपीरे्न स द्धा सनं्यास धमातील चर्नयम पालर्न करण्यास व क्टप सहर्न करण्यास मसमथग 
मसतात. पि मर्नारे्न किखर मसलेल्या मािसाला मात्र संन्यासािा खूप लाभ होऊ शकतो. संन्यास मार्ग 
हा धाडसी मार्ग आहे. तसाि तो फार धोतयािाही आहे. पाय्या फार चर्नसरड्या आहेत. रामाच्या कृपेरे्न 
मथवा देवदयेरे्न रे्ली एकतीस वष ेसंन्यासधमािे काटेकोर पालर्न करण्यात मी यशस्वी झालो आहे. तरी 
पि शवेटपयंत मी मसाि राहू शकेर्न यािी खात्री देऊ शकत र्नाही. सनं्यास धमािे पालर्न करिे हे फार 
कठीि काम आहे. मध्येि मी म्हिालो “म्हिजे जेव्हा आपले प्रािोत्क्रमि होईल तेव्हाि आपि स्वतिःला 
साधू म्हिवरू्न घेऊ शकू.” 

 
मला जेव्हा एखाद्याच्या मार्नचसक सामर्थ्यािी खात्री होते तेव्हाि मी त्याला सनं्यास देतो. त्यारे्न 

चभके्षवर राचहले पाचहजे आचि मचतशय कडक जीवर्न जर्ले पाचहजे. ‘माझ्या बाबतीत सामर्थ्यािा प्रश्र्न र्नाही. 
मसे मी म्हिालो. ते म्हिाले ‘मी सनं्यास घ्यावा की र्नाही यासंबधंी माझे र् रुि श्रेष्ठ चर्निायक होते.’ माझ्या 
र् रुरे्न स्वामीजींच्याकडूर्न संन्यास दीक्षा घेण्यास साचंर्तले आहे. मसे मी त्यारं्ना साचंर्तले. 

 
र्ृहस्थाच्याकडूर्न रै्नचतकभरं् झाला तर त्यािा पचरिाम त्याला एकयालाि भोर्ावा लार्तो. पि 

संन्याशाकडूर्न र्नीचतभरं् झाला तर त्यािा पचरिाम सा्या समाजावर होतो. आपल्या दैरं्नचदर्न कायगक्रमात 
ध्यार्नासाठी काही वळे देता का मसे मी स्वामीजींर्ना चविारल्यावर स्वामीजींर्नी साचंर्तले की, त्यािंा सर्ळा 
वळे हा ध्यार्नासाठीि मसतो. १९१६ पूवी आपला सर्ळा वळे ते एकातंात घालवीत मसलेला काळ होता. 
पि सावगजचर्नक कामाम ळे त्यारं्ना समाजात खेिले. त्यारं्ना ध्यार्नासाठी वळेि र्न चमळता चकत्येक चदवस रे्ले. 
कामािे खूप दडपि आले तर ते चहमालयात जाऊर्न तेथे दोर्न तीर्न मचहरे्न राहात मसत. आमच्या संघात 
ध्यार्नासाठी काही तास ठेवण्यात आले आहेत का मसे स्वामीजींर्नी मला चविारले. तेव्हा मी र्नाही मसे 
साचंर्तले. 

 
प्रश्न : स्वामी रामतीथांिे कोिी र्नातेवाईक मजूर्न चजवतं आहेत काय? 
 
उत्तर : स्वामी रामािें रततसंबंधी कोिी र्नव्हते. आम्ही सर्ळेि त्यािें र्नातेवाईक आहोत. त्यारं्ना 

दोर्न म लरे् होते. जेव्हा त्यारं्नी संन्यास घेतला त्यावळेी धाकटा म लर्ा एक वषािा होता व मोठा सात 
वषांिा. जेव्हा त्यारं्नी जर्ािा चर्नरोप घेतला त्यावळेी धाकटा माझ्या माडंीवर होता. त्याचं्यापकैी एकजि 
पचतयाळा संस्थार्नात इचंजचर्नयर होता. द सरा बी.ए., एल.एल.बी. झाला होता. आता ते क ठे आहेत हे मला 
माहीत र्नाही. ते बकेार आहेत मसे मी ऐकतो.  
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प्रश्न : ते प्रत्यक्ष काही कायग करीत होते काय? एकातंातूर्न बाहेर येऊर्न त मच्यासारखे कायग 
करण्यािा त्यारं्नी चविार केला र्नाही काय? 

 
उत्तर : ओ! त्याचं्याि आदशार्न सार मी काम करीत आहे. राम कायगमग्र्न मसत, भलतेि कायगमग्र्न 

मसत. त्याचं्या आय ष्ट्याच्या शवेटच्या क्षिापयंत ते कायगमग्र्न होते. र्ंरे्ला स्र्नार्नासाठी जाण्यापूवी त्यारं्नी 
‘मृत्य ला आवाहार्न’ मशी एक कचवता चलचहली. या चठकािी स्वामीजींर्नी ती मृत्यूिी कचवता र्ाऊर्न 
दाखचवली. जेव्हा ते सपाट मदैार्नी प्रदेशावर येत, उदाहरिाथग लखर्नौसारख्या चठकािी येत त्यावळेी ते 
मर्चित लोकाशंी बोलण्यात, त्याचं्याशी ििा करण्यात, त्यारं्ना काही सारं्ण्यात र्कग  मसत. मशा रीतीरे्न 
प्रत्येक क्षि ते कायात मग्र्न मसत. कायगमग्र्न हेि त्यािें जीवर्न होते. ते स्वस्थ बसलेले कधी चदसले र्नाहीत. 
पवगतावर मसतार्ना मात्र ते फारसे बोलत र्नसत. मला स द्धा त्याचं्यापासूर्न दूर राहाव े लारे्. आमच्या 
झोपड्या फार दूर मंतरावर होत्या. आम्ही जेवायच्या वळेी मथवा चवशषे प्रसंर्ीि भेटत मसू. मला जेव्हा 
काही समस्या कठीि वाटायच्या त्यावळेी स्वामीजी मर्दी सहजपिे त्या समस्यािंा पचरहार करायिे. 
र्नाहीतर एरवी आम्ही वािर्न व लेखर्न करीत मसू. आळशी संन्याशािंा स्वामी रामतीथग फार चतटकारा 
करायिे. संन्याशारं्नी मर्नारे्न, ब द्धीरे्न आचि कृतीरे्न मर्दी समथग मसले पाचहजे मसे स्वामीजींर्ना वाटत होते. 
हा उदे्दश सफल करण्यासाठी वदेातंी वसाहतीिी त्यािंी कल्पर्ना होती. केवळ एक ब चद्धमार्न व्यतती म्हिूर्नि 
र्न राहाता सनं्याशारे्न स्वतिःला सवग प्रकारिे काम करण्यास समथग बर्नले पाचहजे मशी स्वामींिी इच्णा होती. 
केवळ सूक्ष्म मसा बौचद्धक चवषय समजूर्न घेण्यािीि पात्रता सनं्याशाजवळ मसूर्न िालिार र्नाही. तर त्याला 
जचमर्नीिी लार्वड करता आली पाचहजे. शतेात र्नारं्र िालचवता आला पाचहजे आचि हातािी चवचवध कामे 
करता पाचहजेत, याव्यचतचरतत त्याचं्या मर्नािे खूपि उन्नयर्न झाले मसले पाचहजे. ममेचरकेत मसतार्ना 
वदेातं वसाहत स्थापर्न करण्यािी आपली कल्पर्ना जेव्हा त्यारं्नी बोलूर्न दाखचवली त्यावळेी एक मचहला 
आपली पाि िौरस मलैािी आपली जार्ा स्वामींर्ना घ्यायला प ढे आली, पि त्यािंा राष्ट्रवाद आड आला. ते 
म्हिाले इथे ममेचरकेत मी जर वदेातं वसाहत स्थापर्न केली तर ममेचरकर्नारं्ना त्यािा लाभ होईल. 
भारतीयारं्ना त्यािा लाभ घेता येिार र्नाही. भारतीयारं्ना लाभ घेण्यासाठी ती वसाहत मला भारताति 
स्थापर्न केली पाचहजे. पि ते िंहद स्थार्नला परत आले. तेव्हा मशा त्हेरे्न जार्ा देिारा क िी प ढे आला 
र्नाही. लोकाचं्याकडूर्न प्रचतसाद र्नव्हता. म्हिरू्नि शवेटी िंहद स्थार्नला परत येण्यास मी फार मोठी िकू 
केली मसे ते म्हिाले. ते जर ममेचरकेत राचहले मसते तर खात्रीरे्न त्यारं्नी मसखं्य लोकाचं्या मर्नािे उन्नयर्न 
केले मसते. ममेचरकेहूर्न परत येण्यापूवी त्यािंी योग्यता क िाला फारशी जािचवली र्नव्हती. पि 
ममेचरकेहूर्न परत आल्यारं्नतर मात्र लोक त्यािंा खूप आदर करू लार्ले. ते जर ममेचरकेला रे्ले र्नसते तर 
त्यारं्ना जे स्थार्न प्राप्त झाले ते त्यारं्ना चमळाले मसते की र्नाही याबद्दल शकंाि वाटते. आम्हाला द स्याचं्या 
िंकवा बाहेरच्या लोकाकंडूर्न दृ्टपी प्राप्त होते, आपल्या स्वतिःच्या लोकारं्ना मान्यता देण्यािी क्षमता 
िंहद स्थार्नात र्नाही. स्वामी चववकेारं्नद, रामाच्या बाबतीत तसेि घडले व सध्या महात्मा र्ाधंींच्या बाबतीत 
तेि घडत आहे. म्हिूर्न आपल्या चविाराबद्दल, चसद्धातंाबद्दल लोक चततका उत्साह दाखवीत र्नाहीत. मसे 
जेव्हा स्वामीरामारं्ना चदसूर्न आले तेव्हा ते मरण्यात, वृक्षराईत जाऊर्न राचहले. त्यारं्ना तेथे उत्कट आरं्नदािा 
मर्न भव आला. जेव्हा ते येथे मसत तेव्हा ते सकाळपासूर्न संध्याकाळपयंत कायगमग्र्न मसत. चर्नक्ष्ट्क्रयता 
म्हिजे मृत्यू मसे ते मार्नीत. मसे माझे र् रू मसल्याम ळे मी माझ्या आय ष्ट्यातील बराि काळ इतका 
कायगमग्र्न राचहलो मसेर्न त्यात आश्चयग र्नाही. 

 
प्रश्न : त्यारं्नी एखादी चमशर्न (प्रिार संस्था) स्थापर्न केली र्नाही का? 
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उत्तर : र्नाही. राम मशी चमशर्न स्थापण्याच्या चवरुद्ध होते. त्या काळात मशा चजततया संस्था होत्या 
त्या सवग संस्थातूंर्न आपि काम करतो मसे ते म्हित. “सवगचमशर्न (संस्था) संघ माझेि आहेत” मसे ते 
म्हित. ब्रह्मसमाज िंकवा प्राथगर्नासमाज सारखे संप्रदाय स रू करण्यािी त्यािंी इच्णा र्नव्हती. रामकृष्ट्ि 
चमशर्नमध्ये एक दोष चदसूर्न येतो. तो म्हिजे त्यारं्नी स्वतिःला मचतशय संक चित मशा के्षत्रात कोंडूर्न घेतले 
आहे. बाहेरच्या एखाद्या व्यततीरे्न चलचहलेले एखादे चलखाि चकतीही उत्तम मसले तरी ते प्रकाशीत करिार 
र्नाहीत. तेि त्याचं्याि पैकी क िी चलचहलेले चलखाि चकतीही र्िाळ मसले तरी ते त्याला मचधक प्राधान्य 
देतील. रामकृष्ट्ि चमशर्निा संस्था म्हिूर्न व संख्येच्या दृ्टपीरे्न चकतीही व्याप वाढला मसला तरी आध्याक्त्मक 
दृ्टपीरे्न त्या संस्थेिा मचधक चवकास होिार र्नाही. त्यािे कारि मसे की त्या संस्थेच्या सदस्यािंी स्वतिःशी 
बाचंधलकी आहे. खरे तर प्रिारकाच्या भचूमकेसाठी र्रज आहे ती संपूिग चर्निःसंर्पिािी. हा दोष आपल्या 
प्रिार संस्थेत चशरेल मशी भीती रामारं्ना वाटली. म्हिरू्नि खरंतर त्यारं्नी एखाद्या चमशर्निी स्थापर्ना केली 
र्नाही. रामािें हे तत्त्व जर त मच्या संघारे्न मचंर्कारले तर त्या संघािी भरभराट होईल. 

 
प्रश्न : रामाचं्या चर्नधर्नारं्नतर त्यािंी समाधी बाधंली आहे काय? 
 
उत्तर : र्नाही. तसा प्रसंर्ि आला र्नाही. जेव्हा रामारे्न आपले शरीर पचवत्र र्ंरे्ला मपगि केले तेव्हा 

मला थोड्या मंतरावर पाण्यावर तरंर्त मसलेले चदसले. मी ते बाहेर काढले. एका पेटीत ठेवले व ती पेटी 
र्ंरे्च्या म ख्य प्रवाहात सोडूर्न चदली. पचहल्यादंा र्ंरे्च्या एका उपर्नदीत तो देह फेकला रे्ला. र्ंर्ा र्नदी 
र्नसती तर कदाचित समाधी बाधंली जाण्यािी शतयता होती. तरी हचरिार येथे स्वामींिा एक संर्मरवरी 
प तळा आहे. आम्ही तो येथे आिू इक्च्णतो. येथे शहराबाहेर थोडीशी जमीर्न चवकत घेऊर्न स्वामी रामाचं्या 
वसाहतीच्या कल्परे्नला मूतग स्वरूप देऊर्न त्यािंी इच्णा सफल करण्यािा प्रयत्र्न करू इक्च्णतो. पि 
आम्हाला सहाय य करायला येिा्या मरे्नक बाधंवावंर ते मवलंबूर्न आहे. आमच्या आवारातील मध्यभार्ी तो 
प तळा ठेव ूइक्च्णतो. तेथे मभ्यासकािें स्वार्त होईल. आचि इतर कामे िालतील. स्वामी रामािी इच्णा 
मसेल तर हे करूर्न घेतील, र्नाहीतर र्नाही. मी स्वतिः त्या संबंधी उर्ीिि का धडपड करावी? ते काम झाले 
काय िंकवा र्न झाले काय दोन्ही मला सारखेि. चर्नदार्न इतके तरी होईल मसे कोि सारं् ूशकले मसते? 
आपल्या हातूर्न काही र्ो्टपी होतात. तेवढेि करूर्न म तत व्हा. कामात आरं्नद मार्ना. माझ्या कामातील प्रत्येक 
क्षि मला उसळिारा आरं्नद देतो.  

 
हृषीकेश येथे क िा एका व्यततीला रामाचं्या स्मरिाथग एक आश्रम व एक गं्रथालय काढायिे होते. 

त्यासाठी त्यारे्न चवर्नामूल्य एक भखंूड चमळचवला. पि प ढे स्वाथी उदे्दशारे्न तो वार् ूलार्ला. आचि रामाश्रम 
या र्नावारे्न जरी तो आश्रम ओळखला जात होता तरी तो प ढे रामािा आश्रम उरला र्नाही. कारि ती व्यतती 
मचहन्याला केवळ पंिवीस रुपयेि आश्रमासाठी राखूर्न ठेव ू लार्ली. एवढ्यात आश्रमािे काम िालू 
राहाण्यािी मपेक्षा त म्ही कशी करू शकिार? 

 
स्वामीजींिी स्मृती म्हिरू्न स्वामीजी वापरीत मसलेली एखादी वस्तू आम्हाला देण्यािी मी र्नारायि 

स्वामींर्ना चवरं्नती केली. तशी एखादी वस्तू देण्यात त्यारं्ना खूप आरं्नद झाला मसता. पि स्वामी रामाचं्या 
वस्तंूपैकी एकही वस्तू र्नसल्याबद्दल त्यारं्नी चदलर्ीरी व्यतत केली. र्नारायि स्वामींर्नी स्वामी रामाचं्या चकती 
तरी वस्तू जपूर्न ठेवल्या होत्या पि जेव्हा ते काश्मीरच्या महाराजाचं्याकडे राहात मसत तेव्हा एका र्नोकरारे्न 
त्या वस्तू हरवरू्न टाकल्या. त्या वस्तूमध्ये एका संर्मरवरी दर्डात तोंडात लोण्यािा र्ोळा मसलेली 
बाळकृष्ट्िािी एक लहार्नशी पि मचतशय स ंदर मूती कोरलेली होती. स्वामी राम त्या मूतीला बाळकृष्ट्ि 
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म्हित मसत. मर् त्याच्या हातारे्न चलचहलेल्या काही चटपि वह्या आहेत. पि आम्ही त्या प्रकाचशत करिार 
मसल्याम ळे त्याही त म्हाला देता येत र्नाहीत. तथाचप स्वामीजींर्नी चलचहलेले काही कार्दािे त कडे मी 
त म्हाला देऊ शकेर्न. त मच्या संघासाठी स्वामीजींिा सदेंश त म्ही मार्ताहात. त्या बाबतीत म्हिाल तर 
त्यारं्नी प ष्ट्कळ संदेश चदले आहेत आचि ते सर्ळे त म्ही वािले आहेत. मी याहूर्न मचधक काय देऊ शकेर्न? 
तरी पि त मिा आग्रहि मसेल तर त मच्या संघातील बाधंवासंाठी काही तरी चटपूर्न देईर्न. 

 
प्रश्न : स्वामी राम आपल्या सहयोग्यासंाठी खाजर्ीत काही भजरे्न म्हित होते काय? 
 
उत्तर : र्नाही. त्याचं्यापाशी आतले वत गळ व बाहेरिे वत गळ मसे काही र्नव्हते. ते मोकळेपिारे्न बोलत 

मसत. केव्हाही क िािेही त्याचं्यापाशी स्वार्त होत मसे. तथाचप एखाद्याला इतराचं्या उपक्स्थतीत आपले 
मंतिःकरि उकलण्यािा सकंोि वाटत मसेल तर मात्र ती व्यतती स्वामी रामारं्ना खाजर्ीरीतीरे्न भेटू शकत 
मसे. र्नाहीतर त्यािें दरवाजे सवांच्याकचरता सदा उघडलेले मसायिे. मी चकतीतरी वष ेत्यािंा चर्नकटवती 
होतो. तरी माझ्याचवषयी िंकवा इतराचं्या चवषयी खास िंकवा चवशषे ओढ िंकवा मर्नोभाव त्यारं्नी दाखचवला 
र्नाही. रामािें सवांवर पे्रम होते. राम सवांर्ना बरोबर घेऊर्न राचहले आचि सवांमध्ये स्वतिःला त्यारं्नी चवलीर्न 
करूर्न घेतले होते. त्याचं्या हृदयात चवशषेत्वाला काही वावि र्नव्हता. 

 
मी काश्मीर धामाहूर्न परत येत मसतार्ना धन्नमलरे्न मला त्याच्या घरी उतरायला साचंर्तले आचि 

स्वामी रामारं्नी त्याला चलचहलेली ११०० पते्र दाखचवली. मी त्यापंैकी तीर्नश ेपते्र चर्नवडली आचि ती प्रकाचशत 
केली. द सरी पते्र खाजर्ी होती. तो मर्न ष्ट्य फार र्रीब होता. म्हिरू्न त्यारं्नी ती पते्र एका र्ाडग्यात ठेवली 
होती. एका सूक्ष्मदशगक िंभर्ातूर्न त्या पत्रावंरच्या तारखा मी ओळखू शकलो. धन्नमल धातूिी भाडंी घडवीत 
मसे. स्वामी रामािें वडील त्याच्या द कार्नात जात मसत व कधी कधी काही चवकत घेत मसत. मशा रीतीरे्न 
त्याचं्यामध्ये दोस्ती वाढत रे्ली. 

 
द पारी स्वामीजींर्नी जेविारं्नतर आम्हाला त्याचं्या संघाच्या कायालयात रे्नले. मी रामािी काही 

प स्तके आचि फोटो चवकत घेतले. द पारी मडीिच्या स मारास त्याचं्या संघाच्या काही सदस्यारं्ना एकत्र 
बोलावरू्न घेतले व हामोचर्नयमच्या (पेटी) साथीवर ‘राम वषा’ मधील काही भजरे्न र्ाऊर्न दाखचवली. 
स्वामीजी स्वतिःि पेटी वाजवीत होते. आधी ते स्वतिः भजर्न म्हित होते व मर् आम्ही त्याचं्यामार्रू्न म्हित 
होतो. तीर्न र्ािी म्हटल्यारं्नतर आम्ही त्यारं्ना ‘मक्ल्वदा’ म्हिायला साचंर्तले. मचतशय प्रभाचवपिे त्यारं्नी ते 
र्ीत म्हटले. त्याचं्या मार्रू्न आम्ही त्यािी प र्नरावृत्ती केली. हे झाल्यारं्नतर मी स्वामीजींर्ना स्वामी रामाचं्या 
मृत्यूसबंंधी खरी हकीर्त काय मसे चविारले. स्वामीजी म्हिाले “दीपावळीच्या ममावस्येिा तो चदवस 
होता. त्या चदवशी स्वामी रामारे्न आपल्या र्नोकराला त्यािे जेवि झाले काय मसे चविारले. स्र्नार्न 
केल्यारं्नतर आपि जेव ूमसे त्यारे्न साचंर्तले. सामान्यपिे तो स्वयंपाकी दररोज स्र्नार्न करीत र्नसे. म्हिरू्न 
स्वामी रामारं्ना त्याच्या उत्तरािे आश्चयग वाटले आचि त्याि चदवशी स्र्नार्न करण्यािा त्यारं्नी का चविार केला 
मसे त्याला चविारले. त्यावर त्या र्नोकरारे्न मसे उत्तर चदले की, आज सिािा श भचदवस आहे म्हिूर्न स्र्नार्न 
केल्याचशवाय मी जेविार र्नाही. मर् स्वामी म्हिाले “तस ंमसेल तर आज मी स द्धा घरी स्र्नार्न करिार र्नाही 
(चकत्येक चदवसापासूर्न स्वामी घरीि स्र्नार्न करीत होते) तर पचवत्र र्रें्ति स्र्नार्न करीर्न” म्हिरू्न स्वामी राम 
र्ंरे्ला स्र्नार्नाला रे्ले. त्यािंा र्नोकरही त्याचं्याबरोबर रे्ला. स्वामीराम व्यायाम करीत होते. त्यावळेी 
र्नोकरारे्नि प्रथम स्र्नार्न केले. त्यारं्नतर स्वामी र्नदीत उतरले. ते रे्नहमी खोल पाण्यात स्र्नार्न करीत मसत. 
पि ते कधीि वाहत्या प्रवाहात जात र्नव्हते. पोहण्यात ते तसे तरबेज र्नव्हते. त्यावळेी शरीरारे्न ते फार 
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मशतत झाले होते. ज्या दर्डावर ते उभे होते त्या दर्डाखालिी वाळू वाहूर्न रे्ली आचि ते प्रवाहात फेकले 
रे्ले. प्रवाहात वाहात िालले मसता दहा चमचर्नटे काठावर येण्यासाठी फार धडपड केली. पि लरे्ि ते 
एका मोठ्या भोव्यात आले. त्या भोव्यात र्टारं्ळ्या खाऊ लार्ले. ते बाहेर येऊ शकले र्नाहीत. ते 
पाण्यात ब डाले व तळाशी रे्ले व थोड्या मंतरावर वर आले. प्रवाहाच्या मध्यभार्ी आले. काठावर 
येण्यासाठी त्यारं्नी प न्हा प न्हा खूप प्रयत्र्न केले. पि ते व्यथग ठरले. सरते शवेटी ते म्हिाले हे शरीर जर 
कोित्याि काठाला जाऊ शकत र्नसेल तर ते प्रवाहात जाऊ दे. म्हिूर्न त्यारं्नी स्वतिःला म ततपिे वाहूर्न 
जाऊ चदले. जेव्हा शरीर हेलकाव ेखात पाण्यावर तरंर्त होते त्यावळेी ॐ मंत्र जोरारे्न म्हिू लार्ले. काही 
मंतरावर प्रवाह एका भोव्यात चशरला. रामार्नी चतकडे झेप घेतली आचि त्यािें शरीर खाली रे्ले. एक 
आठवडाभर शरीर पाण्याच्या पृष्ठभार्ावर आले र्नाही. शरीर वाहूर्न जाऊ र्नये म्हिरू्न एक जाड दोर प्रवाहात 
बाधंण्यात आला. सात चदवसारं्नतर मरुिोदयापूवी पहाटे तीर्नच्या स मारास त्यािें शरीर वर आले. त्यावळेी 
शरीर बाहेर काढिे शतय र्नव्हते. सकाळी ते बाहेर काढण्यात आले. शरीर फ र्ले होते. त्यािें एक फ फ्फ स 
जलिरारं्नी क तगडूर्न खाऊर्न टाकले होते. म्हिूर्न त्या शरीरात प्राि फ ं कण्यािा प्रयत्र्न व्यथग होता. भाई 
प रििे प्रयत्र्न व्यथग ठरले. 

 
स्वामी रामाच्या जाण्यारे्न आता स द्धा हार्नी झाल्यािी जािीव होते का मसे मी स्वामीजींर्ना 

चविारले. त्यारं्नी तात्काळ र्नाही मसे उत्तर चदले. त्यावळेी स द्धा मला तसे वाटले र्नाही. त्यावळेी मी रडलो 
स द्धा र्नाही. घरी परत येतार्ना मात्र माझे मश्रू मी आवरू शकलो र्नाही. मतृ्य ला उदे्दशरू्न चलचहलेला मजकूर 
मला आढळला. साश्र ू रे्नत्रारं्नी मी ि टपटलो. ‘यारं्नतर कोि बरे मसे स ंदर लेखर्न करील.’ मला प्रत्येक 
चठकािी स्वामी राम चदसतात. र्नाही तरी शरीर म्हिजे काय मसते? शरीर हे र्नर्ण्य आहे. प्रत्यक्ष शरीरारे्न 
आमच्यामध्ये होते. त्यापेक्षा शरीराबाहेरिे राम मार्नवजातीिी मचधक सेवा करीत आहेत. त मच्या र् रंूर्नी 
रामाला पाचहले आहे काय? र्नाही, त म्ही स द्धा पाचहले र्नसिार पि चकती उत्तम रीतीरे्न ते काम करीत 
आहेत ते पाहा. 

 
रात्री स्वामीजींशी बोलतार्ना आम्ही आमच्या संघाला कोिते स्वरूप चदले र्नाही, मसे त्यारं्ना 

साचंर्तले. देशातील आमिा भार् हा मार्ासलेला आहे. आचि जर लोकारं्ना हे कळले की, आपली म ले 
सवगसंर्पचरत्यार्ािे ध्येय मसलेल्या ससं्थेिे सदस्य आहेत तर लोकारं्ना ते सहर्न होिार र्नाही. म्हिरू्न 
संघािी कोिाला माचहती र्नाही. त्यावर स्वामीजी म्हिाले की, संघािी माचहती र्नाही हे फारि िारं्ले झाले, 
कारि त्याम ळे ख्या स्वरूपािे काम होऊ शकेल. सघंािा लाभ झाला मसे र्नाही पि तो लाभ क िाला 
दाखचवला रे्ला र्नाही. व्यवहाचरक दृ्टपीरे्न जर चविार करता संघ जर चर्नजाम स्टेटच्या बाहेर रे्नला तर बरे 
होईल. त्याम ळे एका संस्थाचर्नकाच्या लहरीला बळी पडिार र्नाही. एतदे्दशीय राजे, राजवाडे आपल्या 
स्वाथी उचद्द्टपासंाठी कशािाही बळी घेतील. 

 
मी रं्नतर त्यारं्ना मसे कळचवले “आम्ही संघाला स्वामी रामाचं्या कल्परे्नर्न सार वदेाचंतक वसाहतीिेि 

रूप देऊ इक्च्णतो आचि मर् त्यािा चवकास त्याचं्यावरि राहील.” मी प ढे म्हिालो “त्याचं्या इच्णेप्रमािेि 
आमिे रूप बर्नत जाईल आचि आमच्याकडूर्न कायग करूर्न घेतले जाईल.” र्नवा कच्चा माल उत्तमातला 
उत्तम तेथे तयार आहे. त्यािा उत्तमरीतीरे्न उपयोर् करिे हे त्याचं्यावर मवलंबूर्न आहे. 

