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शनवेदन 
 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िकै्षशिक, सासं्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक 
जडिघडिीत ज्या शदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः 
िभंर ते सव्वाि े पानाची स बोध मराठी भाषेत चशरते्र शयहून ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या 
योजनेअंतर्गत प स्तकरुपाने प्रकाशित करण्याची मंडळाने योजना आखयी असून या 
चशरत्रगं्रथमायेतीय “योककवी िाहीर रामजोिी” हा तेशवसावा चशरत्रगं्रथ आहे. 

 
िाशहराचंं मराठी कशवतेया शमळायेयं योर्दान शविषेत्वानं यक्षात घेण्यासारखे आहे. ज्या 

काळात मराठी कशवता पाशंडत्याच्या जोखडात अडकून पडयेयी होती, आध्यात्माशिवाय अथवा 
भक्तीशिवाय मतर शवषय शजनं वज्यग मानयेये होते त्या काळात िाशहराने आध्यात््याच्या 
जोखडातून शतया म क्त केये. भक्तीशिवाय अथवा आध्यात्माशिवाय मतरही शवषय कशवतेचे शवषय 
होऊ िकतात हा आत्मशवश्वास योकाचं्या मनात जार्शवया. मतकेच नव्हे तर याविीच्या रूपानं 
शतया जनसामान्यापंयंत घेऊन जाण्याचं ऐशतहाशसक कायग केयेयं आहे. िाशहराचंं हे ऋि मराठी 
कशवतेनं मान्य कराययाच हव.े 

 
योककवी िाहीर रामजोिी हा िाशहराचंा म कूटमिी आहे आशि ्हिूनच “महाराष्ट्राचे 

शिल्पकार” या मंडळाच्या चशरत्रगं्रथमायेअंतर्गत या िाशहरावरचा चशरत्रगं्रथ प्रकाशित करण्यात 
मंडळाया शविषे आनंद होत आहे. प्रा. शिरीष र्धें यानंी या चशरत्रगं्रथाचे येखन समरसून तर 
केयेये आहेच; पि त्याशिवाय चशरत्रगं्रथासाठी रूढ असयेल्या येखन पद्धतीचा अवयंब न करता 
कथात्मक येखन पद्धतीचा अवयंब केया आहे. प्रसंर्ाची माडंिीही अशतिय नाट्यपूिग रीतीने 
केयेयी आहे. अथात अिा येखन पद्धतीचा अवयंब केल्यास चशरत्रगं्रथात काही त्र टी संभवतात; 
पि या गं्रथात अिा त्र टी अभावानाच आढळतात. 

 
कथात्मक स्वरुपाच्या येखनाया पोषक असयेयी ियैी मूयतः प्रा. शिरीष र्ंधे यानंा 

याभयेयी आहे. िाहीर रामजोिींच्या शनधनाम ळं शनमाि झायेल्या स्स्थतीचं खायी उद्धतृ केयेयं 
विगन या संदभात प रेसं बोयकं आहे, असं मया वाटतं. 

 
मराठी काव्यस ंदरीच्या पायातीय घ ंर्रु शनखळये, डफ अबोय झाया, वीिेचा झकंार 
थाबंया, ढोयकीवर बंद बोय पडया. मराठी भाषेत शनतातंस ंदर याविी रचना करून, 
मराठी िारदेची उपासना करिारा सच्चा उपासक काळाच्या पडद्याआड रे्या. पंशडती 
कशवता आशि िाशहरी कशवता यानंा जोडिारा साकव कोसळून पडया. सामान्य 
मािसाचं्या पे्रमापोटी घरातून बाहेर पडयेयी पावयं अर्शतक झायी तर डफावर नतगन 
करिारी बोटे कायमची शवसावयी. 
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यौशकक अथानं िाहीर रामजोिींची बोटं भयेही शवसावयी असतीय; पि या बोटातून 
झरयेयी कवनं अजरामर झायेयी आहेत. 
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❑ भाग - १ : व्यक्ततत्व ❑ 
कुलवृत्ातं 

शवद्या - व्यासंग याचंी परंपरा 
जन्म 
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जडिघडि इ. 

 
❑ ❑ 

  



 अनुक्रम 

॥ॐ॥ ॥ श्री गिेशाय नमः ॥ ॥ॐ॥ 
 

“शकती श्रृशत मनोहरा रशसक रामजोशी कृती 
कृती न कशवते तुझी कशरती नूपुरें झंकृती” 

 
❑ कशरती नूपुरें झंकृती 
 

‘िाशहराचंा त रा’, ‘कशवराय’, ‘कशवप्रवर’ अिा शवशवध संबोधनानंी ओळखये जािारे 
योकिाहीर रामजोिी हे अत्यंत मनस्वी व्यस्क्तमत्व असयेये पेिवाईतीय महत्त्वाचे, योकशप्रय, 
तसेच राजाश्रय याभयेये कवी होते. 

 
एकावन्न वषांच्या आय ष्ट्यात रामजोिी यानंी आपल्या शनतांतस ंदर यावण्यानंी अवघा मराठी 

म य ख डोयायया यावया. रामजोिी यानंी शवपूय याविीरचना केयेयी असून, याविीरचनेतीय 
िब्दचमत्कृतीम ळे ते सामान्याचें शप्रय तर बनयेच तथाशप मराठी समीक्षकांचे क तूहय शवषयही 
ठरये. 

 
कवीवयग चंद्रिखेर ्हितात त्याप्रमािे रामजोिींची येखनकृती (कशवता) श्रृती मनोहर तर 

आहेच तथाशप त्याचंी कशवता ही केवळ येखन कृतीच नाही, तर या कशवतारूपी यावण्यवतीने 
आपल्या नूप राचें जे झकंार मराठी मनाया ऐकवये त्याम ळे अवघे मराठी मन फार फार आनंदून 
रे्ये. मराठी रशसकता िाहीर रामजोिींची या बद्दय फार ऋिी आहे. 

 
जवळपास दोनि े वषे मराठीमन कशवरायाचं्या कशवता-स ंदरीचा नूप रझकंार ऐकते आहे. 

मर् ही ‘काव्यरूपी स ंदरा’ मराठी ‘मनामधी’ भरयी नाही तरच नवय! 
 
❑ कुलवृत्ातं 
 

िाहीर रामजोिी याचें संपूिग नाव रामचंद्र जर्न्नाथ जोिी हे होय. नाथ संप्रदायािी 
जवळीक असयेल्या शवश्वनाथ नामक सद र्ृहस्थाचं्या क ळात रामजोिी याचंा जन्म झाया. 
शवश्वनाथ यानंा कृष्ट्िभट नावाचा प त्र होता, कृष्ट्िभटानंा ‘धोंडू’ आशि ‘प तळ’ अिी दोन म ये होती. 
ती अन क्रमे धोंडभट जोिी व प तळजोिी या नावानेच प्रशसद्ध पावयी. हे दोघेही बंधू वदेिास्त्रसंपन्न 
असून, आपयी व क याची प्रशतष्ठा राखून होते. तत्कायीन म सयमान धोंडभटाचंा उल्लेख र्ंमतीने 
फत्तरेजोिी असा करीत. प तळजोिी यानंा संतती झायी नाही. धोंडभटाचंा विं प ढे चायून त्यानंा 
बाळकृष्ट्ि नामक प त्र झाया. 
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बाळकृष्ट्िाया महादेवभट, शवठ्ठयभट, र्ोप्रवद आशि काशिनाथ अिी चार अपत्ये झायी. 
पैकी काशिनाथ यानंा जर्न्नाथ व अनंत तथा आंतोबा अिी दोन अपत्ये झायी. जर्न्नाथ हेच 
रामजोिी याचें वडीय होत. 

 
हे जोिी घरािे मूळचे सोयापूर जवळीय तासे या र्ावचे. तथाशप जोिी घराण्यात चायत 

आयेयी जोिीपिाची वृत्ती तत्कायीन म सयमान राजाकडून त्यानंा प्राप्त झाल्यावर, हे घरािे 
सोयापूरी दाखय झाये. 

सोयापूर हे शजल्याचे म ख्य शठकाि असून, सोयापूर याचा अथग सोळा र्ाव ेअसा होतो. 
िहर सम द्रसपाटीपासून १८०० फूट उंच असून सीना नदीच्या अशदया फाट्यावर वसयेये आहे. 
येथे एक ज नाट शकल्ला आहे. िहराभोवती अडीच मयै याबंीचा कोट आहे. येथे म ख्य व्यापार 
कापसाचा आहे. येथे शर्रण्याही बऱ्याच आहेत. १८५३ मध्ये नर्रपाशयका अस्स्तत्वात आयी. म. 
स. १८७९-८१ या अवधीत यक्षावधी रुपये खचग करून एकरूक तयावाचे पािी र्ावास 
प रशवण्याची व्यवस्था केयी आहे. शसध्देश्वर तयावातीय शसदे्धश्वराचे देऊळ प्राचीन व पे्रक्षिीय 
आहे. याशिवाय दत्ताते्रय, पाडं रंर्, मशल्लकाजूगन मत्यादी द सरी देवळे ही आहेत. सोयापूर हे 
पूवीपासून बह भाशषकाचें र्ाव ्हिून ओळखये जाते. वषान वष ेहे बह भाशषकाचें र्ाव र् ण्यार्ोप्रवदाने 
नादंते आहे. 

 
असो. जोिीपिाच्या वृत्तीम ळे जोिी हे प ढे उपनाम बनये. सोयापूरया आल्यानंतर तेथीय 

मातीिी, परंपरािंी जोिी घरािे एकरूप होऊन रे्ये. मतके की, रामजोिींचा उल्लेख ‘रामजोिी 
सोयापूरकर’ प्रकवा ‘सोयापूरकर-कवी’ असा होऊ यार्या. रामजोिींच्या घराण्यातीय पूवगज हे 
संस्कृतभाषाशभमानी, संस्कृत पंशडत असल्याने हे जोिी घरािे सोयापूरातीय स संस्कृत, प्रशतशष्ठि्त 
असे घरािे ्हिून प्रशसद्ध पावये. 
 
❑ शवद्या आशि व्यासंग यांची परंपरा 
 

रामजोिी याचें वडीय जर्न्नाथ आशि च यते अनंत जोिी हे सोयापूरातीय अत्यंत 
शवद्यापे्रमी आशि शवद्याव्यासंर्ी र्ृहस्थ ्हिून प्रख्यात होते. पेिवदेरबारात या दोघाचें चारं्ये वजन 
होते. बाळाजी बाजीराव तथा नानासाहेब पेिव ेयानंी ‘ज्योशतष शवश्व’, ‘अशतशनप ि’ आशि ‘शसद्धातं 
वक्ते’ या िब्दानंी जर्न्नाथ जोिींना र्ौरशवये होते. 

 
आपये वक्तृत्व आशि शवद्याव्यासंर् या बळावर जनसामान्यात अत्यंत आदराचे स्थान उभय 

बंधंूनी शमळशवये होते. ज्योशतष सारं्िे आशि कीतगन माध्यमातून प्रबोधन करिे हा त्याचंा पेिा 
होऊन रे्या. म. स. १७५८ या वषी नानासाहेब पेिव्यानंी प िे म क्कामी एका सनदेद्वारे या दोघानंा 
तीस शबघे जमीन मनाम ्हिून बहाय केयी. 

 



 अनुक्रम 

सोयापूरातीय प्राचीन शवठ्ठय मंशदरात रोजची पूजाअचा करिे हे काम जोिी घराण्यात 
पूवापार चायत आयेये होते. या मंशदरात जर्न्नाथ िास्त्रींची कथा-कीतगने होत असत. शवठ्ठय 
मंशदराची देखभाय शन शवठ्ठयाची पूजाअचा याम ळे पूजारी असेही एक उपनाम जोिी नामाबरोबर 
येऊन शमळाये. अिा शरतीने संपन्नता आशि स संस्कृतता, शवद्या आशि व्यासंर् याचंी एक भक्कम 
परंपरा रामजोिींच्या मारे् असयेयी शदसते. 

 
रामजोिींना सोयापूरशवषयी शकती अशभमान होता हे प ढीय ओळी वाचतानंा यक्षात येते. 

 
“पाय धशरय कशवराय द जा अिी काय याविी करी 
माय क िाची व्यायी या र्र्नाखायी कशवता सोयापूरी” 

 
❑ जन्म व बालपि 
 

वदेिास्त्रसंपन्न, बह श्र तशवद वान जर्न्नाथिास्त्री याचं्या क ळात म.स. १७६२ मध्ये रामजोिी 
याचंा जन्म झाया. स संस्कृत आशि संपन्न घराण्यात जन्माया येिं, हा एक योर्ायोर् ्हिावा 
यारे्य. शनयतीने हा योर् रामजोिींच्या भाळी शयशहया असावा. जर्न्नाथिास्त्रींना दोन अपत्ये 
झायी. मोठा म यर्ा म द्र्य आशि यहान म यर्ा ्हिजे आपये चशरत्रनायक राम तथा रामजोिी 
हे होत. संस्कार आशि संपन्नता हातात हात घायून जोिी क यावर प्रसन्नता उधळीत होती. 
साहशजकच रामचा बायपिीचा काळ अत्यंत स ख-समाधानात रे्या. शवद्याभ्यासात त्याचे अशजबात 
यक्ष नव्हते. 

 
संपन्नतेम ळे रामची िारीशरक आशि मानशसक वाढ मोकळेपिाने झायी असल्यास नवय 

नाही. क ठयीही प्रचता व समस्या नाही. असल्यास घरातीय वडीयधारी मंडळी ती सोडशवण्यास 
समथग असल्याने, रामया चार शमत्र जमवनू ह ंदडायया भरपूर वळे शमळू यार्या. 

 
रामचे घरािे वैशदक िास्त्री, पंशडताचें असल्याने, शनत्य होमहवन, व्रतवैकल्य, सिवार यात 

क ट ंशबयाचंा वळे जात असे. याच्या जोडीया पै-पाह ण्याचंी वदगळही असेच. याम ळे रामवर खास 
नजर ठेविारे असे कोिी क ट ंबात नव्हते. नाही ्हिायया रामचा मोठा भाऊ म द र्य अधून-मधून 
रामया दटाशवत असे. रामने चार पोरे टोरे जमवनू घराबाहेर वळे घायविे म द र्यया खटकत 
असे. म द र्य वृत्तीने र्ंभीर, अभ्यास , घराण्याचा नावयौशकक, प्रशतष्ठा याचें भान असयेया म यर्ा 
होता तर राम हा म ळातच स्वच्छंदी वृत्तीचा. दोन्ही भावात वयाचे अंतरही प ष्ट्कळच होते. म द र्य 
िास्त्री शववाशहत होता. रामया बायपिीच मातृशवयोर् सहन करावा यार्या. यानंतर कायातंराने 
त्याचे शपतृछत्रही हरपये. जात्याच ब द्धीमान असयेया राम मातृस खाया तर म कया होताच आशि 
आता वशडयाचं्या मृत्यनंूतर तो काहीसा एकाकी पडून सैरभर झाया. अिा कठीि प्रसंर्ात 
ज्येष्ठबंधू म द र्य आशि त्याची पत्नी र्ंर्ाबाई यानंी रामया माताशपत्याचें पे्रम शदये. रामवर या 
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उभयताचें मनस्वी पे्रम होते. रामच्या स्वच्छंदीपिाया आवर घायतानंा दोघा पती-पत्नीची 
चारं्यीच ताराबंळ उडत असे. 
 
❑ मनस्वी राम 
 

शदव ेयार्िीची वळे झायी तरी रामचा घरी पत्ता नव्हता. र्ंर्ाबाईंना काळजी वाटू यार्यी. 
त्यानंी भराभर शदव े यावये. देवाजवळ समई यावयी. म द र्यिास्त्रींचे संध्यावदंन स रू झाये. 
अवशचत क ठूनतरी राम येऊन घाईघाईनेच पाठमोऱ्या दादाजवळ बसया. त्याया पाय ध वायचे 
भानही राहीये नाही. र्रं्ाबाईंनी चमकून त्याच्याकडे पाशहये. रामने ओिाळून खायी मान घातयी. 
म द र्यिास्त्रींचा धीरर्ंभीर स्वर घरभर घ मया. 
 

“ॐ आपः प नन्त  पशृथवीं पशृथवी पूता प नात  माम् 
प नन्त  ब्रह्मिस्पशतब्रगह्मपूता प नात  माम् यद स्च्छष्टम- 
-भोज्यचं यद्वाद श्वशरतं मम सवग प नन्त  मामापोऽ - 
-सताचं प्रशतग्रहँ स्वाहा” 

 
संध्यावदंनानंतर म द र्यिास्त्रींनी आरती केयी. मंत्रप ष्ट्पाजंयी ्हितानंा त्याचंा अन नाशसक 

स्पष्ट उच्चार वातावरिात एक वरे्ळीच रंर्त भरत चायया. रामया मंत्रप ष्ट्पाजंयीतीय िब्दाचंी 
यय खूप आवडे. िब्दाचंा अथग त्याया माशहत नव्हता आशि तो माहीत करून घेण्याची त्याया 
आवश्यकताही वाटत नव्हती. रंर्, रूप, रस, र्ंध आशि नाद यानंी नादावण्याच्या वयात त्याचे 
एकेक पाऊय पडत होते. 

 
“अशवशक्षतस्य कामपे्रशवश्वदेव : सभासद मशत” झाये. रामने ओंजळभर फ ये देवावर 

उधळयी. त्या फ याचं्या स र्ंधाने सारा देव्हारा न्हाऊन शनघाया. समईतीय वात सारून 
म द र्यिास्त्री बैठकीत जाऊन बसये. र्ंर्ाबाई स्वयंपाकाच्या तयारीया यार्ल्या. संध्यावदंनानंतर 
वशडयधाऱ्यानंा नमस्कार करण्याच्या शरवाजन सार राम बैठकीत आया. दादाया घाईघाईत 
नमस्कार करून तो वळिार मतक्यात- 

 
“थाबं राम” म द र्यिास्त्रींचा आवाज बैठक खोयीभर चारं्याच घ मया. 
 
“राम, रे्ये चार शदवस मी बघतोय संध्यावदंनानंतर कधीतरी तू येऊन बसतोस. वळे 

पाळत नाहीस. क ठे असतोस? आशि हा काय अवतार करून घेतयाहेस?” 
 
राम काहीच न बोयता खायी मान घायून स्तब्ध उभा होता. 
 
“काय ्हितोय मी? जरा आपल्या क ळाचा अशभमान बाळर्ा. क ळाया बट्टा याविार 

आहेस का अिा वार्ण्याने? उठ-सूठ य ं ग्या-स ंग्या पोरानंा घेऊन वळे वाया घायवतोस, त्यापेक्षा 
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काही पाठातंर ्हिायया शिका.” रामने कोितेच प्रत्य त्तर न देता न सती होकाराथी मान हयवयी. 
मतक्यात र्ंर्ाबाईंनी जेवायया हाक शदयी आशि रामने स टकेचा शनश्वास सोडया. 

 
जेवतानंा दोघे भाऊ एकत्र जेवायया बसत. मात्र म द र्यिास्त्री जेवतानंा एकही िब्द 

बोयत नसत. सारा मामया ख िेचा. आजही ते र्प्पच होते. जेवि उरकल्यावर त्याचंी ितपावयी 
स रू झायी. ितपावयी करतानंा मनातल्या मनात संस्कृत धातूरुपावयीचा पाठ स रू होता. हा 
त्याचंा शनत्यक्रम होता. थोड्यावळेाने ते झोपायया शनघून रे्ये. र्रं्ाबाई मार्चे आवरून 
झोपण्याच्या तयारीया यार्ल्या. रामने कसेतरी जेवि उरकये. यवकर झोपून यवकर उठण्याची 
घराची परंपरा रामया अर्दी न मानविारी होती. सकाळी यवकर उठतानंा त्याया या साऱ्याचा 
कंटाळाच नाही तर रार्ही येईय. रामने पाशहये वहीनीपि रे्यी. तो बैठकीच्या खोयीया यार्ून 
असयेल्या मेघडंबरीत आया. दूरवर काळोखाचे साम्राज्य पसरये होते. मधूनच य कय किारा 
एकादा शदवा सोडया तर बाकी काजळी रात्र. यांबवर मंशदरात चाययेल्या भजनाचा क्षीि स्वर 
त्याया अस्वस्थ करत होता. राम शकतीतरी वळे शतथेच उभा होता शन अचानक ‘तत्’तीना शतरशकट 
धीनर्ीन धारे्न धा शतरशकट’ ढोयकीचा स्वर त्याच्या कानावर आदळया. रामया मनस्वी आनंद 
झाया. ज्या क्षिाची तो वाट पाहात होता. तोच हा क्षि. रामने एकवार चाहूय घेतयी. दादा, 
वशहनी र्ाढ झोपयेये पाहून तो हळूच म ख्य दरवाज्यापािी आया. दरवाजाचा कडी अडसर हळूच 
काढून, त्याने दरवाजा उघडया. आशि धूम ठोकयी ती धोंडी कडे. रामच्या घरासमोरच काही 
अंतरावर धोंडी िाशहराचा तमािाचा फड होता. या धोंडीवर रामचा फार जीव. आशि धोंडीया तर 
रामशिवाय करमतच नसे. 

 
धोंडी िाशहराचा तमािा सोयापूरात चारं्याच नावारूपाया येत चायया होता. रामया या 

ढोयकीच्या नादाने चारं्येच नादाया यावये होते. शदवस रात्र धोंडीच्या फडावर कवने ऐकत 
पडायचे हाच एक छंद रामने जोपासया होता. धोंडी शिवभक्त होता. त्याच्या कवनातीय 
िब्दरचना रामया फार आवडे. राम धोंडीच्या फडावर आया तेव्हा धोंडी तल्लीनतेने र्ात होता... 
 

“पृथ्वीचं केयं ताट, चंद्र सूयाच्या केल्या ज्योती 
पावगती िकंराया ओवाळायया उभी राशहयी तेव्हा 
उभी क ठे होती?” 

 
बाकीचे स रत्ये धोंडीया मनापासून साद देत होते. 
 

“मी सारं्तो...” रामचा खिखिीत आवाज चारं्याच घ मया. सारे जि आवाजाच्या 
शदिनेे पाहात राशहये. 

 
“मी सारं्तो, पावगती मेरू पवगतावर उभी होती..” राम आत येता येता ्हिाया मात्र... 

धोंडीने रामया शमठीच मारयी. रामच्या तल्लख ब द्धीचे त्याया फार कौत क वाटये. फडावर 
कवनाचंी आतिबाजी स रू झायी. तेव्हा वर आभाळात नवमीचा चंद्र हळूच हजेरी यावत होता. 
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❑ रामचा व्रतबंध संस्कार 
 

र्ंर्ाबाईंनी सूयगदिगनासाठी वाड्याचा दरवाजा शकयशकया केया मात्र, पहाट वाऱ्याने 
यशडवाळपिाने आियेयी पशरजाती झ ळूक हयकेच त्याचं्या पदरात ओतयी. र्ंर्ाबाई स खावल्या. 
म द र्यिास्त्री स्नान करून, सोवळं नेसून अस्ग्नहोत्रासाठी तयार होऊन आये, तरी त्या 
दरवाजातच उभ्या होत्या. राम पहाटे केव्हातरी र् पचूप येऊन झोपया. पि कडीअडसर यावायचे 
भानही त्याया राशहये नाही. हे यक्षातं येताच त्याचंी काळजी वाढयी. ‘काय ्हिाव ेया रामया? 
का असा वार्तो? ही र्ोष्ट जर यानंा कळयी तर...’ 