 
आमच्या र्ावी र्नदीकाठ आहे काय? मसे स्वामीजींर्नी चविारले. मी र्नाही म्हिूर्न उत्तर चदले. मर् 

त्यारं्नी चविारले की, आम्ही आमच्या संस्थेसाठी मसे स्थळ का चर्नवडले? मी त्यारं्ना साचंर्तले की, ते र्ाव 
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त्या संस्थेच्या संस्थापकािें आहे. त्याचं्या बधंूंर्नी आपली सवग मालमत्ता संस्थेला समपगि केली आहे. ही 
संस्था आमच्या संघासाठी एक प्रयोर्शाळा बर्नली आहे. आम्ही फार थोडे र्नोकर ठेवले आहेत. रोजिे झाड-
लोट, भाडंी-ध िी मसले दैरं्नचदर्न काम आम्हीि करतो. आम्ही रामािी चशकविूक ऐकतो आचि वाितो व 
आिरिात आितो. आम्ही धमातीत चशक्षिाच्या र्नावाखाली चवद्यार्थ्यांर्ना धार्थमक चशक्षि देऊर्न त्यारं्ना 
मार्नवतेच्या म तत सेवसेाठी तयार करीत मसतो आचि त्याचं्या मर्नात धमातीत चशक्षिाच्या ब रख्याखाली 
राष्ट्रीयतेिी ज्योत प्रज्वलीत करीत मसतो. मसे केले र्नाही तर पालक त्याचं्या म लारं्ना आमच्याकडे 
पाठचविार र्नाहीत. थोडतयात मी त्यारं्ना साचंर्तले “आम्ही पालकारं्ना फसवीत आहोत.” ते फसचविे र्नव्हे, 
फसविूक ही म लतिः वाईट र्ो्टप र्नाही. फसवि कीिा द रुपयोर् करण्यािा मात्र चर्नषेध केला पाचहजे. मी 
आचि त म्ही आचि सर्ळेजि प्रत्येक क्षिी फसवीत आहोत. उदाहरिाथग मी परमेश्वर आहे. यािी खात्री 
झाली मसतार्ना स द्धा मी म्हिजे शरीर आहे आचि मी म्हिजे श्रीय त मम क मम क आहे मसे म्हितो. 
आमच्या दृ्टपीकोिातूर्न जर् आम्हाला फसवीत आहे, आचि जर्ाच्या दृ्टपीकोिातूर्न आम्ही जर्ाला फसवीत 
आहोत. फसवि कीिी भीती बाळर् ूर्नका; “ही फसविूक र्नव्हे.” मसे स्वामीजींर्नी तात्काळ उत्तर चदले. 

 
❏ ❏ 

 
मयोध्या 

१६-५-३१. शचर्नवार 
र् . काकािें िरिी 

र् रूभततािा सा्टपारं् र्नमस्कार 
 

र् रूभततािा सा्टपारं् र्नमस्कार, 
 
कालच्या पत्रात चलचहलेल्याप्रमािे सचवस्तर हकीकतीिे पत्र धाडीत आहे. 
 
परवा संध्याकाळी र् रुवारी ७-३० वाजता. उद्या लखर्नौ सोडिार म्हिूर्न शहरातील काही पे्रक्षिीय 

स्थळे होती ती पाहूर्न आलो. आम्ही चब्हाडी आलो व िार पाि चमचर्नटे लोटली मसतील र्नसतील स्वामीजी 
बाहेर जाण्यास चर्नघाले. बरोबर त्यािंा एक devotee (भतत) होता. आम्ही चफरूर्न आलो काय मशी त्यारं्नी 
िौकशी केली. व ते बाहेर रे्ले. हे पाहूर्न आम्ही आत रे्लो व आमिा कायगक्रम आखण्यात मग्र्न झालो. 
पंधरावीस चमचर्नटे झाली मसतील, आम्हाला चर्नरोप आला. “स्वामीजी ब ला रहें हैं.” मी व मोहर्न ताबडतोब 
त्याजंकडे रे्लो. आम्ही चर्नजावयाच्या जार्ी खाटेवर ते लवडंले होते. आम्ही रे्ल्यावर चशवो ऽ ऽ हं म्हिूर्न 
त्यारं्नी र्नमस्कार केला. त्याचं्या ियेवरूर्न व वृत्तीवरूर्न काही तरी र्ो्टप त्यारं्ना चविारावीशी वाटते मसे 
चर्नचश्चत वाटले. प्रथम त्यारं्नी शाळेसंबधंी माचहती चविारली. ती सारं्त मसता चब्रचटश म ल ख चकती लाबं 
आहे, व्यवस्था कशी आहे, चवद्याथी चकती आहेत, खिग काय येतो, आर्थथक व्यवस्था काय आहे. वर्ैरे र्ो्टपी 
चविारल्या व मीही त्यािंी समग्र माचहती चदली व चवद्यार्थ्यांिा सवगसाधारि चदर्नक्रम साचंर्तला. शाळेवरूर्न 
संघावर र्ो्टपी रे्ल्या. संघाचवषयी माचहती त्यापूवीि त्यारं्ना प ष्ट्कळ झाली होती. त्यारं्नी चविारले “जर 
संघाच्या सभासदािंा त्याचं्या संपत्तीवर मर्र इ्टपेटीवर हक्क र्नाही तर संघाच्या मालकीिी सवग सपंत्ती झाली 
आहे काय?” “मी म्हटले, “र्नाही.” मद्याप बह तेक सवग सभासदािें पालक हयात मसल्याकारिारे्न 
मालमत्ता हाती आलेली र्नाही. परंत  ती हाती येताक्षिीि संघाला चमळेल. संघाच्या काही सभासदारं्ना 
मालमत्ताि र्नाही. एकारे्न सघंाला आपली सारी इ्टपटे चदली आहे व इतर काही थोड्याि मवधीत देतील. 
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वरील माचहती सारं्त मसतार्ना संस्थेत संघािी चकती मंडळी काम करतात हे सारं्त होतो. सारं्ता 
सारं्ता संस्थेतील चवद्याथी, चवद्याथी र्नसूर्न परमात्मा चर्नराळे रूप धारि करूर्न आला आहे व त्यािीि आम्ही 
सेवा करीत आहो. ह्या श द्ध भावरे्नरे्न आम्ही सवग काम करतो. त्या सेवपेासूर्न आम्ही कोित्याही त्हेिी मपेक्षा 
ठेवली र्नाही. मोबदला आम्ही मार्ति र्नाही. आरं्नदािीस द्धा मपेक्षा र्नाही. पि तो मर्नायासे चमळतो मसे मी 
म्हिालो. व मसे म्हितार्ना पूिगवृत्ती होती. स्वामीजी मत्यंत लक्षपूवगक ऐकत व पाहात होते. हे ऐकल्यावर 
That is beautiful (स ंदर, फार स ंदर) मसे ते म्हिाले व बराि काळ मर्दी शातं पडूर्न राचहले. मी मजूर्न 
काही सारं्ति होतो. परंत  स्वामी ऐकेर्नासे झाले हे पाहूर्न मी थाबंलो. मला वाटते की स्वामीजींर्ना झोप 
लार्ली. परंत  ते तसे र्नव्हते. स्वामीजी चविारात पूिग र्ढूर्न रे्ले होते. ते एकदम मला म्हिाले “How aged 
is your preceptor?” (र् रू) (त मिे र् रंूिे वय काय?) मी उत्तर चदले “He is only 33 years old” (ते 
फतत ३३ वषांिे आहेत) ते प न्हा बराि वळे चविारात मग्र्न होते. आता र्ो्टप धसाला णार्न लार्ली हे पाहूर्न 
मी बोलू लार्लो. कारि स्वामीजी ऐकण्याच्या पूिग मवस्थेत होते. “He is not only so young but 
though he has not read any book on vedanta, he can give best teachings of vedant. He has 
not even read Ramas works. But he can reproduce all of Ramas philosophy. It is not only 8 or 
9 years that he began teaching Vedanta. Before that he was nothing.” (ते इतके तरुि आहेत 
इतकेि र्नव्हे तर, स्वामीजी, त्यारं्नी वदेातंावर एकही प स्तक वािले र्नसतार्नाही वदेातं ते उत्तम चशकव ू
शकतात. त्यारं्नी रामािी प स्तकेस द्धा वािली र्नाहीत. पि रामािे तत्त्वज्ञार्न ह बेह ब सारं् ूशकतात, केवळ 
आठ र्नऊ वषांपासूर्न ते वदेातं चशकवतात. त्यापूवी ते काहीि र्नव्हते. 

 
हे ऐकूर्न स्वामीजी िचकत झाले व म्हिाले “What? He has not read any thing? Do you 

mean to say what he gives out is all inspired?” (काय! त्यारं्नी काहीि वािले र्नाही? ते जे सारं्तात 
ते सवग उत्स्फूग त आहे मसे त म्हाला म्हिायिे आहे काय?)  

 
“Exactly so” (मर्दी तेि) मसे मी िटकर्न उत्तर चदले. “Are any of his writings 

published?” (त्यािें काही चलखाि प्रचसद्ध झाले आहे काय?) “No, not only that he has not written 
anything nor any of his speeches have been published but he is not even known as a religious 
teacher. At the most, the people of that part know him as a self sacrificing man, doing 
whatever he can in the field of education and trying his utmost for the upliftment of his 
countrymen. He is popularly known as the superintendent of the High School.” स्वामीजी तेव्हा 
म्हिाले “He is not only the superintendent of the school but also the superintendent of the 
Hearts” मी व ते दोघेही खूप मोठ्यारे्न हसलो. संघाच्या लोकाचं्या Sincerity, Honesty, Truthfulness 
(सिोटी, प्रामाचिकपिा, व सत्यता) वर्ैरेबद्दल काहींि शकंा र्नाही मसे ते म्हिाले. रं्नतर आम्ही त्याचं्या 
बैठकीच्या जार्ी रे्लो. स्वामीजी चविारात पूिग मग्र्न होते. आम्ही समोरासमोर ख िीवर बसलो. मध्ये एक 
टेबल होते. एकमेकाचं्या िेह्याकडे सूक्ष्म दृ्टपीरे्न आम्ही पाहात होतो. दहाबारा चमचर्नटे त्या मवस्थेत रे्ली. 
रं्नतर स्वामीजी बोलू लार्ले. “Inform your preceptor that I am over joyed to know the constitution 
and the aim of your sangh and that I am one amongst you, Though physically at a great 
distance, I am ever present there in spirit. After all, it is not a question of physical body. The 
law that like comes to like is true and the minds on the same plane of development are 
naturally dragged together. My heart is with him.” (त मच्या र् रुजींर्ना सारं्ा की त मच्या संघािी 
घटर्ना आचि उदे्दश पाहूर्न मला मचतशय आरं्नद झाला आहे. शरीरारे्न मी जरी दूर मसलो तरी मी 
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त मच्यापैकी एक आहे मसे त्यारं्ना सारं्ा. मी मर्नारे्न सदैव तेथेि आहे. र्नाही तर ही भौचतक शरीरािी संवदेर्ना 
र्नाही. समार्न वस्तू समार्न वस्तूकडे येते हा चर्नयम खरा आहे. आचि तसेि चवकासाच्या समपातळीवरील मरे्न 
स्वाभाचवकपिे एकमेकाकंडे खेिली जाऊर्न एकत्र येतात. माझे मर्न त्याचं्याबरोबरि आहे.) 

 
स्वामींजींबरोबर दोर्न-तीर्न चदवसातं माझे जरी प ष्ट्कळ सभंाषि झाले होते तरी पि आपि चदलेला 

ब क्का त्यारं्ना द्यावा मसे मद्याप वाटले र्नाही. मोहर्नरे्न मात्र त्याबद्दल दोर्न-तीर्नदा हटकले पंरत  मी म्हिालो 
“मला जेव्हा खरे द्याव ेवाटेल तेव्हा देईर्न. आचि जर म ळीि वाटले र्नाही तर देिारही र्नाही.” पि वरील 
उद र्ार काढतार्ना त्यािंी जी मवस्था होती त्याबरोबर खूप आरं्नद झाला व त्या भरात म्हिालो “Swamiji, 
my preceptor has given you something as token of love” “oh! yes then fetch it” स्वामीजी 
माझ्या र् रंूर्नी आपिासाठी पे्रमािी खूि म्हिूर्न काही तरी चदले आहे. मरे वा! णार्न, मर् ती इकडे आिा 
मसे ते म्हिाले. मी िंि. मोहर्न यास ब तयािी डबी आिण्यास साचंर्तले. मोहर्न रे्ल्यावर मी बोलू लार्लो. 
“I have invited you to come there on the sankranti day simply because I am to be initiated into 
sanyasa that day. If you feel that you should come there earlier you are quite welcome 
anytime.” Swamiji said. “It is no question of welcoming me it is a question of this body being 
dragged there. This body has been entirely given to the charge of DIVINITY and I have no 
control over it. Whenever He will it goes. Who could say that it would remain here for a great 
number of years in a place like lucknow which is quite unadaptable to its temper. Rama has 
worked through this body and is working still. If he wills, I am sure to be there (Hipparge) I 
may be here or there there is no question of body.” (मी आपिास संक्रातीच्या चदवशी तेथे येण्यािे 
चर्नमंत्रि एवढ्यासाठीि चदले आहे की, त्या चदवशी मला संन्यास दीक्षा घ्यायिी आहे. त्या आधी आपल्याला 
याव ेमसे वाटले तर केव्हाही आपले स्वार्त आहे. त्यावर स्वामीजी म्हिाले “माझ्या स्वार्तािा हा प्रश्र्न 
र्नाही. प्रश्र्न आहे या शरीराला तेथे ओढूर्न घेऊर्न जाण्यािा. हे शरीर पूिगपिे त्या दैवीशततीच्या ताब्यात 
आहे. माझा त्याच्यावर ताबा र्नाही. जशी परेमश्वरािी इच्णा तशी हे हालिाल करिार. चजथे या शरीराच्या 
प्रवृत्तीला प्रचतकूल वातावरि आहे या लखर्नौसारख्या चठकािी इतकी वष ेमी राहू शकेर्न मसे कोिी सारं् ू
शकला मसता का? या शरीरािारे रामि सर्ळी चक्रया घडवरू्न आितो. आतास द्धा तो रामि ती चक्रया 
करीत आहे. आचि जर रामािी इच्णा मसेल तर चर्नचश्ति मी चहप्परग्यास येईर्न. मी येथे मसलो काय ्  
चतथे मसलो काय, शरीरािा प्रश्र्नि र्नाही.”) मसे म्हिूर्न चवदेहावस्थेत ते शातं बसले. 

 
माझे मंतिःकरि पे्रमारे्न दाटले व डोळे मश्रूंर्नी िंिब झाले होते. इततयात मोहर्न आला. स्वामीजींर्नी 

डोळे उघडले व माझे मश्रू पाचहले व त्याचं्याही मतंिःकरिात खूप पे्रम भरूर्न आले व त्यारं्नी प न्हा डोळे 
चमटले. काही काळ मसा रे्ला. “I cannot check my tears to know that you say you are one 
amongst us openly Swamiji” आपि आमच्यापकैीि एक आहात मसे जाहीरपिे सारं्त आहात. ते 
ऐकूर्न माझ्या मश्रूरं्ना मी रोखू शकत र्नाही. हे ऐकूर्न स्वामीजींर्ना आपला ह ंदका आवरला र्नाही. वस्त तिः 
आम्ही त्यािंा मखेरिा चर्नरोप घेण्यासाठी आलो होतो. परंत  त्याचं्या एकंदर िेह्यावरूर्न आम्ही इततयात 
जाऊ र्नये मसे त्यारं्ना वाटलेसे चदसले व ते म्हिाले “Have you settled your programme? व मी “No 
Sir” (त म्ही त मिा कायगक्रम चर्नचश्चत केला आहे का? ‘र्नाही महाराज’ मी उत्तर चदले. रं्नतर ते म्हिाले,) 
“Come to Hrishikesh with me so that the idea still lurking in my mind may be cleared up.” 
(माझ्याबरोबर हृषीकेशला िला म्हिजे मजूर्नही माझ्या मर्नात घोळत मसलेली कल्पर्ना स्प्टप करता 
येईल.) 



 
अनुक्रमणिका 

रं्नतर मी ब तयािी डबी घेतली व ती उघडूर्न त्यातील ब का त्याचं्या कापाळाला लाचवला. व त्यारं्नी 
माझ्या कपाळाला लाचवला व आम्ही एकमेकाचं्या पाया पडलो रं्नतर ते म्हिाले “Have you got another 
pot” (डबी)? (त झ्याकडे आिखी एक डबी आहे का?) मी र्नाही म्हटले “You can keep it for you” 
(त म्ही ती ठेऊर्न घेऊ शकता) मसे मी म्हिालो “Yes, very well, but I want you to take back a 
portion of it.” (बरं, ठीक आहे. पि त म्ही त्यातील थोडेसे ठेऊर्न घ्याव.े मशी माझी इच्णा आहे.) मसे 
म्हिूर्न एका पाचकटात डबीतला काही ब का घालूर्न तो मला चदला. इततयात त्यािंा एक चशष्ट्य आला व 
त्यारे्न चविारले “स्वामीजी, ये कपाल पर तया है?” स्वामीजींरे्न उत्तर चदले “इन्ह लोर्ोरे्न क ण प्रसाद लाया 
है. ये डबी लो और ऊपर पूजा स्थार्न में रखो.” रं्नतर स्वामीजी मला म्हिाले “Have you seen my 
पूजास्थार्न? You can see it when you come again” (त म्ही माझे पूजास्थार्न पाचहले आहे का? त म्ही 
प न्हा जेव्हा याल, तेव्हा पाहू शकता) मसे ते म्हिाले. रं्नतर त्यारं्नी आम्हाला मयोध्या, बर्नारस, आलाहाबाद 
वर्ैरे चठकािी पते्र चलहूर्न चदली व त्याचं्या पाया पडूर्न आम्ही रात्रीप रता त्यािंा चर्नरोप घेतला. द सरे चदवशी 
येथे आलो. आमिी व्यवस्था फारि णार्न आहे. प्रवासािा काहीि त्रास र्नाही. सवग डायरीत चलहीत आहे. 
प्रत्यक्ष भेटीमंती प ष्ट्कळ सारं्ायिे आहे. पि म ख्य व महत्त्वािा प्रसंर् कळवला आहे. 

 
आपला 

गुरूभक्त. 
 

❏ ❏ 
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२१ मे १९३१. 
 
र् रुभततारं्नी प र्निः र् रुवारी रात्री स्वामीजींशी बोलायला आरंभ केला. र् रुभततारं्नी प्रथम चविारले, 

‘स्वामीजी, रे्ल्या खेपेला त मच्यापासूर्न चर्नघालो, त्या वळेी आपल्या मर्नात घोळत मसलेल्या चविारारं्ना 
स्प्टप रूप देण्याच्या दृ्टपीरे्न मी आिखी काही काळ येथे राहाव ेमसे त म्ही म्हिाला होता.” स्वामीजींर्नी उत्तर 
चदले, “होय, मला त म्हाला दोर्न र्ो्टपी सारं्ायच्या आहेत. पचहली आचि मत्यतं महत्त्वािी म्हिजे त मच्या 
संस्थेिी जार्ा बदलूर्न चर्नझाम प्रातंाच्या बाहेर कोठे तरी ती घ्यावी, ही एक व्यवहायग सूिर्ना आहे. द सरी 
र्ो्टप ही की, जर स्वामी रामाचं्या र्नावारे्न एखादी प्रिार संस्था (चमशर्न) काढावयािे मी ठरचवले मसते तर 
मी मारे्ि काढली मसती. पि स्वामी रामािंा त्याला चवरोध होता. सध्याच्या प्रिार संस्थातूंर्न 
संप्रदाचयकतेिा दोष चशरलेला आहे. रामकृष्ट्ि चमशर्नमध्ये स द्धा हा दोष आढळतो. या सवग चमशन्समध्ये एक 
प्रकारच्या संक चित मर्नोवृत्तीिा प्राद भाव झालेला चदसतो. स्वामी रामाचं्या र्नावावर मशा संक चित दृ्टपीिी 
चमशर्न काढण्यािी आमिी इच्णा र्नाही. स्वामी रामािंी तत्त्व ेिंबवचवण्याच्या दृ्टपीरे्न सवग प्रकाराचं्या आचि सवग 
पंथाचं्या लोकािंा समावशे करू शकिारी एखादी प्रिार संस्था चर्नघाली तर चर्नचश्चतपिे त्यािे स्वार्त करतो 
आचि त्या संस्थेच्या कायासाठी मी माझी सवग शतती लावायला तयार होईर्न. स्वामी राम सवग चवश्वाकचरता 
होते आचि म्हिूर्न आपि सापं्रदाचयक बर्निे ि कीिे आहे. पे्रम, श द्ध पे्रम, याति आम्ही जर्तो. तरी पि या 
चदशरेे्न आपि काही तरी केलेि पाचहजे. स्वामी रामाचं्या र्नावारे्न ज्या चर्नरचर्नराळ्या संस्था काम करीत 
आहेत. त्या सर्ळ्या एका कें द्रीय संघटरे्नखाली एकत्र आिण्यािी आज वळे आली आहे. या चर्नरचर्नराळ्या 
संस्थाचं्यावर कें द्रीय संघटरे्निे चर्नयतं्रि मसिे आवश्यक आहे. सध्या त्या ससं्था चवख रलेल्या आहेत. 
त्याचं्या मालमते्तवर चर्नयतं्रि र्नाही. ही एक माझी सूिर्ना आहे. या दृ्टपीरे्न त म्ही काही प्रयत्र्न करावा मसे 
मला वाटते. 

 
२२ मे १९३१ 

 
हृषीकेशला जातार्ना स्वामीजी आम्हाला म्हिाले, “हे बघा बंधू, त मच्या र् रुजींर्ना आपल्या 

मंतिःकरिामध्ये माझ्याकचरता थोडी जार्ा ठेवायला सारं्ा. प्रत्यक्ष भेटण्यािा प्रश्र्न येत र्नाही. प ढे केव्हातंरी 
आपि प्रत्यक्ष भेटू या. आपल्या मंतिःकरिात आध्याक्त्मक पातळीवर आम्ही भेटत आहोत. 

 
“चदल के आयरे्न में रखी है तसबीरे यार । 
झट से र्रदर्न झ का दे और देख लें . I” 

 
पे्रमाच्या मािसािंी प्रचतमा ही मंतिःकरिाति साठचवलेली मसते. त मिी र्नजर थोडीशी मंतरंर्ाकडे 

वळवा म्हिजे त म्हाला स ंदर वस्तू चदसेल. मशारीतीरे्न मतंिःकरिि आपल्या भेटीिे चठकाि मसते. प्रत्यक्ष 
शरीरारे्न भेटण्यापेक्षा आपि आध्याक्त्मक पातळीवर भेटत जाऊ.” 

 
आर. एस. स्वामीर्नारायि. 

 
❏ ❏ 
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चहप्पररे् 
१५-६-१९३१. 

 
परम पूज्य भर्वत्पाद, 

 
माझ्या र् रंूच्या सारं्ण्यावरूर्न मी हे पत्र आपिास चलहीत आहे. 
 
८ जूर्नच्या स मारास मी येथे येऊर्न पोिलो. माझा सर्ळा प्रवास सहज स खािा झाला. येथे 

आल्यारं्नतर शाळा स रू होण्यापूवी करावयािी प ष्ट्कळ कामे त ंबूर्न बसली होती. माझे र् रुजी आचि त्यािें 
साथीदार चर्नरचर्नराळ्या चवभार्ािंी व्यवस्था करण्यात पूिगपिे र् ंतले होते. त्याम ळे लखर्नौ येथे आपल्यात व 
माझ्यात जी ििा झाली ती ििा त्यारं्ना कळचवण्यात मला वळेि चमळाला र्नाही. तरी थोडतयात एक-दोर्न 
म दे्द त्यारं्ना मी साचंर्तले. एका आठवड्यारं्नतर त्यािें काम संपल्यारं्नतर त्यारं्ना हायसे वाटले व त्यारं्ना वळे 
चमळाला. स्वामीजी, आम्ही आपलेि बधूं मसल्याम ळे आम्ही कट्टर कमगयोग्याच्या म शीत ढाळले जात 
आहोत यात आश्चयग र्नाही. आज सकाळी माझे र् रूजी काही कामासाठी बाहेरर्ावी रे्ले. 

 
आपला 
गुरुभक्त 

 
रात्री स मारे ९-१५ िे स मारास स्वामीजी बाहेरूर्न परत आले. त्यारं्नी आम्ही आलो आहो की काय 

त्यािी िौकशी केली. र् रुभतत जाऊर्न लरे्ि त्याचं्या पाया पडला व त्याचं्या तोंडूर्न उद र्ार चर्नघाले “I am 
so very glad to see you swamiji” (आपली भेट घेतार्ना मला खूप आरं्नद होतोय स्वामीजी) स्वामीर्नी 
चशवो ऽ हं, हचर, ॐ र्नारायि म्हिूर्न त्यािा स्वीकार केला व आत रे्नले. 

 
स्वामीजींच्या प्रथम दशगर्नारे्नि मर्न बरेि प्रसन्न झाले. तेव्हा पूवी उद भचवलेल्या सा्या शकंा क शकंा 

तर र्नाहीशा झाल्या. बैठकीच्या जार्ी आल्यावर स्वामीजींिी मूती पाहता आली. िेह्यावर पूिग आरं्नद 
व्यतत होत होता. तेजिःप जं भाळप्रदेश व प्रखर वैराग्य िटकर्न समजूर्न येत. प्रथमपासूर्नि स्वामीजीचवषयी 
आपलेपिा व पे्रम वाटू लार्ले व तेही एखाद्या ब्याि चदवसाच्या सलर्ीच्या चमत्राशंी ज्या मोकळ्या मर्नारे्न 
बोलाव ेतसे बोलत होते. स्वामीजींिे दशगर्न तर झाले. त्याचं्याचवषयी आदर व पूज्य भाव वाटू लार्ला. पि 
मश्रू आले र्नाहीत. “मर् कसली झाली भेट”. मसे म्हिरू्न र् रुभतताला बरेि वाईट वाटले. पि प र्निः चविार 
आला “मद्याप भेट प ढेि व्हायिी आहे. सध्या र्न सत्या स्थूल देहािंी भाषा िालू आहे. सूक्ष्म देह जेव्हा 
परस्पराशंी बोलू लार्तील तेव्हा खरी भेट होईल.” मसा चविार करूर्न र् रुभतत स्वस्थ बसला.  

 
स्वामीजींर्नी प्रथम पाऊि एक तास स्वतिः चवषयींिी माचहती साचंर्तली. त्यारं्ना संन्यास घेऊर्न ३१ 

वष ेझाली. आपल्याला जे काही चमळाले ते रामाच्या कृपेम ळे. आता स द्धा त्याचं्या हातूर्न घडते ते सारे 
रामाच्या पे्ररिेरे्नि मसा त्यािंा चवश्वास आहे. त्यािंी वृत्ती सहज व उल्हचसत आहे. बोलतार्ना मर्दी लहार्न 
म लाप्रमािे बोलतात. आवाज मत्यतं पे्रमळ पि डौलदार आहे. उंि व भव्य देहय्टपीरे्न त्याचं्या डौलात भर 
पडली आहे. र्नाक सरळ आहे. त्यािंा भर्वा सनं्यास वषे फारि ख लूर्न चदसतो. कायग करीत मसता त्यािें 
सवग लक्ष कामाति मसते. त्यारं्ना स्वस्थ बसलेले कधी पाचहले र्नाही. र् रुभततारे्न एकदा सहज त्यारं्ना 
चविारले. आपि ध्यार्नधारिा करण्यासाठी काही ठराचवक वळे राखूर्न ठेचवला आहे का? तेव्हा त्यारं्नी उत्तर 
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चदले “माझा प्रत्येक क्षि उच्च मशा ध्यार्न धारिेंत जातो.” Every moment is of deep meditation’ त्या 
वळेेिी स्वामीजींिी मवस्था र् रुभतताच्या मतंिःकरिात जशीच्या तशी उमटली आहे. वाटले सनं्याशी व्हाव े
तर र्नारायिस्वामीसारखे व्हाव.े सेवाि सेवा, स्वामीजी म्हिाले. वरवर पाहिा्याला वाटते आम्ही त्या 
भार्नर्डीत पडूर्न जर्ािा व्याप वाढचवतो व चवर्नाकारि उपाधीग्रस्त होऊर्न त्रास करूर्न घेतो. परंत  जेवढ्या 
उपाधी जास्त चततका आमिा आरं्नद द िावतो. जे क्षि त्या लोकारं्ना पूिग द िःखमय वाटतात तेि क्षि 
आमच्या उच्च ब्रह्मारं्नदािे मसतात. जेव्हा आपिि सवग होतो तेव्हा सेवा ही भावर्नाि राहत र्नाही. “मी 
द स्यािी सेवा कधीि केली र्नाही. हे सारे माझे स्वतिःिे काम आहे.” “When I become one with all, 
there is no point of serving humanity. I am serving myself”. स्वामीजींर्नी कमगयोर्ावर स दंर संभाषि 
केले. परंत  संघाला त्यात काही र्नवीर्न वाटिार र्नाही. म्हिूर्न र् रुभतताला चलचहिे बरे वाटत र्नाही. 

 
र् रुभततारे्न संघाचवषयी बरीि माचहती चदली व तो संघाच्या एका जबाबदार व्यततीला व संघाच्या 

तत्त्वाला, रूपाला साजेल मशा पद्धतीरे्न, वृत्तीरे्न चदली. स्वामीजींर्ना जेव्हा येण्यािे चर्नमंत्रि चदले व 
र् रुभतताच्या संघात रामासाठी महर्थर्नश मश्रू ढाळिारे चकती तरी साधू आहेत मसे साचंर्तले. त्यावळेी 
र् रुभतताच्या डोळ्यात मश्रू आले व त्या क्षिीि वाटले आपि र्नारायिस्वामींिे आता खरे दशगर्न घेतले. 

 
स्वामीजींच्या सहवासात बराि काळ रे्ल्यारं्नतर वाटू लार्ले, “आपि आता मजूर्न चकतीतरी र्ो्टपी 

साधायच्या आहेत. आतापयंत संघाचवषयी एक प्रकारिा मचभमार्न व मोठेपिा वाटत मसे. कमगयोर् मूर्थतमतं 
माझ्या संघात आहे. संघाच्या सारखी मंडळी बाहेर पाहाण्यास चमळिार र्नाहीत मशी भावर्ना होती. पि 
स्वामीजींर्ना पाहूर्न ही सारी महंता रे्ली. मर्न मत्यतं लीर्न झाले. पि प र्निःचविार आला माझा संघ मजूर्न 
Secural education (धमातीत चशक्षि) मध्ये मारे् मसेल पि Spiritual development (आध्याक्त्मक 
चवकासामध्ये) र्नारायिस्वामींच्या तोडीिे चकतीतरी माझे बंधू आहेत. आरं्नद हा माझ्या संघाच्या दारी 
लोळतो आहे मसे चविार र् रुभतताच्या डोतयात घोळत होते. 

 
र्नारायिस्वामींर्ना एकदा र् रुभततारें्न प्रश्र्न केला “स्वामीजी आपिास मद्याप रामािी आठवि 

होऊर्न द िःख वाटत मसेल र्नाही?” त्यावर स्वामीजींर्नी आपले दोर्नही हात पसरूर्न उत्तर चदले, “द िःख! ते 
कशाकरीता? राम तर माझ्या भोवतालच्या किाकिातं भरलेला आहे. लीर्न झाला तेव्हा देखील माझ्या 
रे्नत्रावाटे मश्रू आले र्नाहींत आचि आता का? रामाच्या देहावर का मी पे्रम करतो? ज्याच्यावर पे्रम केले ते 
तर माझ्याति आहे. राम र्ंरे्त ब डाला हे कळल्यावर जेव्हा ंपरत त्याच्या चर्नवासस्थार्नाकडे आलो व त्यारं्नी 
मृत्यलूा चदलेले आव्हार्न वािले तेव्हा माझ्यारे्न मश्रू आवरेर्नात! खूप मश्र पात केला व म्हिालो “आता प न्हा 
मसे चलखाि कोिी चलहील का? (Will there be any another who will produce such a sort of 
writing)” हे सारं स्वामीजींिे उद्र्ार ऐकूर्न र् रुभतताला वाटले “र्नारायिस्वामी तर स्वामी रामतीथांिे 
पट्टचशष्ट्य व त्याचं्या मृत्यरेू्न काहीि द िःख वाटू र्नये हे आश्चयग र्नव्हे काय? पि प र्निः चविार आला स्वामीजींर्ना 
वाटते तेि खरे आहे. माझ्या रामािाही देहपतर्नािा काळ केव्हा र्न केव्हा येिारि! मर् र् रुभतत तू तूझ्या 
र् रूच्या देहाकचरता त्याच्या मंतारं्नतर मश्र ूढाळीत बसिार काय? लरे्ि आतूर्न ध्वचर्न चर्नघाला, “जर त झ्या 
र् रूिे भजर्न त झ्या र्नसार्नसातूर्न चभर्नले मसेल तर खास त्याचं्या मरिसमयी त ला द िःख होिार र्नाही. 
त्याच्या मंतसमयी आलेला प्रत्येक ह ंदका त झ्या मवर्नतीिा द्योतक आहे. त झा र् रू ममर आहे. तो त झ्यात 
आहे. जा, त्यािे कायग कर, त्याति त झा मोक्ष आहे. खबरदार मश्रू ढाळशील तर! 
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स्वामी रामतीथांच्या तत्त्वािंा प्रसार करिा्या सवग संस्थािें एकीकरि करूर्न एक मध्यवती संस्था 
चर्नमाि करावी व चतच्यातफे सवग संस्थािें कायग िालाव ेमशी एक आपली योजर्ना मसल्यािे स्वामीजींर्नी 
र् रुभतताला साचंर्तले. त्याचवषयी बोलतार्ना र् रुभतत मोहर्नजवळ म्हिाला, “ही स्वामीजींिी योजर्ना 
व्यवहायग आहे मसे मला वाटत र्नाही. ख द्द माझ्या संघाचवषयीि बोलावयािे झाल्यास, माझ्या संघाइतका 
त्यार् केलेला मर्र आत्मोन्नत झालेला जर एखादा द सरा संघ मर्र व्यतती मसेल तर त्याचं्याशीि आमिे 
ज ळिार. आत्मोन्नतीच्या शवेटच्या पायरीवर बसूर्न एकीकडे स्वतिःिे रूप मवलोकर्न करूर्न ब्रह्मारं्नदात 
तल्लीर्न होऊर्न बेहोषपिे ड लिारा व द सरीकडे जर्ाच्या त फार्न दयेत आरं्नदािा शोध करिा्या व चर्नराशरेे्न 
ग्रस्त झालेल्या जीवारं्ना आशिेा चकरि दाखचविारा सघं सापं्रत भारतात तरी खास र्नाही. माझ्या संघािे 
सहाय य कोिास पाचहजे मसेल तर मट ही “सवगस्वािा त्यार् करा, मरा, चझजा, संपूिग र्न्टप व्हा” मर् पाहा, 
हा संघ आपल्या चवशाल मतंिःकरिात त म्हास जार्ा देईल. माझ्या संघाच्या योग्यतेिा एक र्नारायिस्वामी 
आहे खरा”. 

 
❏ ❏ 

 
ब्रह्मप री 

रचववार, २४/६/३१ 
 
आपि लणमर्न झलू्यापयंत आलो. ब्रह्मप री ५ मलै आहे. आता त्या जारे्िे दशगर्न आपिास घडिार 

र्नाही. मसे चविार येऊर्न बरेि वाईट होते परंत  प ढे जेव्हा कळले की, ही ब्रह्मप री मवघी २ मलैाच्या 
मंतरावर आहे तेव्हा फारि आरं्नद झाला. रस्ता चबकट का मसेर्ना एकदा ब्रह्मप रीला जावयािे व आपल्या 
चपतामहारे्न भजर्न करूर्न भारलेल्या वातारवरिातील हवा एकदा तरी मर्नम राद भोर्ावयािी. त्या चविारारे्न 
चित्तवृत्ती उल्हचसत होत होती व पहाडाच्या मरंुद खबदडीतूर्न जरी िाललो होतो तरी कोित्याही प्रकारिे 
शारीचरक तलेश वाटले र्नाहीत. ब्रह्मप रीस आलो तो एक क टी चदसली. वाटले हीि रामािी झोपडी मसावी. 
मधीरतेरे्न त्या झोपडीकडे रे्लो. आत एक ब्रह्मिारी बसला होता. त्यास पाचहले, बरे वाटेर्ना. बरोबर 
वाटाड्या आिला होता. त्यास चविारले “र्ड्या, स्वामी रामतीथग ह्याि जार्ी राहात होते का?” तो 
म्हिाला. “र्नाही, ‘त्या र्नाल्याच्या पलीकडे एक जार्ा आहे, तेथे ते राहात मसत.” “मर् िल चतकडे” मसे 
म्हिूर्न वाटाड्याचं्या प ढे मी धावलो. मखेर रामाच्या भजर्नाच्या जार्ी आम्ही आलो. झोपडीिा वर्ैरे काहीि 
मार्मूस र्नव्हता. कारि र्ंर्ामातेरे्न आठ वषांपूवी आपल्या प रात ते सवग वाहूर्न रे्नले होते. वाटाड्याला मी 
चविारले, “तू स्वतिः ती झोपडी पाचहली आहेस का?ं” तो म्हिाला, “होय; ही ती झोपडीिी जार्ा”. त्यारे्न 
दाखचवलेल्या जारे्िे दशगर्न घेतले व त्या जार्ी बसलो. तों वृत्ती एकाग्र झाली. डोळे चमटले व देह रे्ला. 
मसा चकती वळे बसलो होतो क िास ठाऊक. आरं्नद खूप होता. इततयात वाटाड्यारे्न जोरारे्न हाक मारली. 
चर्नदे्रतूर्न जारे् व्हाव ेतसें दिकूर्न उठलो. वाटाड्या म्हिाला काय चदवसभर इथेंि बसायिे आहे? “र्नाही” 
मसे त्यास उत्तर देऊर्न उठू लार्लो. पि हालवरे्ना. मर् रामास उदे्दशूर्न आपल्याशीि बोलू लार्लो. “हे 
पाहा राम, त झ्या संघािी त झी र्ाठ घालण्यासाठी आज येथवर आलो. चकती रे लाबं तू येऊर्न बसलास. तू 
म्हिशील तू एकटाि का आलास. पि मी एकटा र्नाही. र् रुभतत म्हिजे संघ, मरे, माझ्यात सारा सघं 
आहे. संघ म्हिजेि मी. मी म्हिजेि संघ. इतका माझ्या संघाशी एकरूप झालो आहे बघ. माझ्या संघाला 
आचशवाद दे. येथे हे वृक्ष आहेत. त्यारं्ना तू चकतीतरी भजरे्न ऐकचवली मसशील, पि त्या वृक्षािें व येथील 
प्राण्यािें काम झाले चदसते. हे सारेि मोक्षास रे्ले का रे? होय तसेि मसले पाचहजे. र्नाहीतर त्यारं्ना सोडूर्न 
तू चहप्परग्याला का आला मसतास? आता मसे कर, तेथे जी झाडे, जे प्रािी, जी हवा, जे जीव, जे मर्न ष्ट्य 
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मसतील त्या सा्यारं्ना मसाि आरं्नद दे. राम! माझ्या सघंासारखा आरं्नद सर्ळ्या जर्ाला केव्हा ंचमळेल रे” 
मसे चविार येत मसता मश्रूिंा आरं्नदि आरं्नद! फार उशीर होऊ लार्ला. रामाच्या जारे्िे स्मरि म्हिरू्न 
मूठभर त्या जारे्िी वाळू घेतली. प र्निः एकवार त्या जारे्वर डोके ठेवले, व हृषीकेशच्या मार्ाला लार्लो. 

 
स्वामीजींर्ना र् रुभततारें्न एकदा चविारले आप R. S. Naryanswami मसे का म्हिवरू्न घेता? तेव्हा ं

त्यारं्नी उत्तर चदले की R. S. हे माझ्या र् रुिे र्नाव आहे व मी ते initial (मज्ञाक्षर) म्हिरू्न लावतो. तेव्हा सहज 
चविार आला आपि सनं्यासाश्रम स्वीकारल्यारं्नतर कोिते र्नाव घ्याव?े पूिारं्नद हे र्नाव चर्नचश्चत मान्य झाले 
आहे. पि र्न सते पूिारं्नद हे र्नाव र्नको. सध्या आपिाला ‘र् रुभतत’ मसे संबोचधतात. पि र् रुभतत 
पूिारं्नदात र् रूिा जरी संबधं आला तरी काका ह्या शब्दािा उठाव येत र्नाही. तेव्हा वाटले आपिास K. 
Purnanand मसे र्नाव मसाव.े K म्हिजे काका! हो हेि र्नाव बरे. 

 
आर्र्ाडी इटारसीहूर्न खाडंव्याला िालली होती. डोतयात य वराजाचवषयी चविार िालले होते. 

य वराज राहतील िंकवा र्नाही त्याबद्दल भवती र्न भवचत िालली होती… एकदा वाटे, राचहला चबिारा तर 
कल्याि होईल त्यािे! प र्निः मसे वाटे, तो राचहला काय मर्र र्न राचहला काय संघाच्या दृ्टपीरे्न ते सारखेि 
आहे. कारि आता त्याच्या हवाली संघ करू र्नये मसे र् रुभतताला वाटते. य वराजािी ही मचर्नचश्चत मवस्था 
खास जाईल. परंत  जरी त्यािी वृत्ती क्स्थर झाली तरी त्याप ढे संघािी जबाबदारी टाकिे र्ैर होईल. परंत  
रामाला य वराज क्स्थर राहील मसे वाटूर्न त्यालाि प र्नश्च सवाचधकार चदला तर केवळ रामािी आज्ञा म्हिूर्न 
मान्य करण्याला र् रुभतत तयार आहे. पि तो एक चशस्तीिा प्रकार म्हिरू्न. त्या आज्ञापालर्नेंत मात्र 
र् रुभतताकडूर्न यक्त्कंचितही कसूर होिार र्नाही. य वराजाच्या ऐवजी इतर कोित्याही भाईला स्थार्न चदले 
तर पूवी य वराजावर जे पे्रम करीत मसे तेि पे्रम र्नवीर्न य वराजावर र् रूभतत करील पि आता र् रुभततािी 
भावर्ना पालटली आहे. आता य वराजािे स्थार्न प रे! रामाला प त्र र्नसतो. सवाचधकार द्या. पि य वराज ह्या 
र्नावाखाली र्नको. एकदा ह्या शब्दािी व त्यामार्ील भावरे्निी चवटंबर्ना झाली ती प रे! ह्याप ढे मसे प्रकार होिे 
संघाच्या कायाच्या दृ्टपीरे्न चहतावह र्नव्हे. 

 
य वराज संघ सोडूर्न रे्ला तर संघािे त्यात र्न कसार्न र्नाही का? र्न कसार्न तर चर्नचश्चत आहे. कारि 

एक स ंदर व्यतती कायमिी म कते. पि मर् संघाला त्याहूर्न स ंदर मशा व्यततीिा सहवास जास्त चदवस 
लाभिार! मर् य वराज जाण्यात संघािा फायदा चक तोटा! आचि र् रुभतत त झी चकती िरै्न आहे पाहा. र् . 
काका पािं वषांत ब्रह्मीभतू होिार मशी त झी व इतरािंी श्रद्धा होती व त्याि श्रदे्धच्या चर्नश्चयावर रामारं्नी 
त ला त्याच्या पश्चात झोपडीत त्याच्या भजर्नाच्या जार्ी त्यास प रूर्न त्या जारे्वर बसूर्न त ला ॐ र्ाण्यािी 
आज्ञा केली होती. आता सारे पारडे उलटे होिार! कारि काका जास्त चदवस राहिार! आता संघ खूप 
प्रबल होिार! कारि य वराजािें वय ते चकती! आता र् रुभतताच्यापूवी काका र्न मरता र् रुभतति र् रुच्या 
पूवी मरिार! वा! खूप मजा आहे ब वा! र् रुभतत आता त झी खरी िैर्न आहे. कारि आता काका राहिार, 
काका राहिार. माझा संघ मसाि आरं्नदारे्न फ लिार! र् रुभतत त्या आरं्नदाच्या प रात मग्र्न मसता शवेटिा 
उच्णछ वास टाकिार आचि मर् काका, त म्ही मला राम मचंदरात भजर्नाच्या जार्ी र्न प रता, त म्ही मला त्या 
जार्ी प रा ज्या जारे्वर र् रुभतताला बसवरू्न ॐ र्ाण्यािी आज्ञा केली होती, पि योर् आला र्नाही आता 
सारे पारडे उलटे होिार. आता त्या जार्ी र् रुभतताच्या शवावर रामाच्या ॐ िे र्ायर्न होिार! त ला जी 
आज्ञा झाली ती रामािी, रामाला व त्यात त झ्या हट्टािी भर! मर् त झा देह त्या पचवत्र जार्ी पडूर्न पचवत्र 
ललका्याच्या साथीत पचवत्र होिार, काका आता र् रुभतत त म्हाला हक्कारे्न, हट्टारे्न चवर्नवीत आहे “सींर्की 
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कर िंशर्ोटी, मासं राधंकर खाव, इस ख्यालू पे बैठकर स स्वर बीर्न बजाव” Oh! Joy! Oh Bliss! Oh 
Nonentity!! (चकती आरं्नद! चकती स ख!) 

 
ॐ! ॐ! ॐ! 

 
❏ ❏ 
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ॐ 
 

र् रुवार 
चम. पौष वद्य. १३ शके १८५३. 

 
आज ५-४५ वाजता संघातील सवग मंडळींर्ना व ऐकिा्या सवग देवारं्ना संध्याकाळच्या योजरे्निी 

आठवि देऊर्न, बरोबर ६ वाजता बाळ्यारें्न चदलेल्या काठीसह बाहेर पडलो. बाहेर येता क्षिीि वाटू 
लार्ले, आज मी चकती तरी देहातूंर्न भजर्न करिार? माझा एक देह वडाच्या झाडाकडे झपझप पावले 
टाकीत िालला आहे. माझा द सरा देह झोपडीत बसूर्न राचहला आहे. माझा चतसरा देह यारे, र्नािू पे्रमारं्नदे 
म्हिूर्न र्नाितो आहे. िौथा “म खे र्ातो र्ीत” म्हिूर्न राऊळ चर्नर्नादूर्न सोडीत आहे, आिखी एका देहातूर्न 
मी “त झ्या दारीिा क तरा” म्हिूर्न आक्रोश करीत आहे. आिखी एक माझा जीव “ये रे ये रे” मसे ओरडत 
तळमळत आहे, कोिी एखादा देह चर्रतया मारीत आहे व एक देह बाळ्यािी काठी घेऊर्न जोरजोरारे्न 
‘हैदोस ध ल्ला’ करीत रार्नारार्नारें्न पळत, र्नाित, उड्या मारीत िालला आहे. रामारं्नद? तूि रडतोस, तूि 
हसतोस, तूि र्नाितोस, तूि तळमळतोस, तू सवग ठायी भरलो म्हितो र्नार्ना रूपे र्नटलो जर्ी ईश्वर होऊर्न 
भरलो, मसे म्हििारा तू त झ्या दारीिा क त्रा म्हिरू्न आक्रोश का करावा? ये रे ये रे म्हिूर्न उत्कंठा धरावी 
ख ळ्या!! ख ळ्या!! ख ळ्या!! मसे म्हित जोरजोरारे्न हसत र्नाित होता. 

 
हातात काठी होती. सभोवार चवस्तृत मदैार्न, आकाशात तारकािें प ंज सभोवार चवस्तीिग झाडी मशा 

स्थळी एकदम उभा राचहलो. वाटलो आपि सा्या चवश्वातील पदाथांर्ना जारे् करण्यासाठी ईश्वरारे्न धाडूर्न 
चदलेले पे्रचषत आहो. व एकदम “ह श्यार जार्ों प्यारे जार्ों” मसे र्स्तवाल्याप्रमािे ओरडत होतो. सारे चवश्व 
माझ्या पायाखाली मसूर्न काठीरे्न सा्यारं्ना मी ख िावीत आहे. “तू आत्मा आहेस” मसे वाटत होते.  

 
एक भतत ये रे ये रे ये रे म्हिूर्न भजर्न करीत होता. त्यािी मवस्था पाचहली. एकदम संघािे स्मरि 

झाले. मचभमार्न वाटला व त म्हाला भतत पाहायिे मसतील तर या माझ्या संघाकडे मसे मोठ्यारे्न ओरडलो. 
 
र् रुवारी सकाळच्या भजर्नातील मवस्था डोळ्यासमोरूर्न मर्दी हालत र्नाही. र् . काकाचं्या प ष्ट्कळ 

मवस्था पाचहल्या, त्यापकैी चकत्येक उच्च मसतील; परंत  त्याहूर्नही सकाळी व्याघ्रिमग पाघंरुर्न बसलेले 
ध्यार्न मतंिःकरिात पूिग चभरू्नर्न रे्ले आहे. इततया लक्षपूवगक; कोितीही मवस्था पाचहली र्नाही. समाधी 
लाविा्या सवांर्नी रारें्रे्न, बसाव.े राम समाधी लावील हे रामाच्या तोंडिे उद र्ार ऐकताि मर्नाला वाईट 
वाटले. मला समाधी लाविे मर्नापासूर्न र्नको वाटत होते. पि प र्निः रामािी इच्णा म्हिूर्न स्वस्थ बसलो. 
भजर्न िालू मसतार्ना डोळ्यारं्ना सारखे बजावीत होतो “डोळ्यारं्नो, घ्या एकदा पाहूर्न हे ध्यार्न! त्या आरं्नदािे 
आकंठ सेवर्न करा. तृप्त हाईपयंत त्यािे दशगर्न घ्या! चफरूर्न एकवार डोळे भरूर्न हे पाहूर्न घ्या! प र्निः ही 
मवस्था पाहाण्यािा योर् येिार र्नाही. भाग्य त मिे, “त म्हाला त्या मवस्था चदसत आहेत तोपयंत मर्नम राद 
त्यािें सेवर्न करा” मसे तेव्हा व हरघडी आतापयंत सारं्त आहे. काका! मला भजर्नात समाधी लाविे खरेि 
र्नको हो! मला भजर्न पाहायिे आहे. प ष्ट्कळ पाहायिे आहे. मला भजर्नही प ष्ट्कळ ऐकाव े वाटते. पि ते 
मश्रूंिे पे्रमळ सर् ि पाचहजे. मी मोठा, माझे काम झाले, आता ख शाल सेवा कर मसे म्हिूर्न माझ्या भजर्नािा 
योर् आिीत र्नाही. पि मला त मच्याि म खातूर्न मजूर्न चकतीतरी र्ीते ऐकावी वाटतात. त म्ही पूवी 
एकतारीवर जसे पे्रमारे्न र्ािे म्हित होता व मी मश्रू ढाळीत होतो तसे प रेपूर मश्रू मला पाचहजेत. मला 
मजूर्न चकतीतरी चशकावयािे आहे. मला उर्ीिि त म्ही पूिग म्हिता व इतरही तसे समजूर्न माझ्या बरोबर 
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कोिताही संघीय भजर्न करीत र्नाही. र्नाही म्हिायला पंपाळरे्न र् रुवारी संध्याकाळी हाक मारूर्न मलख 
चर्नरंजर्निे भस्मिर्थित बैराग्यािे र्नग्र्नावस्थेंत दशगर्न चदले. आतापयंत इतर कोिीही मजबरोबर भजर्न केलेले 
र्नाही. तेव्हा ंत म्हीतरी पे्रमळ भजर्न प ष्ट्कळ करा. र्नाही तर आपल्याला र्नाही िैर्न पडत ब वा. 

 
मी संघातील काही व्यततींकडे पाहातो तर कोिी चर्नष्ठेरे्न, कोिी पे्रमारे्न, कोिी सेवते कोिी 

पाचवत्र्याच्या दृ्टपीरे्न माझ्याहूर्न चकतीतरी उच्च वृत्तीिे आहेत मसे वाटते व मर्नाला सारखी हरह र.. लार्ते. 
ममृतािे स्मरि चदवसातूंर्न चकतीतरी वळेा करतो. मंतिःकरि भरूर्न येथे व मश्रूंिा प्रवाह िालतो. मत्यतं 
कळवळूर्न प्राथगर्ना करतो, “ममृत त झे पाचवत्र्य, पे्रम व शातंी मला दे–त झ्या श द्ध मंतिःकरिारे्न एकदा जरी 
माझे स्मरि झाले तरी आहे त्याहूर्न मरं्नत पटीरे्न जास्त श द्ध होईर्न. देवािे ध्यार्न कराव े वाटले म्हिजे 
संघातील व्यततीचशवाय इतर मूती डोळ्यासमोर येति र्नाहीत. एखादा संघीय आठवावा त्यािी 
मंतिःकरिात स्थापर्न करावी, त्यािे सद र् ि आठवावते. तोि आपला देव मशी भावर्ना करूर्न त्यािी भतती 
भावारे्न मार्नसपूजा बाधंावी. मश्रूंर्नी त्याला न्हाऊ घालाव.े “I am not worth even the dust of your feet” 
मसे म्हिूर्न त्याच्या पायाशी लोळि घ्यावी. माझी सेवा र्ोड करूर्न घे देवा, मशी त्यािी काक ळतीरे्न 
चवर्नविी करावी, हे माझ्या सर् ि भततीिे म ख्य लक्षि आहे. 

 
मशी पूजा भक्ततय तत मंतिःकरिारे्न ब्याि देवािंी मी केली आहे. माझ्या मतंिःकरिात मी काही 

कप्पे केलेले आहेत. एक पे्रमािा, द सरा चर्नष्ठिेा, चतसरा पाचवत्र्यािा, वर्ैरे वर्ैरे. संघािे काही देव एका 
कप्प्यातं. काही द स्या कप्प्यातं मसे देवािें र्ट चर्नरचर्नराळ्या कप्प्यातं घालूर्न ठेवले आहेत. आपिास पे्रम 
पाचहजे वाटले, की उघडतो पे्रमािा कप्पा व आत बसलेल्या मूतीिे दशगर्न घेतो. देवा हृदयमंिकावर तू 
मचधचष्ठत मसतारं्ना मी पे्रमािी चवविंर्ना उर्ीिि का करावी रे! मसे ममृताला चवर्नवरू्न पे्रमाश्रूरं्नी त्याच्या 
मूतीवर मरे्नक वार िंसिर्न करतो व पे्रमरुप होऊर्न पडतो. माझ्या पे्रमाच्या कप्प्यात ममृतारे्न बरीि जार्ा 
व्यापली आहे. त्याति दास, र्नरहर, शकंर, य वराज, धोंडोिंसर्, रंर्र्नाथ, चवर्नायक बोरर्ावं, स्वामी, लोभे, 
पापंाळ, र्ोपाळ वर्ैरे मंडळी आहेत. चर्नष्ठेच्या कप्प्यात प्रम ख स्थार्न चि. चवश्वंभरािे आहे. त्याि कप्प्यात 
मोहर्नला जार्ा चदली आहे. त्या देहाकडूर्न जेव्हा आिायोपासरे्नसंबधंी काही साचंर्तले जाते तेव्हा ते सवग 
चवश्वंभरिेि आहे मशी श द्ध भावर्ना मसते. 

 
त्यार्ाच्या कप्प्यात सारेि संघीय घातले आहेत. तरी पि ते आण्िाचं्या त्यार्ािे जास्त मर्नर्न 

करतो. मलीकडे सेवते धोंडोिंसर् आदशग वाटू लार्ला आहे. त्याच्या सेविें पूजर्न करीत मसतो. सेवपेासूर्न 
मर्न मोकळे झाले की संघीयाचशवाय द सरा मर्नर्नाला चवषयि र्नसतो. मी प ष्ट्कळारं्ना सघंीयाचंवषयी कसे मर्नर्न 
करीत मसतो हे दाखचवले व त म्ही मसे इतके मर्नर्न एखाद्या त मच्या आपल्या आवडत्या संघीयािें करीत 
मसता का? मसे चविारले मसता बह तेकारं्नी र्नाही मसे उत्तर चदले. हाि मी व त म्ही ह्यात भेद आहे. मसे 
मी म्हिालो आचि जर माझी जलद प्रर्ती झाली मसेल त्यात र्नवल काय? मला जो आदर, चर्नष्ठा, पे्रम, 
काकाचंवषयी तोि आदर चर्नष्ठा व पे्रम संघातील सा्या व्यक्ततचवषयी मतंिःकरिपूवगक वाटते. 

 
❏ ❏ 
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दत्तमंचदर 
 
आई, चकतीतरी चदवसारं्नी त ला ह्या र्ोड शब्दारं्नी हाक मारतो आहे र्! त ला र् रु म्हित मसे. र् रु 

माऊली म्हित मसे. देव म्हित मसे. तूि ब्रह्म आहेस ह्या भावरे्नरे्न मरे्नकदा त झे दशगर्न घेतले. पि आई; या 
हाकेसरशी मंतिःकरिात जे पे्रम उिंबळूर्न येते ते मला र्नाही सारं्ता येत! आई, तू देव कशी र् होशील? तू 
ब्रह्म र्नाहीस, तू माझी आई, आई हो, आईि आहेस! मर् हाक मारू र्ना त ला त्या र्नावारे्न “आई! आई! 
आई!!!. 

 
आई मलीकडे मी फार पे्रमळ झालो आहे र्! त झ्या लहार्नलहार्न लेकरावंर की र्नाही फारि फार 

मर्दी त झ्या इतके पे्रम करतो बरं! आज द पारी की र्नाही आई, झोळी सोडूर्न बसलो बरं का! आचि काय 
झाले एकदम तू आठवलीस; तू आिखी तीर्न िार वषांर्नी आम्हाला सोडूर्न जािार मर् आम्ही काय कराव े
र्! मला एकदम त झा लाडका धोंडूिंसर्, दाम्या, लोभे, आठवले, त्यार्ना हाक मारूर्न आिले. माचंडवर 
चवर्नायक समाधी लावरू्न पडला होता. व रड रड रडलो र्! दाम्याला म्हिालो “दाम ब वा काल आपली आई 
येथे आली होती. सकाळीि चतिी भेट झाली आचि बरं का दामू चतिी प्रकृती बरीि स धारली आहे रे! मसा 
आरं्नद झाला म्हिूर्न सारं्,ू दाम ू त ला! व मर्नातं मत्यंत काक ळतीरे्न प्राथगर्ना केली ‘देवा माझ्या आईला 
प ष्ट्कळ प ष्ट्कळ आय ष्ट्य दे मं! ती म्हिते िारि वषात आम्हाला सोडूर्न जािार! देवा हे खरे का रे! धोंडोिंसर् 
आपि देवािे लाडके आहो. देव आपले ऐकतो. त्याला सारं् ूमाझे व त झे आय ष्ट्य घेऊर्न माझ्या आईला दे, 
चतला उदंड आय ष्ट्य दे. मी तू मरूर्न आई चजवतं राहील तर दाम्या, लोभे, सायर्ाव चकतीतरी लहार्न 
भावडंारं्ना दूध पाजवील. मला क ठे रे आरं्नद देता येतो त ला दाम!ू आई तू आिखी चजवतं राहा र्डे! मी त झा 
वडील म लर्ा. माझा हट्ट प रव ूर्नयेस का र् आई. खरंि माझ्याकचरता तू स्वतिःिे मरि मला दे! एवढी सेवा 
माझी घे र्ना! 