 
“सूयाय स्वाहा... सूयाय मदं न मम्...” म द र्यिास्त्रींच्या आवाजाने त्या केवढ्याने 

दचकल्या. स्वतःया सावरीत त्यानंी सूयगदिगन केये शन त्या सकाळच्या कामाया यार्ल्या. 
 
म द र्यिास्त्रींची अस्न्हके आटोपल्यानंतर ते बैठकीच्या खोयीत येऊन बसये. रे्ये 

शकतीतरी शदवस त्याचं्या मनात काशयदासाच्या रघ विंावर आधाशरत संस्कृत काव्यगं्रथ करण्याचे 
मनात होते. 

 
आज श्राविी सोमवार. आजच प्रारंभ केया तर? म द र्यिास्त्रींनी जवळची संदूक 

उघडयी. त्यातून बोरू काढून, ते बोरू साळू यार्ये. समोरच्या र्वाक्षातून उन्हाचा एक छान 
कवडसा त्याचं्या चेहऱ्यावर पडून त्याचंा चेहरा उजळून शनघाया. बोरू साळून झाल्यावर त्यानंी 
संदूकीतून खडे काढये. खडे व्यवस्स्थत ज ळवून त्यानंी टपोऱ्या अक्षरात स रूवात केयी ॥ ॐ 
स्वस्स्त श्रीर्िेिाय नमः ॥ 

 
र्ंर्ाबाईंनी फ यपात्रात त्याचं्यासाठी दूध आिये आशि थाळीत ओतून त्या थाबंल्या 

म द र्यिास्त्रींचे त्याचं्याकडे यक्ष जाताच त्या ्हिाल्या- 
 

“एक शवचारायचे होते.” 
“शदवटे रामभट उठये नाहीत वाटते...” 
“नाही अजून, आताच हयवनू आये त्याया..” 
“त्याचा काय उपयोर्? चारं्ये कासंडीभर पािी ओता.” 
 
“मी काय ्हिते, रामया आता आठवे वषग यार्ये, त्याचा व्रतबंधसंस्कार उरकून 

टाकावासे वाटते. त्याने तरी त्याच्या वार्ण्यात फरक पडेय.” 
 
“त ्ही भोळ्या आहात. त्या क यारं्ाराया कसया फरक पडतोय.” 
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“तरीपि शवचार केया पाशहजेच. आठव ेवषग सरये ्हिजे नसता योकापवाद यायचा.” 
थाळी, फ यपात्र र्ंर्ाबाईचं्या हाती देत म द र्यिास्त्री प न्हा एकदा येखनाकडे वळये. 

 
“मर् यवकरच म हूतग काढून टाका.” ्हित र्ंर्ाबाई माजघराकडे वळल्या. 
 
यिावकाि एका ि भ म हूतावर रामचा व्रतबंधसंस्कार संपन्न झाया. सारा वाडा 

आप्तस्वशकयानंी भरून रे्या. रामया हे सारे संस्कार आशि सोहळे अत्याचार वाटत होते. पि 
नाईयाजनेच त्याने सारे सोपस्कार पार पाडये. 
 
❑ धोंडीच्या फडावर पुन्हा एकदा 
 

रामया योग्य वळि यावण्यासाठी त्याचा व्रतबंधसंस्कार म द र्यिास्त्रींनी केया. परंत  राम 
काहीसा नाराजच होता. आता दररोज संध्यावदंन आशि र्ायत्रीमंत्राचा जप आपल्याया करावा 
यार्िार या कल्पनेनेच राम बेचैन झाया. त्याया या साऱ्या बंधनाचंा शतटकारा वाटू यार्या. छान 
मानेपयंत रूळिारे क रळे केस एका झटक्यासरिी काढून, आपया त ळत ळीत र्ोटा करिाऱ्या 
शिवाबद्दय आशि त्याया हे करायया सारं्िाऱ्या आपल्या दादाबद्दय त्याचं्या मनात कमायीचा 
संताप उफाळून आया. 

 
म द र्यिास्त्रींच्या चाह यीने त्याने संध्यावदंनाचे नाटक स रू केये. अखेर नाटक ते 

नाटकच. म द र्यिास्त्री काही न बोयता बैठकीत शनघून रे्ये. र्ंर्ाबाईंनी देवाजवळ तेयवात केयी 
आशि त्या शनघून रे्ल्या. जेवि ंउरकल्यानंतर नेहमीप्रमािे जोिीवाड्यात सामसूम झायी. बाहेर 
श्राविसरीचा आवाज तेवढा िातंतेचा भरं् करीत होता. सोयापूर र्ाव शनशद्रस्त झाये. फक्त 
धोंडीच्या फडावर तेवढी जार् होती. सोयापूरात अयीकडे कयर्ीत ऱ्याचे सामने चारं्येच रंर् ू
यार्ये होते. त रेवाये शिवोपासक तर कयर्ीवाये िक्तीचे उपासक त्याचं्यात रंर्तदार स्पधा 
होत. धोंडी हा त रा पक्षाचा िाहीर होता. 

 
रात्रीच्या पशहल्याप्रहरी राम नेहमीप्रमािे फडावर आया. व्रतबंधसंस्काराच्या सोहळ्यात 

अडकल्याम ळे त्याया दोनतीन शदवस घरातून बाहेर पडता आये नव्हते. राम फडावर पोहचया 
तेव्हा िकंर स रत्या ढोयकीची ओढ काढत होता. रामया पाहताच सर्ळ्यानंी त्याया घेरये. 

 
“अरे, यो बघा ढाल्या तबया.” िकंर शफदीशफदी हसत ्हिाया. 
“पि हा ढाल्या आपल्या स रात यार्याय नव्हं?” पाडं्या रामच्या त ळत ळीत डोक्यावर 

हात शफरवत ्हिाया. 
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मतक्यात, धोंडीया राहवये नाही. तो रामजवळ आया शन त्याच्या त ळत ळीत डोक्यावर 
हात हापटत त्याने “शतरशकट धाकत् धाकत् धा...” अिी बेदम शतहाई वाजवयी. राम वैतार्ून 
सर्ळ्यावंर खेकसया तसे सारे िातं झाये. रामची समजूत काढत धोंडी ्हिाया– 

 
“हे बघ रामा, नाग्या िाशहराची आपल्याया चारं्यी शजरवायची आहे. त झी साथ हवी आहे. 

मर् डोक्यात राख घायून काय उपेर्? काय ्हितो मी? आयं का टाळक्यात?” 
 
रामने एकवार धोंडीकडे पाशहये. आशि त्या टोळक्यात तो रंर्ून रे्या. आता प्रत्येक रात्र 

या टोळक्यात रंर्वायची त्याने मनािी पके्क केये. त्याया दादा वशहनीवर जिू सूडच उर्वायचा 
होता. 
 
❑ बंडखोर राम 
 

श्राविमास असल्याने सारे सोयापूर शिवमय झाये असल्यास नवय नव्हते. शसदे्धश्वराया 
भल्या पहाटपासून अशभषेक करिाऱ्याचंी ही र्दी उसळे. सोयापूर हे िवै आशि िाक्त उपासकाचें 
माहेर घरच जिू! बाराव्या ितकापासून िवैपंथीयांचे हे तीथगके्षत्र ्हिून ओळखये जाते. प्राचीन 
काळी मथे एक िक्तीपीठही होते. शसदे्धश्वर तर सोयापूरचे प्राितत्त्व. याशिवाय नाथपरंपरेतीय 
शसद्धाचें श्रीनाथमठ आशि शसद्धनाथमठ या दोन मठामं ळे सोयापूरच्या सासं्कृशतक वैभवात भरच 
पडयेयी. 

 
श्रावि भाद्रपदातया प्रत्येक शदवस पशवत्र, सिावाराचा, व्रतवैकल्याचंी. धामध म असिारा 

असल्याने साऱ्या सोयापूरात, घराघरात चैतन्याचा बार्ा फ ययेल्या असत. जोिी घरािे तर 
वैशदक िास्त्री पंशडताचें. र्ंर्ाबाई आशि म द र्य िास्त्री याचंा शदवस भल्या पहाटे स रू होई. 
शदवसभर मर् त्यात्या शदवसाची व्रते, उद्यापने, याने सारा शदवस धामध मीचा जाई. शदवसभराच्या 
श्रमाने कधी एकदा जशमनीया पाठ यारे्य असे र्ंर्ाबाईंना होऊन जाई. म द र्यिास्त्रींची शदनचया 
तर अशतिय काटेकोर! त्यात जरा मकडे शतकडे झायेये त्यानंा खपत नसे. त्याम ळे दोघेही 
पतीपत्नी यवकर शनदे्रच्या आधीन होत. 

 
नेमकी हीच वळे रामने अचूक हेरयी होती. आता तर त्याया आयतीच संधी शमळायी. 

व्रतबंधन संस्काराम ळे काहीश्या शचडयेल्या रामने मनािी पके्क ठरवनू टाकये, सारी बंधने 
झ र्ारायची. बस्स! आता आय ष्ट्यात एकच व्रत चायवायचे ते ्हिजे धोंडीची संर्त. कवने 
ऐकायची, कवने रचायची हीच आपयी संध्या आशि हीच आपयी र्ायत्री, त्याम ळे शदवस ्हिू नये, 
रात्र ्हिू नये. राम अष्टौप्रहर धोंडीच्या फडावर काढू यार्या. शकत्येकदा शतकडेच दोन घास शर्ळू 
यार्या. 
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रामचे हे स्वैरवतगन पाहून र्ंर्ाबाई काळजीने प रत्या खचून रे्ल्या. म द र्यिास्त्रींच्या 
चािाक्ष नजरेने रामचे हे हे बेताय वतगन केव्हाच शटपये होते. शदवस भराभर चायये होते. 

 
मजबूत हाडापेराचा शन र्ौरविाचा राम आता सोळाव्या वषात पदापि करीत होता. 

न कत्याच शमसरूड फ टयेल्या या पोराया कसे आवराव े याची प्रचता दोघा पतीपत्नीया सताव ू
यार्यी. म द र्यिास्त्री शिस्तीचे भोक्ते शन काहीसे तापट स्वभावाचे होते. रामिी त्याचें वारंवार 
खटके उडू यार्ये. राम कोितेच प्रत्य त्तर न देता दादाची बोयिी ऐकून घेई. मात्र करिीया 
च कत नसे. र्ंर्ाबाई आपये द ःख जर्दंबेजवळ व्यक्त करीत. 
 
❑ स्वच्छंदी राम 
 

धोंडीच्या फडावर रामची शनत्य उठबस स रू झायी. धोंडीच्या फडावर त्याया क िाया 
घाबरण्याचे कारि नव्हते. म क्त स्वच्छंदी जीवनाचा रामचा पशहया अध्याय मथे स रू झाया. 
थोंडीच्या फडातीय साथीदारानंा र्ाजंा, तमाख चे सेवन केल्याशिवाय साथ संर्तीया रंर् भरता 
येत नाही, हे सारे तो उघड्या डोळ्यानंी पाहात होता. िकंर आशि पाडं्याया शचयीम भरून 
देतानंा, तमाखू चोळून देतानंा कधी कधी क तूहयाने एखादा झ रका मारून पाहात होता. तर कधी 
तमाखूची शचमूट अयर्द तोंडात सोडून डफावर थाप देतानंा, नकळत काहीबाही र् नर् नत होता. 

 
बायपिापासून संस्काराचं्या चौकटीत वाढयेया राम त्या संस्कार चौकटीत आता 

मावनेासा झाया, तरी बायपिी घरात ऐकयेल्या शवशवध संस्कारक्षम र्ोष्टी, कहाण्या, आरत्या, 
भपूाळ्या, संस्कृतस्तोते्र ती ्हिण्याची शवशिष्ट पद्धती, मंत्रजार्र, त्याची यय आशि 
म द र्यिास्त्रीसारख्या व्य त्पन्न कवी असयेल्या, ज्येष्ठ बंधूचा येखन प्रपंच, वळेोवळेी घरात 
झडयेल्या िास्त्री पंशडताचं्या मफैयीतीय ज्ञानचचा, काव्यचचा यातून रामच्या मनात 
काव्यशनर्थमतीची ज्योत तेवू यार्यी. राम जरूर स्वच्छंदी होता पि या बरोबरच त्याचे शनरीक्षिही 
अफाट होते. 

 
आज बाज या असयेये मािसाचें असंख्य नमूने - रार्, योभ, रूसव,े फ र्व े यातच 

र् रफटयेये तो बघत होता. पंथा-पंथातीय संघषग, स्त्रीप रुष संबंध, नात्यातीय तिाव तो तटस्थपिे 
अन भवत होता. संस्काराचं्या चौकटीत उभे आय ष्ट्य काढिाऱ्या र्ंर्ावशहनी सारख्या असंख्य शिया 
जिा त्याच्या समोर होत्या, त्याचप्रमािे पती य द्धावर रे्ल्याने त्याच्या आठवाने व्याकूळ होिाऱ्या 
शवरशहिीही तो बघतच होता. मतकेच नव्हे त परप रुषािी चोरून संबंध ठेविाऱ्या स्वैशरिीही 
आज बाज या वावरतानंा तो पाहात होता. 

 
व्रतवैकल्ये, उपासतापास, नवससायास, म हूतग, दाने यात अडकून पडयेल्या समाजाचा 

राम हा एक प्रशतशनधी होता. त्याम ळेच एका बाजूया स्वच्छंदी जर्ण्याची ओढ असयेल्या रामच्या 
मनात कधीतरी घरातीय संस्काराचंी शवद्य ल्लता चमकून जायची. आशि मर् तो शवयक्षि अस्वस्थ 
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व्हायचा. त्याची प्रचंड घ समट व्हायची. आपल्याया नेमके काय हव ेआहे? स्वच्छंदी जीवन की, 
संस्काराचंी चौकट असयेये जीवन? राम र्ोंधळून जायचा. मर् शकती शकती वळे न सताच 
िून्यमनस्क बसून राहायचा. आजही शकतीतरी वळे राम न सताच र् ढघ्यात मान घायून बसया 
होता. अचानक त्याच्या कानावर ढोयकीचे स्वर आदळये. 

 
िकंर ढोयकी घ मव ूयार्या. धा प्रधऽ धा धा प्रधऽ ता प्रतऽ धा धा प्रधऽ मध्य ययीतल्या त्या 

दीपचंदीने राम एकदम अस्वस्थ झाया. रस्त्यावरून येिारा जािारा ढोयकीच्या आवाजाने मान 
वळेावनू पाहात पाहात जाई. रामने पाशहये वतनदार देिपाडं्याची उमा यर्बर्ीने रस्त्यावरून 
जाता जाता शदसेनािीही झायी. तो र् नर् न  यार्या. 
 

“पाहून सख्या मी भ ययो रमयो अघशटत करिी ब्रह्माची 
नार नवी तरिी काय सारं्ू रमिी जिी नार्ीि देवाघरची 
पटपट शतची र्ती पाह नी मी झटपट र्शत शवसरयो उदमाची 
तटतट उरावरी यटपट हार करी जसी काय प तळी कनकाची.” 

 
❑ संगीत साधक 
 

िकंरची ढोयकी ऐकतानंा श्रोता कसाही असो, भान हरपून जायचा. रामया त्याची 
ढोयकी घ मू यार्यी की, काहीच सूचत नसे. ढोयकीवर िकंरची थाप पडयी की, तो कमायीचा 
अस्वस्थ होई. त्याच्या पोटात र्यबयून येई. शकत्येकदा तर त्याची भावसमाधी यार्ून त्याच्या 
डोळ्यात पािी जमा होई. क ठे शिकया असेय हा? याचा र् रु कोि? केव्हा शिकया हा मतकी 
स ंदर कया? असंख्य प्रश्नाचें मोहोळ त्याच्या मनात तयार होई आशि मतकी कया अवर्त असून, 
हा मतका साधा-भोळा कसा राशहया, याचे त्याया शवयक्षि आश्चयग वाटे. ही कया आपल्याया 
शिकता येईय? िकंर शिकवये आपल्याया? 

 
“ता शतरशकट धाऽ” िकंरने आपल्याच तंद्रीत असयेल्या रामच्या कानाजवळ ढोयकी 

नेऊन एक बोय काढया खरा, राम केवढ्याने दचकया! िकंरची शन त्याची डोळा भेट झायी 
मात्र– 

 
“राम...” 
“अंऽ काय?” 
“राम त झ्या डोळ्यात पानी?” 
“अं, नाही... ते” 
“राम खरं सारं्नार का नाय?” 
 
िकंरच्या आवाजातयी जरब ओळखून, रामने चमकून त्याच्याकडे पाशहये. त्याच्यािी 

आपये मन मोकळे करताना रामने आपल्या मनातयी मच्छा त्याया साशंर्तयी. 
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“आरं– देवा एवढंच व्हय, जमतं... जमतं.” 
 
मर् रामच्या डोळ्यात आत रता वाढत चाययी पाहून, िकंर प न्हा उसन्या रार्ाने 

्हिाया– 
 
“नाय जमत खेळ!” 
“कायऽ?” राम जवळजवळ ओरडयाच. 
“यवढं आरडायया काय झायं? साशंर्तयं ना, जमत नाय ्हून.” 
“अरे, पि का?” 
“का ्हंजी... काय र् रुदकशसनाचं बोयिार का नाय?” 
 
“आंऽऽ”, रामचे डोळे शवस्फारये. दोघाचंी डोळाभेट झायी. दोघेही हसये. अंतरीची खूि 

एकमेकानंा पटयी. रामने िकंरची िार्थर्दी स्वीकारयी. या शदवसापासून िकंरकडून तायिास्त्राचे 
शनयशमत धडे शर्रवायया रामने प्रारंभ केया. 

रामची बोटे याबंसडक होती. त्याम ळे अनवट बोय काढतानंाही त्याया ते सहज जमे. 
िकंर मनस्वी कयावतं होता. र्ाजंा, तमाख , दारू सारी व्यसने करिारा छांशदष्ट होता. पि 
आपल्या कयेिी ममान राखिारा होता. रामया ढोयकीची ओढ किी काढायची मथपासून ते सारे 
त कडे, म खडे, प्रचशयत-अप्रचशयत बोय िकंरने शिकवये. अट एकच िकंरचे सारे छंद प रे 
करण्यासाठी यार्िारा पैसा रामने प रवायचा. 

 
रामही कोिती खळखळ न करता िकंरची मार्िी पूिग करू यार्या. िकंरच्या व्यसनाभर 

पैसा उधळू यार्या. अिा शरतीने रामची संर्ीत साधना स रू राशहयी. िकंरने रामकडून चारं्यी 
तायीम करवनू घेतयी. साथसंर्त किी करायची, वादनात माध यग, रंजकता किी आिायची 
याची संथा रामने िकंरकडून घेऊन वादन कयेत चारं्येच प्राशवण्य शमळशवये. 
 
❑ धोंडीचे गूढ/कलगीतुऱ्याचे कोडे 
 

रामचा आत्मशवश्वास आता वाढया. आपि आता साथसंर्त करू िकतो या कल्पनेने तो 
कल्पनेने तो स खावया. पि एक र्ोष्ट त्याच्या यक्षात येईना, की धोंडी अशयकडे आपल्याच तंद्रीत 
असतो, काही बोयायया जाव े तर धड बोयतही नाही. रात्रीही कधी एकटाच साऱ्यानंा तायीम 
करायया सारं्ून, बाहेर पडतो. सकाळ उजेडेपयंत येत नाही. क ठे जातो? काय करतो? काय 
चाययंय याच्या मनात? राम या शवचाराने बेचैन होई. त्याने एकदोघानंा शवचारयेही पि त्याया 
समाधानकारक उत्तर मात्र कोिीच शदये नाही. 

 
रामने मनािी ठरवये, आता सरळ धोंडीयाच शवचाराव.े एका पहाटे तो योर् ज ळून आया. 

फडावर तोंडावरून पाघंरूि घेतयेल्या रामया जार् आयी तीच म ळी कोिाच्या तरी बोयण्याने. 
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त्याने तोंडावरीय पाघंरूि बाजूया केये. साऱ्या खोयीभर प्रकाि पसरयेया त्याया शदसया. 
शहयाय क िी पेटवया? शदसतं तर क िीच नाही. आवाज तेवढा ऐकू येतोय. राम घाईने 
अंथरूिात उठून बसून पाहू यार्या. उिािी असयेल्या कोपऱ्यात त्याया शदसये. धोंडी डोळे 
शमटून बसयेया. तोंडाने ॐ नमः शिवाय चा जप चाययेया. प ढ्यात डफ ठेवयेया. त्यावर 
हळदक ं कू, फ ये वाशहयेयी. राम ते दृश्य पाहून चारं्याच हादरया. कारि धोंडीचे असे रुप त्याने 
आजवर कधीच पाशहये नव्हते. त्याच्या मनातये क तूहय अशधकच वाढये. धोंडीच्या पूजेत व्यत्यय 
नको ्हिून तो तसाच अंथरूिात बसून राशहया. धोंडीची पूजा संपयी. त्याने पाशहये राम जार्ा 
आहे. दोघाचंी डोळाभेट झायी. बाकीच्या मंडळींची साखरझोप चायू होती. रामया क्षिभर काय 
बोयाव ेतेच सूचेना. धोंडी उठून त्याच्याजवळ आया. 

 
“काय पाययसं? काय समजयास?” 
 
“धोंडी, मया काहीच समजत नाही. हे सारं काय आहे?” 
 
“येड शघऊन पेड र्ावाया जाऊ नका बामिब वा, िास्तर तर त मायाच आमच्यापेक्षा जास्त 

ठाव ंहाये की!” 
 
“ते िास्त्रशबस्त्र जाऊ दे सर्ळं, तू सरळ सारं्िारहेस की...” 
“तूया काय कळयं?” 
“काहीच नाही.” 
“खरं ्हितंूयस?” 
“अर्दी खरे, िपथ त झ्या र्ळ्याची!” 
 
धोंडीने रामच्या डोळ्यात रोखून पाशहये. रामया तोंड ध वनू यायया सारं्ून तो िकंर, 

पाडं्याया उठव ूयार्या. राम तोंड ध वनू, धोंडीजवळ येऊन बसया. कोपऱ्यातयी ती पूजा पाहून 
त्याया प्रसन्न वाटये. चाफ्याची फ यावळ आशि बेयाची पाने याने डफ अधाअशधक झाकून रे्या 
होता. 

 
“राम, ही िकंराची पूजा आहे.” 
“्हिजे? आशि तू...?” 
 
“राम आपि त रा पक्षाचे. आपि जी कवनं र्ातो ती भर्वान िकंराची, त्याया स्मरून 

र्ातो. आन् बाकीचे र्ात्यात ती कयर्ीची कवनं.” 
 