 
आई, मला तू स्वामी रामारं्नद म्हितेस र्डे, मला खरि र् फार वाईट वाटत. त झ्या तोंडूर्न बाळ 

मशी हाक सदैव ऐकू येईल त्याचवषयी मर्न मत्यतं काक ळतीला येते र्! आई, मला त झे सारे पे्रम दे! आई, 
त झ्या लेकावर मी त झ्या इतके पे्रम करतो र्! तूि सारं् खरे काय ते पि तसा प्रयत्र्न तरी सदा करतो आहे 
बरं का! आई तू र्ोपाळकृष्ट्ि र्नाहीस, रामतीथग र्नाहीस, काका र्नाहीस, आरं्नदमूर्थत र्नव्हेस, तू आई आहेस, 
आई हो आईि! 

 
आई लेकराला कधी स्वामी रामारं्नद या बसा म्हिते का र्! तू मला बाळ समजतेस र्ना! का र्नाही 

समजत? तसे एकदािे सारं्रू्न तरी टाक! म्हिजे रडत बसेर्न! “आई, आई, आई” करीत! देवा मला र्नसता 
मोठेपिा का रे चदलास! बरं त झी मजी ब वा! 

 
आई, जर्ाप ढे तू मला स्वामी रामारं्नद म्हि. मी त ला र् . आर. एस् . आरं्नदमूती म्हिेर्न. पि हा 

जर्ािा व्यवहार झाला. झोपडीत, भजर्नात तू मला बाळि म्हित जा व मी त ला त्याप ढे आई, त्याखेरीज 
कोित्याही र्नावारे्न हाक मारिार र्नाही. आचि माझ्या भावडंारं्नी मला दादाि म्हिरू्न हाक मारावी मी त्यािंा 
स्वामी रामरं्नद र्नाही. मी झोपडीत त झ्या सनं्यास धमािे चर्नयम माझ्या भावडंाशंी पाळिार र्नाही र्डे. मी 
चकतीतरी वळेा त्याचं्याबरोबर जेवता जेवता घास घेतले आहेत. 
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आई, मी त झ्या सा्या लेकरािें चकती मर्निःपूवगक स्मरि करतो हे त ला त झी सारी लेकरे सारं्तील! 
आज की र्नाही आई, ममृत मला त झ्या माडंीवर घेऊर्न मंर्ाई म्हि रे! मसे म्हित रडत होते! दास माझा 
दास, माझा लाडका दास क ठे आहे मसे मोठ्यारें्न ओरडत, रडत होतो! मोहर्न, मोहर्न, मसा जप करीत 
होतो! व दाम्याला म्हिालो “दाम ू तूझ्या दादाला आज तू खरे पाचहलेस!” आई, त झ्या लेकरावर, 
त झ्याखेरीज माझ्याइतके पे्रम खचित कोिी करीत र्नसेल. आई माझी भावडें मला फारि फार आवडत 
मसतात. आई, खरंि र्, ह्याचं्यावरूर्न ओवाळूर्न जाव,े इतकी र्ोड आहेत र्! आई, मला ह्या त झ्या 
लेकरािंी सेवा करता येईल र्ना? 

 
आई, तू राज्ञी आचि त ला य वराज आहे. त्याच्या हवाली तू राज्य केलेस, परवा र् रुवारच्या मौर्नात 

साचंर्तले माझ्या भावडंारं्ना “बाळारं्नो, य वराजािें स्मरि झाले की संकल्प करीत जा. आईच्या आजे्ञत ज्या 
पे्रमारे्न, चर्नष्ठेरे्न, आदरारे्न वार्तो. त्याि पे्रमारे्न व आदरारे्न य वराजाशी वार्ू” बाळारं्नो माझ्या चवषयी वाटिारे 
पे्रम, चर्नष्ठा, सारी माझ्या य वराजाला द्या! बाळ य वराज उदंड आय ष्ट्यवतं हो! आई, मी त झ्या लेकरािंा दादा 
शोभतो र्ना र्! आई, धाकया भावडंासंाठी वडील भावािा जन्म मसतो र्ना! मर् माझ्या भावडंाचं्या सेवते 
त्याहूर्न जास्त त्यार् मी कोिता करू! देवा! तू क्षीराब्धीत शषेशायी होऊर्न लक्ष्मी समवते ख शालं स खोपभोर् 
घे! म म क्ष  भतत जर्नारे्न. त म्ही ‘चवठ्ठल चवठ्ठल’ म्हिरू्न ख शाल पढंरीिा मार्ग धरा! योग्यार्नों त मिे यज्ञयार्, व 
त्यापासूर्न चमळिारे चर्नवािपि त म्ही स खेरै्नव भोर्ा! माझी आई, माझी पे्रमळ भावडें व माझा दचरद्री भारत 
हाि क्षीराब्धी, हीि पंढरी व हेि चर्नवािपद! 

 
आई, त झ्या पे्रमावािरू्न त झ्या लेकरारं्ना मी कधी काही स द्धा द सरे साचंर्तले र्नाही र्! आई, मी 

खरंि की र्नाही मर्दी, मर्दी श द्ध आहे बरे का. मी त झ्या लेकरारं्ना क रवाळतो, भेटतो, र्नाितो, रडतो, 
चकती चकती तरी र्ो्टपी करतो. सर्ळ्या श द्ध पे्रमारे्न मं! आई, मी कधी कोिाला र्नवीर्न भजर्न सारं्ू लार्लो 
की र्नाही त झे पे्रम सारं्तो. त झ्या चवषयी चर्नष्ठा, आदर पे्रम, वाढचवण्यास चशकचवतो. माझ्याकडे काही घेत 
र्नाहीस म्हिरू्नि आई भजर्नािे एवढे मपूवग सामर्थ्यग मला तू चदलेस! आई, मी जे पे्रम माझ्या लहार्न भावडंावंर 
करतो ते पे्रम सवग भावडंारं्नी परस्परावंर कराव ेमसे मला वाटते व मसे करण्याचवषयी चकतीतरी वळेा मश्रूंर्नी 
चवर्नचवले आहे. पि आई, माझे काही भाऊ माझ्याशीि र्नीट बोलत र्नाहीत–र्नाही. मबोला धरतात, 
चतरस्कार करतात र्! आई, माझ्या सर्ळ्या भावारं्नी मत्यंत पे्रमारे्न वार्ाव े चर्नदार्न मर्नादर तरी र्नसावा 
र्नाही? 

 
आई, मी त ला काही चवशषे कळविार आहे. आई, त झे पे्रम, ध्यार्न, वडे लार्ाव ेम्हिूर्न दीड-दोर्न 

वषापूवी एका भावाला जवळ केले. त्याच्यावर पे्रम, आई! आईप्रमािे केले व त झ्याजवळ आल्यावर, त्याला 
धाकटे भावडं समजूर्न दादा ह्या र्नात्यारे्न पूवीसारखेि उत्कट पे्रम करीत आलो. आई, रे्ल्या उन्हाळ्यात 
लखर्नौला जाण्यासाठी र्नारायिखेडहूर्न चर्नघालो तेव्हापयंत तो ही माझ्यावर चततकेि चर्निःसीम पे्रम करीत 
मसे. पि लखर्नौहूर्न आलो तर सारे बदललेले चदसले. त्याला मी प ष्ट्कळ चवर्नवरू्न पाचहले पि काहीि 
साचंर्तले र्नाही. मला तेव्हा फार द िःख झाले व ते त म्हाला औद ंबराखाली साचंर्तले. त्यािा तेव्हापासूर्न र्नाद 
सोडला. कामाप रते बोलत मसे. प ढे एकंदर त्याच्या वार्ण्यावरूर्न त्याला मर्नादर वाटतो मसे चदसले व 
प ढे चतरस्कारात त्यािे रुपातंर झाले. आई, खरेि र् मी त्याच्या चतरस्कारास पात्र होण्यासारखे काहीि 
केले र्नाही. आई, त झ्या चवषयीिे पे्रम वाढले म्हिजे माझ्याचवषयी कमी व्हाव ेका र्! आई त झ्यावर इतके 
चर्निःसीम पे्रम करूर्न सा्यावर त झ्याइतके पे्रम मी र्नाही का करीत? आई, माझ्याशी र्नको का र् त्यारें्न 
पूवीप्रमािे वार्ायला? पि आई तो माझ्याशी फार फटकूर्न वार्तो र्! आिखी की र्नाही मला फार त्रास 
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होतो र्! पि आई, माझे पे्रम तसेि कायम आहे. आई, भजर्नात रे्नहमी त्यािी आठवि होते व श द्ध पचवत्र 
भावरे्नरे्न मी त झी प्राथगर्ना करतो.” आई, माझ्या मत्यंत आवडत्या भावाला लौकर जवळ कर व माझ्यासारखा 
त्याला आरं्नद दे र्! माझ्यासारखी त्यारें्न झोळी घ्यावी, ब्रह्मिारी रहाव े व सनं्यास घ्यावा! आई, त्याच्या 
झोळीतले त कडे खाल्यावर माझी खरी तृप्ती होईल! आई, त्याला तू सनं्यास देशील र्ना! आई, भजर्नात 
माझ्या स्मरिातूंर्न तो जाति र्नाही. इतर वळेेला त्यािे मला भार्नही र्नसते. 

 
आई, संघातील इतर काही व्यततीप्रमािे मी त्याच्याशी एकरुप झालो आहे. रे्ल्या 

पावसाळ्यापासूर्न त्याच्या मर्नात मजचवषयी जो मर्नादर भाव आला आहे तो जावा म्हिूर्न आदरािं काही 
तरी व्रत कराव े म्हिूर्न तो तेव्हापासूर्न आज आठ मचहरे्न मारुचतरायाच्या दशगर्नासही जात मसतो व 
मर्नोभावारे्न प्राथगर्ना करतो “देवा, माझ्या रंर्र्नाथिे मंतिःकरि श द्ध कर” सकलाचं्या पाया माझे दंडवत. 
आप लाले चित श द्ध करा.” हे िरि मारुचतरायाच्या पायाशी मिूक आठवते. हा चर्नयम र्न ि कता त्यािा हा 
मर्नादर भाव जाऊर्न पूवीसारखा तो वारे्पयंत मी पाळण्यािा चर्नश्चय केला आहे ही र्ो्टप इतर सवांस ठाऊक 
आहे. त लाही ठाऊक मसेल. पि मी होऊर्न आज त ला कळचवली आहे. आई, मी त्याच्याबरोबर प ष्ट्कळ 
भजर्न केले आहे तो माझ्याबरोबर चकती तरी वळेा रडला आहे. मसा प र्निः तो रडेल का? आई, त्याला 
िारं्ला रंर् िढव, म्हिजे तो माझ्याशी र्नीट पे्रमारे्न वारे्ल. आई, मी त्याला केव्हा, प र्निः पूवीसारखे भेटेर्न, 
रडेर्न, मसे वाटते व त्यािी स्मृचत झाली म्हिजे “आई, त्याला पूिग श द्ध कर” मशी काक ळतीरे्न त झी 
चवर्नविी करीत मसतो. 

 
आई, इततयात आजीला जाऊर्न चविारले, “आजी, आईला तू इततया लवकर रे्निार! मर् आमिे 

कसे होईल?” ती म्हिाली “र्नाही बाळ! ती मजूर्न बरीि वष ेजरे्ल” आई मला चकती आरं्नद झाला म्हिरू्न 
सारं्!ू आजी तू फसव ूर्नकोस मं मला. वाटले तर माझे प्राि घे व हे दे माझे आय ष्ट्य माझ्या आईला मसे 
म्हिूर्न खूप मश्रू र्ाळले. आई तू चजवतं मसतारं्ना त झ्या माडंीवर मला शवेटिा चर्निःश्वास टाकता येईल का? 
तू काही म्हि आई मला तसे खास वाटते! 

 
आई, त झ्या पे्रमारे्न वडेावरू्न काही तरी चलहीत बसलो आहे र्! पि की र्नाही आई, मर्दी मंतिःकरि 

खरेख रे उघडे केलेय बघ. त झे र् ि आठवावते व वडेावरू्न जाव.े आई, त्यापेक्षा लेक काय जास्त करिार? 
आई, आई, आई. 

 
त झा बाळ 

(स्वामी रामारं्नद) 
 

म ंबई 
र् रुवार, २७-१०-३२. 

 
“संन्यास घेतल्यानंतरचे काही नवीन अनुभव” 

 
मी जो पोषाख स्वीकारला होता, तो लोकाचं्या मोठ्या आकषगिािा चवषय बर्नला होता. मी 

क ड गवाडीच्या Platform वर चफरत होतो. कोिीतरी ‘महाराज’ मशी हाक मारली व माझं लक्ष चतकडे रे्लं 
लोक मला र्नमस्कार करू लार्ले. 



 
अनुक्रमणिका 

लोक माझ्याकडे मोठ्या आश्चयारे्न पाहात होते. र्ाडीत बसल्यारं्नतर प्रत्येकजि मोठा आचतर्थ्यशील 
वाटला. मला िारं्ली झोप लार्ली. कल्याि स्टेशर्नवर मला म ंबईला जाण्यासाठी र्ाडी बदलायिी होती. 
म्हिूर्न मी मद्रास मेलमधूर्न उतरलो व लोकल Platform कडे िाललो. मी एकटाि होतो. भाई सत्यवार्न 
चतकीट आिण्यासाठी रे्ले होते. पहाटे ५-१५ िी वळे होती. एका बाकावर बसूर्न मी चविारत र्ढूर्न रे्लो. 
माझ्याजवळ कमंडल चशवाय काहीि र्नव्हतं. कोिीतरी मला र्नमस्कार केला आचि ‘चशवो ऽ हम् ’ मसे मी 
म्हिालो. काही क्षिारं्नतर एका पोचलसारें्न मसभ्यपिे मला हटकले तो म्हिाला ‘महाराज बाहेर िलो.’ मी 
त्याच्याशी एक शब्दही बोललो र्नाही. तो मला एक भिरं् संन्याशी आचि चर्नरुद्योर्ी फकीर मसे समजला 
मसला पाचहजे. त्याकचरता त्यारं्नी मला Platform सोडूर्न जाण्यािा ह कूम सोडला. तोि आदेश त्यारं्नी प न्हा 
चदला. मी हललोि र्नाही. तो खूप चिडलेला चदसला. तो माझ्या मंर्ावरही आला मसता. पि चतततयात 
सत्यवार्न तेथे आले. त्यारं्नी आपल्या लष्ट्करी पद्धतीप्रमािे त्या चशपायािी खूप हाजरी घेतली. त्यावळेी त्या 
पोचलसाला क ठेतरी समजले की, ज्या सनं्याश्यािा मपमार्न केला होता तो भिंर् संन्याशी र्नव्हता. मी 
म्हिालो, “परमेश्वराच्या कृपेम ळे मी वािलो”. 

 
Getting down at Dadar (दादरला उतरल्यानंतर) 

 
श्री. प्रधार्नाचं्या वसचतस्थार्नाकडे िाललो होतो. रस्त्यारे्न येिारे लोक र्नमस्कार करीत होते. त्यात 

उत्तर चहन्द स्थार्नातील भय ये लोक जास्त वाटले. चब्हाडी आलो व म ंडर्न करण्यािी इच्णा प्रर्ट केली. 
त्यारं्नी एक Private न्हावी आिला. त्यारं्नी आपल्याजवळिे आसर्न वर्ैरे घातले. थोड्या वळेारे्न मी 
हजामतीसाठी जाऊर्न बसलो… िपापला! त्याला वाटले आज आपल्याला िारं्लाि शक र्न झाला! 
संन्याशीि प्रथम समोर, प्रथम तो बराि घाबरलेला चदसला. पि प ढे कसे तरी चहय या करूर्न म्हिाला, 
“पचहल्यादंा द स्यािंी हजामत करायिी आहे.” मी बरं आहे म्हिूर्न उठलो. सनं्याशािी हजामत प्रथमि 
करिे हे त्याच्या धंद्याच्या दृ्टपीरे्न र्न कसार्नीिे वाटले मसाव ेमसो. थोड्या वळेारे्न त्यारे्न मला बोलाचवले. मी 
समोर बसलो. त्यारं्नी प्रथम दाढी करावयास आरंभ केला. शहराच्या चरवाजाप्रमािे प्रथम त्यारे्न दोर्नही 
बाजूला कट स मारल्या. मी स्वस्थि होतो. प ढे त्यारें्न दाढी केली. दोर्नदा हत्यार चफरवरू्न व्यवक्स्थत काम 
झालेले दाखचवले व ‘आता संपले’ मशा म दे्ररे्न त्यारें्न माझ्याकडे पाचहले. मी म्हिालो ‘कधी संन्याशािी 
हजामत केली र्नाही वाटते!’ र्नाही मसे उत्तर आले. आता त्याला संन्याशाच्या म ंडर्नािे धडे चदल्यावािरू्न 
र्त्यंतर र्नव्हते. मी म कायारे्न माझ्या ओठाकडे बोट केले. चमश्या रे्ल्या तो प र्निः न्हावी थंडि! मरे र्ृहस्था; 
“डोतयािे सवग केस काढ” मसे मी म्हिालो. त्यारे्न उत्तर चदले. “महाराज उभ्या जन्मात सबधं डोतयािी 
हजामत मी केली र्नाही.” त्यारे्न त्याि तीक्ष्ि वस्त्रािा पचहला प्रयोर् आमच्याि डोतयावर झाला! एकदािी 
कशीतरी हजामत सपंचवली व त्या प्रकरिातूर्न चशर सलामत बाहेर आलो. 

 
लखर्नौ 

श क्रवार, २८-१०-१९३२. 
 
संध्याकाळी ७-३५ ला लखर्नौला उतरूर्न मी ८ च्या स मारास रामतीथग लीर्च्या कायालयात 

पोिलो. स्वामीजी बाहेर रे्लेत मसे क िीतरी आम्हाला साचंर्तले. पि स दैवारे्न आम्ही तेथे पोहिल्यारं्नतर 
ते लरे्ि परत आले. मी त्यारं्ना लवरू्न र्नमस्कार केला. ते आमच्याशी हसत मोठ्या आरं्नदारे्न बोलत होते. 
काही प्राथचमक प्रश्र्नोत्तरे झाली. आम्ही कायालयाच्या खोलीत बसलो होतो. त्यारं्नी ‘आरं्नदमूतीʼ कसे 
आहेत मसे मला चविारले तेव्हा आरं्नदमूती हृषीकेशला रचववारी चर्नघिार मसल्यािे साचंर्तले. 
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त्याचं्याबरोबर भर्वार्न व संघािे इतर तीर्न बंधू चर्नघाल्यािे साचंर्तले. झाशंी चजल्ह्यातील एक बधूं 
माझ्याजवळ बसले होते. त्यारं्ना स्वामीजींर्नी आमच्या संघाचवषयी व आरं्नदमतूीचवषयी व त्याचं्या 
पदयाते्रचवषयी माचहती चदली. स्वामीजींर्नी आरं्नदमूती आपल्याला भेटिार आहेत का? मसे चविारले. मी 
म्हिालो, “मथात, पि परत जाण्याच्या वळेी ते भेटतील.” आरं्नदमूतीर्नी त्यारं्ना हृषीकेशच्या ऐवजी 
लखर्नौलाि भेटाव ेमशी स्वामीजींिी इच्णा चदसली. त्यारं्नी भर्वार्नचवषयी िौकशी केली. मी भर्वार्नचवषयी 
सर्ळे काही साचंर्तले पि स्वामीजींिी सेवा करण्यासाठी त्यारं्ना येथेि ठेविार आहेत ही र्ो्टप मात्र 
साचंर्तली र्नाही. रं्नतर ििेिा ओघ स्वामी ॐकारजींच्या चहप्पररे्च्या भेटीकडे वळला. ब्याि चदवसापासूर्न 
त्याचं्या भेटीिे िालले होते. आश्रमाच्या कामातूर्न स टका चमळताि ते चहप्परग्याला येतील मसे मला 
सारं्ण्यात आले. मध्येि आमच्या जेवण्यािी व्यवस्था करण्याकचरता ते आत रे्ले. त्यावळेी मी तेथे 
बसलेल्या झाशंीहूर्न आलेल्या बंधूबरोबर बोलत बसलो. आमिी हकीर्त ऐकूर्न ते फार प्रभाचवत झाले. मी 
त्यारं्ना आरं्नदमूती चवषयी आिखी काही जास्त माचहती चदली. ती ऐकूर्न त्यािें डोळे भरूर्न आले. डोळ्यावाटे 
मश्रू वाहत मसतार्ना ते म्हिाले “तेि राम येथे काम करतात.” 

 
स्वामीजी आतूर्न बाहेर आले. मी प र्निः त्यारं्ना आमच्याकडे मचलकडे िाललेल्या कामािंी माचहती 

चदली. येिेर्ूर या र्ावातील शाळेचवषयी सर्ळी माचहती चदली तेथील दचलत वर्ीयापंकैी धेड जमातीरे्न 
घेतलेल्या शपथािंी कल्पर्ना त्यारं्ना चदली. याते्रवरूर्न परतल्यारं्नतर चहप्परर्ा येथील संस्थेसारखीि आिखी 
एक शकै्षचिक संस्था योग्य चठकाि पाहूर्न उघडण्यािा आरं्नदमतूीिा चविार आहे मसे मी त्यारं्ना साचंर्तले. 
स्वामीजींर्नी त्या कल्परे्निे स्वार्त केले. पि तेथे चशक्षक क ठूर्न चमळतील मशी शकंा व्यतत केली. संघात 
द प्पट संख्येरे्न चशक्षक मसल्याम ळे त्यापैकी मध्या चशक्षकािंी बदली करूर्न चतकडे पाठचवता येईल मसे मी 
त्यारं्ना साचंर्तले. हे ऐकूर्न स्वामीजींिे समाधार्न झाले. 

 
रं्नतर स्वामीजींर्नी आमिा संघ स्वामी रामतीथग लीर्िा सदस्य म्हिरू्न रचजस्टर करण्यासंबधंी 

आम्ही काय चर्निगय घेतला मसेल मसे चविारले. रचजस्रशेर्निी वर्गिी दोर्नश ेभरावी लारे्ल. सध्या आर्थथक 
िििि भासत मसल्याम ळे प ढील वषी रचजस्रेशर्न करूर्न घेऊ मसे मी साचंर्तले. त्यावर ते म्हिाले या 
संस्थारं्ना ऐकमेकाच्या जवळ आिण्यािा हा सध्या एकि मार्ग आहे. एका ससं्थेरे्न आपले काम करीत द स्या 
संस्थेच्या कामावरही देखरेख ठेवली पाचहजे. स्वामीजींर्नी प ढे चविारले “त मिी संस्था चकती वषािी 
आहे?” मी म्हिालो “रे्ल्या दस्याला त्या संस्थेरे्न ११ वष े पूिग केली.” यावळेी स्वामीजी एकदम 
चविारमग्र्न झाले. काही चमचर्नटारं्नतर ते म्हिाले, हे पाहा स्वामीजी, चर्नसर्ग चकती स ंदर रीतीरे्न काम 
कचरतो! त मिा आश्रम स्थापर्न झाल्यारं्नतर एक दोर्न वषाच्या मंतरारे्नि आमच्या लीर्िी स्थापर्ना झाली. 
त्याि स मारास शातंी आश्रमही स्थापर्न झाला. रामि या सर्ळ्यामध्ये काम करीत मसतात. एकाि दैवी 
उपक्रमािी ही चर्नरचर्नराळी कें दे्र आहेत. ही लीर् म्हिजे प्रकाशर्न कें द्र आहे. त मिा संघ शकै्षचिक कायग 
करतो. आचि शातंी आश्रम हे ध्यार्नधारिेिे कें द्र आहे. त्याचं्या या कल्परे्नरे्न मी पूिगपिे भारावरू्न रे्लो. आचि 
मर्नातल्यामर्नात मी स्वामी रामारं्ना आचि त्यािें चशष्ट्य आरं्नदमूती यारं्ना चवर्नम्र मचभवादर्न केले. 

 
मर् स्वामीजींर्नी आमच्या संस्थार्नातील सरकारी चर्नयमाप्रमािे आमिा संघ रचजस्टर करूर्न 

घेण्यासंबधंी चविारले. त्यावळेी मी त्यारं्ना आम्ही मत्यतं चबकट पचरक्स्थतीत कसे काम करीत आहोत यािी 
कल्पर्ना चदली. त्या चवचश्टप पचरक्स्थतीिी आचि तेथील मचधका्याचं्या मर्नोवृत्तीम ळे तेथे काम करिे चकती 
कठीि आहे हे स्प्टप केले. मशा त्हेरे्न आमच्या संघास प्रचसचद्ध देण्यारे्न आमच्या कामाला साह्य होण्याच्या 
ऐवजी तेथील जे िारं्ले कायग िाललेले आहे त्या कायाला हार्नी होण्याच्या शतयता जास्त मसल्यािे त्यारं्ना 



 
अनुक्रमणिका 

समजावरू्न चदले. सरकाररे्न चहप्परर्ा तेथील काम बंद पाडायिे ठरचवले तर त्या क्स्थतीत इतर कें द्रातील 
कायग चबर्नधोकपिे िालू शकेल, चर्नरचर्नराळ्या कें द्रातूंर्न िाललेले कायग चहप्परर्ा येथील संस्थेच्या 
मार्गदशगर्नाच्या खालीि िाललेले आहे. हे जर सरकारला कळले तर सर्ळे कायगि थाबंूर्न जाईल. म्हिूर्न 
सरकारला यािी माचहती चमळू र्नये मशीि आमिी इच्णा आहे. माझा दृच्टपकोि स्वामीजींर्ना पटल्यासारखा 
चदसला. थोड्या वळेारे्न चविार करूर्न ते म्हिाले. त मच्या दृ्टपीकोिातील तर्थ्य मला पटले आहे. आचि 
शवेटी त्यारं्नी मला साचंर्तले “चर्नझाम राज्याच्या सरहद्दी संघािे रचजस्रेशर्न करू र्नये. पि चर्नझामी ससं्थार्न 
आचि चब्रटीश इंचडयाच्या सरहद्दीवरील चब्रटीश म लखात रचजस्टर कराव.े संघािे प्रम ख कायालय तेथे 
राहाव ेआचि चहप्परर्ा आचि चर्नझाम हद्दीतील इतर चठकािी त्यािी कें दे्र िालवावीत.” त्यारं्नी मला प र्निः 
चविारले की, चहप्परग्यापासूर्न चब्रटीश सरहद्द चकती दूर आहे. त्यारं्ना मी साचंर्तले की चब्रटीश सरहद्द थोड्या 
मलैाच्या मंतरावरि आहे. मर् ते म्हिाले माझ्या मते पढंरपूर हे चठकाि आपल्यासाठी योग्य होईल. पचहली 
र्ो्टप मशी की ते के्षत्रािे चठकाि मसल्याम ळे त्याला स्वतिःिे चवशषे पाचवत्र्य आहे. दरवषी लक्षावधी याते्रकरू 
चतथे जातात. या चशवाय तेथे र्नदी काठ आहे. आमिा आश्रम पंढरपूर शहरात स रू र्न करता पढंरप रपासूर्न 
३ मलै मंतरावर र्नदीच्या काठावर स रू करावा मसे त्यार्नी स िचवले. जर चहप्परग्याला ज्या दैवीसेवचे्या 
वृत्तीरे्न काम िालले आहे. त्याि वृत्तीरे्न तेथेही काम िालले तर पंढरप रच्या दशगर्नाला येिारे याते्रकरू या 
आश्रमालाही चर्नचश्चतपिे भेट देतील व आपापल्या परीरे्न आश्रमाला साह्य करतील. “हचरिारला र् रुक ल 
का स्थापर्न झाले हे त म्हाला माचहत आहे का?” मसे त्यारं्नी मला चविारले. लक्षावधी याते्रकरू तेथे जातात. 
आचि त्या याते्रकरंुच्याकडूर्न त्या र् रुक लात दोर्न लाखाचं्या वर देिर्ी चमळते. हे ऐकूर्न त म्हाला आश्चयग 
वाटेल. तसेि त मच्या बाबतीतही घडेल. मसे त्यारं्नी साचंर्तले. एकूि संघािे म ख्य कायालय चहप्परग्याहूर्न 
हलचवण्याच्या चविारारे्न स्वामीजी पूिग भारावरू्न रे्ल्यासारखे चदसले. 

 
संस्थार्नातील िंहदंूच्या द िःखदक्स्थतीचवषयी स्वामीजींर्ना फार कळवळा वाटतो. काही काळारं्नतर 

संघाला त्या कामाकडे लक्ष द्याव ेलारे्ल. चर्नदार्न दहा वष ेसंघाला केवळ श ैक्षचिक कायगि कराव ेलारे्ल 
मसे मी त्यारं्ना साचंर्तले. माझा चविार बरोबर मसल्यािे त्यारं्नी साचंर्तले. त्याि कारिासाठी धारुर येथे 
एक र्नवी संस्था काढण्यािी कल्पर्ना त्यारं्ना आवडली. तेथे चशक्षकािंी काय व्यवस्था करिार मसे त्यारं्नी 
चविारले. संघापकैी काही बधंूंर्ना चशक्षक म्हिूर्न चतकडे पाठचवता येईल मसे मी त्यारं्ना साचंर्तले. ते ऐकूर्न 
त्यारं्ना खूप आरं्नद झाला. ‘स दंर’ ते म्हिाले. 

 
द पारी स्वामीजींर्नी माझा पचरिय मद्रास प्रातंातील स्वामी ब्रह्मारं्नदजींर्ना करूर्न चदला. संन्यासाश्रम 

स्वीकारण्यापूवी ते राजमहेंद्री कॉलेजिे प्रािायग होते. र् रुक लाच्या धतीवर िालवीत मसलेल्या एका 
संस्थेिा मी आधारस्तंभ आहे. मसे माझ्याचवषयी त्यारं्ना साचंर्तले. बंधू आरं्नदमूती त्या आश्रमािे संस्थापक 
आहेत. देशाच्या त्या मार्ासलेल्या भार्ातील जर्नता मन्याय मत्यािाराखाली चिरडली जाते, त्या चठकािी 
आरं्नदमतूीच्या स्वरुपात रामि तेथे काम करीत आहे आचि म्हिाले “देव जर्ासमोर आला! का धन्यता वाटू 
र्नये!” 

 
स्वामीजी आपल्या कामात सारखे मग्र्न होते. आमिे जेवि झाल्यारं्नतर त्यार्नी मला सर्ळा 

गं्रथसंग्रह दाखवला. त्या संग्रहासंबधंी सचवस्तर माचहती चदली. मी जेव्हा ं तो संग्रह पाचहला तेव्हा 
स्वामीजींर्नी त्या संग्रहासाठी चवलक्षि क्टप घेतले मसतील हे कळूर्न आले. त्यार्नी स्वतिःच्याि हस्ताक्षरात 
सवग चलहूर्न ठेवलेले चदसले. सर्ळे कॅटलॉर्, सर्ळी रचजस्टरे त्यारं्नी स्वतिःि चलहूर्न ठेवली होती. मत्यतं 
काटेकोरपिे ते व्यवहार करीत होते. त्यारं्ना एकाि वळेी व्यवस्थापकािी, चर्नरीक्षकािी व हमालािी भचूमका 



 
अनुक्रमणिका 

वठवावी लार्त मसे. त्यारं्नी साचंर्तले स्वतिःच्याि खादं्यावरूर्न प स्तके हलवावी लार्तात. पेयािंी 
व्यवस्था त्यारं्नाि करावी लार्ते. आम्ही त्यारं्ना त्याचं्या कामात मदत केली. ते आपल्या कामात र् ंतले 
मसतार्ना मी त्यारं्ना म्हिालो, “आपि जरा उतरल्यासारखे चदसता” ते म्हिाले “होय” चकत्येक चदवस 
मला भकूि लार्ली र्नाही. सतत िार पाि चदवस मला उपाशीि रहाव ेलार्ले. तरी मी दररोज बारा तास 
काम करू शकलो. शरीर मन्नाचशवाय काम करू शकत मसले तर ती खरी आरं्नदािी र्ो्टप आहे. 

 
स्वामीजींच्या चर्नवासाच्या मर्दी जवळि एक र्रीब शजेारी राहतो. या शजेा्यािा एक र्नातेवाईक 

आजारी होता. तो जवळजवळ बेश द्धावस्थेत होता. स्वामीजी स्वतिः त्याच्याकडे रे्ले आचि त्यार्नी त्यािें 
संपूिग तीस तास त्याच्या श श्र षेत घालचवले. रोग्याचं्या श श्र षेत स्वामीजी खूप चर्नष्ट्िात होते. 

 
सवग चदवसभर ते कामात होते. मी चफरायला रे्लो होतो. संध्याकाळी ६ ला मी परत आलो. त्यावळेी 

काळोख पडला होता. तरी स्वामीजी कामाति होते. मी त्याचं्याबरोबर कायालयात एक तासभर होतो. ते 
तेथील सामार्न मोजत होते. सकाळी ७ पासूर्न ते खूप काम करीत होते. त्यारं्ना एक चमर्नटािी देखील सवड 
चमळाली र्नव्हती. त्यािें काम संपल्यावर मला घेऊर्न ते व्हराडं्यात आले. आपले दोर्नही बाहू लाबंवर 
पसरवीत म्हिाले. “शाबास घोडे, मच्णा काम चकया हे पाहा रामारं्नद. हे शरीर घोड्यासारखे आहे. जेव्हा 
घोडा िारं्ले काम करतो, तेव्हा आपि त्यािी पाठ थोपटली पाचहजे. जेव्हा मी काम करतो त्यावळेी मी त्या 
कामाशी एकरुप होतो. मी कोिती भचूमका वठचवतो यािा मी चविारि करीत र्नाही. िंकवा प ढे माझ्या 
वायाला कोिते काम येईल यािाही मी चविार करीत र्नाही. १९१८ पूवी मी ताबं्यािे र्नािे स द्धा हाताळले 
र्नव्हते िंकवा र्नाण्यािा चवचर्नमय केला र्नव्हता. मी ती भचूमका मर्दी उत्तम रीतीरे्न वठचवली होती त्याि 
पद्धतीरे्न मी जर्भर प्रवास केला. त्यारं्नर सावगजचर्नक काम कराव े लार्ले. आचि संस्था िालवाव्या 
लार्ल्या. फंड र्ोळा करावा लार्ला. मर् मला चर्नयचमतपिे चहशोब ठेवावा लार्ला. मी उत्तम लेखापाल 
ठरलो.” 

 
“रं्नतर मी सेवासचमतीत रे्लो. आचि स्वयसेंवक दल सघंटीत केले. मी उत्तम स्वयसेंवक बर्नलो. 

प ढे मी दलप्रम ख बर्नलो. मी घोड्यािंी लीद, मािसािी चवष्ठा काढली आहे. मी आजा्यािंी श श्र षा केली 
आहे. चवशषेतिः प्लेर् व कॉलरा झालेल्या लोकािंी स द्धा मी स श्र षा केली आहे. आचि मी उत्तम र्नसग ठरलो 
आहे. आता मी व्यापार करतो. त्यातही उत्तम व्यापार उदीम करिारा मसे म्हिवरू्न घेतल पाचहजे. सध्या 
मला कूली (हमाल) म्हिरू्न उत्तम प्रकारे काम करायिे आहे. आतापयंत मी घािेरडा मळका पोषाख 
घातला होता. आता तो काढूर्न ठेवरू्न िारं्ला पोषाख घातला पाचहजे. भगं्याच्या कामाच्या वळेी भगं्यािा 
पोषाख” मसे म्हिरू्न व इकडूर्न चतकडे उड्या मारीत खदखदा हसले. 

 
“ही क्रीडा आहे, खेळ आहे. त म्ही आपल्या वायाला आलेली भचूमका उत्तम रीतीरे्न वठवा आचि 

सोडूर्न द्या बस्स एवढेि.” 
 
ग्वाल्हेरहूर्न आलेल्या एका प्राध्यापकारं्ना स्वामीजींर्नी माझी ओळख करूर्न चदली. ते प्राध्यापक 

स्वामी रामतीथांिी प स्तके चवद्यार्थ्यांर्ना मोफत वाटत आले आहेत. ते प्राध्यापक म्हिजे मर्दी प्रामाचिक, 
साधे व चजज्ञासू व्यक्ततमत्व. 
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रात्री प न्हा माझा पचरिय पजंाबातील जालंदरच्या के. सी. पराशर या र्ृहस्थारं्ना करूर्न चदला. मी 
त्यारं्ना आमच्या आश्रमािी संपूिग माचहती चदली. त्यारं्नी आरं्नदमूतींच्या हृचषकेशच्या याते्रिी बातमी चलहूर्न 
घेतली. त्यारं्ना ती बातमी प्रचसद्ध करायिी होती. मी ती प्रचसद्ध करण्यास मर्न मती चदली. द पारी स्वामीजी 
एक खोली साफ करत होते. त्यारं्नी एक ज र्नी पेटी काढली. त्या पेटीत एक स्टोव्ह आचि स्वयंपाकािी 
भाडंी-क ं डी होती. ते सर्ळे साचहत्य फार घाि कळकट झाले होते. मला रं्नतर मसे कळले की, स्वामी 
र्नारायिस्वामी मद्रास प्रातंात संिार करीत मसता या स्टोव्ह व भाडं्यािा उपयोर् करीत मसत. त्यापकैी 
काही मी स्वामीजींच्या आठविीिे प्रतीक म्हिरू्न माझ्याबरोबर घेतली. माझ्या र्ावी ती जपूर्न ठेवण्यािी 
माझी इच्णा आहे.  

 
सोमवार 

 
मी मर्दी पहाटे उठूर्न सकाळिा कायगक्रम आटोपला. स्र्नार्न करूर्न मी स्वामीजींिे दशगर्न घेतले. 

त्यारं्नी मद्याचप स्र्नार्न केले र्नव्हते. ते सवग वस्तू र्नीट रे्नटतया ठेवीत होते. मी त्याचं्या बाजूला बसलो. त्यावळेी 
ते आपल्या रे्नहमीच्या पे्रममय व चविारमग्र्न मवस्थेत होते ते म्हिाले “हे पाहा रामारं्नदजी, मी हमाला 
(क ली) सारखा काम करतो. मी सर्ळी कामे स्वतिः माझ्या हातारं्नी करतो. साधू लोक येथे येतात व माझी 
टीका करतात आचि म्हितात, ‘हे र्ृहस्थ बर्नले आहेत आचि व्यापारी बर्नले आहते’ हे पाहा, ते मूखग आहेत. 
मी कामािे मवमूल्यर्न करतो की या कामाला प्रचतष्ठा प्राप्त करूर्न देतो. हे यारं्ना समजत र्नाही आचि ते 
समजू शकिारही र्नाहीत. हे पाहा, त मच्या संस्थेतील चवद्यार्थ्यांपकैी क िालाही कामािा चतटकारा वाटता 
कामा र्नये. काम! काम! त्या कामाम ळेि संन्याशािे उदात्तीकरि होते. आजकाल साध  पि भ्र्टप झाले 
आहेत. संन्याशाच्या वस्त्रारं्ना मप्रचतष्ठा प्राप्त झाली आहे. रामारं्नदजी, सवग प्रकारिी कामे करा. त म्ही स्वतिःि 
संडास साफ केले पाचहजेत, मी ते केले आहे. आता स द्धा मी ते करीत आहे. महात्मा र्ाधंीर्नी एक रात्र 
हृषीकेश येथे माझ्याबरोबर काढली. त्यारं्नी मला चविारले होते, “साधू कोि?” मी लरे्ि उत्तर चदले होते 
“जो संडास साफ करतो तो” यारं्नतर त्यारं्नी स्वतिः आपल्या साबरमती आश्रमात सडंास साफ करण्यािे 
काम स रू केले. त्यापूवी आश्रमवासी आळीपाळीरे्न संडास साफ करण्यािे काम करीत होते. 

 
रामतीथग लीर्च्या इमारतीिा प ढिा भार् त्यारं्नी स्वतिः बाधंला, मसे स्वामींर्नी साचंर्तले. 

मजूराबरोबर त्यारं्नी खूप क्टपािे काम केल्यािी माचहती त्यारं्नी चदली. एकदा कमार्नीिे बाधंकाम िालले 
मसता ते खाली पडले व त्याचं्या कपाळाला खोि पडली मसे सारं्रू्न मजूर्नही त्या जखमेिी खूि 
कपाळावर मसल्यािे दाखचवले. ती जखम स द्धा आरं्नदि मसे म्हिूर्न स्वामीजी मर्नापासूर्न हसले.  

 
❏ ❏ 

 
मंुबई-दादर येरे् पोपटलालच्या चाळीत ता. १३ नोव्हेंबर १९३२ रणववार रोजी रात्री ९-३० वाजता 

णदलेल्या व्याख्यानाचे मुदे्द. — 
 
(१) चवषय प्रवशे : वदेातं सोपा आहे/कठीि र्नाही. 
 
(२) भारतीय संस्कृतीिा चवशषे : वृत्ती–सत् 
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(३) भारतीय संस्कृतीिा चवशषे : शरिार्चत–चित् 
 
(४) भारतीय संस्कृतीिा चवशषे : चर्नष्ठा–आरं्नद 
 
(५) From cradle to grave (जन्मापासूर्न मतृ्यूपयंत) : चवधी–मदालसा रािीिी र्ो्टप 
 
(६) आिरिात कसे आिावयािे? 
 
(७) र्नवचवधा भतती; चभन्न मार्ग : िोर व शजेारच्या खोलीतील ममोल संपत्ती. (ज्ञार्न, योर्, 

भतती, कमग) 
 
(८) दास्य भक्तत म्हिजे सेवा. 
 
(९) सवग मार्ांत common ground (Self dedication) (सामान्य भचूमका आप्तसमपगक) 
 
(१०) १९ व्या शतकातील भारतीय धार्थमक चविारंात झालेली मपूवग क्रान्ती :—  
 

(१. ब्रह्मो समाज, २. आयग-समाज, ३. रामकृष्ट्ि-चववकेारं्नद) 
 
The greatest of all the symbol is the man In man we find the highest manifestations of 

the divine potentialities. This worship of Godman is one of the greatest contributions of 
Ramkrishna, Vivekananda in this age. 

 
सवग प्रचतकामंध्ये मर्न ष्ट्य हा सर्ळ्यात मोठा आहे. मर्न ष्ट्यामध्ये सर्ळ्यात जास्त दैचवक शक्ततिा 

आचवष्ट्कार आढळतो. या य र्ामधे मशा दैचव प रुषािंी पूजाही, रामकृष्ट्ि आचि चववकेारं्नदसारख्या चवभतूींिी 
सवांत मोठी देिर्ी आहे.— 

 
(११) सोरटी सोमर्नाथ–लाला लजपतराय 
 
(१२) भावर्नािें साम्राज्य : (वृदंावर्नास जािा्या बाईिी र्ो्टप) 
 
(१३) सवग संबधं मार्नीव आहेत : भावरे्नरे्न मी प त्र, भ्राता, माता, चपता संबधंी आहे. मसे म्हिता येते 

तर मी ईश्वर आहे ही भावर्ना का करू र्नये?  
 
(१४) सेवकािी भचूमका. — 
 

१. आत्म समपगि, 
२. तत्वन्य चित्तश द्धी व चित्तािी एकाग्रता, 
३. चर्नरपेक्ष सेवा. 
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आध्यात्त्मक सेवकाचे णवशेष. — 
 

१. परोपकाराथग सेवा १. ईश्वरसेवा म्हिूर्न सेवा 
२. द स्यािे कल्याि करतो ही भावर्ना २. आत्मोन्नतीिी भावर्ना 

३. द सरा द बळा, मी समथग ही वृत्ती ३. मी द बळा, मी समथग ही वृत्ती 

४. भतूदया-मर्न कंपा ४. ईश पूजा-Who can help God? 
 

समारोप 
 
“I have Severed all my connections My relation is only with thee” 
 

Swami Ramananda Teertha. 
 
मी माझे सवग संबधं तोडले आहेत. माझे र्नाते फतत त झ्याशी आहे. 
 

स्वामी रामारं्नदतीथग. 
 

ॐ ॐ ॐ 
 

काका काका काका 

ममृत ममृत ममृत 

चवश्वंभर चवश्वंभर चवश्वंभर 
य वराज य वराज य वराज 

मोहर्न मोहर्न मोहर्न 

दास दास दास 
 

सेवक संघकी जय!! 
 

❏ ❏ 
(लखर्नौच्या द स्या प्रवासातील खिग) :— 

 
जमा  खिग  

९०८८ ॥ श्री. सतं कराव वकील १०८८ = रेल्व ेचतकीट 
६० पू. र्नारायि स्वामी २३ ॥। मोटार व र्ंर्ा 

५० श्री. रंर्राव मामासाहेब ५ ॥=॥ हमाली 

१० श्री. जेरुरकर ९ । चकरकोळ (पू. श्री. भ स्क टे, वतगमार्न पत्र, 
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हजाम, तार, साबि इत्यादी) 
५ चि. दास   

२१५८८ ॥  १२ ॥।=॥ फराळ, जेवि, Fruits 

  २ ॥–॥ काडग, पाचकटे 
  ८८– खादी चशलाई 

  । ≡ काव व रंर्  

  ॥ ≡ बॅर् 

  १८ = र्ंर्ा 

  ॥ ≡ ॥ आसर्न 

  १८ = Paper–weight 

  .।. चपशवी 
  १७ = १ ग्लोबसेल–सेल 

  १७६ ॥.।  

  ३८ ॥.। चशल्लक 

  २१५८८ ॥.  
 

रामारं्नद. 
 

❏ ❏ 
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मंर्ळवार 
मचश्वर्न वद्य. ११ 

 
आज सकाळी ९-३० च्या स मारास चहप्पररे् सोडले. सोडतार्नािा प्रसंर् संघाच्या डायरीत चलचहला 

आहे. त्यािी येथे प र्नरूतती करीत र्नाही. मंडळी ओढ्याच्या पलीकडील … पयंत पोिावयास आली होती. 
मी मद्याप कोिाशीही चवशषे बोललो र्नव्हतो. फतत य वराजाशंी काही कामासंबधंी बोलिे झाले. र् . 
काकारं्नी माझा हात धरूर्न आपल्याबरोबर िालचवल्याम ळे एक तर इकडे चतकडे जाता येत र्नव्हते. चशवाय 
आपि काय बोलिार? काका येथे आहेति मशा एका मस्प्टप भावरे्नम ळे मर्नाला आपोआपि म ग्धता आली 
होती. वाटत होते संघीय आपिास काय म्हित मसतील. स्वामीजी एखाद्या लहार्न लेकराप्रमािे हसत 
चखदळत मोकळ्या मर्नारे्न बोलायिे; परंत  आज मसें का? पि मी शातंि होतो. आपल्याला बोलायिे आहे. 
प ष्ट्कळ बोलायिे आहे पि ते प्रवासाहूर्न आल्यारं्नतर. मसे एक मर्न सारं्त होते; तर द सरे मर्न चर्नदार्न 
ममृतशी तरी बोल मसे बजावीत होते. र्ाडीत िढण्यािी आज्ञा झाली. मी र्ाडीला हात लावला. 

 
❏ ❏ 
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लखर्नौ 
सोमवार १-१०-३२. 

 
र् . काकािें िरिी 

 
सचवर्नय र्नमस्कार. 

 
काल संध्याकाळी बरोबर ४ वाजता जयंतीच्या समारंभास प्रारंभ झाला. समारभासं मदमासे 

िारशचे्या वर मंडळी उपक्स्थत होती. लखर्नौ शहरातील बह तेक सवग प्रोफेसर, प्रम ख वकील व बॅचरस्टर, 
हेड मास्टर, स चशचक्षत समाज व ४/५ संन्याशी उपक्स्थत होते. पू. र्नारायिस्वामी रं्नतर म्हिाले “The 
cream of lucknow has gathered here” (लखर्नौतील प्रचतचष्ठत लोक इथे जमले आहेत.) प्रथम पू. 
र्नारायि स्वामींर्नी र्धं प ष्ट्पासचहत स्वामी रामतीथांिी पूजा केली व शखंाच्या र्नादात सवांर्नी उभे राहूर्न 
आरती म्हटली. त्यारं्नतर सवांर्ना र्धं लावण्यात आले. ते र्ंध व माझ्या र्ळ्यात घातलेला हार व प्रसाद 
आपिाकंडे धाडीत आहे. 

 
मी भाषि कराव ेिंकवा र्नाही ह्याचवषयी पू. स्वामीजींर्ना चविारले होते तेव्हा ते म्हिाले. “वळे चमळेल 

िंकवा र्नाही क िाला ठाऊक. चर्नमचंत्रतारं्ना प्रथम वळे चदला पाचहजे. ज ळल्यास करता येईल. र्नक्की र्नाही.” 
तेव्हा बोलण्यास ज ळायािे र्नाही. मसेि वाटले होते. सभेत भाषि करिे ज ळो र्न ज ळो आपि आपली 
रामतीथांच्या प ढे हजेरी द्यावी म्हिूर्न स्वामीजींच्या ऑचफसात टारं्लेल्या मोठ्या तसचबरीसमोर द पारी २ 
वाजता भाषि केले होते. बह तेक भाषिािा प्रसंर् येिार र्नाही. मशीि माझी व सत्यवार्नािी भावर्ना होती. 
प्रथम १-३० तास रामवषा मधूर्न भजर्नािी पदे झाली. प्रो. सत्येंद्रर्नाथ रॉय बोलण्यास उठले. ते ब्रह्मी 
समाजािे मर्न यायी आहेत. त्यािें भाषि िंहदीत झाले. त्यारं्ना वततृत्व र्नव्हते. भाषा र्नव्हती. चविारही 
र्नव्हते. रं्नतरिे वतते बॅचरस्टर A. P. Sen हे बोलले; पि पािंि चमचर्नटे; कारि त्यारं्ना ताप आला होता. 
चतसरे वतते चम. म खजी हे मर्न पक्स्थत होते. मध्यंतरी एका वतत्यािे ५/७ चमर्नीटे र्ािे झाले. कारि त्यार्ना 
ताप आला होता ते िालू मसतार्ना स्वामीजी म्हिाले “Now you are to speak, Speak as effectively as 
you can” (आता त म्हालंा बोलायिे आहे; चजततया प्रभावी चरतीरे्न बोलता येईल चततके बोला.) मी होय 
म्हिालो. र्ाण्यारं्नतर पू. स्वामीजींर्नी माझी ओळख सवांर्ना करूर्न चदली. प्रथम आपल्या संस्थेिे स्वरूप 
मत्यंत स ंदरपिे समजावरू्न चदले. त मिी माचहती साचंर्तली. आपिा सा्याचं्या आत्मसमपगिािा र्ौरव 
केला. स्वामीजींच्या तोंडिे उद र्ार ऐकतार्ना फारि धन्यता वाटत होती. रामतीथांर्नी आपली सेवा मान्य 
केली व आचशवाद चदला मसे वाटूर्न मंतिःकरि भरूर्न आले व र्नकळत रे्नत्रातूर्न मश्र ूआले ते कसे तरी प सूर्न 
प्रथम आपले, रं्नतर ममृतिे व चवश्वंभर मोहर्न य वराज यािें व एकंदर संघािे स्मरि करूर्न मर्नात रामतीथग 
र्नारायि स्वामी आरं्नद मरू्थतसेवक संघ यािंा जय जयकार करूर्न मी माझ्या भाषिास आरंभ केला. पंधरा 
चमचर्नटे बोललो. भाषिात आवशे व flow (ओघ) दोन्ही होते. भाषि उत्तम, सवांहूर्न िारं्ले व 
पचरिामकारक झाले. रामतीथांिी सेवा घडली व र् . काकािंी आज्ञा पाळली. म्हिूर्न समाधार्न वाटले. 
भाषिारे्न जमलेल्या मंडळीवर फार पचरिाम झाला. Faizabad िे एक वृद्ध राम पे्रमी र्ृहस्थ मजकडे आले. 
व म्हिाले “Swami you have enlightened me today Now I know what self dedication is I do not 
know how to express my feelings to you.” “स्वामीजी त म्ही आज माझे खूप उद बोधर्न केले. आता 
मला आत्मसमपगि म्हिजे काय हे माहीत झाले. माझ्या भावर्ना कशा व्यतत कराव्या हे कळत र्नाही. मत्यतं 
पे्रमारे्न व सद्र्चदत मंतिःकरिारे्न बोलत होते. ‘फैजाबादला या. तेथील मंडळीर्ना आपल्या उपदेशािा लाभ 
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घडेल’ मसे ते म्हिाले. स्वामीजींर्ना चविारूर्न ते म्हितील तसे करिार आहे. प ष्ट्कळारं्नी पत्ता चटपूर्न घेतला 
आहे. काहींर्नी तर माझ्या भाषिािी प्रत टाईप करूर्न घेण्यािे ठरचवले आहे. तेथील दोर्न प्रोफेसरारं्नी मला 
स्वतंत्र हार म द्दाम घातले. सभेरं्नतर लोक जेव्हा मजकडे माचहती चविारण्याकचरता आले तेव्हा 
सत्यवार्नाकडे मी बोट करीत मसे. मलाहाबादला भाषि करण्यािा प्रसरं् येईल मसे वाटले. 

 
आई, लेकराप्रमािे मी काहीतरी चलहीत आहे. ते सारे त झ्या कौत काकचरता व आशीवादाकचरता 

आहे. आई, त झी सेवा घडली र्ना? त झ्याि पे्ररिेरे्न घडलेली ही सेवा त झ्याि िरिी मपगि आहे. देवा 
मशीि सेवा मरं्नत जन्मी करूर्न घे. 

 
स्वामी रामतीर्थ महाराज की जय 
स्वामी आनंदमूती महाराज की जय 
सेवक संघ की जय 
काका! काका! काका! 

 
ममृत, चवश्वंभर, य वराज , मोहर्न, दास, चवट्ठल, दाम्या, पू. स्वामीजी चर्नघण्यािी र्ो्टप काढली की, 

चवर्नोदारे्न काही तरी बोलूर्न प ढे बोलूि देत र्नाहीत. केव्हा चर्नघिे होते कोिास ठाऊक. स्वामीजी फारि 
फार पे्रमारे्न वार्ले. आपली व माझी ओळख करूर्न देतार्ना त्यारं्ना मत्यंत चजव्हाळा वाटत होता. आपल्या 
प्रवासािे वृत्त इकडील वतगमार्नपत्रात एक-दोर्न चदवसात जाहीर होईल. सवांिे िरिी र्नमस्कार. 

 
रामारं्नद 

 
(ता. क. – माझे भाषि काही वृत्तपत्रातूर्न येिार आहे मसे वाटते.) 

 
ॐ 

 
प िे 

मंर्ळवार, १५-११-३२. 
 

णच. दास ह्यास केलेल्या सूचना. — 
 
(१) चर्नयचमत क स्ती खेळिे व व्यायामासाठी तालमीत जािे. 
 
(२) चवशषे र्ो्टप घडली मर्र पाचहली म्हिजे ती स्मरिवहीत र्नमूद करूर्न ठेविे. 
 
(३) सकाळी दूध घेिे. 
 
(४) वतगमार्नपत्र मधा तास चर्नयचमत वाििे. 
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(५) इचतवृत्तािे सदर पाहूर्न प्रचसद्ध वतत्यािंी व्याख्यारे्न मसल्यास ऐकावयास जरूर जािे. काय 
ऐकले िंकवा आपल्या मर्नात काय चविार आले ते र्नमूद करूर्न ठेविे. 

 
(६) गं्रथ कसा वािावा? 
 
(७) चर्नझाम प्रातंातील चवद्यार्थ्यांिी शतय चततकी जास्त ओळख करूर्न घेिे. 
 
(८) देहू, आळंदी, वार्नवडी, िंििवड, तळेर्ाव, िंसहर्ड, प रंदर, कडेर्ाव, मळवली, 

लोिावळा, खंडाळ्यािा घाट वर्ैरे पाहिे. 
 
(९) आठवड्यािे पत्र इंग्रजीत धाडिे. 
 
(१०) पाश्चात्य स धारिेिा मंमल ज्याच्यावर बसला आहे त्यािें रीचतचरवाज मत्यंत सूक्ष्म रीतीरे्न 

मभ्यासाव.े 
 
(११) दररोज मधा तास भजर्न करिे. 
 
(१२) कॉलेज मधील एखाद्या activity (उपक्रमात) मध्ये भार् घेिे. 
 
(१३) थोडे का होईर्ना पि प न्हा प न्हा वाििे. 
 

❏ ❏ 
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ॐ 
 

णच. दासच्या पुण्याच्या खोलीतल्या काही सूचना. — 
 
(१) र्नको मसलेले घेण्यािी सवय लार्ली की, हव ेमसेलेले चवकण्यािी पाळी आलीि. 
 
(२) चविाराचशवाय उच्चार म्हिजे रे्नमाचशवाय र्ोळी. 
 
(३) द स्यािे दोष पाहू र्नका पि स्वतिःच्या जािीवा ठेवा. 
 
(४) शब्दापेंक्षा कामि मोठ्यारे्न बोलते. 
 
(५) चलचखतमचप ललाटे प्रोक्तझत ं किः समथग. 
 
(६) मचववकेिः परमापदाम्  पदम्  
 
(७) Hate the sin not the sinner पापी मािसािा िेष करू र्नका, पापािा िेश करा. 
 
(८) Compassion for all creatures. सवग प्रािीमात्राचवषयी मर्न कंपा. 
 
(९) The first test of a truly great religion. कोित्याही ख्या श्रेष्ठ धमािी पचहली कसोटी. 
 

श्री 
 
शके १८३८ फाल्र् र्न श क्रवार १२ सोमवार घ. ३६ पळे ४ प ष्ट्य र्नक्षत्र घ. ३९ पळे ४१ स योदयात र्त 

घ. १० पळे ३३ प ष्ट्य र्नक्षत्र तृतीय िरि मध्य र्नाडी देवर्ि ककग  राशी. 
 

जन्म लग्र्न क ं डली चदवसा १० ॥१०॥ वाजत 

 
चि. जर्नादगर्न यािे चटपि 
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ॐ 
 

श क्रवार 
१० मे ३१ 

 
णदनचयेत काय णलहावे? 

 
(१) हातूर्न घडलेल्या वाईट र्ो्टपी, मर्नात आलेली ती पापवासर्ना, वर्ैरे र्नमूद करिे. 
 
(२) त्याचवषयी झालेला पश्चाताप. 
 
(३) सकाळी उठल्याक्षिी ‘मी पचवत्र होिारʼ मसा सकंल्प करिे. 
 