“कयर्ीची कवने ्हिजे?” 
“्हंजे देवीची कवनं, िक्तीची कवनं.” 
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“्हिजे मी कयर्ीवाया असेच ना? कारि आमच्या घरात पूवीपासून जर्दंबेची पूजा 
चायत आयी आहे.” 

 
“काय ्हनयास?” धोंडी जवळ जवळ प्रकचाळयाच. 
–रामने पाशहये धोंडीच्या चेहऱ्यावर संताप स्पष्ट शदसत होता. 
 
“राम.. जे बोययास ते बोयया. माघारी असं बोयू नको. आपि शिवाचे पूजारी. िक्ती 

्हंजी माया. शिव मूळ आहे. माया नव्हं.” 
 
“अरे पि?” 
 
“राम, द शनयेतयी समदी िक्ती शिवायाच आखरीस जाऊन शमळते. शिविकंरच द शनयेचा 

आधार हाये. आपि करून राययोय ते एका परीनं एकदम बरूबर हाये. कारि, आपि मूळायाच 
पकडयंय. मूळाशिवाय फ याया काय प्रकमत. ते कयर्ीवाये फ यार्त हायेत. समदी फ याया 
तेवढे भ यतात. पि म ळाच्या आधारावर फ य शटकून असतं. आशि टेच मात्र सवताचीच शमरवतंय. 
्हून सारं्तो, कयर्ीची कवनं नाय तर, त ऱ्याची कवनं हीच आपयी वळख. ते बाकीचं फोयकट 
मसरून जा!” 

 
–राम आश्चयाने धोंडीकडे पाहातच राहीया. सोप्या िब्दात त्याने साशंर्तयेयं शिविक्तीचे 

तत्त्वज्ञान क िायाही आश्चयग वाटायया याविारे असेच होते. 
 
–धोंडी प न्हा रामकडे वळून ्हिाया– 
“राम, आपल्या त ऱ्याया येि शमळाव ं अन् बरकत राहावी ्हून मी रातच्याया बाहीर 

जातो.” 
 
“आशि काय करतोस?” 
“त या नसत्या पंचामतीच फार, साशंर्तयं ना, त ऱ्याया येि शमळाव ं्हिून...” 
 
“पि... रात्रभर भतूासारखा भटकून त ऱ्याया यि कसे शमळिार?” रामने आपये 

असमाधान व्यक्त केये. 
 
“्हंजी, मी रातच्याया भतूावािी भटकत य काय?” 
“मर् सारं् तरी... यवकर...” 
 
–धोंडी शवचारात पडया. रामच्या डोळ्यातया आग्रहाचा भाव त्याया स्पष्ट शदसत होता. 

प न्हा कोंबड्याने बारं् शदयी. बाकीच्या मंडळींचे उठण्याचे नाव नव्हते. शवषय बदयण्यासाठी धोंडी 
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िकंर पाडं्याच्या नावाने ओरडया. तो उठून उभा राहिार तोच, रामने त्याचा हात घट्ट पकडून 
त्याया प न्हा खायी बसशवये. त्याच्या डोळ्यात रोखून पाहात राम ्हिाया– 

 
“नसेय सारं्ायचं तर नको सारं्ूस, पि जरा आमच्यािी तरी धडपिे बोयत जा!” 
–रामच्या स्वरातयी नाराजी ओळखून, धोंडी ्हिाया– 
“राम!” – त्याच्या स्वरात एकदम ओयेपि आयं. 
 
“तसं नाय पि, खरं सारं्ू का... आता त याच हा वारसा चायवायचा आहे. तूच त रापक्षाच ं

नाव द शनयेत करिीय याची मया प री आिा हाये.” 
 
–मर् धोंडीने रात्ररात्रभर आपि िकंाराची साधना नदीकाठी एकातंात किी करतो. 

आपल्याया ती क िी शिकवयी ते सारं रामया सारं्ून टाकये. धोंडीच्या वतगनातीय र् ढ अिा 
शरतीने उकयये. कयर्ी-त ऱ्याचे कोडे स टये तरीही समाधान मात्र झाये नाही. 
 
❑ गुरूच्या शोधात 
 

रामच्या मनातये क तूहय धोंडीच्या बोयण्याने काहीसे िमये. मात्र पूिगपिे िमये नाही. 
‘कयर्ीची कवनं नाही तर त ऱ्याची कवनं’ या धोंडीच्या उद र्ारानंी तो अस्वस्थ झाया. या साऱ्याचा 
नीट अभ्यास केया पाशहजे हे त्याने मनािी ठरशवये. मच्छा असयी की मार्ग सापडतो असे ्हितात 
या वचनाया अन भवही रामया यवकरच आया. 

 
कयर्ीत रा हा शवषय आपल्याया म ळातून कोि समजावनू देईय या एकाच शवचाराने 

रामया खािेशपिेही सूचेना. त्याची भटकंती स रू झायी ती र् रुच्या िोधाथग. सोयापूरच्या 
नाथमठात अनेक साधूमहंत काही काळ म क्काम करून मार्गस्थ होत असत. उच्च कोटीचे साधक, 
कानफाटे, अिा सवांची अधूनमधून मठात उठबस असे. राम िोधक नजरेने िोध घेत राशहया. पि 
प्रत्येक वळेी त्याया शनराि व्हाव ेयारे्. त्याच्या मनाचे समाधान करू िकेय असा कोिी र् रु त्याया 
दृष्टीस पडेना. 

 
एकदा असाच नदीकाठी शवचार करीत बसयेल्या रामच्या कानावर अचानक िब्द पडये... 

‘पि ना ंपशत... पापनाि–ंपरेि.ं.’ रामने चमकून पाशहये एक तेजस्वी संन्यासी आपल्याच तंद्रीत 
र्ात चायया होता. राम घाईने उठया. संन्यासाच्या वाटेवर उभा राहून त्याने हात जोडये. 
संन्यासी प्रकशचतकाळ थबकये, त्यानंी रामकडे एकवार पाहून स्स्मत केये. आशि आपल्याच तंद्रीत 
ते प न्हा एकदा रस्ता चायू यार्ये. राम त्याचं्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघून, भारावनू शतथेच 
शकतीतरी वळे उभा होता. पशश्चमेया केिरीरंर् र्डद होत रे्या. राम भानावर आया तेव्हा 
आभाळभर चादंण्या य कय कू यार्ल्या होत्या. राम माघारी शफरया. त्याने ठरवये या 
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साध प रुषाया भेटायचेच. रामने त्याचं्या राहण्याच्या जारे्चा छडा यावया. नाथमठातच त्याचें 
वास्तव्य होते. तथाशप नाथमठात त्यानंा न भेटता स्वतंत्र भेटायचे त्याने ठरवये. 

 
रामच्या आशि त्या संन्यासी ब वाचं्या र्ाठीभेटी झाल्या. ते संन्यासी एक उच्च कोटीचे शसद्ध 

प रूष असून, नाथसंप्रदायी होते. रामच्या मनातल्या अनेक िकंा त्यानंी दूर केल्या. शिविक्ती या 
कल्पनाचंा बोध केया. शिविक्ती सामरस्यच कसे श्रेष्ठ आहे हे रामया त्यानंी समजावनू साशंर्तये. 
रामच्या मनातया र्ोंधळ याम ळे बराच कमी होण्यास मदत झायी. शिव आशि िक्तीचे अशभन्नत्व 
त्यानंी रामच्या मनावर ठसवनू, त्याया व्यावहाशरक उपदेिही केया. राम त्याचं्या ज्ञानाने आशि 
व्यस्क्तमत्वाने भारावनू रे्या. आपये र् रुपद त्यानंी घेऊन, आपल्याया शिष्ट्य ्हिून स्वीकारावे ही 
रामची मार्िी त्यानंी अमान्य केयी. योग्य वळे येताच पाहू असे ्हिून, त्यानंी रामया प्रपंच शवज्ञान 
समजावनू साशंर्तये. 

 
रामने शवचार केया होता त्या पेक्षा हे र् रु शकतीतरी वरे्ळे होते. मी क िाचा र् रु नाही वा 

माझा क िी शिष्ट्य नाही असे त्यानंी जेव्हा शनक्षनू रामया साशंर्तये, तेव्हाच रामची खात्री पटयी 
की, आपयी शजज्ञासा बस्स मथेच पूिग होिार. 

 
रामया त्याचं्या अमृतत ल्य सहवासात अनेक र्ोष्टींचा उयर्डा झाया. अनेक प्रश्नाचंी 

समाधानकारक उत्तरे शमळायी. याचा पशरिाम असा झाया की, रामची कशवता उत्तरोत्तर अशधक 
समंजस, प्रौढ, प्रर्ल्भ होत रे्यी. मात्र व्यक्तीर्त आय ष्ट्यात धोंडी हाच त्याचा श्वास होता. 
धोंडीच्या फडावर सारी सारी बंधने र्ळून पडत. जर्ण्याचा म क्तछंद मथे छान आस्वादता येत 
होता. किाची कमी होती? त्याम ळे फडावर त्याचा फारच जीव होता. 
 
❑ मुततशवद्यापीठाचा स्नातक 
 

धोंडीचा फड हा रामच्या दृष्टीने म क्तशवद्यापीठच होते. या शवद्यापीठात कसयेच बंधन 
नव्हते. सारेच म क्त शवद्यापीठाचे स्नातक. त्याम ळे रामचा वळे मथे मजेत जाऊ यार्या. कवने 
ऐकायची, कवने रचायची, खािे, शपिे, ध ंद जर्िे यात कसा वळे जाई ते कळतही नसे. 

 
शतकडे म द र्यिास्त्रींनी आपया गं्रथ पूिगत्वास नेया. काशयदासाच्या गं्रथाचे नाव रघ विं 

्हिून त्यानंी आपल्या गं्रथाचे नाव ‘यद विं’ असे योजये. त्यानंतरही त्याचें येखनकमग स रूच होते. 
आता त्यानंी मराठी भाषेत गं्रथ रचण्याचा संकल्प सोडया. र्ंर्ाबाईंची व्रतवैकल्ये, उपासतापास 
नेहमीप्रमािे चायूच होती. रामया मात्र या साऱ्या घडामोडींची र्ंधवाताही नव्हती. तो आपल्याच 
ध ंदीत छान जर्त होता. धोंडीची कवने ऐकता ऐकता धोंडीया कवने रचून देत होता. मात्र कवने 
रचताना स्वतःची म द्रा न टाकता धोंडी ्हिे अिी म द्रा घायत होता. 
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आपल्यापायी दादा वहीनीया कमीपिा यायया नको यासाठी हा सारा अट्टहास होता. 
फडावरच्या साथीदाराकंडून संर्ीताचे धडे शर्रवण्यासाठी त्याचं्यावर पैसे उधळीत होता. 

 
रामया स्वतःची ओळख शनमाि करायची होती. म द र्यिास्त्रीचा भाऊ ही ओळख त्याया 

असय होत होती. आपयी स्वतंत्र ओळख शनमाि व्हावी यासाठी झटिारा राम शमत्रावंर, 
चैनीखातर पैसे उधळतानंा न कळत कजगबाजारी होत होता. मथे मात्र म द र्यिास्त्रीचा भाऊ हीच 
ओळख न कळत त्याच्या कामास येत होती. 

 
❑ दादाने घेतलेली ‘फाशरखत’ 
 

रामच्या मनमोकळ्या, उधळ्या स्वभावावर फडातया प्रत्येकजि खूष होता. चैन. शवयास, 
नाना ढंर् करतानंा राम साऱ्याचं्या उपयोर्ाया येत होता. 

 
तथाशप यार्तीय त्या वस्तू क ठयाही शवचार न करता आिण्याचा सपाटा चायवल्या म ळे 

कजाची रक्कम फ र्त चाययी. मतकी की, म द र्यिास्त्रींकडे सावकार जेव्हा तर्ाद्याया आये तेव्हा 
कजाचा आकडा पाहून म द र्यिास्त्री आंतरबाय थरारये. दोन्ही भाऊ शमळून साडेनऊि े मतके 
कजग झायेये होते. म द र्यिास्त्रींनी सखोय चवकिी केयी तेव्हा, एकट्या रामच्या नावावर 
सहािरेुपयाचें कजग असयेये त्यानंा आढळये. त्याचंा तोय स टया. 

 
रामची आता र्य करण्यात अथग नाही. त्याच्यावर दया दाखशवण्याचेही कारि नाही, हे 

त्यानंा कळून च कये. त्यानंी रामया बोयावनू त्याची खूप शनभगत्सगना केयी. म द र्यिास्त्री आज सारे 
व्य त्पन्नत्व, पाशंडत्य बाजूया ठेवनू रामिी बोयत होते. त्याचं्या िब्दािब्दातून अंर्ार बाहेर पडत 
होता. हा अंर्ार रामया जाळू यार्या. तथाशप रामया त्याचें ्हििे ऐकून घेण्याशिवाय मयाज 
नव्हता. तो म काट्याने दादाचे ्हििे ऐकत होता. र्ंर्ाबाईंच्या काळजाचे पािी पािी होत होते. 
अनेकदा समज देऊनही रामने म द र्यिास्त्रींना ज मानये नव्हते. त्याम ळेच म द र्यिास्त्रींनी आज 
एक महत्त्वाचा शनिगय घेण्याचे ठरवनू टाकये होते. त्यानंी संतापून संद कीच्या खिातून खडे 
काढये आशि त्यावर थरथरत्या हातानंी ते शयहू यार्ये– 
 

“योकाचें देिे त मचे व आमचे, उभयताचें मारफतीचे 
शनघाये ते वारंू... आपि व त ्ही एकस्थळी असता ंचायेनासे 
जाहये. कशजया होऊं यार्या, या शनशमत्य शवभक्त जायो.” 

ता. २२-३-१७७८ 
 
❑ अस्वस्थ राम 
 

त्या शदविी राम घरी शफरकयाच नाही. फडावर बसून राहण्याचा कंटाळा आया ्हिून 
शसदे्धश्वराच्या देवळात पाय मोकळे करण्यासाठी रे्या खरा, मात्र साऱ्याचं्या नजरा आपल्यावरच 
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रोखयेल्या यक्षातं आल्यावर त्याया कसेसेच झाये. शसदे्धश्वराचे दिगन करून तो पशरसरात 
भटकत राशहया. त्याच्या मनातीय वादळ काही कमी होईना. रात्र वर चढू यार्यी. राम प न्हा 
धोंडीच्या फडावर परतया. सारेजि काळजी करत त्याचीच वाट पाहात होते. साऱ्याचंी जेवि 
आटोपयी होती. िकंर शचयमीचा झ रका मारतानंा, मधूनच ढोयकीवर थाप देऊन स्वरात यार्यी 
की नाही पाहात होता. दोन शदवसानंी तासे र्ावात खेळ करायचा होता. त्याची जोरात तयारी 
चाययेयी होती. 

 
धोंडी जेवनू क ठेतरी बाहेर रे्या होता. तो आया की, कवने र्ायचा आरंभ होिार. पाडं्याने 

एकतारीची तार घट्ट केयी. बाकीचे स रते तोंडातल्या तोंडात र् नर् नत मधूनच मनोद करीत होते. 
राम हे सारे तटस्थपिे बघत होता खरा, पि त्याच्या डोळ्यासमोरून दादाचा थरथरता शयशहता 
हात जात नव्हता. ‘या शनशमत्य शवभक्त जायो’ ही अक्षरे डोळ्यासमोर नाचत होती. डोक्यातीय 
शवचार जराही कमी होत नव्हते. एक दोघानंी रामया दोन घास खाऊन घेण्याची सूचना केयी. 
रामने मानेनेच नकार शदया. काही वळे तसाच रे्ल्यावर त्याने िकंरच्या हातातून ढोयकी घेतयी 
आशि तो ढोयकीवर जोरदार थाप देऊन वाजव ूयार्या– 
 

धा धा धा धा त न्ना शकडनर् शतरशकट तकता शतरशकट 
शधट धारे् न धा शतरशकट धा धा धा धा शधट धारे् न धा 
शतरशकट धा धा धा धा शधट धारे् नधा शतरशकट धा धा धा धा... 

 
राम घामाघ म होईपयंत वाजवत राशहया. मनातल्या घ समटीया वाट करून देऊ यार्या. 

ढोयकीवर नतगन करिारी रामची बोटे पाहून जो तो अवाक होऊन त्याचं्याकडे पाहू यार्या. 
 
दादाने घेतयेल्या शनिगयाने स न्न झायेया राम – धोंडीच्या फडावर, साथीदाराचं्या 

घोळक्यात शकतीतरी वळे मर् न सता बसून होता. क िी क िािी बोयत नव्हते. झाल्या घटनेने जो 
तो अवाक झाया होता. राम आता काय शनिगय घेिार? क िायाच ठाऊक नव्हते. धोंडी बाहेरून 
आया. ते शवयक्षि दृश्य पाहून तो अचंशबत झाया. झाया प्रकार समजल्यावर त्याने रामया 
शवचारये– 

 
“राम तू काय ठरवयंयस?” 
 
“मया आता र्ावात राहायचे नाही” र्ळ्यातया ह ंदका दाबत राम ्हिाया. 
“मर् क ठं जािार?” रामच्या पाठीवर हात शफरवत धोंडी ्हिाया. 
“क ठेही जाईन, पि या र्ावात...” 
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र् ढघ्यात मान घायून राम स्फ ं दू यार्या. दादा असा काही शनिगय घेईय असे त्याया 
स्वप्नातही वाटये नव्हते. धोंडी आशि साऱ्या साथीदारानंी रामचे मन वळशवण्याचा प्रयत्न केया. 
राम साऱ्यानंाच तोंडावर हो, हो ्हित राशहया. 

 
रात्र वर चढू यार्यी. दूरवर र्ावात मंशदरातये िजेारतीचे घंटानाद ऐकू येऊ यार्ये. 

रातशकड्यानंी आपये संर्ीत स रू केयं. वर आकािात वाघळाचंी एक रारं् कायवा करीत 
डोक्यावरनं पयीकडे शनघून रे्यी. या साऱ्यानंा आपापयं घर आहे. आपि मात्र, रामच्या 
डोळ्यातयं अश्र  ओघळू यार्ये. िकंर, पाडं्या मतर सारेजि प न्हा रामची समजूत घायू यार्ये. 
रामच्या मनाया झायी घटना खूपच यार्यी होती. पाडं्याने शहयायाच्या प्रचधीब डी तेय ओतये. 
वर आभाळात चारदोन अर्ाव ू ढर्ानंी चंद्र झाकोळून टाकया होता. सोयापूर हळूहळू शनशद्रस्त 
झाये. 
 
❑ अयशस्वी मध्यस्थी 
 

या प्रसंर्ानंतर चारदोन िहािी मािसे म द र्यिास्त्रींना भेटून रे्यी. याम ळे एक झाये, 
रामने जास्तीत जास्त घरातच राहावे, जेविे-खािे व मतर व्यवहार एकत्रच होतीय, रामने 
छंदफंद कमी करावते या अटींवर रामची भयामि करिाऱ्यानंा म द र्यिास्त्रींनी चारं्येच स नावये 
आशि रामया घरात ठेवून घ्यायची तयारी दिगवनू आपया रार् आवरण्याचा प्रयत्न केया. तरी 
एकूि वातावरिात ताि कायमच होता. एरवीही दोघे बंधू तसे आपापसात कमी बोयत. 
र्ंर्ाबाईंच्या मध्यस्थीनेच बऱ्याचदा दोघे संवाद साधत. आता तर प्रश्नच नव्हता. 

 
जेवायया बरोबरीनेबसिारे दोघे बंधू... आज मात्र म द र्यिास्त्री रामची वाट न पाहता 

एकटेच पाटावर येऊन बसये. र्ंर्ाबाई र्ोंधळून रे्ल्या. त्या ्हिाल्या- 
 
“राम येईयच मतक्यात, मी बोयाविे केयेय.” 
“बरे मर्?” 
“नाही... आपि...” 
“मया त्याच्यािी बोयिे सोडाच, त्याचे तोंड देखीय पाहायचे नाही.” 
“पि...” 
“पि नाही आशि काही नाही...” म द र्यिास्त्री भराभर एकेक घास घेऊ यार्ये. 
 
र्ंर्ाबाई हतािपिे सारे बघत, घरकाम करीत राशहल्या. रामची वाट पाहात राशहल्या. 

मनातल्या मनात जर्दंबेया साकडे घायीत राशहल्या. 
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❑ रामची घुसमट 
 

अस्वस्थ रामच्या आय ष्ट्याने आता शनराळेच वळि घेतये. दादाने घातयेल्या अटी त्याया 
मान्य होिे िक्यच नव्हते. त्यातच दादाने आपल्यािी बोयिेही बदं केये याम ळे रामया वाईट तर 
वाटयेच पि चीड देखीय आयी. 

 
मातृत ल्य र्ंर्ावशहनीच्या पे्रमाच्या धाग्याने त्याचे घरािी नाते शटकून होते मतकेच. बाकी 

त्याचे खरे नाते धोंडीच्या फडािीच अशधक होते. घरी दादाकडून शमळिारी वार्िूक आशि मथे 
फडावर आपल्यासाठी जीव टाकिारे शमत्र! शकती फरक असतो मािसामािसात. ती देखीय 
मािसेच आहेत. खायच्या जातीत जन्माया आयी ्हिून काय झाये? क ठल्या जातीत जन्म 
घ्यायचा हे काय आपल्या हातात असते? आशि आपि उच्च जातीत जन्माया आयो ्हिजे काय? 
आपि त्याचंी संर्त करून क ळाया बट्टा यावतो ्हिे! हा बट्टा ्हिजे तरी काय? याने क ळ ब डते 
्हिे! 

 
शजथे माि सकी, पे्रम शमळते त्याचं्या संर्तीने क ळ ब डते? आशि माि सकीया टाकून, 

पे्रमाचा साधा िब्दही शजथे शमळत नाही अिाने क ळ तरते? शकती फोयकट शवचार आहेत हे. क िी 
शनमाि केये असये हे जीवघेिे शवचार? धोंडीचा शकती जीव आहे आपल्यावर. काय संबंध आपया 
शन त्याचा? कोिते नाते आहे हे? हा क ठया ऋिान बंध? ही केवढी समज धोंडीकडे आहे. आशि 
त्याची ही उपेक्षा! तो केवळ खायच्या जातीत जन्माया आया ्हिून? त्याया साधी अक्षर 
ओळखही नाही ्हिून? त्याची भाषा र्ावढंळ आहे ्हिून? 

 
शवचार करून करून राम प रता थकून रे्या. त्याचा डोळा केव्हा यार्या हे कळयेच नाही. 

 
❑ रामची कानउघाडिी 
 

जोिी वाड्यात आज सकाळपास्नंच यर्बर् स रू होती. सोयापूरातये अनेक प्रशतशष्ठत 
िास्त्री, पंशडत मंडळी वाड्यावर जमयी होती. म द र्यिास्त्रींचे अनेक आप्तही आजच्या प्रसंर्ात 
हजर होते. वदेमूती जर्न्नाथिास्त्रींचे श्राद्धकायग वाड्यात संपन्न होत होते. त्यासाठीच 
जर्न्नाथिास्त्रींचे वयोवृद्ध शमत्र, त्याचं्या हाताखायून तयार झायेये काही स्नातक एकत्र जमये 
होते. त्याचं्या मंत्रजार्राने वाडा द मद मून रे्या. 