(४) चदवसभर मर्नावर र्नजर राखिे. 
 
(५) आलेले वाईट चविार चटपूर्न ठेविे 
 
(६) रात्री चर्नजण्यापूवी मार्ील चदर्निया वािरू्न पाहािे व त्या चदवसािी चलचहिे. 
 
(७) रात्री चर्नजण्यापूवी ५ चमचर्नटे इतराशंी सभंाषि वज्यग करूर्न श द्ध भावरे्नरे्न देवािे स्मरि 

करिे. 
 
(८) एखाद्या प ण्यवार्न व्यततीिे मर्र चित्रािे मर्र मूतीिे दशगर्न घेिे व ‘त झे पाचवत्र्य मला देʼ 

मशी मंतिःकरिपूवगक चवर्नविी करिे. 
 

❏ ❏ 
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The Seeker after Truth must be humbler than the dust. The world crushes the dust 
under its feet, but the seeker of truth should be so humble him self that the dust could crush 
him. Only then and not till then will he have a glimpse of truth. 

 
(Introduction page ⅩⅫ) 

 
Let hundreds like me perish, but let truth, remain. 
 

(Introduction page ⅩⅫ) 
 
“What is possible for one is possible for all” Ex. 
 

(Introduction page ⅪⅩ) 
 
So long as my acts satisfy my reason and my heart, I must firmly adhere to my original 

conclusions. 
 

(Introduction page ⅩⅩ) 
 
I have not yet found Him, yet I am seeking after Him. I am prepared to sacrifice the 

thing dearest to me in pursuit of this quest. Even if sacrifice demanded my very life, I hope I 
may be prepared for it. 

 
(Introduction page ⅩⅪ) 

 
For it is an unbroken torture to me that I am still so far from Him, who, as I fully know, 

governs every breath of my life and whose off spring I am. I know that it is the evil passions 
within me that keep me far From Him and yet I cannot be away from them. 

 
(Introduction page ⅩⅫⅠ) 

 
“He who would be friends with God, must remain alone, or make the whole world his 

friend”. 
 
Interpretation of pledges has been a fruitful source of strike all the world over. No 

matter how explicit the pledge, People will turn and twist, the text, to suit their own purposes. 
They are to be met from among all classes of society from the rich down to the poor, from the 
prince down to the peasant. Selfishness turns them blind and by the use of the ambiguous 
middle, they deceive themselves and seek to deceive the world and God. Another is to 
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accept the interpretation of the weaker party where there are two interpretation possible. 
Rejection of these two rules gives rise to strife and inequity which are rooted in untruthfulness. 

 
Page 84 (Ⅰ Vol.) 

 
“Experience has taught me that silence is a part of spiritual discipline of a Votary of 

Truth”. 
 
Who that has prided himself on his spiritual strength has not seen it humbled down to 

the dust? 
 

Page 104 (Book Ⅰ) 
 
I experience that help arrives somehow from I know not where. Mind is at the root of 

all sensuality. 
 

Page 106 (Book Ⅰ.) 
 
I believe in the Hindu theory of Guru and his importance in spiritual realisation. I think 

that there is a great deal of truth in the doctrine that true knowledge is impossible without a 
Guru. An imperfect teacher in mundane matters may be tolerable, but not so an imperfect in 
spiritual matters. Only a perfect Gnyani deserves to be enthrowned as Guru. There must, 
therefore, be ceaseless striving after perfection for one gets the Guru that one deserves. 
Infinite striving after perfection is oneʼs right. It is its own reward. Rest is in the hands of God. 

 
Page 130 (Book Ⅰ.) 

 
The heartʼs earnest and pure desire is always fulfilled. In my own experience I have 

often seenthis rule being verified. Service of the poor has been my hearts; desire and it has 
always thrown me amongst the poor and enabled me to identify myself with them. 

 
It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by the 

humiliation of the fellow-beings. 
 
Even differences prove helpful, where, there is tolerance, Charity and Truth. 
 
Service can have no meaning unless one takes pleasure in it. When it is done for show 

or for fear of public opinion, it stunts the man and crushes his spirit service which is rendered 
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without joy, helps neither the servant nor the served. All other pleasure and possessions pale 
into nothingness before service which is rendered in a spirit of joy. 

 
Where a choice has to be made between liberty and learning who will not say that the 

former has to be preferred to the latter. 
 
It became my conviction that procreation and the consequent care of children were 

inconsistent with public service. 
 
Control of the palate is the first essential in the observance of a vow. 
 

Page 311 
 
Fasting is useful when mind co-operates with starving body, that is to say, when it 

cultivates a distaste for the objects that are denied to the body. 
 

Page 313 Vol. Ⅰ (Book Ⅰ.) 
 
His name and His Grace are the last resources of the aspirant after Moksha. 
 

Page 315 (Book Ⅰ.) 
 
Without infinite patience it was impossible to get the people to do any work. 
 

Page 325 (Book Ⅰ.) 
 
Today I think I must be pining for this self purification and Sacrifice. 
 

Page 352 (Book Ⅰ.) 
 
“The voice of the people is the voice of God”. 
 
Service is no mushroom growth. It presupposes a will first and then experience. 
 

*     *     * 
 
After considerable experience with many public institutions which I have managed, it 

has become my firm conviction that it is not good to run public institutions on permanent 
funds. Permanent fund carries in itself the seed of the moral fall of the institution. A public 
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institution means an institution conducted with the approval and from the funds of the public. 
When such institution ceases to have public support, it forfeits its right to exist. Institutions 
maintained on permanent funds are often found to ignore public opinion and are frequently 
responsible for acts contrary to it. In our country we experience this at every step. Some of 
the so-called religious trusts have ceased to render any account. The Trustees have become 
the owners and are responsible to none. I have no doubt that the ideal for the public 
institutions is to live like nature from day to day. 

 
The institution that fails to win the public support has no right to exist as such. The 

subscriptions that an institution annually receives, are a test of its popularity and the honesty 
of its management, and I am of opinion that every institution should submit to that test. 

 
(Ibid. 294 Book Ⅱ) 

 
Up to this time. I had not met with success, because the will had been lacking, 

because I had no faith in myself, no faith in the Grace of God and therefore, my mind had 
been tossed on the boisterous sea of doubt. I realised that in refusing to take a vow, man was 
drawn into temptation and that to be bound by a vow was like a passage from libertinism to a 
real monogamous marriage. I believe in efforts. I do not want to bind myself with vows, is the 
mentality of weakness and betrays a subtle desire for the thing to be avoided or where can 
the difficulty be in making a final decision? I vow to flee from serpent which I know will bite 
me. I do not simply make an effort to flee from him. I know that mere efforts may mean certain 
death. There effort means ignorance of the certain facts that the serpent is bound to kill me. 
The fact, therefore, that I could rest content with an effort only means that I have not yet 
clearly realised the necessity of definite action. But supposing my views are changed in the 
future, then how can I bind myself by a vow? Such a doubt often deters us. But that doubt 
also betrays a lack of clear perception, that a particular thing must be renounced. That is why 
Nishkulanand has sung. 

 
“Renunciation without aversion is not lasting”. 
 
Where therefore, the desire is gone, vow of renunciation is the natural and inevitable 

fruit. 
 

Page 308 & 309 Vol. Ⅱ 
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Vol. Ⅱ 
 
I have known only one way of carrying on missionary work by personal example and 

discussions with searchers for knowledge. 
 

Page 397 Book Ⅱ 
 
For the seeker who would live in fear of God, and who would see Him face to face, 

restraint in diet both as to quantity and quality is as essential as restraint in thought and 
speech. 

 
Page 406 Book Ⅱ 

 
Man and his actions are two distinct things. Whereas a good deed should call forth 

approbation and a wicked deed disapprobation. The doer of the deed, whether good or 
wicked always deserves respect or pity as the case may be ‘Hate the sin and not the sinnerʼ is 
a precept which though easy enough to understand is rarely practised and that is why the 
poison of hatred spreads in the world. 

 
Page 410 Book Ⅱ 

 
Ahimsa is the basis in the search for Truth. I am realising this everyday, the search is 

in vain unless it is founded on Ahimsa as the basis. It is quite proper to resist and attack a 
system. But to resist and attack its author is tantamont to resisting and attacking oneself. For 
we are all tarred with the same brush and are children of one and the same Creator and as 
such the Divine powers within us are infinite. To slight a single human being and to slight 
those divine powers is thus to slight not only that being but with him the whole world. 

 
Page 411 Book Ⅱ 

 
“I have not seen him, neither have known him. I have made the world’s faith in God 

my own and as my faith is ineffaceable, I regard that faith as amounting to experience”. 
 

Page 416 Book Ⅱ 
 
Nothing once begun should be abandoned unless it is proved to be morally wrong. 
 

Page 417 Book Ⅱ 
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“I hold that believers who try to see the same God in others that they see in 
themselves, must be able to live amongst all with sufficient detachment”. 

 
Page 418 Book Ⅱ 

 
“The sole aim of journalism should be service”. 
 

Page 426 Book Ⅱ 
 
“I now realise that a public worker should not make statements of which he has not 

made himself sure”. Above all a Votary of truth must exercise the greatest caution. To a man 
to believe a thing, which he has not fully verified is to compromise with it. 

 
Page 444 Book Ⅱ 

 
“The teaching of Unto This Lastʼ I understood to be— 
 
(1) That the good of the individual is contained in the good of all, 
 
(2) That the lawyerʼs work has the same value as the barberʼs in as much as all have 

the same right of earning their livelihood from their work, 
 
(3) That a life of a labour—that is the life of the tiller of the soil and the handicraftsman 

is worth living. The first of these I know. The second, I have dimly realised. The third had 
never occurred to me. ‘Unto this lastʼ made it as clear as day-light for me that second and the 
third were contained in the first. I arose with the dawn ready to reduce these principles to 
practice”. 

 
Page 446 Book Ⅱ 

 
“I have found in my experience that man makes his plans to be often upset by God, 

but, also I have found that where the ultimate goal is the search of truth, no matter how a 
manʼs plans are frustrated, the issue is never injurious, and is often better than anticipated. 

 
Page 453 

 
*     *     * 
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“My object is only to show that he who would go in for novel experience must begin 
with himself. That leads to a quicker discovery of truth and God always protects the honest 
experimentor”. 

 
Page 458 

 
“True beauty” after all consists in purity of heart. 
 
“One aspiring to serve the humanity with his whole soul cannot do without it 

(Brahmacharya). 
 

Page 470 
 
“Without an unreserved surrender to his grace, complete mastery over thought is 

impossible”. 
 

Page 473 Book Ⅱ 
 
Any number of experiments is too small and no sacrifice is too great for attaining this 

sympathy with nature. 
 

Page 478 Book Ⅱ 
 
“As for me I cannot retract a vow seriously taken for all restrain and whatever prompts 

it is wholesome for man”. 
 
“I have no doubt that all self-denial is good for the soul”. 
 

Page 488 Book 
 
“The concupiscence of the mind cannot be rooted out except by intense self-

examination surrendered to God and lastly grace”. 
 

Page 491 Book Ⅱ 
 
“Where there is no true love between the teacher and the pupil, where delinquency 

had not touched the very being of the teacher and where the pupil has no regard for the 
teacher, fasting is out of place and even harmful”. 
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Page 512 Book Ⅱ 
 

*     *     * 
 
“Where the cause is non-political, one damaged it by giving its a political aspect and 

helped it by keeping it within its non-political limit”. 
 

Page 282 
 
“The dis-interseted service of the people in any sphere ultimately helps the country 

politically”. 
 
“Civility does not mean the mere outward gentleness of speech cultivated for the 

occasion but an inborn gentleness and desire to do the opponent good”. 
 

Vol. Ⅱ, Page 435 
 
“My intense eagerness to take up the Satyagrah fight had created in me a strong 

desire to live, and contended myself with adhering to the letter of my vow only, and sacrifice 
its spirit. For although, I had only the milk of the cow, and the she-buffallo in mind, when I 
took the vow, by natural implication it covered milk of all animals. Nor could it be right for me 
to use milk at all so long I held that milk is not the natural diet of men. yet knowing all this, I 
agreed to take goats milk. The will to live proved stronger than the devotion to truth and for 
once the votary of truth compromised his sacred ideal by his eagerness to take up the 
Satyagrah fight. The memory of this action even now rankles in my breast and fills me with 
remorse and I am constantly thinking how to give up goats milk. But, I cannot yet free myself 
from that subtlest of temptation, the desire to serve which still holds me. My use of goats milk 
troubles me not from the view of diet and Ahimsa, so much as that of True breach of pledge. 
It seems to me that I understand the ideal of truth better than that of Ahimsa and my 
experience tells me that if I let go my hold of truth, I shall never be able to solve the riddle of 
Ahimsa. The ideal of truth requires that vows taken should be fulfilled in the letter as well as in 
the spirit. The soul of my vow by adhering to its outer form only and that is what galls me. But 
inspite of this clear pledge I cannot see my way straight before me. In other words, Perhaps, I 
have not the courage to follow the straight course. Both at bottom mean one and the same 
thing, for doubt is invariably the result of want or weaker faith. “Lord give me faith” is, 
therefore, my prayer day and night. 

 
Page 679, 680 
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My uniform experience, has convinced me that there is no other God than thruth. And 
if every page of these chapters do not proclaim to the reader that the only means for the 
realisation of truth is Ahimsa, I shall deem my pains in writing these chapters to have been in 
vain. And even though my efforts in this behalf may prove fruitless, let the readers know that 
the vehicle and not the great principle is at fault. After all, however sincere my strivings after 
Ahimsa may have been, they have still been imperfect and inadequate. The little fleeting 
glimpes, therefore, that I have been able to have of Truth, can hardly convey an idea of the 
indescribable lustre of truth a million times more intense than that of the sum we daily see with 
our eyes. Infact what I have caught is only the faintest glimpses of that mighty effulgence. But 
this much I can say with assurance that a perfect vision of truth can only follow a complete 
realisation of Ahimsa. 

 
Page 752 

 
To see the universal and all pervading spirit of truth face to face one must be able to 

love the meanest creation as oneself. And a man who aspires after that cannot afford to keep 
out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into field of politics, and 
I can say without the slightest hesitation and yet in all humility, that those who say that religion 
has nothing to do with politics do not know what religion means. 

 
Identification with everything that lives is impossible without self-purification, 

obeservance of the laws of Ahimsa must remain an empty dream. God can never be realised 
by one who is not pure of heart. Self-purification must therefore, mean purification in all the 
walks of life. And purfication being highly infectious, purfication of one self necessarily leads 
to the purification of ones surroundings. 

 
But the path of self-purification is hard and steep. To attain perfect putiry, one has to 

become absolutely passionfree in thought, speech and action, to rise above the opposite 
currents of love and hatred, attachment and repulsion. I know that there is not yet in me that 
triple purity inspite of constant ceaseless striving for it. That is why the worldʼs praise fails to 
move me, indeed it very often stings me. To conquer the subtle pasion seems to me to be 
harder far than the conquest of the physical world by the use of arms. Ever since my return to 
India, I have had the experiences of the dormant passions lying hidden in me. The knowledge 
of them has made me feel humiliated but not defeated. The experiences and experiments 
have sustained me and given me great joy. But, I know that I have still before me difficult path 
to traverse. I must reduce myself to Zero. So long as one does not, of ones own free will, put 
himself last among his fellow creatures, there is no salvation for him, and that is the farthest 
limit of humility. 
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In bidding fare well to the readers for the time being, at any rate I ask him to join with 
me in prayers to the God of Truth that He may grant me the boon of Ahimsa in mind, word 
and deed. 

 
Pages 752, 753, 754 Book Ⅱ 

 
*     *     * 

 
Do you want to achieve oneness with the All? Are you sure, you want to feel the same 

pulse as is felt by the brooke, the gale and the verdure? Do you wish to imbibe the all 
prevading spirits? Then do this. Take some animate object, preferably a human being and try 
to be one with him in mind, word and deed. You must have one heart you must experience all 
the feelings, sentiments and the impulses of that being. Otherwise you are not one with it. As 
the first stage you see there is great diversity in the working of your own heart and that of the 
being which forms the object of your oneness. More than often quite a different vein runs 
through it. How to proceed then, in the face of this contra disposition? That is the question. 
You are brought to a fiasco. There is only one way. You cannot change the object. If you try, 
it refuses to acquiesce. It is the same. Well then, what next? You are to change a little And to 
what extent? To the extent to which you can, ascribe all its sentiments to your own. Let me 
make this more clear by an illustration. There are two persons Rama and Narayan. Rama is a 
beggar and Narayan is a man of lacs. If Narayan wants to be the same as Rama, the easiest 
way for him would be, not to try to bring Rama to his own level of oneness, for that would be 
an impossibility but to throw his all weight to see that he is brought down to the beggary state 
of the other. Equally so on the mental plane. If one were kind and the other cruel, the best 
method would be, if assimilation and identity is at all to be effected for one to give up one’s 
own feelings and to adopt, those of the other. So as to take the sentiments severally and to 
feel them, you can be one with the other. That is a sure step and an unmistakable one for 
those who aspire after self-realisation. 

 
It is easier to be one with inanimate objects than with the animate ones. The former 

have no feelings, no sentiments, therefore, you are simply to purge your own heart of your 
feelings, and are one with them. But when an animate object is to be imbibed, well there is 
double process. You are to forget your own and to take those of the other. A man who has 
realised oneness with an animate object like man, is nearer his own realisation than a man 
who has identified himself with a lifeless thing. 

 
GURUBHAKTA 
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I am writing this of my own experience. I have read the pages of my heart over and 
over again, read them through and through, having gone through all the experiences that can 
possibly lead to self-purification. It is my firm belief based on my own experience that unless I 
try to be one with all the brothers of the Sangh, I cannot simply talk of self-realisation. With 
this sentiment deeply rooted in my heart, I began to be one with the several members of the 
Sangh. I chose one whom I need not say, and him I assimilated, lost my own whatever it was 
the sentiment, the feeling and all that. I found that if that brother had any pain in his mind, the 
same also over took me. If he approached me when he was overwhelmed with sinful 
thoughts, I felt all the great agitation that raged in his heart and without his letting me know 
what was it that ailed him, tears came down my cheeks all at once! That is true oneness with 
the heart, soul and the spirit. I do not know what supernatural and mystic power is working 
the universe. I have dim streaks of that light. Some times I got the view of the great effulgence 
itself. Surely it is there! Whatever it be, on the moral plane, I have never tried to trouble myself 
with it. Simply I know it is there, that is all. I know what I can do, I could, I did. I have realised 
oneness with a great majority of the sanghites. Simply sit in a lonely corner and say you are 
Shanker, Mohan, Amrit, Yuvaraj, Das, Gopal and so many individually, you find you are that. 
That is what I have realised. If this be self realisation, I do not know what it is! That is my own 
stage of development. I can weep and weep and laugh and laugh till the whole universe is 
rent with my laughter! 

 
GURUBHAKTA 

 
I have a thing to exchange. I can exchange it only in one way. Have you any sin? give 

it to me, and I will give you purity instead. You feel cold at heart, give it to me and I will give 
you warmth of my heart in return. Are you distressed at heart; give that to me, and I give you 
joy back! I want sin, woe, misery, distress and all that! I will exchange my purity, love and joy 
for all these! There is what the inner voice ordains me to do! 

 
GURUBHAKTA 

 
I was then hardly a boy of ten. I was standing by the bank of the river Seena in 

company with my father. It was about nine in the morning and the current of the river was 
even and smooth in its flow. My father had seated himself on a rock and was merged into 
something, I knew not, I did not know why for he had brought me there. Alongwith him he 
had brought a few beautiful flowers and some Bilwdal. Rousing from his deep slumber, as I 
then thought it to be, he walked knee-deep into the river and halfnaked bathed. I now 
remember, how widely he was laughing. He called me to him. 
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In approaching him, I could see that he desired to speak to me a few words with his 
arms widely stretched He questioned me “Do you wish to get married?” “No, never!” was 
my instantaneous reply. “How will you conduct yourself through the world? He said “Like a 
Sanyasin begging from door to door” said, I. How now, the words have come so true!  

 
We walked back to the rock again. He lay fully stretched on it. He asked me to take 

the flowers and Bilwadal and offer them to the sacred water of the river. I did so. My father 
was now uttering some words and spoke to me. I could not make out the words. They were 
something like this. 

ॐ ऐम, क्कीम् , सहू सहू क्कीम्  ऐम्  
 
He then told me to repeat these off and on, at intervals whenever I found time “I 

should not repeat them loudly” he cautioned. From that day to the period of my communion 
with the most revered R. S. Anandmurtji, I have been repeatedly chanting to myself the above 
for the most part of the day. 

 
My father was a Sadhu though to no outward appearance. He had been a Sanyasy 

and on the expres order of his preceptor, had again found himself into the fold of a 
householder. I was born after he had renounced the robes of a Sanyasy. Sometimes, I found 
him singing songs of prayer. I could understand the melody but not the sense. Always he 
used to move the fingers of his right hand. I asked him why he did so. He would not answer. 
Some other time, I could mark him surrouded by a few disciples. I did not know what he told 
them. On a few occasion, I foud him practising Pranayam and losing himself into deep 
meditation. All these and much more associated with the name of the father, as a natural 
consequence, could not but have their effect upon my temperament and made easy the path 
to my spiritual progress. Here ends the first part. 

 
A new chapter begins when I entered into an intimate relations with a friend of mine, 

when I was prosecuting the studies of a Highschool course. We spent practically the whole of 
the day in company with each other and talked upon so many varied topics in a child like 
fashion. During vacation, at times we had to keep ourselves away from each other and the 
consequent pangs of separation were more than the pen can describe. More and more we 
were drawn closer together. I now begin to feel the dint of that pure, divine, selfless love. I 
could know and feel it joy. As time rolled on, I began to grow more enchanted with the love of 
a friend, till at last, it seemed as though the two hearts could not be set apart. 

 
*     *     * 
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My friend was intelligent and well figured. The purity of his heart simply baffled me. I 
was a sinner all the while, vulgar, weak minded, ill-tempered and feeble-bodied. Inever felt 
calm and contented at heart. I had no strong convictions. I could easily be led into 
temptations. Intelligent, smart and clever as I was, I found myself in great favour with all the 
staff. Sociable even to a fault-by nature. I was popular among the students. There was 
scarcely if ever, a student who did not know me and hold me in high estimation amongst a lot 
of students numbering about 450. I played pranks, told lies, did many other mischiefs never 
cared to look to the far-off effects. I was now learning in the Ⅴ Standard. Owing to some 
clash with the teacher, my friend removed himself to Haribhai Deokaran Highschool which 
was started that year only. He tried to persuade me to follow suit. But my poverty stared me 
in the face and being unable to defray the expenses of the fees, I had to remain where I was 
much to the great loss of the fondling company of the dearest of the dear. 

 
I could now meet my friend only once a day. Gradually the meetings became rarer and 

the healthful effect of his company upon my mind was lost upon me. Now, I found myself in 
bad company. The boat of my life, without a rudder then was led astray and every moment, 
there were great chances of its dashing against rocks of immorality. From sin to sin, I passed 
and wellnigh sank into not unobjectionable ways. Such was I at my fourteenth. 

 
I knew that I was losing ground when I turned my eyes to the past. I beheld the lovely 

figure of solitary friend of crystaline purity. As I peeped into the future, however, dim it was I 
found myself as pure as he but the present seemed to be greatly abnoxious. I spoke hard 
words. I hurt others feelings, I told lies without number. I frequented cinemas and hotels. I did 
not smoke. On two or three occasions I stole a few annas that were not mine. I never 
committed adultery-God had saved me from that although looking to the company I kept, 
everybody suspected me to be that. 

 
But, I was not yet lost. I know that I was being misled. And this was enough to reform 

me. Every act of sin, however infinitesimal gave me great bitings of the conscience that 
“Tyrant Rod” which brings one to one’s senses and makes man what he is! I know, if I 
continued, the same way. I was doomed. I could realise that I should have to give up that sort 
of living. But, I could not day by day, I lost all appetite for pleasure. The buoyancy and 
freshness of my complexion were gone. I did not eat, nor played nor did anything of the 
studies. I dared not meet my friend. A couple of months passed and we met. He was quite 
unaware of the adverse change that had worked upon me. He spoke as frankly as ever. He 
was so free as before. His innocence made me blush although only for a while! How, I would, 
it had been forever! But alas! that was not to be! 
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Although the bitings of the conscience were very keen. Still they were not strong 
enough to drag me off the path that I had been so for following. I was easily snatched away 
by temptations quit true! There was something which prevented me from being a hopeless 
wreck. The slim figure of my friend always stared me in the face and with thousand apologies, 
I begged to be excused for all the wrong doings that had so far despoiled my heart. Not only 
that, often times, I would hide myself in some solitary hauntings and the opposit sentiments 
were tersely at war. On such occasions, tears would roll down my eyes and with many a sob, 
I would ask myself “Are you worthy of the love of the friend” and to my great anguish, the 
inner voice replied a definite “No”. This vexed me the much. I knew I was a far drawn wretch 
as measured by the standared of my friends purity. “Can, I ever gain that purity”? was the 
only thought that crossed my brain. I realised that it was too unworthy of the friend’s heart. I 
took solitary walks outside the city of Solapur. I lost all hopes of reforming myself. I took 
myself to be lost in the wildearness. I become quite despondent and wished to kill myself. 

 
But this was not to be, I had yet to see many summers and bright ones too! My friend 

came to my rescue. Not knowing the cause of my moodiness but wondering greately at my 
long continued silence, he tried this way and that to make out what ailed me from within. I 
never expressed my sorrow or anguish that was eating my very being. I wished not to take 
away the joy of a friend’s heart. Enough, the woe be unto me! sentimentally though I wished 
to keep his heart unknown to all the mishaps that had entangled me, he over powered me 
with many entreaties, now a sob and then a loving word. But all this could not move me. I 
was as adamant as ever. “Whatever it be he said “know that there is a sincere heart that will 
ever cherish pious hopes for you”, with this he departed. 

 
The struggle became the keener in my heart. My heart oscillated between a true friend 

and bad company. Though bodily far remote, the heart ever kept pace with him. “Why weep 
alone, when there is a heart to share the sorrow. Wake up and seek shelter there”, was what 
invoked me from within. Instantly I went to him and told him that I had lost all the heaviness of 
the heart and joined him in his sweet smiles. 

 
*     *     * 

 
It seemed as though I stood no chance of falling into degenracy once more. I had 

made bold confession of all my sinful acts, words and thoughts to my own conscience, and 
this gave me a great measure of relief and ease to my mind. I thought I had triumphed over all 
evil and was once again as pure as before. But future experience showed that I was yet to 
stand a good trial. 

 
*     *     * 
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The first August, 1920 was a day of universal mourning for all India. All over the country 
a death like silence had passed away. That day witnessed the death of Lokmanya Tilak. 
Never before was my mind so depressed as it was then. I started for my friend. Instinctively 
he was also directing his paces towards mine. We met each other midway. His face was also 
cast down. He said, he felt too uneasy and end had come to me for consolation. He threw 
down his hands round my neck and began to weep. My eyes too floated into an ocean of 
tears of sorrow” Bharat has lost The greatest of her souls”, he said. “Is it not our duty to do 
our little bit for Mother India”?, he asked. I nodded my head in complete agreement. “Look 
here brother, he continued,” The soul of Tilak will not rest at peace unless the youths of the 
country pledge their lives for India’s cause! Let us be truly Bharat in full spirit, and be sworn in 
likewise. “I told my friend that it was a public street where we stood, and desired that we 
should remove to a more remote distance. In the meanwhile we heard that a meeting was 
being held to mourn the death of the great patriot. We attended it. The speech of oneDoctor 
was So sentimental. It moved me to the core. As he was still pouring down his heart in the 
most pathetic manner, with eyes full of tears, I swore a solemn oath within myself that I would 
courtpoverty and dedicate myself entirely for the service of beloved Bharat. 

 
*     *     * 

 
The year was 1921, I had been to Poona for the matriculation examination. My 

companions had watches of their own. Being too poor. I could not afford to have a watch of 
mine own. I had borrowed one from a colleague on the word that I would return it soon after I 
had done with it. The examination being over, we started back for Sholapur. The train was 
running at a high speed. My eyes fell upon wrist watch that was tied to my wrist. I was 
charmed with it. I saw it again and again and every moment I wished it had been mine. I felt a 
sort of natural affinity for it and wished never to part with the same.” “How shall this watch be 
mine” was the only thought that was goading my mind. Immediately a thought flashed into 
my head. I mused, I should say it was lost. I was happy that I had at last found an easy 
solution. But the inner conscience bit me sharp. It cautioned me against the slanderous path 
that I was pacing. It made me alive to the great disservice that I was doing to myself. I knew 
that this step was the first nail into the coffin of my own well being. “Do this not” was the 
clear injunction of the heart. Yet another force and a greater one, drew me into it. I stood 
between two warring elements. I looked this way and that, paused for a while and at last said 
“This watch is mine.” On my reaching Sholapur, I told the person that his watch had been 
stolen away on the junction of Dhond when I had quitted off my seat for easing myself! 

 
*     *     * 
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Man digs his grave with his own teeth. Human nature is all alike. I could not be an 
exception. The trial lasts only for a moment. If he succumbs, he is lost for good. If he 
triumphs, he is thousand times blessed. In the Tug-of-war between virtue and vice, the latter 
had proved the stronger completely over throwing the former, fine sentiments had all been 
thrown over board. Satan had possessed my heart. He threw me into the very vortex of sin. 
Like an unfaltering guide, he carried me right on to the path of vicious immorality. He gave me 
a ready project to conceal my own sinful act. The first lie is pregnant with a thousand ones. 
One sinful act holds a never ending hierarchy of sins. A step to the wrong affects whole of the 
being. I knew it not then. Now to resume the thread of the story. 