 
राम चार शदवसानंी आज प्रथमच वाड्यात आया होता. र्ंर्ाबाई आशि काही नातेवाईक 

शस्त्रयानंी सोवळ्यात स्वयंपाक शिजवया होता. श्राद्धशवधीसाठी जमयेल्या ब्रह्मवृदंाची भोजने 
आटोपयी. यथासारं् दशक्षिा स्वीकारतानंा रामची चवकिी एक दोघानंी केयी. त्याया 
नमस्काराया बोयवा अिी सूचना आल्यावर, राम उठया. त्याने माडूंन ठेवयेल्या प्रपडाया ब्राह्मि 
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सारं्तीय त्याप्रमािे नमस्कार केया. उपस्स्थत ब्राह्मिानंा नमस्कार करण्यासाठी तो वाकया तेव्हा 
म द र्यिास्त्री ्हिाये– 

 
“आता स्वर्गस्थ शपतरानंीच शचरंजीवाच्या डोक्यात काही फरक पाडया तर ठीक.” 
 
“कसे योग्य बोययात हो, म द र्यिास्त्री त ्ही! अरे, रामा जरा घराण्याचा, ज्ञातीचा तरी 

अशभमान बाळर्ावा.” 
 
–यद भट त ंदीयावरून हात शफरशवत ्हिाये. 
 
“छै, आपल्या बोयण्याचा काहीही पशरिाम होिार नाही. पायथ्या घड्यावर पािी द सरे 

काय?” 
–म द र्यिास्त्री उदे्वर्ाने ्हिाये. 
“उमर काय रे त झी?”क िीतरी शवचारये. 
“शविीचा झाया असिीय नाही” आिखी एक आवाज. 
– रामने काहीच उत्तर शदये नाही. 
 
“म द र्यिास्त्री आता याचे दोनाचे चार हात यवकर करून टाका हो. त्याने तरी..” यद भट 

्हिाये. 
 

“अहो, कसचे दोनाचे चार घेऊन बसयात यदोबा. वधूपक्षाया नवरदेवाचे कतृगत्व काय 
कपाळ सारं्िार? का सारं्िार की, डफड्याच्या शन ढोयग्याच्या तायावर नवरदेव शदवसरात्र 
पानचट कवने ्हित असतात ्हिून!” 

 
–म द र्यिास्त्री रामकडे शतरपा कटाक्ष टाकत ्हिाये. 
“काय ्हिता? शिव शिव!” 
“रामा, अरे हे काय ऐकतो आहोत आ्ही?”दत्त िास्त्रींनी शवचारये. 

 
“त्यास काय प सता? मी सारं्तो. अहो, िृरं्ाररसाची महती आ्हास काय ठाऊक नाही? 

पि क ठे संस्कृतातीय िृरं्ार शन क ठे तमासशर्राचंा िृरं्ार! काय ती कवने आशि कसयी ती 
शबभत्स भाषा. पि आपल्याया अक्कय नको काय? य ं ग्या-स ंग्याचं्या नाही यार्ून भ्रष्ट व्हावयास 
शकतीसा वळे यार्िार? ्हिूनच ्हितो, आता शपतरानंीच स ब द्धी द्यावी. द सरे काय?” 

 
–यावर क िीच काही बोयये नाही, म द र्यिास्त्रींच्या बोयण्यातयी खोच रामया कळत 

होती. सारे जि भराभर उठून बैठकीच्या खोयीत येऊन बसये. 
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जेविानंतर साऱ्या ब्रह्मवृंदाया यथासारं् दशक्षिा आशि दाने म द र्यिास्त्रींनी शदयी. 
बैठकीतल्या जाजमावर मंडळी जरा स्स्थरावयी. ताबं यभक्षि करतानाच. यद भटानंी नवीन येखन 
कमाशवषयी म द र्यिास्त्रींना शवचारये. साऱ्याचंीच तिी मच्छा शदसल्याने, म द र्यिास्त्रींनी संद क 
उघडून, नव्या गं्रथाचंी पाने चाळवयी आशि ते ्हिाये– 

 
“ऐका, मंडळी ही ताबंूयप्रिसंा ऐका...” यद भटानंी चमकून त्याचं्याकडे पाशहये. 

म द र्यिास्त्री खड्या आवाजात ्हिू यार्ये– 
 
“पक्की पाने, यवरं्ा पटर्शयत च ना आशि कापूरवयेा केयी ओयी स पारी, शचकि मृद  

र् याबात जी फार वळेा पत्री, जाशत फळे, स्वाशदर शमळशवये ज्यात कस्त शरकेया वाटे हा म द र्याते 
तरी मधूर शवडा, पै शप्रयेनेच केया!” 

 
“व्वा! काव्य ्हिाव ेतर याया!” यद भट दत्त िास्त्रींना टाळी देत ्हिाये, मर् साऱ्यानंीच 

म द र्यिास्त्रींची प्रिसंा करीत, रामचा शववाह तेवढा यवकर उरकून टाका अिी सूचना करीत, 
हास्य शवनोदात वाड्याचा शनरोप घेतया. 

 
मार्चे सारे आवरून र्ंर्ाबाई शन मतरजिी स खद ःखाच्या र्ोष्टी करत माजघरात बसल्या 

होत्या. त्यात व्यक्तीर्त र्ोष्टीपेक्षा रामचाच शवषय अशधक होता. 
 
राम मात्र आपल्या खोयीत, झाल्या प्रकाराचा आठव करीत, र् ढघ्यात मान घायून स न्न 

बसया होता. त्याया घर खायया उठत होते. त्याया ओढ यार्ून राशहयी होती फडावर जाण्याची. 
चटईवर पडयेया राम तळमळत क स बदयत राशहया. 
 
❑ राम घराला मुकतो 
 

रामच्या येखी घर आता नावायाच उरये होते. कधीतरी तो घरी येई. र्ंर्ाबाईंनी त्याया 
खूप समजावनू पाशहये तरी त्याच्या वार्िूकीत फरक पडया नाही. 

 
रामच्या अशनबंध वतगनाया जरा तरी आळा बसावा ्हिून घरात त्याच्या शववाहासंबंधी 

बोयिी स रू झायी. नातेवाईकानंा सारं्ाव ेरे्ये. स्थळाचंी चौकिी स रू झायी. रामया हे कळताच 
त्याने वशहनीिी वाद केया. वशहनीने समजूत काढल्यावर राम नाईयाजाने का होईना तयार झाया. 

 
यथावकाि साधेपिािेच रामचा शववाहही पार पडया. रामचा संसार स रू झाया. त्याची 

पत्नी उमा धमगपरायि स्त्री होती. शतने र्ंर्ावशहनींच्या मार्गदिगनाखायी संसाराचा श्रीर्िेिा केया. 
र्ंर्ाशवहनीनी शतया खूप पे्रम शदये. 
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यग्नानंतर रामच्या स्वभावात बदय होईय असे सर्ळ्यानंाच वाटये होते. परंत  रामच्या 
वतगनात काहीच फरक शदसेना. म द र्यिास्त्री आतापयंत रार् आवरून रामच्या वतगनातीय 
स धारिेबाबत आिा धरून होते. पि आता त्यानंा कळून च कये. त्यानंी वाटण्याचें कार्द आधीच 
तयार करून ठेवये होते. रामया घराबाहेर काढल्याशिवाय र्त्यंतर नाही हे त्याचं्या मनाने घेतये. 
एक शदवस त्यानंी रामया समोर बसवनू त्याच्या साऱ्या कृत्याचंा पाढा वाचायया स रुवात केयी. 
म द र्यिास्त्रींनी रौद्र अवतार धारि केया होता. रामया काय ्हिायचे आहे याची पवा न करता ते 
आपल्या मनातीय रार् त्याच्यासमोर ओकत होते. राम सारे िातंपिे ऐकून घेत होता. 

 
म द र्यिास्त्रींनी आज एक घाव दोन त कडे करायचे ठरवये होते. त्यानंी रामया बजावये, 

की रामने आता र्ृहत्यार् करावा. रामने क ठेही जावे, काहीही करावे तथाशप या घरात त्याया 
आता थारा नाही. त्याने आपल्याया ज मानये नाहीच, पि त्याहीपेक्षा घराण्याचे नाव बदनाम केये 
अिी पक्की समजूत झायेये म द र्यिास्त्री आज काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्स्थतीत नव्हते. रामने 
र्ृहत्यार् केल्याशिवाय आपि अन्नग्रहि करिार नाही असे शनवािीचे िब्द बोयून म द र्यिास्त्री 
तावातावाने बैठकीच्या खोयीत शनघून रे्ये. रामबरोबरचे सारे संबंध म द र्यिास्त्रीनी अिा शरतीने 
तोडून टाकल्यावर राम प ढे कोिताच पयाय उरया नाही. राम घराया म कया. आतापयंत राम 
एकटा असल्याने, त्याने कोिाच्या रार्योभाची पवा केयी नव्हती. पि आता सारीप्रापंशचक 
जबाबदारी एकट्याने शनभवावी यार्िार या शवचाराने तो कमायीचा अस्वस्थ झाया. 

 
रामची काव्यप्रशतभा एकीकडे बहरत होती आशि उधळ्या स्वभावाम ळे यष्मीमी त्याच्याजवळ 

शटकत नव्हती. राम शनःसंिय सरस्वतीचा उपासक होता. यष्मीमीची पवा ्हिूनच त्याने कधी केयी 
नाही. आशि आतापयंत नाही ्हटये तरी त्याया दादाचा आधार होता. दादा शकतीही रार्ावया, 
भाडंया तरी वळेप्रसंर्ी घराण्याच्या प्रशतष्ठेसाठी का होईना साभंाळून घेत असे. आता मात्र तोही 
आधार स टया. 

 
राम उठून देवघरात रे्या. काही क्षि तसाच देवासमोर उभा राहीया आशि त्याने ठरवये 

घरच नव्हे तर र्ावही सोडायचा. राम मारे् वळया र्ंर्ावशहनी आशि उमा उभ्या असयेल्या त्याने 
पाशहल्या. त्याने पत्नीया मार्ोमार् येण्याची खूि केयी. पि र्ंर्ावशहनींनी त्याया िातं राहण्यास 
साशंर्तये. र्ोंधळयेल्या रामया काहीक्षि काय कराव ेते सूचेना. त्याने दूरूनच वशहनीया नमस्कार 
केया आशि तो िातंपिे घराचीपायरी उतरू यार्या. 

 
धोंडीकडे न जाता वाट नेईय शतकडे तो चायत राहीया. उन्हे कयू यार्यी. परतीची 

पाखरं घरी परतू यार्यी. राम शकतीतरी वळे एकटाच अंधारपडेपयंत नदीकाठी बसून राहीया. 
असंख्य शवचाराचें वादळ त्याच्या मनात घोंघावत होते. अंधारात नदीच्या पाण्याचा खळखळाट 
तेवढा ऐकू येत होता. 
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❑ लोकरंगभूमीचा ‘पूजारी’ 
 

१७८१ साय संपून १७८२ साय उजाडये तेच मूळी महाराष्ट्राच्या मशतहासात अनेक 
घडामोडीने भरयेये असे. १७८० पासूनच मंग्रज मराठ्ाचं्या चकमकी चायू होत्या. १७८१ सायी 
मंग्रज आशि मराठ्ाचें िूर सरदार महादजी प्रिदे यांच्यात एक समझोता झाया. तर १७८२ हे वषग 
सायबाईच्या तहाने आशि मंग्रज मराठ्ाचं्या य द्धाच्या समाप्तीने र्ाजये. 

 
मकडे रामच्या जीवनातही अनेक घडामोडी चायू होत्या. राम आता वीस वषांचा झाया. 

तारुण्याची झळायी त्याच्या िरीरावर शदसू यार्यी. र्ौरविी राम आता अशधकच देखिा शदसू 
यार्या. 

 
म द र्यिास्त्रींच्या काव्यभाषेचे नकळत झायेये संस्कार आशि धोंडीच्या फडावर 

स्वरतायाचे शमळिारे बाळकडू यातून त्याच्यातीय ‘िाहीर’ आकारात होता. ‘कवी’ आकार घेत 
होता. 

 
राममध्ये अनेक परस्परशवरोधी र्ोष्टींचा संर्मच झायेया होता. जीवनाया समरसून 

सामोऱ्या जािाऱ्या रामची पशहयी पसंती मतै्री हीच होती. जातीपातीच्या पयीकडे जाऊन रामने 
शमत्र र्ोळा केये होते. तेच त्याचे पोप्रिदे होते. त्याचंी मतै्री तोडून टाकिे ्हिजे स्वतःच्या 
अस्स्तत्वायाच संपशविे होय. राम ही र्ोष्ट कोित्याही प्रकमतीत करू िकत नव्हता. त्याम ळेच 
दादाचा आशि प ष्ट्कळ प्रशतशष्ठताचंा रोष पत्करूनही त्याने फड सोडया नव्हता. 

 
या फडावरच त्याया योकरंर्भमूीचा पशरचय झाया. योकरंर्भूमीचे दायन केवढे अफाट 

आहे याची खात्री त्याया मथेच पटयी. मथेच त्याची काव्य प्रशतभा बहरास येऊ यार्यी. एकाहून 
एक सरस यावण्याचंी शनर्थमती करताना त्याया खािेशपिे याचंाही शवसर पडे. स्वर, ताय, काव्य 
अंर्ात शभनयेया राम बेभान होऊन शयहू यार्या. 
 

“ऐक सखे र्डिी क ं जवनी हशर खेळतो बसयीस शनजभ वनी 
या वनातं नंदाचा नंदन करी आनंद याच भवता अरप्रवदाचा 
बाई तिात रंर्ाचा संर्म यद पशत अंर् शभजशवतो बहर अनंर्ाचा” 

 
तर य द्धावर रे्येल्या पतीची वाट पाहिाऱ्या शवरशहिीचे द ःख व्यक्त करताना राम शयहीत 

होता. 
 

“झायी तरुिपिाची धूळ 
पशत नाही सेजेवरी स ंदरा रडे म ळमूळ 
हा वसंत ऋत  अशनवार कशर मदन िराचंा मार बह त बजेार 
आता काय करंू मी ससंार सपापरी र्मती र्डे र्ळ्यामध्ये हार 
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जास द करशत वरेझार नाही पत्र साजिी कशथते तपशसयवार 
या शवरहसम द्रापार कधी होईन बाई येशत कधी सरदार” 

 
कधी तारुण्य स यभ आकषगिातून त्याच्या येखिीतून िब्द झरू यार्त तेच मूळी, अंर्भतू 

सौंदयाचा साज येवनू. मर् साहशजकच त्याचा त्यायाच प्रश्न पडे- 
 

“कोण्या र् स भर्ाची मदन मंजरी सारं् सखे स ंदरी 
मच्या सौंदयाची सीमा झायी र्डे रशतह शन अशत उत्तमा 
पाह शनया म खचंद्रमा सखे र्डे अमा र्मशत पोर्थिमा” 

 
अिाशरतीने हा योकरंर्भमूीचा ‘पूजारी’ मराठी िारदेच्या र्ळ्यात एकेक यावण्यसर 

चढवत होता. स्वतःच्या काव्यध ंदीत जर्त होता. स्वर तायाच्या आधाराने रामची ‘काव्यरुपी 
स ंदरा’ आता शवयंशबतातून द्र तात पदन्यास करू यार्यी होती. 
 
❑ राम स्वतंत्र फड काढतो 
 

म द र्यिास्त्रींनी अिा शरतीने फाशरखत पत्र तयार केल्याने, रामचा घरािी संबधं 
नावाप रताच उरया. धोंडीचा फड हेच त्याचे सवगस्व बनून रे्ये. धोंडीया तमािासाठी यावण्या 
रचून देिारा राम आता स्वतःच याविीरचना करू यार्या. तथाशप एवढ्यावर त्याचे समाधान 
होईना. आपया स्वतःचा फड असावा अिी त्याची खूप शदवसाचंी मच्छा होती. धोंडीच्या फडािी 
एकरूप झायेल्या रामने मर् एक शदवस स्वतंत्रपिे आपया फड काढया. आशि र्ावोर्ाव तमािाचे 
खेळ करीत तो योकानंा िृरं्ाररसात आकंठ ब डव ूयार्या. 

 
रामचा आवाज पहाडी आशि मधूर होता. धोंडीच्या फडावर त्याने तायिास्त्राचे धडे 

शर्रशवयेच होते. डफ, हयर्ी, तबया, ढोयकी या सारखी वादे्य तो अप्रशतम कौिल्याने वाजशवत 
असे. रामची डफावर थाप पडयी की, सारा जनसम दाय क्षिात िातं होत असे. आज कोित्या 
नव्या रचना ऐकायया शमळिार याची उत्कंठतेने वाट पाहिाया जनसम दायाची उत्स कता शिरे्या 
पोहचयी की, रामचा आवाज िातंतेया छेद देऊन जाई. 
 

“करू तरी काय रे् समबाई 
सखा घरी नाही रे्या बाई 
तन  तरी जिी बहरात आंबराई 
कामही माशरतो िर ससगरा 
नीरद सोशडतो बाई जळधारा 
मारूत वाहतो जेशव शनखारा 
चंदन िीतय चपंक स ख काही 
मंद शह शरप  मज जाळी अर् आई...” 
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यातीय ‘अर्आई’ िब्दावर राम असा काही अशभनय करी की श्रोते प रते िृरं्ार रसात 
न्हाऊन शनघत. िकेडो म खातून शचत्कार, शिट्याची बरसात होई. जसजिी रात्र चढत जाई 
तसतिी िृरं्ार रसाची पशरसीमा होत जाई. 

 
श्रोत्यानंा जराही मकडे शतकडे हयू न देता मर् रामची िृरं्ार नाशयका ्हिू यारे्– 

 
“अरे काही बोय वािी झाये पहा दीनवािी 
करू नको वडे्यावािी शदसते मी केशवयवािी 
त शझ माझी प्रीत कैसी अरे सख्या कोठे रे्यी 
काशह तरी आि शचत्ती हे काय बोयी” 

 
रात्र रात्र शहयायाच्या प्रकािात रामचा तमािा िृरं्ाररसाची म क्त उधळि श्रोत्यावंर करीत 

रंर्ात येत असे. काळ वेळेचे कोितेच भान कोिायाच उरत नसे. उत्तररात्री कधी तरी खेळ संपे 
आशि एका बाजूया धन्यतेचा अन भव घेतानाच द सरीकडे खेळ संपया याची च टपूट योकानंा 
यार्ून राही. खेळ संपूच नये असे साऱ्यानंाच वाटे. रामच्या याविीने योकानंा भ रळ पाडयी होती. 
रामची याविी ऐकून योक तृप्तीचा अन भव घेता घेताच प न्हा प न्हा अतृप्तच राहात असत. रामने 
नवनवीन आिखी रचना ऐकवाव्यात अिी मार्िी जोर धरी. रामया हा श्रोत्याचंा हट्ट 
प रवण्यासाठी प न्हा येखिी हाती धरण्याशिवाय र्त्यंतरच नसे. 
 
❑ महाराष्ट्रभर काव्यसंुदरीचा पदन्यास 
 

राम आता ‘िाहीर रामजोिी’ या नावाने र्ावार्ावात प्रशसद्धीस येत होता. र्ावोर्ावची 
हार्थदक शनमंत्रिे त्याया शमळत होती. त्याच्या तमािाच्या खेळावर य ब्ध झायेयी िकेडो शमत्राचंी 
माशंदयाळी रामच्या काव्यस ंदरीची आत रतेने वाट पाहत रात्र जार्शरत असत. 

 
अफाट योकशप्रयता, अमाप पैसा शमळशवत रामजोिींची महाराष्ट्रभर भ्रमंती चायू होती. 

रामजोिींजवळ अचाट शनरीक्षििक्ती होती. त्याम ळेच समाज मनाचे अचूक शनरीक्षि करून त्याचंी 
कशवता शनमाि होत होती. रामजोिींची कशवतास ंदरी योकानंा आवडण्याचे कारि ती याच मराठी 
मातीच्या क िीत जन्माया आयेयी होती. या मातीिी शतचे घट्ट नाते होते. या मातीत शनमाि 
झायेयी स खद ःखे याचंी ती साक्षीदार होती. तिी मराठे सरदाराचं्या पराक्रमाचीही ती चाहती 
होती. 

 
मराठे सरदाराचं्या मोशहमा फते्त होऊन घराच्या उंबरठ्ावर पाऊय ठेवताच त्याचं्या रंरे्य 

जीवनाचा आरंभ होई. अिा वळेी ती कधी ‘वासकसशिका’ बने तर कधी ‘प्रोशषतपशतकाः कधी 
‘कयहातंाशरता’ बनून तर कधी अशभसाशरका बनून भेटायया येिारी ही काव्यस ंदरी आपल्या 
न पूराचंा झकंार असा काही उमटव ेकी, तो झकंार ऐकताना ऐकिाऱ्याच्या काळजाचे पािी झाये 
नाही तरच नवय! 
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असे मराठी म य खाया डोयायया यावनू रामजोिींचा म क्त संचार साऱ्या महाराष्ट्रभर 
चायू होता. 
 
❑ दैवे ही गाठ बयाबाईची 
 

रामजोिींच्या भ्रमंतीत त्यांची र्ाठ शचमा आशि बया या दोन र्शिकािंी पडयी. या दोघींच्या 
कानावर रामजोिींची कीती रे्येयीच होती. रामजोिींच्या याविीने दोघींनाही भ रळ पाडयी 
होती. 

 
बया ही उत्तम र्ाशयका होती. शदसायया स ंदर होती. रामजोिींनी आपल्या फडात दोघींना 

सामावनू घेतये. बया रामजोिींच्या यावण्यानंा स ंदर चायी यावनू आपल्या स रेय आवाजात त्या 
सादर करी. 

 
आपल्या सौंदयाने समोरच्याया घायाळ करिारी बया, स रेय कंठी कोयाळही होती. 

रामजोिी आशि बया परस्परावंर अन रक्त होऊन, मष्ट्काच्या रंर्पंचमीत रंर्नू िृरं्ाररंर्ाची म क्त 
उधळि करू यार्ये. 

 
बयेच्या आर्मनाने रामजोिींची िाहीर ्हिून योकशप्रयता बरीच वाढयी. बयेच्या 

आपल्यािी पडयेयी र्ाठ हा दैवयोर्च आहे असे रामजोिींना वाटे. त्यामारे् कारिही तसेच होते. 
 
प िे िहर हे मराठ्ाचं्या राजधानीचे िहर. ख द्द पेिव े हे कयापे्रमी असल्याने, संर्ीत, 

नृत्यशदकयानंा चारं्या आश्रय शमळून अनेक कयावंत प ण्यात आपयी कया पेि करू यार्ये होते. 
याच काळात उत्तर प्रहद स्थानातून िास्त्रीय संर्ीत दशक्षिेत येऊन स्स्थराव ूयार्ये होते. प ण्यात 
रार्दारीवर आधाशरत र्ािे आशि नृत्ये यानंा प्रशतष्ठा शमळू यार्यी होती. यातूनच रार्दारीसंर्ीत 
तेवढेच श्रेष्ठ आशि मतर कयाप्रकार वा संर्ीत हे अर्दीच द य्यम दजाचे असे मानिाऱ्याचंा एक पक्ष 
तयार झाया होता. त्याचं्या दृष्टीने याविी आशि तमासर्ीर या अर्दीच द यगक्ष करण्याजोग्या र्ोष्टी 
होत्या. 

 
रामजोिींना या र्ोष्टीची चारं्यीच जािीव होती. ्हिूनच बयेची र्ाठ हा दैवयोर्च आहे 

असे त्याचें मत होते. या भेटीचे विगन करताना त्यानंी शयशहये– 
 

“दैव ेही र्ाठ बयाबाईची 
मज पडयी साची 
कशवता मजसंरे् रंर्ा आयी 
नानाशवध चायी 
वािी काय परीक्षा झायी 
र्ािारी धायी 
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ऐशि मशत नरात शवरळ रसाची 
बायकातं कैची 
आहे घरोघरी प ण्यामशध र्ािे 
पशर खोटे नािें 
आयाफ कंठामशध घेशत शकरािे 
हे याशजरवािे 
प ण्याशवि कशवता नच येयाची 
िूद्रास किाची 
कशवतारस मनात झडकशर यावा 
प ण्याचा ठेवा 
दाता पशर नीरस काय करावा 
जन मार्थमक व्हावा 
धन्य सत्कशवता कशवरायाची 
रशसकता बयाची...” 

 
कशवतारस मनात चटकन उयर्डत जावा. ऐकिारा नीरस असून काय उपयोर्? काव्यरस चाखण्यास 
तेवढीच रशसकता ही हवी. रार्दारी संर्ीत आपयीच मक्तेदारी आहे असे समजिाऱ्याचंाही समाचार त्यानंी 
या शनशमत्ताने घेतयेया शदसतो. 
 

बयेम ळे रामजोिींच्या आय ष्ट्याया वरे्ळीच कयाटिी शमळायी. बयेचं सौंदयग, शतचा स्वर्ीय 
स्वर, शतचं कयासक्त मन याम ळे रामजोिी शतच्या रुपर् िावर कमायीचे आसक्त झाये. 
यहानपिापासून शवशिष्ट संस्कार शन शिस्तीचा आग्रह धरिाऱ्या दादा वशहनीच्या छत्राखायी 
वाढल्याने, होिारी घ समट आता जरा क ठे िातं होऊ यार्यी. आजवरचा ढोयकीवरचा ‘बंद’ 
बोय आता क ठे ‘ख या’ पडू यार्या. आशि ते साहशजकही होते ्हिा. कारि चेंडू शजतक्या 
जोराने जमीनीवर आदळावा शततक्याच वरे्ाने तो प न्हा उसळी मारून वर झेपावतो. हाच अन भव 
रामजोिींच्या वतगनावरून यक्षात येतो. 

 
बायपिापासूनच कोित्याही चौकटीत सामाविारं, रामजोिींचं व्यक्तीमत्व नव्हतं. म क्त, 

स्वैर, स्वच्छंदी जर्ावं, जीवनातल्या प्रत्येक बऱ्यावाईट अन भवाया सामोरं जाव.ं जीवनातया 
प्रत्येक्ष क्षि उत्कटतेनं जर्ावा या वृत्तीया अथातच घरात थारा नव्हता. 

 
म द र्यिास्त्री परंपरेची चौकट मानिारे, संस्कारी, शवद्वान तथाशप पापशभरू र्ृहस्थ होते. 

घराण्याचा नावयौशकक, प्रशतष्ठा या र्ोष्टींचा एक शवळखा त्याचं्या व्यक्तीमत्वाया वढूेन होता. या 
पयीकडचं जर्ि ंत्याचं्या कल्पनेच्या पयीकडचं असल्याने, रामचं वतगन त्यानंा सदोशदत खटकत 
राहाव ंहे ओघानेच आयं. 

 
न कळण्याच्या वयात राम हे सारं साहत राशहया. वय आशि समज जसजिी वाढत 

चाययी तसतसे दादाचे वतगन त्यायाही खटकू यार्ये होते. परंत  दादाच्या शवरुद्ध काही कराव े
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याया त्याचे मन साथ देईना. याचे आिखी एक कारि ्हिजे वशहनीने शदयेयी माया. 
वशहनीम ळेच राम दादाची बोयिी सहन करीत राशहया. वशहनीच्या अयौशकक पे्रमाम ळेच आजवर 
घराचा धार्ा क्षीि होऊन का होईना, त टया नव्हता. तथाशप दादाच्या हटवादी भशूमकेने तो ही 
एकदाचा त टया. अिा वेळी रामजोिींची काय घ समट झायी असेय याची कल्पना केयेयी बरी. 

 
बयेिी पडयेयी र्ाठ हा दैवयोर् आहे. असे ्हििाऱ्या रामजोिींचे आतगच यातून व्यक्त 

झायेये आहे. त्याम ळेच बायपिापासून ज्या र्ोष्टींचे आकषगि, क तूहय वाटत होते. ते सौंदयग, तो 
स्वर, ते स्वच्छंदीपि या साऱ्याच र्ोष्टींना आता अवकाि शमळाया. 

 
बयेजवळ आपयं मन मोकळं करून, शतचा आपल्या कायात हार्थदक पाप्रठबा शमळशविाऱ्या 

रामजोिींनी आपयं सारसवगस्व शतया शदयं. रामची कैशफयत ऐकून बयेनेही हातचं राखून न ठेवता 
सार काही म क्तपिे त्याया देऊन टाकयं. परस्परावंर अन रक्त झायेल्या या दोघानंीही उभा 
महाराष्ट्र दिािून सोडया. रामजोिींनी काव्यरचना करावी आशि बयेनं त्याया स रेय चाय यावनू 
ती पेि करावी याम ळे हा हा ्हिता साऱ्या महाराष्ट्रात बया शन रामजोिी ही नाव े योकाचं्या 
ओठावर खेळू यार्यी. 

 
रामजोिी आशि बया यांचा खेळ शजथे शजथे असेय शतथे शतथे योक प्रचंड र्दी करून 

असत. जीवाचे कान करून, एकाहून एक सरस रचना सादर होत असताना तासन् तास नव्हे, 
रात्ररात्र बसून राहत. 

 
रामजोिी शन बाया यानंीही आपल्या कयेिी एक शनष्ठ राहून योकाचें अफाट पे्रम शमळवये. 

आता क ठे रामजोिींना स्वतःया हव ेतसे जर्ण्याचे आपये स्वप्न आपि खात्रीने प रे करूच हा 
शवश्वास आया. 
 
❑ शचमा- बंधअनुबंध 
 

पूवग शदिा केिरी रंर्ाने न्हाऊन शनघायी. रामजोिींच्या फडावर मात्र एकदम िातंता होती. 
रात्रीच्या तीन प्रहरापंयंत खेळ झाल्याने, सर्ळे कयाकार थकून शनद्रादेवीच्या आधीन झाये होते. 
शहयाय शवझण्याच्या बेतात असतानाच रामजोिींनी ब धयीतये तेय शहयायावर ओतये. प न्हा 
सवगदूर प्रकाि फाकया. त्या प्रकािात शचमाचा चेहरा त्यानंा शदसया. प्रसन्न, िातं असा. रात्री 
शचमाने आपल्या बेभान नृत्याने रशसकाचंी झोप उडवयी होती. रामजोिी शतच्या चेहऱ्याकडे बघत 
राहीये. शकती कमाय करते ही पोर! शतची ढोयकीच्या तायावर शथरकरिारी पावये योकाचं्या 
काळजाचा ठोका च कशवत जेव्हा, बेभानपिे पदन्यास करू यार्त तेव्हा; पायतयी घ ंर्रेही िभंर 
तोंडानंी शचत्कार करून शतया मनापासून दाद देत असत. 
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रामजोिींना दोन वषांपूवीचा प्रसंर् आठवया. एके सकाळी श्रीपतीया ढोयकीची ओढ 
काढायया रामजोिी शिकवत होते. ढोयकी वा तबया असो, प्रत्येक घर स्वरात यार्येच पाशहजे 
याबद्दय सूचना देिाऱ्या रामजोिींचे यक्ष अचानक आयेल्या घ ंर् रनादाने नादावनू रे्ये. 
शरयाजाबद्दय कमायीचे जार्रुक असयेल्या रामजोिींचे यक्ष असे अचानक शवचशयत झायेये 
पाहताना श्रीपतीयाही कमायीचे आश्चयग वाटये. 
 

“कोि ते?” 
“आत यावं का आमी?” 
“हा-ं या!” 
“कोि तू?” 
“मी... शचमा...” 
“आ्ही समजयो नाही.” 
“त्याची कायबी आविकता नाय.” 
“्हिजे?” 
“्हंजी... त मी... आमास्नी खेळात िाशमय करून घ्या!” 
“मी... समजयो नाही...” 
“आवो... त मी मदग ्हनायचे का...?” 
“चायती हो.. मथनं... आताच्या आत्ता!” 
“राययं, च कयं, च कीबद्दय मापी असावी!” 
“कोि आहेस तू? नाव काय त झं? काय काम आहे माझ्याकडे?” 
“बाई... बाई... न सतं सवायच प छता, जरा घडीबर बसू दे तरी...” 
“हे बघ, असयी थेरं माझ्याजवळ अशजबात चायायची नाही... आशि...” 
“आशिक काय?... ते स शदक साशंर्तयं नाय?” 
“त झा िहािपिा पूरे, त या माझ्याकडून काय हवंय?” 
“माया, त मा शबर्र काय नोको, आमची ठेप शठवा एवढीच मनविी....” 
“काय ्हिायीस?” 
“काय ते त मी समजया की!” 
 
शचमाच्या धीटपिाने आपिाया प रतं वडे यावयं. शतचं नृत्य हे तर कोिाही स्वर्ीय अप्स 

रेपेक्षा श्रेष्ठाच होतं. पि नृत्य करताना शतच्या चेहऱ्यावर अिी उदासीनता का साचयेयी असते? 
 
आशि मर् आपि त्याचं कारि िोधू यार्ताच, शचमानं आपल्या साऱ्या कमाची हशकर्त 

ऐकवयी होती. त्यावळेेस शतचा चेहरा शजतका शनरार्स होता, शततकाच आशि तसाच तो आजही 
होता. शचमा र्शिकेची म यर्ी ्हिून साऱ्या समाजाच्या हेटाळिीची शिकार झायेयी. पि शतचा 
चेहरा शतच्या मनाचं प्रशतप्रबब होता. शतचं मन? वशे्येया प्रकवा शतच्या म यीया मन असतं? शतच्या 
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जवळ असयीच तर फक्त एकच एक र्ोष्ट असते आशि ती ्हिजे, शतचं पौरुषाया आव्हान देिारं 
िरीर! 

 
-आपिही शतच्या कमनीय सौंदयाने शतया पाहताक्षिीच प रे नादावयो नव्हतो? आशि प ढे 

साऱ्या िाशररर्ोष्टी शबनबोभाट पार पडल्याही. पि तरीही शतच्या मनाची थोडीफार ओळख झायी 
तेव्हा मात्र आपि ठरवयं की, शचमाच्या मनाशवरुद्ध कोितीही र्ोष्ट करायची नाही. आशि खरंच 
आपि तसंच केयं? रामजोिींना त्याही पशरस्स्थतीत हसू आये. खरं तर आपि व्यशभचारीच! फक् त 
उच्च क ळात जन्मयो ्हिून त्याया स संस्कृत (?) व्यशभचार ्हिायचे. व्यशभचारात स संस्कृतता 
क ठयी असते? असते फक्त नर मादीचे नाते. आपि या साऱ्या र्ोष्टी करून नामाशनराळे कसे राहू 
िकतो? शतने आपल्याया सारे हव ेते भरभरून शदये. आपि शतया साधे आपये नाव तरी शदये? 
नाही आपि फक्त िरीरािी प्रामाशिक राशहयो, शतने तर तन आशि मनही आपल्याया देऊन 
टाकये. आपि आपये नाव मात्र... उमाया.. आशि उमेच्या आपल्या पत्नीची आठवि येताच 
रामजोिी कमायीचे अस्वस्थ झाये. 

 
बाहेर चारं्येच उजाडये होते. पष्मीयांचा शकयशबयाट चारं्याच वाढया होता. आशि 

रामजोिींचे मन मात्र आतून चारं्येच पोळून शनघाये होते. सकाळची वळे असूनही द पारच्या 
रिरित्या उन्हाचा चटका ते अन भवत होते. 
 
❑ आठविींच्या डोहात 
 

रामजोिींनी दरवाजा शकयशकया करून बाहेर डोकावये. बाहेर सारी धादंयर्दी हळूहळू 
स रू झायी होती. उमाच्या शवचाराने अस्वस्थ झायेल्या रामजोिींनी नदीचा रस्ता धरया. 
र्ावाबाहेरीय नदीत स्नान कराव ेया हेतूने, बाहेर पडयेल्या रामजोिींच्या मनाची अस्वस्थता मात्र 
दर पावयार्शिक वाढत होती. 

आपल्या आय ष्ट्याचा अथग आपल्या मनािी यावण्याचा प्रयत्न करिाऱ्या रामजोिींचे प्रत्येक 
पाऊय उमाच्या शवचाराने नेमके अडखळत होते. उमािी शववाह करून आपि शतया फसवये तर 
नाही ना? उमावर बायपिापासून आपये अर्दी मनापासून पे्रम होते. बाकीच्या र्ोष्टी या अपशरहायग 
तडजोडी होत्या. फक्त ते पे्रम अबोय होते, ही र्ोष्ट मात्र शनशश्चत. त्याया कारिही तसेच होते. 
िास्त्री-पंशडताचं्या घराण्यात झायेया आपया जन्म! द सरेकाय? आपये घरािे, क य, िीय हा 
सारा डोयारा िवेटी क ठल्या पायावर उभा असतो? द सऱ्याचें शवचार, भावना याचं्या बशयवदेीवरच 
ना? आशि त्याचें मन भतूकाळात रे्ये...... 

 
रामजोिींना तो प्रसंर् यख्ख आठव ूयार्या.... 
 
.....पाच वषांचा राम चपंकवृक्षातळी शनरथगक उभा होता. अचानक त्याचे डोळे दोन 

हातानंी अयर्द झाकये रे्ये. 
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“कोि ते!” 
“ओळख... पाहू!” 
“अं....हं... नाही ब वा...” 
“हा....हा...हा....” 
“कोि?... उमा तू?” 
“हात प ढे कर...” 
“का...?... किाया?” 
“हे....रे काय? हात प ढे कर ्हटयं ना?” 
“बरं...बाई!” 
“आधी डोळे शमट!” 
“ए, उमे हे काय ऽ?” 
“शमट ्हटये ना!” 
“ह ंऽ” 
 
- आशि तो मखमयी स्पिग! अहाहा!! आशि तरीही शकती शकती शनरार्स! शतने डोळे 

उघडायया साशंर्तये शन आपल्या उजव्या हाताच्या मधल्या बोटात शतने देव चाफ्याची तयार 
केयेयी अंर्ठी! डोळ्यावर शवश्वासच बसेना. डोळे उघडायया सारं्ून ती पळून जाताना, पाठमोरी 
शदसयी तेवढीच. बस्स! आशि आपि शतच्या नावाने शकती ठो, ठो ओरडयो....पि- 

 
“आई र् ऽ!” शकती जोराने आपया कान....छे! नको ती जीवघेिी आठवि! 
 
-दादाने त्यानंतर शकती घर डोक्यावर घेतये. नाही... नाही ते बोयया. वशहनीची 

समजाविीही त्याया कळयी नाही... की, तो सारेच म द्दामहून हे करत होता? काय च कयं 
आपयं? शन उमाचही? 

 
-या साऱ्या आठविींनी अस्वस्थ झायेल्या रामजोिींनी नदीपात्रात जोरदार सूर मारया. 

जोरदार ड बकी मारूनही ही ज नी आठवि की जखम? शवरघळायया तयार नव्हती. एक ड बकी 
यर्ावनू ते प न्हा काठावर येऊन बसये शन िजेारच्या वडावरच्या पाखरानंी एकच कयकयाट 
करायया स रुवात केयी. 

.... आशि ्हिूनच कोिाचीही कसयीही चूक नसताना दादाने वळेोवेळी केयेल्या 
आततायीपिाम ळेच आपि बया, शचमा याचं्या बरोबरही संबंध राखये. हो, म द्दामच राखये. 
आपल्याया दादावर सूड उर्वायचा होता..... होता? नव्हे.... सूड उर्वायचा आहे. अस्वस्थ 
अिा मनस्स्थतीत रामजोिींनी प न्हा एकदा नदीत सूर मारया. सारं पात्र जोरदार प्रहदकाळून प न्हा 
िातं झायं. 
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❑ संस्थाशनकाचा थाट 
 

म. स. १७८२ ते १७९२ अिा दहा वषात रामजोिींनी साऱ्या महाराष्ट्रात आपल्या शनतातं 
स ंदर याविीरचनेने श्रोत्यानंा तल्लीन करून सोडये. एखाद्या संस्थाशनकाच्या थाटात आपल्या 
ताफ्यासह जेव्हा रामजोिी र्ावात प्रविे करीत तेव्हा सारे यहानथोर कमायीचे आश्चयग व्यक्त 
करीत. रामजोिींच्या ताफ्यात त्याचें िार्थर्द, वादक, हरकामे, शचमा, बया याचं्या बरोबरच एक 
उमदा घोडा, दोन क त्री, दोन माकडे, दोन राघू असा भव्य सरंजाम असे. याशिवाय एक स ंदर 
झायरीदार राहूटी आशि स ंदर रेिमी काढण्याचा झोपाळा देखीय असे. 

 
र्ावात म क्काम पडया की, राह टी उभी केयी जाई. एखाद्या मोठ्ा झाडाया झोपाळा टारं्ून 

रामजोिी त्यावर बसये की, एखादा मोठा संस्थाशनक र्ावभेटीया आया आहे असा भास होई. 
आपल्या कतृगत्वाने शमळवेये अमाप द्रव्य जवळ असल्यावर किाची कमी होती? केवळ द्रव्यच 
किाया? कनक, कातंा आशि कीती या तीनही र्ोष्टी हात जोडून या मराठी सारस्वता प ढे उभ्या 
होत्या. त्याम ळे किाचीही शफकीर करण्याचे कारिच काय होते? कशवरायाचं्या म खातून िब्द 
शनघण्याचा अवकाि की, पाशहजे ती वस्तू काही क्षिात हजर होई. 

 
रामजोिींच्या खास काही आवडी-शनवडी होत्या. पशहयी आवड सौंदयाची हे उघडच होते. 

परंत  केवळ मानवी सौंदयाचेच ते चाहाते होते असे नाही तर िब्दसौंदयग आशि अथगसौंदयाचेही ते 
उपासक होते. बयेवर तर रामजोिींचे मनच जडयेये होते. बयेच्या संर्तीत आपयी कशवता रंर्ात 
आयी याची कब यी त्यानंी शदयीच होती. अिाशरतीने संस्थाशनकाच्या थाटात मष्ट्काची उधळि 
करीत रामजोिींची र्ावोर्ाव भ्रमंती चाय होती. चैन, शवयास यानंी पशरसीमा र्ाठयी होती. ‘अनंत 
हस्ते कमयावराने देता घेशिय शकती दो कराने’ अिी अवस्था फडावरचा प्रत्येकजि अन भवत 
होता. आयेल्या यष्मीमीची म क्त उधळि करीत, मन मानेय तसे बेधूट आय ष्ट्य रामजोिी जर्त 
होते. याच काळात काही िाक्त पंशथयाचंी कशवरायािंी र्ाठ पडयी. 
 
❑ शातत पंथाची दीक्षा 
 

प्रहदू धमातीय पंथोपथंयाचा मशतहास पाहता त्यात िाक्तपंथ हा एक ताशंत्रक पंथ आहे. 
ओशरसा, बंर्ाय मत्यादी पंथात पूवीपासून िाक्त पंथ कायगरत आहे. वामाचारी असेही एक नाव या 
पंथास आहे. मद्य, मासं शनषेध या पंथात नाही. या पंथाचा प्रसार रामजोिींच्या काळी प ण्यात फार 
झाया होता. अनेक उच्चवर्थियानंी िाक्तपंथाची दीक्षा त्याकाळी घेतयेयी होती. 

 
रामजोिींचा या पंथीय शवचार धारेिी पशरचय होऊन ते या पंथाकडे आकृष्ट झाये. या 

पंथाची दीक्षा घेऊन, रामजोिींनी कळसच र्ाठया. नीशतमूल्याचं्या पारंपाशरक चौकटी रामजोिींना 
बायपिापासूनच मान्य नव्हत्या. आता तर या चौकटी तोडून, कशवराय खऱ्या अथाने म क्त झाये. 
राजरोस मद्यपान करून, बया आशि शचमा याचं्या संर्तीत- 
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मष्ट्काचे प्यायेही शरते करावयास यानंी स रुवात केयी. 
 
प ण्यासारख्या िहरात मराठे सरदाराचें ररे्य शन रंरे्य जीवन रामजोिी उघड्या डोळ्यानंी 

पाहात होते. सरदाराचें भव्य वाडे, हवले्या, त्यात चाययेयी चोरटी मष्ट्कबाजी हे त्याचं्या नजरेतून 
स टये नव्हते. संकेत करून शप्रयकराया भेटायया जािारी अशभसाशरका त्याचं्या शनरीक्षिातून 
स टिे िक्य नव्हते. याचा पशरिाम रात्री शहयायाच्या प्रकािात तमािाचा आरंभ होऊन, बयेच्या 
कोशकळकंठातून आयाप बाहेर पडताच रामजोिींची बोटे डफावर नतगन करू यार्त आशि 
म खातून िब्द येत- 

 
“स ंदरा मनामध्ये भरयी जरा नाही ठरयी हवशेयत शिरयी मोत्याचा भारं् 
 
अरे र्ड्या हौस नाही प रयी ्हिोशन शवरयी प न्हा नाही शफरयी क िाची सारं्” 
 
िाक्तपंथाची दीक्षा घेतल्यापासून कशवरायाचं्या आय ष्ट्याने वरे्ळेच वळि घ्यायया आरंभ 

केया. र्ावोर्ावच्या कायगक्रमातून अफाट, कीती आशि पैसा रामजोिींना शमळत होता आशि 
व्यसने, शवयास मष्ट्कबाजीत तो पाण्यासारखा खचगही होत होता. शदवस भराभर चायये होते. 
कनक, कातंा, कीती याचं्या शवळख्याम ळे ध ंद झायेल्या कशवरायाया वास्तवाचे भान राशहये नव्हते. 
येिारा प्रत्येक शदवस आपल्याच साठी, आपल्या बेध ंद आय ष्ट्याचे स्वार्त करण्यासाठीच उर्वया 
आहे या भ्रमात व्यतीत होत होता. 
 