 
I had all the while concealed the watch. I never took it out for fear of being checked by 

my friends. But how long should I continue in this manner : Someday or the other I must use 
it. But I wished to prolong the day of the detection as far as I possibly could. I wished to 
transfer the watch to one of my sisters. She then lived at a distance of six or seven stations 
from Sholapur. I wished to remove to her place for some time atleast. I decided to travel by 
the night train. At 1-00 a.m. in the night, I stood on the platform in wait for the train. Through 
mishap the watch stood on the wrist. The train arrived and another friend of mine got down 
from the train and in all naturalness asked me what the time was. I looked to the wrist and 
said it was 1-15 a.m. He went away and I took to my travel. 

 
A couple of days later, I came back to Sholapur, I met my friend daily. I never told him 

about the great mystery centring around the Wrist Watch. I talked to him in the usual familier 
tone. Off times we strayed upon what we would do next. I had been a non-co-operator. We 
knew our courses lay far apart. We would have to join different colleges. But all the same, we 
shall choose the same courses, so that after graduation, we may meet in the same field for 
the service of the motherland. Such was the gist of my friends talk to me. I approved of 
whatever he said and assented to it. Though in wardly, it was more than death to deceive a 
pure soul like that. The academical year began and we departed. I joined the national college 
at Amalner and he was admitted into the Fergusson College, Poona. On my enrty, I joined the 
mdical group of students and informed my friend to that effect. He totally disapproved of it 
and advised me to take up the Arts groups because that was the only course that made easy 
the line of the journalist, the long set ambition of our lives. From the very next day, I changed 
the course to that of B.A. with History Economics and Politics as my principal subjects. 

 
The Diwali vacation dawned and I found myself once more into the loving folds of the 

friend. The days passed away, how, we knew not. It was only a couple of days time for us to 
depart. We were out for an evening walk myself, the friend, the colleague whose watch, I had 
stolen—yes, I do not in the least hesitate to employ the word, because it was a clear theft, 
the friend whom I had met on the Railway Platform that night while passing to my sisters. As 
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we were back from the walk, and were about to separate as the paths lay apart, the 
colleague strongly caught hold of my arm—he was well bodied and a full six feet in height and 
sternly questioned me. “Where is the wrist watch?” I could not look to him in the face. He 
was so terrific. “It is not lost, I know. You are a cheat, a scoundrel. I will kick you here in the 
street”. This was too much for me. I did not know where I stood. All the universe seemed to 
be rising against me. I wished, I were dead to be so greatly humiliated in the eyes of the pure 
hearted friend. I did not want him to know that. I cought the hand of the colleague, took him 
aside and slowly whispered in his ears that I would give him his watch back within a couple of 
days as it was not with me but with my sister. He seemed to be satisfied. Then I took my 
friend with me. I did not desire that he should have any talk with the man. He was greatly 
perplexed with the recent happenings. Curiously enough, he began to level a volley of 
questions at me. I told him that I was greatly disturbed at heart and that I wished to be let 
alone and promised that I would acquaint him with the minutest detail of the matter next 
afternoon. With this we shook hands and went our way. 

 
The very night, I proceeded to my sisters residence and the next day the watch went 

into the possession of its true owner. As promised before, I went to my friend and gave him 
some fictitious account of the whole incident adding one more to the series of sins that were 
already credited to me. I knew I could not satisfy him. I took my leave and started for the 
college. 

 
In due course of time, I reached Amalner, The non-co-operation movement then was 

in full swing. Daily hundreds of volunteers courted imprisonment. Not a day passed when 
some great patriot was not arrested. The spirit of Nationalism seemed to have swept off the 
whole Indian peninsula. Self-denial stood at a high water mark. The Jalianwalla Massacre and 
the Rowaltt Act had stirred the hearts of the people. Their indignation ran high. The insult 
offered to the Calipha was too bitter a pill for Moslems to swallow. The clarion call of 
Mahatma Gandhi carried home to the peoples mind the sole duty that lay before them. In 
unmistakable terms, Mahatmaji enunciated the prime necessity of cultivating the spirit of non-
violence in thought, word and deed. Self purification was the soul of his doctrine. He 
propagated his principles through “Young India”. I was a regular reader of the paper. I went 
through every word of it. I imbibed the zeal, the spirit, the sincere tone and above all, the 
straight forward and simple heart of the writer. I was touched with his feelings. I made his 
spirit mine own. The whole college atmosphere was full of talks of nationalism. Everybody 
talked and discussed about the movement. In students’ debate the same was dealt with. I 
happened to be the Chief spokesman. My speech was so fiery. It moved all the students and 
made a lasting impression on the mind of the Chairman, Shri J. G. Gune, the Principal then 
(now Swami Kuvalayanad). The sincerity of the tone could not be challanged. I was now a 
leader among the students. Every matter concerning them was referred to me. They reposed 
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the fullest confidence in me. I served them to the best of my ability, and when the onerous 
duty of the day was over, and everybody lay asleep for the rest. I kept wide awake. With the 
left arm supporting the head on the left side. I sat at my desk and thought and thought so 
deeply of mine own condition of the heart. I knew what a great sinner I had been; I had 
cheated myself. I had cheated the Creator. Nay, I had cheated the friend, that innocent soul : 
I could not bear all this, I repented a thousand times for what I had done. I wept andwept and 
passed nights after night in tears. Self purification seemed to be the sole purpose in life. 
“How, can I attain that?” I carried on deep introspetion. I searched myself through and 
through. The force of repentance was so great. I had revolutionised the whole being. “I must 
be all pure and innocent.” Purity, cryataline purity, innocence of purity, that was the only 
word the heart could receive. I threw heart and soul in making this purity mine own. As I sat at 
my desk, the first darshan, to the minds vision was the slim figure of the friend at a distance. 
He was angry with me. He had come to know all my sinful acts and purpose and never 
dropped me a single line. I kenw that he was so justified in this. I sat at the desk as I have 
said, gave full expression to my feelings, left myself quite loose, the heart flew at will. I wrote 
and recorded, the feelings. I remembered the past and repented, wept again and again. 
There seemed to be no hope without purity. Next, I could view the touching, the sincere heart 
of the Mahatmaji with eyes full of tears I could think and tink and hope to be worthy of him. 
Mother Bharat’s love ran deep through my veins and for hours together, I wept and wept. 
One night the professor of psychology entered the room while I was thus musing within 
myself. He was standing behind me for full six hours. I knew it not. I was all the while 
weeping. It was about dawn when he touched my shoulder and spoke in the softest words 
“brother, get up, what makes you weep.” I could not be brought into a consciousness. He 
spoke in louder voice and I came to myself. I startled at his sight and without letting him know 
anything, kept the writing inside the desk, locked it cerefully and with an assumed jolliness 
walked with him outside the room. He asked me again and I told him that I was thinking how 
best I could serve the country. 

 
I wrote the diary daily. first of all I recollected the past events of my life that had 

brought me so down and with the utmost sincerity of heart, repented for the same. Then I 
introspected myself I recaptiulated and analysed the thoughts and actions of the day. I 
counted the sinful thoughts words and deed. All through the day, I kept a careful watch over 
myself, recorded all this in my diary. Then came my loving sentiments for Bharat. I put them 
down too on paper. And lastly, I solemnly recorded the purity of hearts and the spirit of self-
dedication. I continued doing this for a period of four years. The records are no more with me 
as they were burnt in my long continued illness at poona in the year 1927. 

 
I have already said that I had received no letters from my friend. I know the cause of 

his long continued silence. I felt very deeply hurt at heart. Every day I waited for the postman. 



 
अनुक्रमणिका 

But was disappointed. I lost all hopes of hearing from him. My whole being was upset. I could 
not sleep, nor study nor converse. I grew worried and sick of life. All the same, I did not wish 
to put an end to my life. At last I made up my mind to lay bare the whole heart before him. 
One night it was 10 days to Sankrant. I took pen and paper and began to write. I told him how 
sinful I was and made him known all the true details of the watch incident. In moving terms, 
they were so pathetic. I wrote to him how sincerely this wicked heart loved him? With 
apologies, resolved that one day surely, I would be all pure and quite worthy of him. Till then I 
would not see him. If it were not possible, in this life, in the next at least I would meet him 
thus. The letter was the turning point in my life. 

 
*     *     * 

 
Nature works through ways unknown. The inner force of the heart is beyond human 

understanding. The unseen hand is all the while on the alert. The same night, the same hour, 
the friend also was sitting in his room, wide awake and was weeping and weeping for the 
harsh conduct toward me. He passed two nights thus and the third day, in the afternoon as 
he was about to write the letter, mine own fell into his hands. How eagerly he opened it and 
how wet his eyes were to go through it and in what loving manner he wrote to me I cannot 
relate. Enough to say, I received the reply on the Sankrant day in which he said it was a true 
Sankramana in our lives. Since then I have been all pure.  

 
Throughout my student life I had entailed the most rigorous hardships due to extreme 

poverty. Though my guardians were well to do, I could not be sponsored by their money. My 
elder brother could barely maintain himself. I was a free student all the while. In the High 
School Career, I had sometimes to act as a boy in the mess to earn my bread. I remember my 
first entry into the college. I had a grand sum of Rs. 5—6—0 in my pocket then! For three 
hours every day I worked as a clerk in the college Library for which I got Rs. 15 per month. I 
got Rs. 10 from my brother. The remaining portion was met by a room companion of mine out 
of sheer love for me. The first year passed thus. At the end of the year I had a balance of Rs. 
10 to my debit and I had to produce the securities of two eminent gentlemen from sholapur 
before leaving the premises of the College for the summer vacation. To meet this, I served for 
two months. The second year went harder for me. My guardian could no more spend any 
sum on my account. In fact there was hardly, if any blood relation between us. They never 
loved me though they were proud of my progress. The free studentship was cutshort by half 
as I had opposed the authorities in certain respect in the year previous. I got Rs. 10 per month 
from my father. I left the hostels and quitted off the mess. In a secluded field which lay 2 miles 
distant, I lived alone in a half-broken bungalow. I was all to myself. A field, a well, and the 
cattle were all whose company I could seek. I used to visit the house of a Gujrathi lady who 
gave me two roties and a little dal or sag everytime and charged me Rs. 2 for the same. 
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These were the happiest days of the life. I passed my time just like a recluse. I had no 
dhotis to wear. I had one torn shirt. It was so torn that I could hardly wear it. I had one nicker. 
Someone gave me the writing materials. With all these great hardships, my health was 
abnormally beautiful. There was reddish pink on the face and a well-marked lustrous flash on 
the forehead. It was so surprising to see the principal surprised at this brightness in my face in 
spite of the utter poverty. Had he but turned a single page of my diary he would have surely 
found out the reason. It was the genuine purity of heart within that showed itself on the 
forehead. The contentment of heart knew no bounds. I was all the while calm, serene, jolly 
and thoughtful. My own individuality was on increase. I developed and developed immensely. 
I spent my time in thoughts of my purity. 

 
*     *     * 

 
Now to hurry over the remaining protion of life till my entry into the Sevak Sangha. I 

graduated myself from Tilak Maha Vidyalaya in the year 1925, stood first securing 76 per cent 
of the total number of marks, was appointed, the fellow for a period of two years and wrote a 
thesis for M.A. In February 1926, I joined the Servants of India Society, worked as an Asst. to 
Mr. N. M. Joshi who trained me so efficiently in the spirit of service and hard work, and after 
falling ill, recovered and after spending about 9 months at Sholapur for convalscence found 
myself here at Hipperge on 9th June 1929. 

 
To summarise briefly, I had received as a parental legacy the spirituality of a high order 

in pregnancy which lay in wait for the occasion for birth. Selfless devotion of love throbbed in 
my nerves—all credit to my friend. As a result of deep heart searchings I was as pure as any 
thing. Poverty was my pastime and constant application and hard labour were a routine in my 
life. Renunciation was a matter of course. Sincerity was beyond doubt. I was an organiser of 
a high order. I was also an orator. I could successfully address audiences numbering several 
thousand, I had not mis-spent a single moment of my life. I took all advantage of a lonely life 
and liked seclusion the most. I was always given to thinking. Being shy I spoke not of my own 
virtues. Even to day that remains my chief virtue. This is so deep rooted in me that people 
take me to be ignorant of the matter under discussion as I do not deliver goods this way or 
that. Divine love, crystaline purity, reckless self abnegation, a free spirit of service and a strict 
discipline for myself—such was Mr. V. B. Khedgikar when he came here at Hippergi.  

 
*     *     * 

 
Strange though it may seem, the very first sight of the Institution enamoured my heart. 

I made it my own. I readily told the superintendent that I would look to the internal 
management and that be should solely mind the outside propaganda.  
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There was something enervating in the atmosphere. I observed everything very 
minutely and used utmost scrutiny. I had always had a fascination for students and I had ever 
longed for their innocent joy. Even working as a labourite, I felt, I was not myself. Something 
was missing. It was the roseal bond of the lads, the very appearance of the flowers in bloom 
enslaved my heart and I resolved to stay here for good, if circumstances so permitted me. 

 
I knew that the institution was of a truly national type. I had not seen its rival here-to-

fore. It was booming with sincerity. I thought I could best serve myself here. I had never any 
desire for name and fame. I wanted a lonely place to pass the remainder of my life and this I 
found here. 

 
My heart was throbbing with the love of Bharat. Even today, streams of tears roll 

down my cheeks at the very idea of the Mother-Country. For me, it has got a panaroma of 
fascination around it. Mahatmaji has played a great role in working me out to my National 
being. It was the birthday anniversary of Mahatma Gandhi. On my word, the students had 
observed a fast, I had already settled to speak to them severally and collectively also. From 
morning, I met each student and asked him whether he Thought himself all pure and if not, 
what he meant to do to gain it. I told that they should practise self introspection. But, I was 
not satisfied with that. The superintendent who was absent then had told me to speak to 
some selected few whom he would direct to listen to me.  

 
It was noon when Mahant—this name I knew later on, came to me and asked me to 

follow him. He went to the stream nearby. I saw two mango trees. I got down the stream. 
There were about thirty lads. They were washing their feet. I too did so. The Mahant then led 
me to the Audumbar tree. He said, it was very sacred place that they sometimes visited. I 
bent low my head in deep reverence and ready obeisance and prostrated myself before it. He 
asked me if I would sit there and speak. The place was dirty and I preferred to take seat under 
the mango tree. The lads sat in two rows to the left and right. I was very deep in thought that 
day. I spoke to them for more than an hour and opened my heart before them without 
reserve. What effect I could make on these high souled persons is more than I can say. But 
from what I could gather they seemed to be convinced of the sincerity of my heart and were 
willing to meet my point of view. I had begged of them to keep a strict vigil over the workings 
of their heart and make it all pure as one could not serve without rendering oneself purged of 
all the filth substance. After I had finished as was their custom, they came and wished to have 
a darshan. I had always thought myself too unworthy to be so elevated as that. I never 
allowed anyone to touch my feet. When I saw them desirous of touching my feet, I ran aside 
and with folded hands most humbly begged them that they should have darshan of Kaka—
their pet name and not me. I was yet an innocent child and had to learn many things. 
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There are two guiding principles of my life. They have gone a great way in bringing me 
to this stage of development I may not say, that they would equally benefit the readers, but 
benefited me they have to a very great extent. The first is that I never look into matter with 
which I have nothing to do. I do not at all concern myself with that which does not concern 
me ‘Let alone’, is the essential form of my conduct. As such I have no pre-conceived 
sentiments. I have no bias for anything that I have not theroughly seen. Secondly, I have 
never opposed, the world and its ways. I have never entered into variable warfares. I have 
always allowed the work to have its way and I mine own. I have never cared to convince the 
world of my own convictions. In all loneliness, quite to myself, I have practised principles that 
ran to my heart and whenever anyone questioned, then I passed a silent show. I never carry 
on debates, discussions. I depend more upon the sincerity of heart and honesty of purpose 
and the strength of devotion than upon cold logic and intellect to understand and exchange 
the feeling of the heart. Heart I prise the most though intellect is not a negligible factor in me. 

 
My first meeting with him was at Sholapur in my own room, when I was acting as the 

Secretary of the Textile Labour Union there. He invited me for the Annual Social Gathering of 
the school and with all the formality becoming a labour leader, I assented knowing fully well 
that I would not be spared to be there. It was the meeting of the two unknown persons 
containing in its woomb, the Cherished Union of the two. We had met on the earthly plane, 
never dreaming that one day it was to materialise into a spriritual one. 

 
Next, I met him in the official relation. He the superintendent and I the teacher and 

then the Headmaster. I was frank, sincere and honest in purpose and action. He seemed to 
be more so. I was greatly touched with the lonely soul, that was spendidly working so 
unaided. The very moment I resolved to offer my self entirely to the cause espoused by it. I 
made his cause mine own and began to serve with all the faithfulness of a sincere colleague 
and a friend. 

 
A little reflection over the inner feelings is worth noting at this stage. Even now, they 

stand before me as fresh as ever. I had heard that there was a discordent note about the Ex-
Headmaster, and that differences had arisen between him and the Superintendent. He had to 
resign his post and the personal grudge went so far that he did not hesitate to compromise 
the interests of the institution itself. I knew this before I accepted the office of the 
Headmaster. I had chalked out to myself my own line of action. “If you agree to, well and 
good. If not, work wholeheartedly in matters of agreement and do not trouble yourself with 
the rest.” Moreover in lines of a deep thought, when I felt myself pure at heart, with all the 
devotion, I prayad God that he should never give me a turn to undo the interests of the 
institution. I was sure, if unhappily though, an occasion arose, when I would find myself apart 



 
अनुक्रमणिका 

from the superintendent, I would quit off this place, but would never turn sore to the sweet 
fruits of his ardent labours! Thank God, I had never had such an occasion to face… 

 
By the bye, I know that there was a “Spiritual home” here. Though, I knew nothing of 

spirituality so far, I was not an atheist, I know that, there was God and I felt that to realise 
him, to meet him face to face, one must be all pure at heart. At the utmost, I knew that to 
gain perfect contentment of heart, it was necessary to devote oneself entirely to the service of 
others and in the blind faith that the service of the motherland would lead me into all the 
hauntings of the spiritual happiness, I took up to serving in the year 1926. I had read Ram 
Tirtha. I knew something of Swami Viveknand, I had perused Dasbodha and heard much 
about sadhus and saints. I had seen the strict Brahmacharya of Swami Kuvalayananda. Once 
when yet a college student, I asked him what should I do if I were to be life long Brahmachari, 
to which he replied that for such a man it was better to get married as soon as he could. I 
knew this much of spirituality, if it can be so called, purity of heart disinterested love, 
fondness for solitude, devotion for service and above all, the ready willingness to learn. 
Equipped with these, I stood. I had never had any experience of the spirit. Infact, I had never 
troubled myself with that so far. I knew that I was not on the wrong path and that was enough 
for me. I moved not a limb and spoke not a word, but allowed myself to drift as the wind 
might blow.  

 
*     *     * 

 
I am a man of high ambitions. I never suffer an equal. I wish and try my level best to 

throw into back ground any rival, that crosses me on material as also spiritual playground. 
That is my nature. I have never accepted defeat. I never subordinated myself to other. I never 
obeyed but was all the while obeyed on the sheer strength of the purity of my heart. Whether 
as a schoolboy or as a member of the family or later on, as a public worker, I had always 
found myself in predominance over other. In race for virture I always stood first and even to 
this day, I will not lag behind. This is my characteristic. It was here that I bent low and so low 
that even, the humblest of the Creation seems to the higher than myself. My whole being is 
upset, if and when I see a single Sanghite even a bit in advance to me in respect of any 
accomplishments necessary for spiritual development. If I am mistaken, I am all open to 
correction. 

 
I heard there was a section of persons here who were opposed to the spriitual 

training, that was being imparted here. I was not in the know of these, nor had I any light of 
the training itself. But, what surprised me, the most was how could other persons make bold 
to oppose such a training, root and branch, when so much toiling of the prophets and seers 
for ages gone by had been cast to the winds and all their saying had been vain cries in the 
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wilderness. I took it to be sheer folly to cry “Halt” to the people’s spiritual practices and 
training much to impede their progress. ‘I would never, be a party to that,’ I said to myself. 
Wake up man, see if you can join these. Failing that, keep quite. It is the greatest sin to stand 
between them and their cherished ideal. All the while I deemed myself thrice blessed to have 
found such a happy resort. 

 
*     *     * 

 
Six months passed. In the meanwhile, the training class for the spirit could not be out 

of touch with me. In fact, I found myself more and more in tune with it. I met their devotees 
often times, I went through their diaries. I read every word of these. I thought, meditated, 
imbibed and made mine own all the spirit contained in them. Nights after nights I passed with 
the diary of some high soul in my hand, reading and meditating so deeply and trying to 
understand the inner meaning of the words. I knew the sangha heart and soul. I saw and 
heard the Bhaktas devoutly singing to their Lord with stream of pearl drops wetting their rosy 
cheeks. Whenever any devotee, went out for Bhajan. I stole out of my bed followed him 
unawares and heard him at a distance. I was simply baffled by the purity, love, devotion and 
high development of spirituality of the sangha. For the time being I was stunned. 

 
*     *     * 

 
I was fallen in love with a good number of Sanghitas with one or two. I kept closer 

relations and perhaps at times so close as would seem objectionable in the eyes of the 
stranger. All the same, we were quite pure. I had been to Maniknagar alongwith the whole of 
the Sangha to meet him. I was not introduced to him then. That was yet to be. There he 
offered Bhajan and I with brother Paranjpe, now the Yuvraj, sat outside and talked about the 
institution and the possibility of his devoting to it for the life time, to which he had almost 
agreed. I came back. As usual, I read the diaries. They contained so much of the pangs of 
separation from their Lord—From the Mother. They had won over my heart. The particular 
mention of the individual, I defer for a later date. I wished, I had been one amongst these. I 
thought there should be no difficulty in that. “Be a student, that is all” I spoke to myself. That 
was very easy for me. I could at a moments notice totally forget all my “Grandeeness”. I did 
and therfore, I succeeded. 

 
Some one whispered to me that my moral character was being questioned. The noble 

souls of the Sangha had come to have mis-givings about the purity and sacreadness of my 
heart. They had come to feel a great aversion for me. I thought, I were dead to hear anything 
of the sort. I knew, I was all innocent. But how to bring this home to then! I failed. I allowed 
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matters to take their own course and never tried to meddle with them in the unflinching faith 
that one day the clouds overhanging would clear away. 

 
*     *     * 

 
I was thinking and thinking. I often made enquiries and tried to get things solved, I 

could not make out. Sometimes they told, sometimes they did not. I felt greatly agitated at 
heart. A storm, and cyclone, that was the state of my heart. My heart heaved to and fro. The 
mind was rent asunder. Thoughts after thoughts huddled in continous succession. Things 
unknown the heart pined for. I experienced a sort of mental upheaval unprecedented in my 
life. I worked and fulfilled all responsibility, even duty as the head of the institution and never 
gave out the great agitation of the heart as I had no compainion to open my heart to them. I 
was all upset. I know, I wanted something though I could not name that exactly. I yearned for 
something. I thought it must be here. Inwardly I wished it had been here. 

 
I struggled and struggled, tried to pacify the feelings. But no! They had completely 

overpowered me. I was charmed with the facinationg OM conveyed to me by the diaries, I 
had read. It could be had only at a great price. It costed life. I said I had already paid the 
price. “There was no balance to my side. I could not say where and when I had met the 
account. But none stood to my debit.” That was what my inward voice told me. I have paid 
the price and you cannot forego my claim. That was now I spoke to myself.  

 
At last, the memorable day of Sankrant dawned. He arrived just before the noon. I 

had heard he would offer the Bhajan just after the meals. I saw the devotees running to the 
hut; one by one. I knew it was an hour for the Bhajan. I lay full stretched on my bed. I wished, 
I must be there. I tried to check myself. But I could not, I took pen and paper and wrote a few 
lines saying that I wished to hear the Bhajan and if I would be no nuissance, I should be 
allowed to come. I sent the note with a Sanghite. An hour passed and no reply. I waited and 
waited but all in vain. I lost all hope of being admitted to the Bhajan. I imagined he had been 
convinced of my impurity and therefore barred me from the pale of his devotees. I wept and 
wept considered myself too great a sinner unworthy of being classed with those pure souls! 
Perhaps I was a greatman and propriety stood between us. I wished, I had been small chap, 
a student, I wished, I had been a student instead of being the Head of the institution. There 
was none so unlucky as I was if I cannot be his. I must quit off that place. It was no use 
staying there in so low estimation of noble hearted persons. I left the cottage to some solitory 
place all alone to seek relief if I could get some and finally decidng to convey to him my desire 
to leave the place for good as soon as he could spare me. 
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Purity was all that I now sought for Purity, vergin purity! Crystaline purity! I wished for 
nothing else. My friend told me, one could not gain even an iota of spiritual existence without 
it. I asked him the means. He readily gave it to me. I give the same for the benefit of the 
readers of peace! He gave me how he jumped on to purity. It is in the form of a letter. I give it 
as it is :— 

 
My dear……………… 
 

………………I know what 
 
Dear, 
 
I shall have loved you in vain if I do not love all as you. I have already attained to that 

now good 
 

Swami Ramanand Tirtha. 
 

“A Novel Experience in Love Divine.” 
 
I have been an experimentor, a great experimentor, all through life. From my early 

boyhood, I had to launch upon various experimets, risky, trying and hazardous, of the head 
and the heart, I read something, I believed in it, practised it as best as I could, suffered the 
consequences, good, bad or indifferent, all by myself. From a sinful lad of the common lot, 
providence had turned me into an humble dust of His lotus feet. In the end, I have gained 
much and that is all that I prize the most. Something within me invokes me to lay down my 
own experiences. I do so for the light of the readers of peace. In doing this, I do not claim to 
share any superiority complex! Be it far from me. I know an humble seeker after Godhead, a 
Bhakta, a yogin or yet another to count himself last amongst his creation. Claiming myself a 
loyal disciple of a Preceptor superman, I shall have dragged down, and with him my whole 
spiritual being as also the whole order of the Sevak Sangha to which I belong, if I pose as a 
“superior even a single moment of my life. Beloved reader! Believe me, I am an humble, 
sincere, devout friend, not worth even the dust of your feet. But I claim I am yours. And with 
this close kinsmanship, I start with the greatest experience of my life. The mistakes of 
Commission and ommission are mine. The rest is His. Let me Begin now. 

 
Some great one possibly Aristotle, if. I mistake not, has defined man as a “social 

being” quite true! Yet another would like to tell that he is root and branch of an, organic 
whole. We get various other definitions of man. They very according to the varied aspects to 
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which the writer’s attention is drawn. If I were to describe man, I would say man is creature of 
love. He is born in love, and his end is also in love”. 

 
To me life is love. That is admitted on all hands. If you go to each and every man 

severally and ask him. “Brother! do you know, how it is to love? Have you loved anyone? He 
will have one and thousand instances to quote. One would talk of his country, the sad plight 
of his fellow-men, the tyranny of the rulers and the oppression of the officialdom and would 
go on dilating upon the hard fight he had to put up against these, and how in the end, he 
entered into the list of the ‘great patriots’ of the land. Another would speak about his conjugal 
love, yet another of his affection for all humanity and so on. Loving readers! I do not wish to 
exhaust your patience by adding to the list of lovers any more. Believe me, this is all but a 
passing phase of their life—They simply loved, that is all they did Poor souls! They did not 
know how to love. This world is full of such furlorn lovers. Lovers disappointed in their love-
making jobs. The phantom of love haunts them wherever they go and brings them to utter 
recklessness of heart ! Ah! the misery of love! How to avoid it. I will deal with that. 

 
I am a Bhakta, a devotee. I wish I loved all. I would be overjoyed to have realised 

oneness with all. How blessed if I were to look upon all creatures as myself! Good Luck would 
have it. If I rose with the sun and blew with the wind! “All hands my hands, all heads my 
heads. All in me, myself in all, I would prize nothing better than this. I wish to see Divinity in 
all. I must look upon all forms as His forms. This is my craving. For this I struggle. My heart 
must be full of love Divine. That is the only desire, deep rooted in my heart. 

 
I begin to love an object, a visible form, an idol or an image! Love is abstract. It 

cannot manifest itself except in concrete forms. You cannot love nothing! You must select 
some object, person or thing to live. Well! for the present, object of love is an idol, an image 
of some deity. I worship it. In itself, the image is stone, a metal, a lifeless thing! No emotions, 
no feelings, no sentiments cant it claim. It is all cold! Why I took it! Well it is all sentiments to 
me. It speaks to me! It goes with me. It is moved to tears whenever I weep! At my will, It 
partakes of the offerings at my hands! I drag it to the grinding stone and pursuade it to work 
at the looms! It does every thing at my behest! I love it, and it loves me. I find myself the more 
of love for having loved it! 