❑ पश्चातबुद्धी शन पंढरपूरकडे प्रयाि 
 

‘कायो र्च्छशत धीमताम्’ काळ हळ हळू प ढे सरकत होता. आशि कशवरायाचें छंदफंद 
जराही कमी होत नव्हते. शवयासी थाट क ठेही कमी होत नव्हता. पैसा ज्या प्रमािात येत होता 
त्याच्या चौपटीने तो कशवरायाचं्या व्यसनापायी जातही होता. 

 
आरंभी याची क िायाच कल्पनाही आयी नव्हती. कशवराय आशि त्याचंा र्ोतावळा 

मौजमस्तीत मग्न होता. हळ हळू पैिाचंी चिचि शनमाि होऊ यार्यी. तथाशप कशवरायाचं्या 
बेशफकीर वृत्ताम ळे त्याची दखयअंदाजी त्यानंी घेतयीच नाही. आपयी व्यसने आशि शवयासी 
थाटामाटात राहिे यात कसयीच तडजोड करायया रामजोिी तयार नव्हते. फडाची व्यवस्था 
पाहािाऱ्यानंा दर शदवसाची व्यवस्था पाहिे कठीि जाऊ यार्ये. व्यवस्थेसाठी यार्िारा पैसा 
कशवरायाकंडे मार्ायया जाव े तर ते आपल्याच ध ंदीत! मद्यध ंद अवस्थेत त्यानंा किाची ि द्धही 
नसायची. 

 
अिी अवस्था आरंभ झाल्यावर. शवपन्नावस्था यावयास शकतीसा वळे शमळिार? आशि 

घडयेही तसेच. हळ हळू कशवरायानंा यष्मीमी सोडून जाऊ यार्यी. शवयासी जीवन, उधळ्या 
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स्वभाव याम ळे पैिाची जबर चिचि भासू यार्यी. व्यसने आशि शमळिारी कमाई याचंी तोंड 
शमळविी होईना. एक एक शदवस परीक्षा पाहिारा ठरू यार्या. आशि बघता बघता यष्मीमीने 
कशवरायाकंडे पाठ शफरवयी, आशि रामजोिी कफल्लक बनये. सनातनी ‘दारुडी’ ्हिून संभावना 
करू यार्ये. या सर्ळ्याचा पश्चाताप होऊन रामजोिी अंतम गख होऊन शवचार करू यार्ये. 

 
शदवस अत्यंत कठीि होते. प्रत्येक शदवस नव्या संकटाचा ठरू यार्या. रामजोिींना ही 

अवस्था फारच जड रे्यी. शनिगय होईना. पि काहीतरी शनिगय घेिेही आवश्यक होते. िवेटी 
तमािा सोडून द्यायचा कशवरायानंी शनिगय घेतया. तो सवांना सांशर्तया. सारे जि डोळे फाडून 
कशवरायाकंडे पाहू यार्ये. िवेटी काही शदवस मया एकट्याया राहू द्या. मी प न्हा त ्हाया येऊन 
भेटेन असे काहीतरी सारं्ू, रामजोिींनी सवांचा शनरोप घेतया. द सरा मयाजच नव्हता. पि प ढे 
काय? हा प्रश्नही स टयेया नव्हता. 

 
फडाचा शनरोप घेऊन, संथ पाऊये टाकत रामजोिी शनघाये. मन पश्चातापदग्ध होऊन 

पोळत होते. शवचाराचें थैमान डोक्यात चाययेये होते. वाट नेईय शतकडे चायत राहिे एवढेच 
हातात होते. चायताना एक शवचार मनात चमकून रे्या. मन आनंदये. बस्स! ठरये. असेच 
करूया. पंढरपूरया जाऊन बाबाकाकानंा भेटायचे या शवचाराने पायातयी र्ती वाढयी. र्ाव मारे् 
पडये. 

 
मजयदरमजय करीत, प्रचंड पायपीट करून रामजोिी पंढरपूरात दाखय झाये. दूरवर 

चंद्रभारे्चे वाळवटं पसरयेये त्यानंी पाशहये. दूरून शदसिारा शवठ्ठय मंशदराचा कळसही पाशहया. 
बाबाचं्या भेटीची उत्स कता ताियी जाऊ यार्यी. 

 
बाबा पाध्ये हे पंढरपूरातीय अत्यंत नावाजयेये संस्कृत पंशडत होते. वदेिास्त्रसंपन्न असे 

पाध्ये घरािे, पंढरपूरातीय अत्यंत प्रशसद्ध घरािे होते. जोिी घरािेही वदेिास्त्रसंपन्न 
िास्त्रीपंशडताचें असल्याने दोन्ही घराण्याचंा उत्तम स्नेह होता. बाबाजंवळ शवद्याजगन करायचे. 
त्यासाठी यार्तीय ते कष्ट घ्यायची तयारी कशवरायानंी मनािी केयी. या शवचाराने डोक्यातीय 
शवचाराचें वादळ जरा कमी झाये. पाध्येिास्त्रींच्या घराकडे जाताना रामजोिींचे एकेक पाऊय 
आत्मशवश्वासाने पडू यार्ये. 
 
❑ वेदमूती बाबा पाध्याचं्या सहवासात 
 

राम पाध्येिास्त्रींच्या घरी पोहचया तेव्हा बाबा सकाळची अस्न्हके आटोपून वदेशवकृती 
्हित होते. 
 

“यजे्ञन यज्ञ ंयज्ञ ंयजे्ञन यजे्ञन यज्ञमयजन्त 
अयजन्त यज्ञयंजे्ञन यजे्ञन यज्ञमयजन्त 
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यज्ञमयजना अयजन्त यज्ञ ंयज्ञमयजन्त देवाः 
देवा अयजन्त यज्ञ ंयज्ञमयजन्त देवाः” 

 
िातंपिे डोळे शमटून, खजग स्वरात वदेशवकृती ्हििाऱ्या बाबाचंी ती र्ौरकाय भव्यम द्रा 

पाहून राम प्रभाशवत झाया. बाबाचंी आशि रामची डोळाभेट होताच, बाबानंी त्याया आत बोयावये. 
शवचारपूस केयी. साऱ्याचें क िय प सये, रामया ज्या पशरस्स्थतीत घरातून बाहेर पडाव ेयार्ये. ती 
हशकर्त ऐकताना, बाबानंा प्रकशचत वाईटही वाटये. पि स्स्थतप्रज्ञ असयेल्या बाबानंी ‘र्तं न 
िोच्यम्’ असे ्हित रामया घरात राहण्याची अन मती शदयी. 

 
रामया काव्यिास्त्र, व्याकरि, वदेाध्यायन, कीतगनकया मत्यादी शवषय शिकशवण्याचीही 

तयारी दिगशवयी. राम मनोमन आनंदून रे्या. रामच्या आय ष्ट्याचा एक नवा अध्याय मथे 
चंद्रभारे्तीरी स रू होिार होता. स्वतःची आिखी एक वरे्ळी ओळख शनमाि करण्याची संधी 
रामया मथे शमळिार होती. म ळात तल्लख ब द्धीमत्ता आशि प्रशतभेचे जन्मजात येिे याभयेल्या 
रामच्या व्यक्तीमत्वाया मथे स रेख पैयू पडिार होते. बाबा पाध्यासंारख्या क िय शिल्पीच्या हातून 
नकळत एका ‘कशवरायाचे’ शिल्प मथे घडवये जािार होते. 

 
पशहल्या दोन शदवसातच राम स संस्कृत अिा पाध्ये क ट ंबात रुळनू रे्या. क ट ंबातीय एक 

सदस्य अिा नात्याने बाबाचं्या क ट ंबातीय प्रत्येक जि त्याच्यािी वार्त होता. त्याचं्या पे्रमाने राम 
भारावनू रे्या. सारे पाध्ये क ट ंब शवद्यापे्रमी शन शवद्याव्यासंर्ी ्हिून सवगज्ञात होते. मतकेच 
किाया? या क ट ंबाचे आप्तस्वकीयही शवद्यापे्रमी असेच होते. आपल्या अप्रशतम काव्यरचनेने 
अबायवृद्ध मराठी मािसाया डोयायया याविारे शवख्यात प राशिक आशि पशंडतकवी मोरोपंत हे 
तर बाबाचें शमत्र शन व्याहीदेखीय होते. 

 
बाबा पाध्ये हे तर केवळ पंढरप रातच नव्हे तर साऱ्या महाराष्ट्रात वदेमूती ्हिूनच प्रशसद्ध 

होते. त्याचं्या चरिापािी बसून राम मनसोक्त शवद्याव्यासंर् करीत होता. काव्य, व्याकरि, वदेातं, 
याशज्ञकी अिा शवशवध शवद्यािाखेत म क्त शवहार करत होता. संस्कृत भाषेचे वरे्वरे्ळ्या अंर्ाने 
अन भवत होता. 

 
एकदा संस्कृत भाषेची थोरवी शन सामथ्यग या शवषयी बोयताना बाबानंी रामया काशयदास 

आशि भोज राजाची र्ोष्ट साशंर्तयी. भोज, राजा असूनही व्य त्पन्न होता. तो एकदा जेवायया 
बसया आशि तो ्हिाया– 

 
‘शवना र्ोरसं को रसं भोजनानाम्’ 
-भोजन उत्तम आहे पि र्ोरसा (र्ायीचे त प) शिवाय त्यात मौज नाही. 
काशयदास यावर ्हिाया, “खरे आहे हे, पि त ्ही असे बघा... 
शवना र्ोरसं को रसं भपूशतनाम्’ 
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-राजा श्रेष्ठ आहे, पि त्याच्या बाहूत (र्ो) बळ नसेय तर काय अथग आहे. प्रकवा 
‘शवना र्ोरस को रसं काशमनीनाम्’ 
कशमनी (स्त्री) स ंदर आहे पि शतया जर नेत्रच (र्ो) नसतीय तर?....आशि.... 
‘शवना र्ोरसं कोर सं पंशडतानाम्’ 
-पंशडत श्रेष्ठ आहे तथाशप त्याया वािीच (र्ो) नसेय तर काय अथग आहे? 
 
‘र्ो’ हा संस्कृत धात  काशयदासाने अिा रीतीने तीन वळेा चायवनू दाखवया. राम बाबाचं्या 

तोंडून संस्कृतचे माहात््य ऐकताना मंत्रम ग्ध होऊन रे्या. आपल्याया असे काही वरे्ळे जमेय 
काय? शकतीतरी वळे मर् तो या शवचारात र्ढून रे्या. 

 
पाध्ये क ट ंबाने रामया भरभरून पे्रम शदये. बाबानंी हातचे काहीच राखून न ठेवता रामया 

र्ीवाि भाषेत पारंर्त करून सोडये. आशि पंढरपूर तीथग के्षत्राने जातीभेदाच्या प्रभती 
तोडल्याशिवाय भक्तीभावनेया काहीच अथग नाही हा संदेि रामच्या मनावर पक्का प्रबबवया. 

 
चंद्रभारे्च्या वाळवटंात व्यक्तीर्त स्वाथग जाळून याखो योक एका शवठ्ठयसाठी कसे एकत्र 

येतात हे राम पाहत होता. अठरा पर्ड जातीची मािसे शवठ्ठय भक्तीत सारे भेदाभेद शवसर्थजत 
करून एकमेकानंा उराउरी भेटताना तो बघत होता. या साऱ्या र्ोष्टींचा रामच्या मनावर सखोय 
पशरिाम होत होता. एकदा असाच सकाळची अस्न्हके आटोपल्यावर राम चंद्रभारे्च्या वाळवटंात 
आशि शवठ्ठय मंशदर पशरसरात पाय मोकळे करण्यासाठी रे्या. शवठ्ठय मंशदरातये ते सावळे स ंदर 
ध्यान पाशहल्यावर रामची तंद्री यार्यी अशनशमष नेत्रानंी ते वैभव डोळ्यात साठवताना तो र् नर् न  
यार्या..... 

 
“क्षमातयी मज समान नाही उमामहेश्वर प री । 
प री पडेना कािी मर् मतरा दासी न कोि असी हो पंढरी ॥ 
पाडं रंर् जर्दंतरंर् जीमाशज रंर्या धिी । 
पार्थश्व रमा रख माई पृष्ठतो राशह जिी स खाची खिी । 
............ 
असो महार याशतचा जातीचा हशरच्या भार्वतोत्तम कवी 
.............. 
उभी नदीच्या काठी जन येती भेटी वकीयसा पायवी....” 

 
❑ पाध्ये कुटंुशबयाशंी बंध-अनुबंध 
 

रामजोिींची पंढरपूर भेट अनेक दृष्टींनी संस्मरिीय ठरयी. पाध्ये क ट ंशबयानंी शदयेयं पे्रम 
आशि दैनंशदन जीवनातीय शिस्तीचा आग्रह याम ळे रामजोिींच्या व्यक्तीमत्वाया एक वरे्ळेच पैयू 
मथे प्राप्त झाया. 
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ब्राह्मम हूतावर उठून प्रातर्थवधी आटोपून अभ्यासाया यार्ायचे नंतर हयकी न्याहारी घेऊन 
पाध्ये क ट ंशबयाचंी व्यक्तीर्त कामे करून, प नश्च अभ्यास, उजळिी, नैमशत्तक कामे याम ळे 
रामचीही दृष्टी व्यापक होत चाययी. 

 
एक अनोखा अन भव घेत रामजोिींचे व्यक्तीमत्व मथे समृद्ध होत चायये. स्वच्छंदी 

जीवनाचा अन भव घेत वाटचाय करिारे रामजोिी मथे शिस्तीचाही एक अनोखा अध्याय अभ्यासू 
यार्ये. पाध्ये क ट ंबातयी सारी मािसे पे्रमळ, सरळपिाने वार्िारी, आपल्या घराण्याचा आब 
राखून होती. म दर्यिास्त्री आशि त्याचें घरािे याशवषयी पाध्ये क ट ंशबयानंा खूप शजव्हाळा होता. 
जोिी घराण्याप्रमािेच पाध्ये क ट ंशबयानंाही शवद्याजगन, प्राच्यशवद्या याशवषयी कमायीचा आदरभाव 
होता. मोरोपंताचं्या भेटीने तो अशधकच दृढ होत रे्या. 

 
पंशडत कवी मोरोपंत अधूनमधून पंढरपूरास येत तेव्हा पाध्ये क ट ंशबयाबंरोबर त्याचंी 

जमयेयी मफैय ही ज्ञानशपपासूंना तर पवगिीच वाटे. मोरोपंताचंी आया ्हिायची यकब त्यातून 
शनघिारे शवशवध अथग याम ळे ऐकिाऱ्याचे कान तृप्त न झाल्यासच नवय! मोरोपंताशंवषयी पाध्ये 
क ट ंबाकडून ऐकयेल्या र्ोष्टींम ळे रामजोिींच्या मनात मोरोपंताशवषयी आकषगि शनमाि झाये. या 
पंशडतकवीची आशि आपयी भेट कधी होईय या शवचाराने त्याचं्या मनाया ह रहूर यार्ून राही. 

 
या अध्ययन काळात रामजोिींना बाबापाध्यानंी शकतीतरी र्ोष्टींची शिकवि देऊन 

त्याचं्याकडून सखोय शवद्याभ्यास करवनू घेतया. शविषेतः संस्कृत भाषेबरोबरच ज्ञानेश्वरी, 
दासबोध, नाथाचें रुस्क्मिीस्वयंवर अिा गं्रथाचंा पशरचय करवनू शदया. अशधकशधक गं्रथवाचनाया 
प्रवृत्त केये. प्रोत्साहन शदये. 

 
ज्ञानेश्वरीतीय ओव्यावंर बाबा स रेख भाष्ट्य करीत. ज्ञानेश्वरानंी व्यक्त केयेया मराठी 

भाषेबद्दयचा अशभमान या शवषयीच्या ओव्या ऐकताना, रामजोिी अंतम गख होत. शवचार करीत. 
 
द पारच्या वळेी ज न्या हस्तशयशखताचंी पाने किी यावायची हे सप्रयोर् बाबा दाखशवत. 

ज नी कार्दपते्र, हस्तशयशखत यातून केवढे सासं्कृशतक संशचत साठवयेये आहे याची प्रत्यक्ष 
प्रशचती रामजोिी या काळात घेत होते. मतके नव्हे तर ज ने गं्रथ नव्याने नकयून घेताना, कार्द 
कसा असावा, िाई किी तयार करावी, प्रमािबद्धता किीराखावी, या साऱ्या बारीकसारीक 
र्ोष्टीही रामजोिींना शिकायया शमळाल्या. या साऱ्या र्ोष्टी आत्मसात करतानाच बाबािंी 
घडिाऱ्या संवादातून, ज्ञानाच्या एकेक यत्ता रामजोिी उत्तीिग होत होते. एकदा असेच द पारी 
दोघेही बसये असता बाबा ्हिाये- 

 
“राम, केवळ प्राचीन गं्रथाचंी घोकंपट्टी ्हिजे शिक्षि नव्हे. गं्रथातीय अथग आपल्याया 

समजतो का? या र्ोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आशि सवात महत्त्वाची र्ोष्ट ्हिजे त्यान सार केयेये 
आचरि होय, काय समजयास?” 
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-रामने होकाराथी मान डोयावताच बाबा प ढे ्हिाये- 
 
“हा झाया एक भार्. द सरी र्ोष्ट ्हिजे आपल्याया प्राप्त झायेल्या गं्रथाचंी काळजी घेिे. 

तू गं्रथाचंी पाने किी चाळतोस यावरूनही त झ्या व्यक्तीमत्वाची परीक्षा होते. आशि नव्याने नक्कय 
करताना, तू हस्ताक्षराकडेही यक्ष प रशवये पाशहजे. अरे, त झ्या हस्ताक्षरावरून त झ्या मनाचीही 
ठेवि कळते, बरं का! ज्याचं हस्ताक्षर स ंदर त्याच मनही स ंदर असते. हे- हे सारं शिक्षि आहे. 
केवळ घोकंपट्टी करिाऱ्याबंद्दय कशवराज त कोबा काय ्हितात ठाऊक आहे ना, ‘वदेाचंा तो अथग 
आ्हानंीच ठावा, येऱ्यानंी वाहावा भार माथा’ काय, कळये ना!” 

 
अिा शरतीने रामजोिीं बाबाकंडून एकेककरून शकतीतरी र्ोष्टी शिकये. पंढरपूरातये 

शदवस रामया खूप काही देऊन रे्ये. ‘शनत्य नवा शदवस जार्ृतीचा’ या प्रमािे बाबा रोज 
रामजोिींकडून नव्या नव्या र्ोष्टी करवनू घेत होते. पाध्ये क ट ंबाबरोबरच हा बंध-अन बंध रामच्या 
प ढच्या वाटचायीत भक्कमपिे त्याच्या उपयोर्ास आया. त्याया योग्य शदिा दाखवनू रे्या. 

 
याच काळात महाराष्ट्रातयी अत्यंत योकशप्रय आशि प्रबोधनाची कया, कीतगनकया याचा 

रामजोिींचा अभ्यास बाबाचं्या मार्गदिगनाखायी व्यवस्स्थत स रू झाया. कीतगनकयेची परंपरा, 
प्रबोधन करण्याची या कयेची ताकद, कीतगनकाराने पाळावयाची पथ्ये या साऱ्या र्ोष्टी रामजोिींनी 
बाबानंी यथास्स्थत शिकवून याही कयेत त्यानंा पारंर्त करून सोडये. रामजोिींचा अध्ययनकाळ 
अिाशरतीने हळूहळू संपत आया. समृद्ध झायेल्या व्यक्तीमत्वाने आता बाबाचंा शनरोप घेण्याची 
तयारी चायशवयी. 
 
❑ पाध्ये कुटंुबाचा शनरोप 
 

पंढरप रातीय आपये अध्ययन संपवनू रामने पाध्ये क ट ंबाची अन मती माशर्तयी. रामया 
शनरोप देताना बाबाचं्या आशि रामच्याही डोळ्यात अश्रू तरळून रे्ये. सवग क ट ंशबयाशवषयी कृतज्ञता 
व्यक्त करून राम स्वर्ृही येण्यास शनघाया. 

 
बाबानंी शदयेये शवद्याधन आशि त्याचं्या क ट ंशबयानंी शदयेल्या पे्रमाची शिदोरीबरोबर घेऊन 

रामचा प्रवास स रू झाया. मजय दरमजय करीत तो त ळजापूरास आया. त ळजापूरशवषयी 
रामच्या मनात बायपिापासूनच एक अनाशमक आकषगि दडयेये होते. त ळजा भवानीचे दिगन 
घेण्यासाठी राम मंशदरात आया. असंख्य भक्तर्िानंी मंशदर न सते फ यून रे्ये होते. जो तो 
आपापल्या परीने जर्न्मातेजवळ प्राथगत होता. भवानी मातेचे रूप डोळ्यात मावत नव्हते. ते 
मूतीमंत तेज डोळा भरून पाहताना रामच्या ओठातून िब्द बाहेर पडये. 

 
“भतूळात जशि या स्थळात यम नाचळात शहमनर् बाळा.. 
अिी भ वनत्रशय कोिती द जी वले्हाळा... 



 अनुक्रम 

मन स मन करुशन शवषवमन र्ि शन रशतरमि शिवाची रािी. 
भजता देते शनत्य स खाची खािी.... 
............ 
ही सदा सकळ संपदासशहत श्रीपदासही जपमाळा....... 
भक्ताची माय कनवाळू शदसे शचल्लाळा... 
............ 
कशवराय ्हिूशन शहचे पाय धरुन र् ि र्ाय छंद स रताया.... 
या कृपानदीचा न कळे हे द यगभ खळ. घोशटतातशच याळा 
.....................” 
त ळजा भवानीचे दिगन घेऊन राम सोयापूरच्या रस्त्याया यार्या. 

 
❑ स्वगृही परत 
 

चात मासाचे शदवस असल्याने, साऱ्या सोयापूरात धार्थमक कायगक्रमाचंी न सती धादंय 
उडायी होती. कथा कीतगने, व्रत वैकल्ये यांचा शजकडे शतकडे थाट उडायेया होता. 
म द र्यिास्त्रींची महाभारतावर शवठ्ठयमंशदरात शनयशमत प्रवचने स रू होती. 

 
महाभारत कथा आरंभ करून काही शदवस योटये नाही तोच म द र्यिास्त्रींची प्रकृती 

अचानक शबघडयी. ज्वराचे शनदान झाये. वैद्यब वानंी त्यानंा काही शदवस शवश्रातंी घेण्यास 
स चशवये. म द र्यिास्त्री अस्वस्थ झाये. अत्यंत शनयशमत शदनचया असयेल्या म द र्यिास्त्रींना आता 
भारत कथेत खंड पडिार या शवचाराने काही स चेनासे झाये. श्रोतृवर्ग हळहळया. पि कोिाचाच 
मयाज नव्हता. म द र्यिास्त्री वैद्यब वानंी शदयेये पथ्य साभंाळीत अंथरुिावर पडून होते. 

 
र्ंर्ाबाई त्याचं्या प्रकृतीया उतार पडावा ्हिून शदवसरात्र ि श्र षा करीत होत्या. म ळात 

तापट असयेये म द र्यिास्त्री या द खण्याने अशधकच शचडशचडे बनये. योक भेटायया येत तेव्हा ते 
प्रकषाने जािव.े त्यातच रामचा शवषय शनघाया की, त्याचंा तोय जाई. र्ंर्ाबाईंना मर् त्याचंी 
समजूत घायताना नाकी दम येत असे. 

 
याच वळेी राम सोयापूरात येऊन दाखय झाया. विेीतून आत येताना त्याया मार्चे एक 

एक प्रसंर् आठवू यार्ये. रामचा पूवीचा पेहराव आता बदयया होता. उंच शधप्पाड िरीरयष्टी 
आशि र्ौरविग याभयेल्या रामने मस्तकावर स रेख शचत्रक टी र्ंध रेखये होते. पाढंरेि भ्र धोतर 
आशि बाराबंदी अिा विेातल्या रामया ्हिूनच बऱ्याच जिानंी ओळखयेच नाही. आशि एकाएकी 
त्याया धोंडी भेटया. त्याने रामया ओळखये. धोंडीची व्यसनापायी पार द दगिा झायी होती. रामने 
त्याची आस्थेने चौकिी केयी. पि धोंडीया निते असल्याने धड बोयताही येत नव्हते. 

 
धोंडीच्या बोयण्यातून त्याचा फड मोडया आशि दादाची प्रकृती बरी नाही या र्ोष्टी रामया 

कळल्या. धोंडीचा शनरोप घेऊन तो झपझप वाड्याच्या शदिनेे शनघाया. 
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राम वाड्यात पोहचया तेव्हा र्ंर्ाबाई म द र्यिास्त्रींना वैद्यब वानंी शदयेये चाटि चाटशवत 
होत्या. राम आया हे त्यानंा कळये, त्याचं्या आनंदाया पारावार राशहया नाही. त्या ्हिाल्या, 

 
“अहो, अहो आपया राम परत आयायं. बघा तर खरे!” 
रामने दादाया हाक मारयी. 
“दादा, मी -मी राम....” 
 
म द र्यिास्त्री अधगवट र् ंर्ीत डोळे शमटून पडयेये होते. त्याचंा चेहरा ्यान झाया होता. 

द खण्यातून उतार पडत नव्हता. रामचे िब्द त्यानंी ऐकये मात्र ते एकदम भडकये. 
 
“क ळब डव्या किाया आया आहेस आता? जा चायता हो, आताच्या आता, मया त झे तोंड 

देखीय...” म द र्यिास्त्रींना जोरदार खोकल्याची उबळ आयी. र्ंर्ाबाईंनी प न्हा चाटि देण्याची 
तयारी चायवयी. रामने दादाची छाती चोळावी ्हिून प ढे केयेया हात म द र्यिास्त्रींनी 
शझडकारून टाकया. 

 
“अरे नादाना, बायपिापासून र्ीवाि भाषेकडे जरा यक्ष दे, ्हिून त झ्या कानीकपाळी 

ओरडयो, पि व्यथग! त या थोडी जरी अक्कय असती... तर माझ्यावर हा प्रसंर् येता ना...” 
 
“दादा, मी जाईन आज भारतकथा सारं्ायया पि त ्ही िातं राहा.” राम कळवळून 

्हिाया. आता मात्र म द र्यिास्त्रींचा तोय स टया. ते मोठमोठ्ाने ओरडू यार्ये. र्रं्ाबाई त्यानंा 
िातं करण्याची खटपट करू यार्ल्या. 

 
“काय ्हिायास? अरे चाडंाळा, डफ आशि ढोयर्ं वाजशवण्या मतके सोपे वाटये की 

काय त या? ्हिे मी सांर्तो भारतकथा! प रािे सारं्िे ्हिजे डफावर थाप देिे नव्हे! काय 
समजयास? र्ाढव जर र् ळ हार्ते तर क ं भार भीक का मार्ते? साऱ्या क ळाया तू बट्टा यावयास 
आशि आता चाययास भारतकथा सारं्ायया. चायता हो मथून!” 

 
म द र्यिास्त्रींनी तोंड शफरवनू घेतये. बोयून बोयून त्यानंा धाप यार्यी होती. र्ंर्ाबाई 

झाल्याप्रकाराने स न्न बसून राशहल्या. राम काहीच बोयया नाही. त्याने घरातून पोथी िोधून 
काढयी. र्ंर्ावशहनीया नमस्कार करून त्याने शवठ्ठय मंशदराची वाट धरयी. 
 
❑ पुराशिक बुवा - रामजोशी 
 

्हाद  तराळाने दवडंी शदयी... “ऐका हो ऐका... आज रात्री शवठ्ठय मंशदरात रामजोिीब वा 
प राि सारं्िार होऽऽऽ” या दवडंीने शजकडे शतकडे खळबळ उडायी. जो तो आश्चयग व्यक्त करू 
यार्या. म द र्यिास्त्रींचा भाऊ राम प राि सारं्िार? योक नाना प्रकारचे तकग , शवतकग  करू 
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यार्ये. क िी ्हिाये, त्याया प रािाचा तमािा करायचाय, क िी ्हिाये, त्यानंा काय कपाळ 
कळते प रािातये? आशि महाभारत कथा सारं्िे हिजे काय ढोयर् ंबडवण्या मतके सोपे आहे 
काय? योकाचं्या चचांना उत आया. ज्याच्या त्याच्या म खी रामचाच शवषय. 

 
राम शवठ्ठय मंशदरात पोहचया तेव्हा योकाचंी ही तोबा र्दी या नव्या प राशिक ब वाया 

पाहण्यासाठी उसळयी. यहान-मोठे, तरिेताठे, हवि,े र्वि,े नवि े साऱ्यानंीच शवठ्ठय मंशदर 
फ यून रे्ये होते. ज्याया त्याया उत्कंठा होती. म द र्यिास्त्रींचा भाऊ आज काय सारं्िार याचीच. 

 
रामने शवठ्ठयाचे दिगन घेतये. तो व्यासपीठावर जाऊन बसया. साऱ्या श्रोत्यावंर नजर 

शफरवनू त्याने मंदास्स्मत केये. योकाचंी उत्कंठा शिरे्या पोहचयी. क तूहय, आश्चयग, भीती, 
उपहास, उपेक्षा हे भाव असयेल्या असंख्य नजरा रामवर शखळून राशहल्या. रामने िातंपिे वीिा 
स्वरात ज ळवया. िातंपिे वीिा छेडत त्याने आरंभ केया. “नारायि ं नमस्कृत्य नरं चैव 
नरोत्तमम्...” 
 

देवी सरस्वती व्यास ततो जय म दीरयेत्... 
ॐ नमो भर्वते वास देवाय 
ॐ नमो शपतामहाय....ॐ नमो प्रजापशतभ्यः 
ॐ नमो कृष्ट्िदै्वपायनाय....ॐ नमो सवगशवघ्नशवनायकेभ्यः 

 
रामने क्षिभर डोळे शमटून घेतये. जो तो एकमेकाकंडे पाहात आश्चयग व्यक्त करू यार्या. मंशदरात 
कमायीची िातंता पसरयी आशि रामने पहाडी आवाजात ्हिायया स रुवात केयी.... 
 

“व्यास भारती कथन भाडंती पाडंवकौरववीर 
पाथगरथी सारथी यद वीर 
क रुके्षत्राचे ठायी यढाया य द्धसमयी ्हिऊन 
महा महा वीर उभे येऊन 
सात क्षोिी पाडंव कौरव आकरा क्षोिी जमऊन 
दोन्ही दळे शसद्ध होऊन 
अठरा क्षोिी ्हिती परी एकाचे एक ऐकून 
क िी न पाहता िोधून 
काय बोय गं्रथाया वाशचक अथग काशढना नीर 
पदाथी काय शफरून परवीवर 
............. 
कशवराय र् िी करीत कवन हे नाथ कृपेचा धीर 
िास्त्रसंमत अथाचे तीर.....” 

 
अत्यंत रसाळ भाषेत आशि प्रभावीपिे भारतकथा सारं्ताना वक्ता आशि श्रोते दोघाचंीही समाधी यार्यी. 
श्रोते देहभान हरपून कथेचा आस्वाद घेत होते. आपि समजयो त्यापेक्षा हा अन भव शकती वरे्ळा आहेयाची 
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प्रत्येकाया जािीव झायी. सारे श्रोते श्रवि स खाच्या अमृत सशरतेत न्हाऊन शनघाये. जो तो या नव्या 
प राशिकब वानंा दाद देत आता त्याचंी स्त ती करू यार्या. हा हा ्हिता साऱ्या सोयापूरात ही वाता 
घराघरात जाऊन धडकयी. रामची कीती सवगदूर पसरू यार्यी. 
 
❑ दादाचा राग शनवळतो 
 

रामच्या वक्तृत्वाचा श्रोत्यावंर चारं्याच पशरिाम झाया. रामचे पूवाय ष्ट्य शवसरून जो तो 
रामची स्त ती करू यार्या. रामची फशजती पाहण्यासाठी शवठ्ठय मंशदरात जमयेल्या हवश्या, 
र्वश्याचंी रामने आपल्या व्य त्पन्न प्रशतभािक् तीने चारं्यीच फशजती केयी होती. संस्कृताशभमानी 
अिी जी मंडळी सोयापूरात होती. त्याचंा अशभमान रामने पार ध ळीस शमळवया होता. फशजत 
पावयेयी ती सारी मंडळी म द्र्यिास्त्रींना भेटावयास आयी. त्यानंी सांशर्तयेल्या हशकर्तीवर 
प्रथम म द्र्यिास्त्रींचा शवश्वासच बसेना. तथाशप ही ब जूर्ग मंडळी असत्य शनवेदन करिार नाहीत, 
हे माहीत असयेल्या िास्त्रीब वानंी प्रकृतीया आराम पडताच प्रत्यक्षच येऊन खातरजमा करण्याचे 
ठरवये आशि घडयेही तसेच. 

 
म द र्यिास्त्री एके शदविी र् पचूप शवठ्ठय मंशदराच्या ओटीवर येऊन बसये. शवठ्ठय मंशदर 

श्रोत्यानंी न सते फ यून रे्ये होते. भारत कथा सारं्िाऱ्या रामने आज शविषेच बहार उडवनू शदयी 
होती. श्रोते श्रविस खाच्या प्रसहासनावर बसून अमृतपान करीत असल्याचे शवयक्षि दृश्य 
म द र्यिास्त्रींनी याशच देही याशच डोळा पाशहये. 

 
“राम...आपया राम...आपि समजयो....वाया रे्या.... परंत  नाही...रामने आपल्या 

क ळाचे नाव तर राखयेच... पि उिवयही केये..” म द र्यिास्त्रींच्या डोळ्यात अश्रू उभे राशहये. 
राम.. वाया रे्येये पोर... असे आपि समजयो... रामया आतापयंत आपि अवमानकारकच 
वार्वये याचा पश्चाताप होऊन म द र्यिास्त्री अशधकच व्यशथत झाये. 

 
पश्चातापदग्ध दोन अश्रूच मािसाया योग्य मार्ग दाखवतात. याचा साक्षात अन भव 

म द र्यिास्त्री घेत होते. त्यानंी ठरवये रामया मथून प ढे अवमान नाही तर सन्मान द्यायचा. आपि 
रामया समजून घेण्यात चूक केयी का? त्यानंा काहीच कळेना. तथाशप आजपासून रामया जे 
बायपिी आपि पे्रम शदये, तेच द्यायचे त्यानंी मनोमन ठरवये. 

 
रात्र द सऱ्या प्रहराकडे झ कत असतानाच, रामने त्या शदवसाचे शनरुपि संपवये. योकाचंी 

पारं्ापारं् होत असतानाच रामने एक अद भतू नवयाव पाशहये. उंबरठ्ावर दादा अस्वस्थ म दे्रत 
उभा असयेया त्याने पाशहया मात्र, तो धावतच शतकडे शनघाया. 

 
“दादा, दादा....” ्हित त्याने दादाच्या क िीत शिरून, अश्रूंना वाट करून शदयी आशि 

म द र्यिास्त्रींची सावयी शहयायाच्या प्रकािात थरथरत राशहयी. 
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❑ नाचू कीततनाचे रंगी 
 

सोयापूरातीय प्रवचनाने रामजोिींनी योकाचंी मने प्रजकयी. आता र्ावोर्ाव त्यानंा 
कीतगनाची बोयविी येऊ यार्यी. वदेमूती बाबा पाध्याकंडून संस्कृतचे अध्ययन आशि कीतगनकया 
आत्मसात करून आयेल्या रामजोिींनी आता कीतगन माध्यमातून प्रबोधनाया स रुवात केयी. 
कशवरायाचंी वािी कीतगन रंर्ी रंर्ू यार्यी. 

 
रामजोिींच्या आय ष्ट्याचा एक नवा अध्याय आता स रू झाया होता. ढोयकी आशि डफाच्या 

साथसंर्तीने रंर्ात येिारी याविी आता मृदंर्, वीिा आशि मंशजऱ्याच्या संर्तीत अशधक प्रौढ, 
समंजस आशि शवरार्ी बनून सामान्यानंा उपदेि करू यार्यी होती. रामजोिींच्या कीतगनाया 
सामान्य योकच नव्हे, तर ब जूर्ग मंडळीही हजेरी याव ूयार्ये. 

 
सामान्यासंाठी रामजोिींची वािी प्रर्ट होताना, ्हिू यारे्- 

 
“अरे सख्या समज धर काही... हशरवाचनू संसारी 
क िाची भर करशिय सारी 
अरे सख्या मानशसय माझे धनस त हे मशतमंदा 
मनामध्ये न धरिी र्ोप्रवदा 
अिा नरदेही स्वशहताचा कर धंदा नको मन शवषयावर प्रतदा 
.................... 
स्वशहत कशवराया शवसरुशनया अवतारी 
क िाची भर करशिय सारी....” 

 
जनसामान्यानंा डोयायया याविारी कशवरायाचंी वािी ब जूर्ांसाठी मात्र कधी 

र्ीवािभाषेत र्जूग यारे्- 
 

“अशय भज मानव! रघ वीरम् 
शनशिचररिधीरम् 
श्रममशह मा क रु दारधने प्रक तव स जातम् 
प्रक भ्रमिैशरह कायवने क रुषे शनजघातम् 
न शह करुिा सहसा मदने पश्यशस शकम पातम् 
..................... 
िरिं यशद वद वदनशदती द भगव ेदिरथस त मा ंपाशह 
कशवरायायंकृशतहीरं दर्थित भवतीरम्...” 

 
कशवरायाचं्या प्रभावी, पहाडी आशि तरीही मधूर वािीने श्रोते तृप्त होऊन जात. प नः प न्हा 

कीतगनरंर्ी अर्दी तल्लीन होऊन जात. 
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वदेमूती बाबापाध्यासंारखा आचायग याभयेये कशवराय, बाबानंी शिकशवयेयी सारी शवद्या 
आता कीतगनातून प्रकट करू यार्ये. बाबाचं्या चरिािी शर्रवयेये ज्ञान आता कशवतेतून सारं्ू 
यार्ये. चंचय मन शकतीही प्रयत्न केया तरी स्स्थर होत नाही अिा वळेी माधवाचे चरि धरून, 
चात याने शहत साधये पाशहजे. हे सारं्ताना भावकू बनयेये कशवराय पहाडी आवाजात स रू करत– 
 

“का रे मनी माधवाचे चरि धरा ना 
शकती कशथतो शहत काही करा ना 
चंचय मन नोव्हे स्स्थत शनकराने 
हे वदती श्र शतिास्त्र प रािे 
झडकरी साभंाळाव ेशहत चत राने 
व्यथग कसे भ्रमता शतशमराने 
................ 
हशरर् ि र्ायकाचं्या हृदयी शिराना 
स खकर हा कशवराय वराना” 

 
अिा शरतीने प न्हा एकदा रामजोिींचा महाराष्ट्रभर संचार स रू झाया. तथाशप म ळ 

स्वभावातीय काही दोष कशवरायानंा घट्ट शचकटून बसये होते. उधळेपिा हा जिू पाचवीयाच 
प रयेया होता. मोकळेपिाने खचग करण्याच्या सवयीने आताही पैसा हाती शटकेना. 

 
दरवषी नवरात्रात त ळजापूर येथे रामजोिींची कीतगने होत. यासाठी त्यानंा सरकारकडून 

पंचवीस रुपये शबदार्ी ठरवनू शदयेयी होती. एकदा एका नवरात्रोत्सवात त ळजापूर येथे आये 
असता त्यानंी स्थाशनक व्यापाऱ्याकडून पासष्ट रुपयाचंी उचय घेतयी. व्यापारी नंतर त्यानंा 
परतफेड केल्याशिवाय सोडेना. िवेटी कशवरायानंी येखिी उचयून म द र्यिास्त्रींना सदर हशकर्त 
एक श्लोक शयहून कळशवयी. 
 

“येथे येऊशन आज दीड मशहना पासष्ट म द्रा पहा 
झायी ि द्ध उचापत प्रभ वरे केयी शबदार्ी दहा 
येथे वार्थषक पचंवीस मजया देऊशन बा तोशडतो 
दादा तीस शदल्याशिवाय मजया वािी कसा सोशडतो” 

 
समयसूचकता हा मोठा र् ि रामजोिीकडे होता. त्याचं्या शनरीक्षिातून अर्दी 

बारीकसारीक र्ोष्टीही स टत नसत. आपल्या कीतगन दौऱ्यात कशवरायाचंा म क्काम एकदा 
मचयकरंजीया झाया. मचयकरंजीकर घोरपडे याचं्या घरी कीतगन चायू असताना, घोरपडे याचें 
एक आशश्रत कोठवळे व मतर मंडळींमध्ये ब वानंा शबदार्ी शकती द्यायची, यावर आपसात ब वाचं्या न 
कळत खयबते स रू होती. रामजोिींच्या चािाक्ष नजरेने सारे काही जािये आशि उत्तररंर्ात 
कशवरायानंी त्यानंा स नावये. 
 

“भोजासम कशवताशप्रय, किापशर दानिूर घोरपडे 
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ऐसें असता माझ्या, देिर्ीचा का? त ्हाशंस घोर पडे” 
 

हे ऐकताच घोरपडे यानंी कशवरायाचंा उशचत सन्मान करून शबदार्ी शदयी. असो, अिा 
शरतीने- 
 

“नाचू कीतगनाचे रंर्ी 
ज्ञानदीप याव ूजर्ी” 

 
या उक्तीन सार रामजोिींची कीतगनयात्रा अखंड चायू होती. याच काळात प न्हा फडावरची 

मंडळी त्यानंा येऊन शमळायी. त्याचं्यासमवते दौरे करताना आता आिखी एका व्यक्तीची त्यात 
भर पडयी. ही व्यक्ती ्हिजे कशवरायाचंी धमगपत्नी उमा ही होय. पतीचा मनस्वी स्वभाव चारं्या 
माशहत असयेयी तीएक सायस, सोशिक, घरंदाज स्त्री होती. शतच्या समावते कशवराय आता 
तीथगके्षत्री भेटी देऊ यार्ये. तीथगके्षत्राचंी अप्रशतम विगने कीतगनात ऐकव ूयार्ये. 
 
❑ हटातटाने पटा रंगवुशन जटा धशरशश का शशरी 
 

आपल्या कीतगन याते्रत र्ावोर्ाव शफरता शफरता कशवरायाचें कीतगन स्वर्ृही सोयापूरी 
झायेच पाशहजे असा काही शमत्रमंडळींचा आग्रह पडल्याने रामजोिी एक शदवस सोयापूरात डेरे 
दाखय झाये. सोयापूरात कशवरायाचें चाहते जसे होते. तसेच त्याचें शवरोधकही होतेच. 

 
कशवरायाचें पूवाय ष्ट्य माशहत असल्याने सनातनी मंडळी नाके म रडत. जोिीब वाचें कीतगन 

नाथमठात व्हाव े यासाठी सोयापूरकर मंडळी ि भराय नावाच्या मठाशधपतींना जाऊन भेटये. 
ि भराय हे चारं्ये कवी असून, मातृभाषा कानडी असूनही त्यानंी मराठीभाषेत उत्तम अिी 
पारमार्थथक रचना केयेयी होती. तथाशप ि भराय हे कमगठ असल्याने, रामजोिीसारख्या ‘दारुडी’चे 
मया तोंड देखीय पाहायचे नाही मर् कीतगनाचे नाव देखीय नको. असे ्हिून त्यानंी मंडळींना 
परत पाठवये. मंडळी शहरम सून कशवरायानंा जाऊन भेटयी. 

 
रामजोिींनी मंडळींना समजावये. मठात कथा करण्याऐवजी, मठाबाहेर मंडप टाकून 

कथा करिाि् चे ठरये. रामजोिींवर पे्रम करिाऱ्यांनी कीतगनाया अयोट र्दी केयी. कशवरायानंी 
आज शविषे बहार उडवून शदयी. धमग, अध्यात्म, भक्ती ्हिजे काय याचे शववचेन करतानाच, 
धार्थमक के्षत्रातीय दाशंभकतेवर कोरडे ओढताना कशवरायाचंी वािी धारदार बनयी. 

 
ि भरायाचं्या शनशमत्ताने आज रामजोिींची वािी म क्त होत होती. कमगठता ्हिजे धमग नव्हे, 

कमगकाडं ्हिजे धमग नव्हे. भक्ती हा प्रदिगनाचा शवषय नाही ती वृत्ती असावी यार्ते. 
शटळेटोपीर्ंधमाळा यातच धन्यता मानून खऱ्या धमाकडे पाठ शफरशविाऱ्याचंा खरपूस समाचार 
घेताना कशवरायाचंी वािी र्जूग यार्यी. 

“भया जन्म हा त या याधया ख यास हृदयी ब धा 
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धशरसी तशर हशरचा सेवक स धा 
चराचरी र् रु तरावयाया नरा शिरावंशर हशर 
जरा तशर समज धरी अंतरी 
हटातटाने पटा रंर्व शन जटा धशरशि का शिरी 
मठाची उठाठेव का ंतरी 
काय र्ळ्यात घाय शन त ळिीची याकंडे 
ही काय भवाया दूर कशरशतय माकडें 
............... 
भर्वतं भ केया भक्तीचा पाह िा 
वमग कळेना धमग घडेना कमग शचत्त न शद्वधा 
सदा हशर कशवरायावर शफदा....” 

 
कशवरायाचं्या वािीचा एक वरे्ळाच पैयू आज श्रोत्यानंा कळया. अन्याय, दाशंभकता 

याचं्यावर त टून पडताना रामजोिींनी आज कीतगनकार ्हिूनही आपया वरे्ळा पशरचय साऱ्यानंा 
करून शदया. कशवरायाचं्या या समयसूचक कृतीने अनेक र्ोष्टी योकानंा कळल्या. सवांत 
महत्त्वाची र्ोष्ट ्हिजे कशवराय हे योकानंा आपये वाटत. हा मािूस सोवळे-ओवळे, कमगठता, 
जातीपातीचा शवचार न करता आपल्यात शमसळतो याचेच योकानंा कौतूक वाटे. शनःसंिय 
कशवराय सामान्याचे प्रशतशनधी होते. 