 
We are partly human, partly Divine. The manness in us is one aspect of our being, the 

Divineness is yet another aspect of it. There is human as well as Divine element in us. The 
former is imperfect, while the letter is perfect. The human elements in us are sure to culminate 
in sorrow. The Divine elements unmistakebly lead us on to an eternal abode of love and bliss 
and peace! The development of the man-nature or to use a better expression, animal-nature, 
is to add thousand folds to our misery. The development of the Heavenly or Divine nature is 
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bound to make us Blissful, joyous and Godly! It is, therefore, that the development of the 
spirit Divine is, in a way, the gradual elimination of the human nature in us. In proportion as 
you are non-human, in the same proportion, you turn to be Divine, “Shun the devil if you 
want to see the holy Ghost” is an unalloyed truth. If you analyse a human being, you find that 
in the mental and the intellectual planes he has thoughts, feelings, emotions, sentimentse 
etc.. We include all the states of his mind, Consicious, unconsicious and subconsicious. It is 
no erring to say that the spiritual elevation is tantamount to brushing. Life being with Divine 
point that is to say that all your thoughts, feelings, emotions and Sentiments must all be 
Divine, thoroughly Divine. In the beginning, they are partly human, partly Divine. In the end, 
they are all Divine. That is the Divine being. Therefore, the easiest path to the realisation of the 
Divinity inherent in us is to purge ourselves of all worldliness. That is the verdict of all the great 
Founders of Faiths! 

 
To turn to the Bhakts, an idol worshipper once again. He worships an image. Why? 

because he wishes to employ it as a stepping stone in his journey towards “Home Celestial”. 
The idol is his mate, a companion, a bosom friend. In all his trials, hardships and hazards, be 
goes hand in hand with it. It gives him courage, it gives him strength. It is the fountain head, 
the reservoir. The source of all his inspiration. He loves it. Well, now let us analyse his 
sentiment of love. The lover here is a living person full of passions, emotions and feelings, 
human as well as Divine. When he takes up an image and begin to love it, both his human as 
well as Divine elements are drawn Towards it. The image has no life. It is lifeless i.e. without 
emotion, feelings or sentiments. There is no resprocity here! From the analytical and scientific 
point of view, the image is dull and cold. It has nothing of its own you give it life, you give it 
feelings. Your own sentiments enter into it and you feel that it laughs and weeps with you. 
There is only a one sided process here. Whatever you give to the image goes back to you. 
You should mobilise all your forces against human elements and develope the divine ones in 
your heart. The idol or the non-living companion automatically follows suit till at last, as your 
curb all your earthly tempers, you add divineness not only to yourself but to the image also 
and thus doubly equipped, you march into the “Illumination”. You have been incessently, 
hearing, that love begins with two ends in one. By gradual stages, you attain to the highest 
state of Love Divine, i.e. oneness with all living and non-living objects of nature and all 
beyond that.  

 
That is common path adhered to by the majority of the Bhaktas. I do not class myself 

as one amongst them. I have no fondness for a lifeless image. He wills me to seek shelter with 
living human form. A Bhaktha, superior to me beyond all doubts is my way farer. I have 
substituted him for the idol, the lifeless image, one could worship so easily! Flowers could be 
offered! Ablutions could be practised! Offerings could be made! All this without a hitch! How 
could I worship a living form! I could offer him flowers at times! The ablution was out of 



 
अनुक्रमणिका 

question! The offering was a rarity! Still I wished, I had worshipped him! The common 
method of worship and devotion was unsuited here. I would love him, I would feel fondness 
for him, I would speak to him. I would even kiss him, all at heart! That never took a concrete 
form! I knew when I loved him, the human as well as the divine affection in me was drawn 
towards him. I knew also that the object of my love was a living one, and possessed like 
myself, all the sentiments, human and divine. In relation to the lifeless image, there was no 
reciprocity. Therefore, there was no possibility of a clash of sentiments! But here, the hearts 
collided so often! I found, at times, my sentiments went unheaded. I also knew, at times, 
they were so greatly—appreciated! How the devil the living image is good and bad! I found 
myself into a great purplexity! The more I thought, the more difficult the riddle seemed to be! 

 
But I was after it. I thought and thought and thought till at last, the whole mystery of 

love stood revealed to me. 
 
On close scrutiny and minute observation, I could see that manness and divineness 

are constantly at war. There a hot strife raging between the two. Whenever the human 
elements come into contact with the divine elements, there is bound to be clash. The union is 
gone! The harmony is at an and! The living object of my assistance, here a human form, is 
manness and divineness both. When ever the divineness of the one meets with the divineness 
of the other, the result is joy, blis, Godhead! If the divineness of the one meets with the 
humanness of the other and vice versa or even manness in both come together, there is 
bound to be a discordance! I loved him, my divineness was kindled. I sent out a thundering 
laughter! The divine forces in us meet, the resultant is joy! The human and divine meet, the 
resultant is less joy! The human and the human meet, the resultant is still lesser joy, 
amounting to misery! That was so plain to me. I felt myself at ease. 

 
The human element must be entirely rooted out! That I could now see! I was mad 

after that! Oh! I hotly burnt within me! I wished I were all Divine! I could not be perfect without 
that. I knew that the form was imperfect, leading me to misery I most pass beyond that! How 
to do so? Is it ever possible? Can I go beyond the form and then how shall I love my 
companion? I struggled and struggled and atlast found victory smiling upon me! 

 
The Divinity within me mused, “Divine Love admits of no form, no shape, no 

limitation! Every form is Divine! Do love the form, then alone he is a stepping stone! 
Otherwise the same turns into a great stumbling block!” 

 
Paradoxical as it may seem to be, a person inspired with divine love, loves a thing 

wholly, and also forgets it thoroughly, Love is nothing unless it loses itself! Unless and until 
you forget a thing in all its entirety, you are no true lover! The Divinity within you is your 
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stronghold. It will give you adamantine hardness against all world lovers! The same will also 
melt you to tears of blissful ecstacy! The Godhead within you is invincible! No amount of 
humanness can shake it, Readers of peace! unfurl this banner of Divinity! love one, love all! 
and in doing so, lose yourself! and you lose all! That is the simple proposition as I have solved 
it. In my own humble way! It comes from no books. I have hardly read any! It is the flow of the 
heart! Apply it to your scrutiny, reason it out, rectify it, if you may! But if you find that it 
contains some sparks of truth, well brothers, in duty bound you are not to let the words of a 
brother in-love go vain. 

 
“Divine love is nothing first and everything last!” 
 

Swami Ramanand Tirtha 
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A page from my diary 
(How to preach Divinity) 

 
I must be able to sacrifice myself on the altar of my own convictions. If I have really 

seen something, no amount of verbal disputations can carry weight with me. I feel that I am 
Divinity Invincible. That is a stern reality to me! An atheist comes to me and mockes at my 
Godhead. Poor soul! Blind to his own innate divineness, he tries to purge others of their 
Divinity. What a pity! 

 
How shall I show him his own. Shall he ever feel that he is a part and parcel of the all 

pervading Atmannyev, the Atman itself! Is there any way to lead him into his own Divinity? I 
know only one method to do so. It is by oneʼs own personal example. To show Divinity to 
others, you must have lived it for yourself before you go and try to persuade others to feel 
Divine, you must have already felt it! ‘Elevate yourself and you elevate the worldʼ Be Divine, 
feel that you are God, have faith in your own inward light and you are surely a torch bearer of 
the universal Faith! Swani Rama once while at cross with a certain christain professor, 
accosted him thus. “Have you seen Christ?” Do you want to see him? and pointing out to 
himself, he said “Look you! Here stands Christ!” 

 
To be a Saviour, you must have saved yourself first. To be a giver, you must have 

already received something. To preach Divinity unto world, you must have preached it to 
yourself. “Teach yourself and you teach the world. Purify your own soul, and you purify the 
whole creation. Feel yourself Divine and the world feels Divine with you. To preach Divinity is 
to live it” That is all I know. 
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Lucknow 
Friday, 28th October 1932. 

 
Getting down at Lucknow at 7·35 p.m. I reached the office of the R. P. League at 

about 8. Swamiji, we were informed was out. But to our great fortune, he came back 
immediately after we had entered the premises. I bowed down to him. He spoke to us with a 
laughing joy. A few preliminary questions were asked and also answered. We were now 
seated in the office room. Swamiji asked where Anandmurtiji was. I told him that he was to 
start for Hrishikesh on Sunday coming with Bhagwan, and three other brothers of the sangha. 
He was very joyous to hear this. Some brother from Jhansi District was just sitting near by 
and the Swamiji told him all about the sangha and Anandswamiji and his expedition on foot. 
He enquired whether Anandmurthy would meet him. I told him ‘of courseʼ but that would be 
on his way back. It seemed Swamiji whished to see him at Lucknow rather than at Hrishikesh. 
He also enquired about Bhagwan. I told him everything about him except the fact that he was 
to be kept here for serving the Swamiji. The discussion then turned on the pending visit of 
Swami Onakriji to Hipperage. He would, so I was informed, visit our ashram as soon as he 
was relieved of the burden of the work of the Ashrama. In the meanwhile Swamiji went in to 
arrange for our meal and I had a few words with the brother from Jhansi. He was greatly 
impressed with our account. I told him something more about Anandmurtiji. At which tears 
appeared in his eyes, and with flowing tears said, “the same Rama is working there”. 

 
Swamiji returned and I began to explain to him the work that we had been doing of 

late. I told him all about Yenegoor School and the oaths taken by the Dhed community from 
the depressed classes. I also pointed out to him that Anandmurtiji was thinking of opening a 
new educational institution at some other suitable centre just after the fashion of Happerage 
soon after his return from the pilgrimage tour. The swamiji welcomed the idea and said that it 
was nice but wondered whence the staff should come. I readily answered that the sangha 
itself had the double number of teachers & half of these would be transferred there. He was 
then satisfied with it. 

 
Swamiji then asked me what we had decided about the registration of the sangha as a 

member of the league. I informed him that we would have to pay Rs. 200 as the subscription 
and we would get the sangha registered next year as our difficulty was with the money. We 
were short of that. He said that was the only method at present to bring these institutions 
closer together. The one should supervise the work of the other. Swamiji asked, How old the 
institution is?’ I told him that on the last DASARA day, it had completed its 11th year. At this, 
he lost himself in thought and after a pause for a few minutes, he said “Look here, Swamiji, 
how wonderfully nature is working. Soon after your Ashram was started, this league, came 
into existence about a couple of years later. During the same period sangha Ashrama were 



 
अनुक्रमणिका 

started. Rama is working through all the three. They are different centres of the same Divine 
activity this i.e. league is the Publishing activity centre, Yours i.e. sangha is the educational 
activity centre and that Shanti Ashrama is the meditating activity centre. “I was very much 
struck with the idea, with myself I offered my humble pranams to Swami Rama and his 
discipline Anandmurthy”. 

 
Now the Swamiji wanted to know something about getting the sangha registered 

under the regulations of the Government of the state there. I explained to him the trying 
circumstances under which we had to work there and the peculiar situation of the state and 
its officials. The publication of the league would rather do harm than good to the work that 
was being done there by the Ashram. In case, the Government wanted to put a stop to the 
activity at Hipparge, activities, other centres would be carried on unhampered while that 
would be impossible and every thing would come to nil if the Government knew that the 
activities of several centres were directed from Hipperge itself, we did not wish to let the 
Government know that. The swamiji could appreciate my point of view and after giving a good 
thought to it, said, that he was convinced of the soundness of our own point of view and told 
me finally that the sangha should not be registered within the boundaries of Nizam dominion 
but within the British territory just on the border of British India and the state. The Head office 
of the sangha should be there and centres could be opened at Hipperage and other places 
within the limit of the Niazam state. He asked me how distant the border was. I answered that 
it was only a few miles distant. He said that in his opinion, Pandharpur would be a good seat 
for that. In the first place, it was a place for pilgrimage. It had its own sanctity. Lakhs of 
pilgrims visisted it every year. Besides, there was the river side. He suggested that the 
Ashrama should be started not in the city but at a distance of three miles on the banks of the 
river preferably, the other bank of it. The pilgrms coming for darshan would surely pay a visit 
to the Ashrama if it is conducted in the same spirit of Divine service as is done at Hipperage 
and give their own quota of help to it. Do you know why gurukula was started at Haridwar? 
Millions of pilgrims go there and you will be surprised to hear every where the institution gets a 
donation of over two lacs from the pilgrims themselves. The same will be the case with you” 
swamiji seemed to be quite taken up with the idea of shifting the Head Office of the sangha 
from Hipperage. 

 
Swamiji is very keen about the sad plight of the Hindu commumity in the state. In the 

distant future he says the sangha will have to take up the cause. I told him that the sangha 
would have to carry on pure educational acitivity for a period of 10 years at least. He said that 
it was right. And for the same reasons he liked the idea of starting a new institution at Dharur. 
He asked me whence we were going to provide for the staff. I told him that the sangha itself 
could afford to spare some of its brothers for the staff there. He was so Joyous to hear that 
“That is nice” he said. 
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Saturday, 29th October, 1932. 
 
In the noon Swamiji introduced me to one Swami Brahmanandaji from Madras 

Presidency. Before turning a Sanyasi, he was the Vice-Principal of Raj Mahandri College. He 
told him that I was the pillar strength of the institution started after the fashion of gurukula. 
Brother Anandmurtiji is the founder of that Ashrama, “in that backward part of the country 
which is greatly oppressed and tyranised. Rama is working through him!” he said. 

 
Swamiji was all the while engaged in his work. After we had finished the meals, he 

took me round the whole stock of books and showed me every detail of it. When I looked at 
them, I saw what a tremendous labour the Swamiji had put in. Everything was written in his 
own hand. All the catalogues and registers were written by himself. He was so accurate a 
businessman. He said he had now been working as the manager, the supervisor and the 
coolie simultaneously. He had to remove books on his own shoulders. He had to arrange the 
books for himself. We helped him in that while he was thus busy with his work. I said to him 
that he was rather pulled down “Yes “said he “for days together I felt no appetite. I had to 
starve myself for four to five days continuously. All the same I could work for 12 hours a day. It 
is a greater joy if the body can work without food. 

 
Swamiji has got a poor neighbour just in the vicinity. A relation of his was sick and 

probably in a state of delirium Swamiji went to him personally and tried to give him a dush. He 
spent full three hours in that. He was marvellous in attending to the patient. 

 
All the day long, he worked. I had been out for a walk and I came back at 6-00 p.m. It 

was then dark. The Swamiji was still at work. I sat with him in the office for over an hour. He 
was busy in counting the stock. From 7 in the morning he was hard at work and he had not 
even a minutes breathing time. When he finished his work he walked to the verandah with me 
and with his arms widely stretched joyfully exclaimed “शाबास घोडे, मच्णा काम चकया.” well 
Ramandaji, this body is just like a horse and when it works well you are to pat it. Whenever I 
work, I am one with it whatever part, I am acting, I feel oneness with that. I never consider 
what part I played before, nor do I mind what I would have to play in furture. Before 1916, I 
never exchanged or handled a copper coin. I played that part in the best manner and travelled 
the whole world in that manner, After that, I had to take up to public work to organise 
institutions and collect funds Well, then I had to keep regular accounts and I proved to be the 
best accountant. Later on I joined the Seva Samiti and organised Volunteer corps and myself 
was the best volunteer and became its commander. I had to throw the dung of the horses 
and men. I nursed the sick— the plague striken and cholera striken people and I proved the 
best nurse. Now, I am a businessman and I must prove to be the best one. At present I have 
to act as coolie and scavenger and I must act that in the best manner. So far I have put on 
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this dirty dress. I must take it off now and wear a better one. “Scavenger’s work scavengers 
dress”, with these words he laughed and laughed jumping from this place to that. 

 
“This is play, a game, you play your part well and leave it, that’s all”. 
 
Swamiji introduced me to a professor from Gwalior. He has been distributing works of 

Swami Rama free to his students. He is a sincere, simple, earnest soul. 
 
During night time I was again introduced to K. C. Parashar of Jalander City in Punjab, 

I gave him all the details of Ashrama. He took down the news of dear Anandmurthys 
pilgrimage to Hrishikesh and wanted to publish it. I allowed him to do that. 

 
In the noon Swamiji was cleaning a room and he brought up an old box. He opened It. 

It contained a stove and certain other cooking materials. It was so dirty. As I was later on 
informed Swami Narayan had used it for his cooking purpose while he travelled through 
Madras Presidency. I took a few materials with me as a token of his memory. I mean to 
preserve them at my own place. 

 
Early in the morning I got up and finished my morning duties. Bathing myself, I had a 

darshan of the Swamiji. He was not yet bathed. He was arranging all the things in order. I just 
sat beside him. He was now in his own loving and deep moods. “Well, Ramandaji said he “I 
work like a coolie, everything I do with my own hands.” The Sadhus come here and criticise 
me and say “he has turned out a Grihistha and businessman” they are fools, you see. They 
do not and cannot understand whether I am degrading or elevating the work. Well let the 
students of your institution, none of them ever feel shy for any work. Work ever is what 
ennobles Sanyasin. Now a days Sadhudom is rotten. The Sanyasin ROBE rotten and is 
defamed. Do all sorts of work, Ramandaji, you must personally clean the latrine. I have done 
that, even now I am doing the same. Mahatma Gandhi, once spent two nights with me at 
Hrishikesh, he asked me who is a Sadhu. I readily answered “one who who cleans the 
latrines”. It was after this that he himself began to do the work in his Ashrama at Sabaramati. 
Before that the work of cleaning the latrines was done turn by turn by the inmates of the 
Ashrama. 

 
He pointed out that the front part of the leagues building was built up by himself and 

he had worked hard alongwith the labourers. Once while building the arch he fell down and 
received an injury in the forehead. The mark was still there. “The injury was itself a joy,” he 
said and laughed heartilly. 

 
❑ ❑  
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यतो धम्मथस्ततो जयः 
श्री 

श्री युक्त प्रदेश धमथ-रक्षि सभा 
२५, मारवाडी र्ल्ली, लखर्नऊ. 

 

THE 
U.P. Dharma Rakshana Sabha, 

25, Marvari Galli, 
LUCKNOW 

 
No………………..  Dated 3rd August 1936. 
   

 
My Dear Amrit, 

 
I immediately replied to the letter which I got ten days back. It was a lengthy one. It 

seems it has missed you. I write again. 
 
I do not know why you are so despondent. Difficulties there are bound to be. But you 

have to face them with a gallant spirit. It seems you have lost much strength of heart. Why 
so? Do you not feel confident of yourself? Why should you care what people say about you? 
Have your own way. If you feel confident that you can be a successful pleader, then go in for 
law. Otherwise not, there is still ample time and if you study hard you will succeed even this 
year. 

 
I get Rs.10 monthly as my allownace. I can send the whole amount or a part of it as 

you need. That is what I have arranged for the present. Your monthly expenses will not 
exceed Rs. 15 p.m. because the class is only for a couple of hours in the evening. You can 
earn for yourself with some companion. Your expenses will not exceed Rs.15 per month. If 
you arrange for some money yourself, it will be allright. Can you not ask someone of your 
relatives for hundred Rs. or more? Try. Do not sit with folded hands and say what shall I do? 
Have the courage and the firm will. Do not be loose. Rise above circumstances. That is all I 
say, If possible, I will try to arange for more. That I can not say for certain at present. I think I 
have put this in no ambigous terms. There is no question of returning the money coming 
through me. It is not mine. I claim no money or anything as mine. 

 
I am here for four or five days more. It is about three weeks that I am at Lucknow. I 

must hasten back to Mominabad as my presence is urgently needed there. So, I am 
proceeding straight either on Friday or a day hence. I am sorry I cannot accede to your wish. 
If possible, you may sometime come to Amba.  

 
I am glad you are quite well again. Physical ailments should not damp your energy and 

spirit. “Be firm, be firm.” That is all I say of you. 
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With fondest love. 
 

Ever yours, 
Ramananda 

 
❏ ❏ 
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पू. स्वामीजींनी त्याचें पट्टणशष्ट्य श्री. अमृतराव देशमुख यानंा 
लखनौहून णलणहलेले पत्र 

 
यतो धमथस्ततो जयः 

 
ॐ 

 
 श्री 
 श्रीयुक्त प्रदेश धमथरक्षि सभा 
 २५, मारवाडी गल्ली, लखनऊ. 

 
चदर्नाकं ३ ऑर्स्ट १९३६ 

 
चप्रय ममृत, 

 
मला दहा चदवसापूंवी चमळालेल्या त मच्या पत्रािे मी ताबडतोब उत्तर पाठचवले. ते प्रदीघग पत्र होते. 

पि ते त म्हाला चमळाल्यासारखे चदसत र्नाही. मी प न्हा चलहीत आहे. 
 
त म्ही इतके चर्नराश का व्हाव ेहे मला कळत र्नाही. मडििी या येति मसतात. पि मोठ्या धैयारे्न 

त म्ही त्या मडििींर्ना तोंड द्यायला हव.े त म्ही त मिे मर्नोबल घालवरू्न बसल्यासारखे चदसता. मसे का? 
त मिा त मच्यावर चवश्वास र्नाही का? त मच्याचवषयी लोक काय म्हितील यािी त म्ही का काळजी करता? 
त मच्या मार्ारे्न त म्ही जा. त म्ही यशस्वी वकील होऊ शकाल मसा त म्हाला चवश्वास वाटत मसेल तर मर् 
वकीलीिा व्यवसाय स्वीकारा. र्नाहीतर र्नको. मजूर्न प ष्ट्कळ वळे आहे. त म्ही खूप मभ्यास कराल तर या 
वषीस द्धा त म्ही पास होऊ शकाल. 

 
मला मचहन्याला भत्ता म्हिरू्न दहा रुपये चमळतात. मी ते सर्ळे पैसे पाठव ूशकेर्न, िंकवा त मच्या 

र्रजेर्न सार त्यापैकी थोडेथोडे पाठव ूशकेर्न. सध्यातरी मी तसे ठरचवले आहे. मचहन्याला पधंरा रुपयापेंक्षा 
त मिा खिग मचधक होऊ र्नये. कारि त मिे वर्ग संध्याकाळी दोर्न तास मसतात. त म्ही क िाला तरी आपला 
साथी चर्नवडूर्न स्वतिः स्वयंपाक करू शकता. मचहन्याला पंधरा रुपयापेंक्षा त मिा खिग मचधक होिार र्नाही. 
त म्ही स्वतिः थोड्याशा पैशािी व्यवस्था करू शकल्यास बरे होईल. त मच्या र्नातेवाईकापंैकी क िाकडूर्न तरी 
शभंर रुपये मार्रू्न घेऊ शकिार र्नाही का? प्रयत्र्न करा. हात जोडूर्न स्वस्त बसूर्न ‘मी काय करू’ मसे म्हि ू
र्नका. धैयग धरा आचि दृढ चर्नधार करा. चर्नष्ट्काळजी बरू्न र्नका. पचरक्स्थतीवर मात करा. एवढेि मी सारं्तो. 
शतय झाले तर मचधक पैशािंी व्यवस्था करण्यािा प्रयत्र्न करीर्न. मी आज त्यािी खात्री देऊ शकत र्नाही. 
मला वाटते ते मर्दी मसंचदग्ध शब्दातं मी हे माडंले आहे. 

 
माझ्याकडूर्न त म्हाला चमळिारे पैसे परत करण्यािा प्रश्र्नि र्नाही. कारि ते माझे पैसे र्नाहीत. 

पैशावर िंकवा कोित्याि वस्तूवर माझा हक्क मी सारं्त र्नाही. मी आिखी िार-पाि चदवस येथे आहे. मी 
तीर्न आठवडे लखर्नौत राचहलो आहे. मला तातडीरे्न मोचमर्नाबादला रे्ले पाचहजे. कारि तेथे माझी 
उपक्स्थती मत्यंत आवश्यक आहे. म्हिूर्न श क्रवारी िंकवा आिखी एखाद्या चदवसारं्नतर मी सरळ चतकडे 
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जाण्यासाठी चर्नघत आहे. त मच्या इच्णेला मी मार्न देऊ शकत र्नाही, याबद्दल मी चदलर्ीर आहे. शतय झाले 
तर त म्हीि कधीतरी मंब्याला याव.े 

 
त मिी प्रकृती िारं्ली आहे हे ऐकूर्न मला आरं्नद झाला. शारीचरक द खािःम ळे त मच्या कायगक्षमतेवर 

व उत्साहावर प्रचतकूल पचरिाम होऊर्न कायगक्षमता व उत्साह ओसरूर्न देऊ र्नये. चर्नधारारे्न राहा. एवढीि 
त मच्याकडूर्न माझी मार्िी. 

 
उत्कट प्रीचतसह. 
 

सदा त मिा 
रामानंद 

 
❑ ❑ 

 
 
 
 

========= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
शासकीय मध्यवती म द्रिालय, म ंबई 
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श्री. णव. पा.ं देऊळगावकर याचंा 
अल्प पणरचय 

 
जन्म : ९ जूर्न १९१७ 

णशक्षि : एम. ए. (र्नार्पूर) 
  एल. एल. बी. (उस्माचर्नया चवद्यापीठ) 

  राष्ट्रभाषा कोचवद (वधा) 

सेवा : १९३९ ते १९४६ पयगत त्यािी मातृससं्था मसलेल्या र् लबर्ा येथील रू्नतर्न चवद्यालय ससं्थेत 
चशक्षक म्हिूर्न काम केले. 

  १९४६ मध्ये शाळा सोडूर्न पू. स्वामी रामारं्नदतीथग याचं्या मार्गदशगर्नाखाली राजकीय के्षत्रात 
पदापगि केले. 

  हैद्राबाद कर्नाटक प्रदेशिे सरचिटिीस म्हिूर्न काम करीत मसतार्ना त्यारं्ना मटक झाली. 

  २७ ऑर्स्ट १९४७ ते २३ सप्टेंबर १९४८ पयगत कारावास घडला. 
  १९४८ ते १९५० पयगत काँगे्रसच्या चर्नरचर्नराळ्या सचमत्यावंर काम केले. 

 १९५० ऑर्स्टमध्ये प न्हा चशक्षि के्षत्रात सेवा स रू केली. १९५० ते १९७४ पयगत प्रथम 
उस्माचर्नया चवद्यापीठात व रं्नतर र् लबर्ा येथील शासकीय महाचवद्यालयात मराठीिे प्राध्यापक 
म्हिूर्न काम केले. या काळात र् लबग्याच्या शकै्षचिक, साचहक्त्यक के्षत्रातील संस्थािें ते कायग 
करीत राचहले. 

 आजही ते रू्नतर्न चवद्यालय संस्था, मराठी साचहत्य मंडळािे चवश्वस्त मंडळ, खादी 
ग्रामोद्योर् संघ, स्वामी रामारं्नद तीथग संशोधर्न व राष्ट्रीय एकात्मता इत्यादी संस्थािें मध्यक्ष म्हिरू्न 
काम करीत आहेत. भारत सेवक समाज, भारत सेवा दल. कन्नड साचहत्य पचरषद या ससं्थािेंही 
सचक्रय सदस्य होते. 

 कर्नाटगक राज्य मराठी साचहत्य पचरषदेिे ससं्थापक मध्यक्ष व कर्नाटक राज्य मराठी 
पचरषदेच्या ४ र्थ्या साचहत्य संमेलर्नाच्या मध्यक्षपदावरही त्यािंी चर्नवड झाली होती. तसेि कें द्रीय 
साचहत्य ॲकाडमीच्या प्रादेचशक सचमतीिे ते ५ वष ेसदस्य राचहले. 

लेखन व गं्रर्णनर्ममती 

 (१) पू. स्वामी रामारं्नदतीथग याचं्या “मेमॉयरस् ऑफ हैद्राबाद चिडम स्रर्ल” (हैद्राबाद म तती 
संग्रामाच्या आठविी). 

 (२) माध्यचमक शाळेसाठी मराठी व्याकरि. 

 (३) ममर साचहत्य (बालवाङ्मय). 
 (४) आपले मर्न (कन्नड प स्तकािा मराठी मर्न वाद). 

 (५) कन्नड कथा सौर्धं (कन्नड मधील काही प्रचतचर्नधीक कथाकाराचं्या कथािंा मराठी 
मर्न वाद). 

 (६) पू. स्वामी रामारं्नदतीथािे िचरत्र मराठी व इंग्रजीमध्ये. 

  प्रकाशक :–स्वामी रामारं्नदतीथग संशोधर्न संस्था, र् लबर्ा. 



 
अनुक्रमणिका 

 (७) पू. स्वामी रामारं्नदतीथािे िचरत्र मराठी व इंग्रजीमध्ये. 

 (८) मराठी साचहत्य मंडळ, र् लबर्ािे म खपत्र ‘मर्न बंध’ िे प्रम ख संपादक. 
 (९) पू. स्वामी रामारं्नदतीथग याचं्या द र्थमळ दैरं्नचदर्नीिे संपादर्न. 

 याचशवाय चर्नरचर्नराळ्या मराठी चर्नयतकाचलकातूंर्न प्रचसद्ध झालेले लेख. 

प्राप्त झालेले पुरस्कार 
 (१) कर्नाटक राज्यािा राज्योत्सव प रस्कार (इ. स. १९९३). 

 (२) म ंबई येथील कर्नाटक संघािा वरदराज आद्य प रस्कार (इ. स. १९९३). 

 (३) महाराष्ट्र साचहत्य पचरषद, प िे या ससं्थेिा भीमराव क लकिी प रस्कार (इ. स. १९९४). 

 (४) स्वातंत्र्य सैचर्नक म्हिूर्न कर्नाटक राज्यािा प रस्कार (इ. स. १९९७). 
 (५) संपादचकय कायाबद्दल बाळशास्त्री जाभेंकर (दपगि) प रस्कार (इ. स. १९९८). 
 