 
र्रीब आशि श्रीमंत, शवद वान व अशिशक्षत, स संस्कारी आशि क संस्कारी, राजा आशि प्रजा 

या साऱ्यानंा जोडिारा रामजोिी हा एक अफयातून द वा होता. ्हिूनच त्याचंी ठसकेबाज याविी 
ऐकताना जेवढी र्दी उसळे तेवढीच र्दी त्याचं्या उपदेिपर याविीसाठी, ती ऐकण्यासाठी होई. 
 
❑ शंकराचायांचा राग शनवळतो 
 

नाथमठातीय रामजोिींच्या कीतगनाने आशि त्यानंी केयेल्या टीकेम ळे सोयापूरातीय 
सनातनी मंडळी कशवरायांवर चारं्यीच संतापयी होती. रामजोिींना धडा शिकशवण्याचा चंर् या 
मंडळींनी बाधंया. सनातनी मंडळी क ठये तरी शनशमत्त िोधीतच होती. िवेटी शचडून त्यानंी 
रामजोिींवर बशहष्ट्कार घायायचे ठरशवये. सवान मते रामजोिींना जाशतबशहष्ट्कृत करायचे ठरून, 
झायेही तसेच रामजोिींना कोिी पंक्तीसही बोयवनेा. रामजोिींना ही र्ोष्ट समजयी ते र्प्प 
राशहये. 

 
याच दर्यान िृरें्री मठाच्या िकंराचायांचे सोयापूरी आर्मन झाये. रामजोिींच्या 

घराजवळीय शवठ्ठय मंशदरात िकंराचायांचा म क्काम होता. या म क्कामात िकंराचायांची र्ाठ घेऊन, 
या सनातनी मंडळींनी रामजोिींबद्दय, त्याचं्या वतगनाबद्दय नाही नाही ते सारं्ून िकंराचायांचे मन 
कय शषत केये. मतके कमी की काय ्हिून, रामजोिींना जबर दंड ठोठवावा आशि तो वसूय 
झाल्याशिवाय त्यानंा प न्हा जातीत घेऊ नये, असा सारा बेत करून मंडळी िकंराचायांच्या 
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शनिगयाची वाट पाहात थाबंयी. िकंराचायांना या साऱ्या र्ोष्टी खऱ्या वाटून त्याची िहाशनिा 
करायचे त्यानंी ठरशवये. 

 
रामजोिींच्या शनत्यक्रमात शवठ्ठय दिगन घेऊन थोडा वळे मंशदराच्या ओट्यावर ऊन खात 

बसायचे हा एक भार् असे. सकाळच्या कोवळ्या उन्हात काही प्रचतन, मनन करीत कशवराय काही 
काळ का होईना, शवठ्ठय मंशदरात थाबंत. 

 
सनातनी योकाचें बेत कळल्यावर ते एक शदवस शदवसभर ओट्यावर बसून राशहये. 

िकंराचायांनी त्यानंा पाशहल्यावर न राहवनू शवचारये- 
 
“आज आपल्याया स्नानसंध्याशद कमे करावयाची नाहीत काय? आपि सकाळपासून 

ओट्यावरच बसून आहात?” 
 
रामजोिींनी तात्काळ त्यानंा ्हटये- 
 
“जर्द र् रंुनी ज्याचा त्यार् केया आहे, त्याया स्नानसंध्याच काय परंत  जर्ूनही काय 

उपयोर् आहे?” 
 
िकंराचायांनी चमकून रामजोिींकडे पाशहये आशि कशवरायानंी ही संधी हेरून 

िकंराचायांची ज्यात स्त ती आहे अिी स ंदर रचना त्यानंा ऐकवयी. कशवरायाचं्या िीकविकशवत्वाने 
िकंराचायग आश्चयगचशकत झाये. मतकेच नव्हे तर त्यानंी शिष्ट्याया बोयावनू ताबडतोब 
कशवरायाचं्या स्नानाची व्यवस्था केयी आशि त्याचं्या समावते पंक्ती भोजनही केये. सनातन्यानंा ही 
वाता कळताच ते फशजत पावये. िकंराचायांचा रार् शनवळून त्यानंी कशवरायानंा आिीवाद शदये. 
 
❑ दुग्धशकत रायोग- मोरोपंताचंी भेट 
 

पंढरपूर म क्कामी वदेमूती बाबापाध्ये याचं्या तोंडून रामजोिींनी पंशडत मोरोपंताची कीती 
ऐकयी होती. तेव्हापासून या पंशडतकवीया भेटायची आस त्यांना यार्ून राशहयी होती. 
पंढरपूरच्या म क्कामात ही भेट व्हायचा योर् होता. तथाशप काही कारिाने मोरोपंताचंी पंढरपूर भेट 
रद्द झायी आशि पाध्ये क ट ंशबयाबंरोबरच रामजोिींनाही याची च टपूट यार्ून राशहयी. प ढे 
कशवरायाचें दैनंशदन व्याप, कीतगनाचे कायगक्रम याम ळे हा शवषय तसाच राहून रे्या. 

 
रामजोिींची दरशदविी वाढत जािारी कीती हळ हळू साऱ्या महाराष्ट्रात पसरू यार्यी. 

कशवरायाचंी कथा आपल्या र्ावी, आपल्या वाड्यात व्हावी यासाठी र्ावोर्ावची शनमंत्रिे त्यानंा 
येऊ यार्यी. यात सवगसामान्यापंासून प्रशतशष्ठताचंाही समाविे होता. तर असेच एक शनमंत्रि 
बाबूजी नाईक बारामतीकराचं्या वाड्यातून रामजोिींना शमळाये. महाराष्ट्रिारदेचे परमभक्त, 



 अनुक्रम 

रामायि-महाभारतादी गं्रथाचें शनःसीम भक्त, यमकअन प्रासशद अयंकाराचंा प्रचंड खशजना 
असयेये तसेच मायमराठीत अष्टोत्तरिते रामायिे रचिारे पंशडत कवी, शवद्वदायग मोरोपंत 
योर्ायोर्ाने याच नाईकाचं्या वाड्यात अनेक वषांपासून प राि सारं्त असत. 

 
मोरोपंत अत्यंत धमगपरायि र्ृहस्थ ्हिून पशरशचत होते. छंदी-फंदी आशि तमासर्ीर 

याचं्याशवषयी त्याचं्या मनात रार् होता. अिा योकाचें तोंडदेखीय पाहायचे नाही अिी त्याचंी 
प्रशतज्ञा होती. 

रामजोिी बारामतीया पोहचये. वाड्यात त्याचंी कथा स रू झायी. रामजोिींच्या 
प्रशसद्धीम ळे सारा वाडा योकानंी भरून रे्या. मोरोपंतानंा काहींनी कथेस येण्याची शवनंती केयी. 
योकाचंी ती शवनंती अथातच मोरोपंतानंी अमान्य केयी आशि ते वाड्यातीय माडीवरच्या एका 
खोयीत बसून राशहये. 

 
कशवरायानंी वीिा ज ळवून कथेया आरंभ केया. मंर्याचरि संपताच नेहमीप्रमािे 

दाशंभकतेचा समाचार घेताना कशवराय पहाडी आवाजात र्ाऊ यार्ये- 
 

“भया जन्म हा त या याधया ख यास हृदयी ब धा 
धशरसी तशर हशरचा सेवक स धा...” 

 
मोरोपंताचं्या कानावर कशवरायाचंी वािी पडयी मात्र ते अस्वस्थ झाये. कशवरायाचं्या 

रचनेतीय िब्द, आिय यानंी ते भारावनू रे्ये. त्यानंा आपल्या प्रशतजे्ञचा शवसर पडया. आशि त्यानंी 
रामजोिींची भेट घेतयी. रामजोिींच्या काव्यावर मोरोपंत ख ि झाये. दाशंभक, ढोंर्ी योकाचं्या 
सोंर्ा-ढोंर्ाचंी काव्यातून उडशवयेयी शखल्ली मोरोपतंाचं्या पसंतीस पडून ते प्रसन्न वािीने ्हिाये, 

 
“व्वा! आ्हास जे मनोमन वाटत आये, आशि आ्हीही ज्या फोयकट कमगकाडंावर 

आमच्या पद्धतीने नेहमीच टीका करीत आयो, तीच पद्धती आपिही स्वीकारयी याचा आनंद आहे. 
आपि ‘कशवप्रवर’ आहात. आजपासून आ्ही आपल्याया ‘कशवप्रवर’ असेच संबोशधत जाऊ.” 
रामजोिी पंताचं्या या अशभप्रायाने भारावनू रे्ये. मोरोपंतासंारखा व्य त्पन्न पंशडत उर्ाच क िाची 
स्त ती करिार नाही हे रामजोिींना माहीत होते. मोरोपंतानंी शदयेल्या ि भेच्छा आशि मतै्रीसाठी प ढे 
केयेया हात याम ळे रामजोिींच्या मनात पंताशंवषयी कमायीचा आदरभाव शनमाि झाया. 
मोरोपंतानंा कशवरायानंी र् रुस्थानी मानये. मोरोपंतही रामजोिींना कार्दोपत्री ‘सोयापूरकर 
राजश्री कशवप्रवर’ असे संबोशधत असत. ही उभयतांची भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वाची ठरयी. याच 
भेटीदर्यान रामजोिींनी आपया डफ पंताचं्या पायावर वाहून त्याचें शिष्ट्यत्व स्वीकारये. 
कशवरायाचं्या आय ष्ट्यात आता आिखी एक नव ेपवग स रू झाल्याची ही नादंी होती. 
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❑ पुण्यनगरीत प्रस्थान 
 

कशववयग मोरोपंताचं्या भेटीने रामजोिींच्या आय ष्ट्याने आिखी एक वळि घेतये. 
मोरोपंताचं्या व्यक्तीमत्वाचा आशि काव्याचा मोठाच प्रभाव रामजोिींच्या व्यक्तीमत्वावर पडून 
त्याचे प्रशतप्रबब त्याचं्या काव्यातही उमटये. रामजोिींची कशवता आता प्रौढ, प्रर्ल्भ अिी झायी. 
संस्कृत काव्यातीय संकेत, आयंकाशरकता, िब्दचमत्कृती रामजोिींच्या काव्यात शदसू यार्ये. 

 
कीतगनकार ्हिून शमळायेयी योकशप्रयता, प्रशतष्ठा याने कशवरायाचें नाव आता प ण्यापयंत 

पोहचये. प ण्यािी कशवरायाचंा संबंध तसा १७९३ पासूनच आया होता. याच वषी र्ोप्रवद बाजी 
जोिी याचं्या घरी त्याचें प्रथम कीतगन झाये होते. या कीतगनाची वाता पेिव्याचं्याही कानापयंत 
पोहचयी होती. 

 
म ठा नदीच्या उजव्या तीरावर बसयेये हे िहर तसे फार प्राचीन नाही. स मारे हजार 

वषांपूवी खेडे असयेल्या प ण्याचा शवस्तार अल्लउशद्दन शखयजीच्या काळात होऊ यार्या. म. स. 
१२९० मध्ये तो प ण्यास आल्याची नोंद आहे. म. स. १५९५ च्या नोंदीवरून छत्रती 
शिवाजीमहाराजाचें आजे मायोजी भोसये याचं्या जहाशर्रीत प ण्याचा समाविे होता. 

 
पेिव्याचंी राजवट स रू झायी तेव्हा प िे हे पेिव्याचं्या राजधानीचे र्ाव झाये. रामजोिींची 

पशहयी प िे भेट झायी तेव्हा सवाई माधवराव राज्यकारभार पाहात होते. सवाई माधरावाचं्या 
द देवी मृत्यनंूतर द सऱ्या बाजीरावाच्या हातात सत्ता आयी. ७ शडसेंबर १७९६ रोजी बाजीरावाने 
पेिवाईची वसे्त्र समारंभपूवगक स्वीकारल्यानंतर प िे िहरातून भव्य शमरविूकीने त्याने िशनवार 
वाड्यात पाऊय ठेवये. बाजीरावाने राज्यकारभार पाहायया स रुवात केयी तेव्हा मराठी राज्य 
संक्रमि अवस्थेतून चाययेये होते. बाजीराव कयासक्त, शवयासी प्रवृत्तीचा असल्याने, अनेक 
कयाकारानंा त्याच्या कारशकदीत पैसा, प्रशतष्ठा शमळायी. 

 
या काळात प ण्यात जवळपास ऐंिी िाशहरानंी आपयी कया पेि केल्याची ऐशतहाशसक नोंद 

आहे. यामध्ये िाहीर अनंतफंदी, होनाजीबाळा, प्रभाकर सर्नभाऊ, परि राम ही मातब्बर मंडळी 
होती. पेिव्याकंडून यानंा राजाश्रय शमळाया होता. रामजोिींच्या कीतगनाची प्रशसद्धी प ण्यात 
झाल्यावर आशि पेिव्याचं्या कानावर ही र्ोष्ट रे्ल्यानंतर त्यानंी रामजोिींना बोयावनू कथा केयी. 
ही कथा बाजीराव पेिव्याचं्या ि क्रवारवाड्यात झायी. श्राविमशहन्यात र्ोक ळ अष्टमीस झायेल्या 
या कथेने श्रोते तर तल्लीन झायेच परंत  बाजीराव पेिवहेी कशवरायाचं्या कीतगनकयेने प्रसन्न झाये. 
पेिव्यानंी द सऱ्या शदविी ्हिजे पारण्याच्या शदविी कशवरायानंा भोजनास बोयावनू त्यानंा िभंर 
रुपये दशक्षिा शदयी. पेिव ेस्वतःच्या हस्ताक्षरात रोजचा जमाखचग शयशहत. त्यांनी शयशहये. 
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“िके १७३० श्रावि उफग  जमाशदयावर छ २३ जमाशदयाखर रामजोसी सोयापूरकर यािंी 
र्ोक या अस्टमीस ि क्रवारचे वाड्यात कथा केयी. सबब पारण्याचे द सरे शदविी त्यास भोजनास 
बोयावनू १०० रु. दशक्षिा शदयी.” 

 
श्रीमंत बाजीराव पेिव्याचंी कशवरायावंर चारं्यीच मजी बसयी. मतकी की, ३१ जानेवारी 

१८०८ या शदविी रामजोिींच्या शवनंतीवरून स्वतः पेिव े त्याचं्या प ण्यातीय शनवासी भोजनास 
रे्ये. याची नोंद पेिव्यानंी केयी ती अिी- 

 
“समान मयातेन शजल्हेज उफग  माघमास १०० रु. रामजोसी सोयापूर याचें शबऱ्हाडी 

जेवावयास रे्यो तेथे देवाप ढे दशक्षिा ठेवयी छ. २ शजल्हेज.” 
 
म. स. १८०८ या वषीच्या जून मशहन्यात रामजोिींना २०० रु. धमगदाय ्हिून पेिव्यानंी 

शदये. तर ऑर्स्ट मशहन्यात एकादिीया केयेल्या कीतगनाबद्दय द्वादिीस त्यानंा १०० रु. दशक्षिा 
देण्यात आयी. 

 
रामजोिींच्या कीतगनकयेचा पेिव्यावंर कसा प्रभाव पडया होता हे यावरून कळून येते. 

याशिवाय महायशनहाय थोडी बह त पट्टी आशि दरमहा २५ रुपयाचंी नेमिूकही त्यानंा करून शदयी 
होती. 
 
❑ अखेर काशीयात्रा घडलीच नाही 
 

मराठी काव्यशवश्वात स रस मराठी काव्यशनमाि करून आपया वरे्ळा असा ठसा शनमाि 
करिारे िाशहर रामजोिी अखेरपयंत काव्यशनर्थमती करत होते. पेिव्याचंी मजी झाल्यापासून 
प ण्यात त्याचें वास्तव्य होते. कशवरायानंी अमाप पैसा शमळशवया परंत  तो त्याचं्याजवळ कधीच फार 
काळ शटकया नाही. 

 
आय ष्ट्याच्या संध्याकाळी आपल्याया कािीयात्रा घडावी अिी त्याचंी फार मच्छा होती. या 

मच्छेने उचय खाल्यानंतर कशवरायाचंी हायचाय स रू झायी. आपल्या जवळ पैसा नाही याचे द ःख 
उरािी बाळर्त कशवराय शमत्रमंडळींना भेटत राशहये. 

 
महाराष्ट्र भाषा स ंदरीचा उपासक कािीयाते्रचा हेतू मनात ठेवतो आहे, तथाशप 

त्याच्याजवळ प रेसे द्रव्य नाही हे कळताच शमत्रमंडळींना वाईट वाटये. त्यानंी िक्य ती मदत 
करण्याचे ठरवनू कशवरायानंा असा सल्ला शदया की, त ्ही प ण्यातीय प्रशतशष्ठत थोर योकाचंी एक 
सभा बोयावनू आपया बेत सारं्ावा. त्याचा शनशश्चत उपयोर् होईय. रामजोिींनी या प्रमािे 
प ण्यातीय ज नेजािते, प्रशतशष्ठत असे जे योक होते त्याचंी एक बैठक बोयावनू, त्याचं्याप ढे एक 
याद टाकयी. त्यावर त्यानंी शयशहये. 
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“वष ेतीन प ण्यात जो शमरशवया तो रामजोिी पहा 
यात्रोदे्दि धरुशनया तन म ळे घेतो शनरोपाशि हा 
या मारे् न कधी प ढे ही न कधी मार्ावयाचा र् िी 
ऐसें जाि शन घ्या यिासह त ्ही ही याद ही येखिी” 

 
हा मजकूर पाहताच बैठकीस आयेल्या अनेक प्रशतशष्ठतानंी भराभर आकडे टाकये. बघता 

बघता चौदा हजाराचंी रक्कम जमयी. रक्क म जमयी खरी. तथाशप कािीयाते्रचा कशवरायाचंा हेतू 
सफय होिार का? असे प्रश्नशचन्ह उभे राशहये. थोर योकानंी कशवरायावंरीय पे्रमापोटी रक्कम उभी 
केयी. परंत  कशवरायाचंी प्रकृती त्यानंा साथ देत नव्हती. उत्तरोत्तर र् ि येण्याऐवजी तब्येत क्षीि 
होत चाययी. तरीही कशवरायाचंा उत्साह कायम होता. मात्र शनयशतच्या मनात काही वरे्ळेच 
चाययेये असाव.े 

 
कािीके्षत्राची महायात्रा घडावी या हेतूने प्रवासाया आरंभ केयेल्या, कशवरायानंा वाटेत खूप 

श्रम होऊ यार्ये. िरीर साथ देईना. िवेटी आजारपि वाढत जाऊन त्यातच कशवरायाचंा द ःखद 
अंत झाया. 

 
मराठी काव्यस ंदरीच्या पायातीय घ ंर्रू शनखळये, डफ अबोय झाया, वीिेचा झकंार 

थाबंया, ढोयकीवर बंद बोय पडया. मराठी भाषेत शनतातंस ंदर याविी रचना करून, मराठी 
िारदेची उपासना करिारा सच्चा उपासक काळाच्या पडद्याआड रे्या. पंशडती कशवता आशि 
िाशहरी कशवता यानंा जोडिारा साकव कोसळून पडया. सामान्य मािसाचं्या पे्रमापोटी घरातून 
बाहेर पडयेयी पाऊयं अर्शतक झायी तर डफावर नतगन करिारी बोटे कायमची शवसावयी. 
 

❑ 
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❑ भाग - २ : कतृतत्व ❑ 
परस्पर शवरोधी प्रवृत्ींचा मनोज्ञ संगम 

शवशवध कामशगरी 
 

❑ ❑ 
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❑ परस्पर शवरोधी प्रवृत्ींचा मनोज्ञ संगम 
 

आपल्या मनाप्रमािे सारे आय ष्ट्य जर्ता येिे ही र्ोष्ट वाटते तेवढी सोपी शनशश्चत नाही. 
रामजोिींचा सारा जीवनपट पाशहया तर रामजोिी आपल्या मनाप्रमािे मनस्वी आय ष्ट्य जर्ये 
असेच ्हिाव ेयारे्य. रामजोिींच्या आय ष्ट्यात अनेक घडामोडी घडल्या. संघषग झाया, पडझड 
झायी, कधी यष्मीमीच्या सहवासाने सारी स खे पायािी आयी तर कधी सारी द देव ेहात ध वनू मारे् 
यार्यी. या साऱ्या प्रसंर्ात न खचता रामजोिी आय ष्ट्याया सामोरे रे्ये. सारे जर्िे समरसून 
जर्िारा हा अस्सय मराठी मािूस होता. भतूकाळात क्वशचत रमिारा आशि भशवष्ट्याची अशजबात 
शफकीर न करिारा हा योकिाहीर खरे तर वतगमानातच अशधक जर्त होता. 

 
या जर्ण्यात कधी वीिेच्या तारा त टण्याच्या वळेा आल्या, तर कधी डफ अबोय बनतो की 

काय असेही वाटये पि न डर्मर्ता डफातून शनघिाऱ्या बोयाच्या साहाय्याने नादवती कशवता 
शनमाि करत तर कधी, वीिेच्या झकंारातून योकाचं्या हृदयाच्या तारा छेडत हा िाहीर आय ष्ट्याची 
वाट चायत राशहया. 

 
रामजोिी ्हिजे परस्पर शवरोधी प्रवृत्तींचा मनोज्ञ संर्म. असा संर्म फारच थोड्या 

योकाचं्या ठायी झायेया शदसतो. त्याचंी डफावर दिकट थाप देिारी बोटे शततक्याच नजाकतीने 
वीिेच्या ताराही छेडीत असत. िाहीर आशि कीतगनकार, व्य त्पन्नता आशि पाचकळपिा, र्ंभीरता 
आशि पोरकटपिा, भोर्योय पता आशि त्यार्, िृरं्ार आशि वैराग्य या साऱ्या र्ोष्टी रामजोिींच्या 
व्यक्तीमत्वात एकवटयेल्या शदसतात. पंशडती काव्य आशि िाशहरी काव्य यानंा जोडिारा 
रामजोिी हा महत्त्वाचा द वा आहे. 

 
वाट्याया आयेये जीवन रडत, क ढत काढण्यापेक्षा जर्ण्यातया प्रत्येक क्षि आनंदाने 

जर्ावा या वृत्तीने रामजोिींनी आय ष्ट्याकडे पाशहये. जी र्ोष्ट करायची ती मनापासून ्हिूनच, 
तमाख , र्ाजंा याचं्या सेवनाबरोबरच मद्याची चवही कशवरायानंी चाखून पाशहयी. तर आय ष्ट्याच्या 
सायंकाळी पंढरपूरचा पेढा, स वाशसक तादूंळ आशि कडक तपकीर ही त्याचंी आवड होती. 
पंढरपूरच्या एका द कानदाराया त्यानंी या संदभात शयहीयेये पत्र उपयब्ध आहे. 

 
िृरं्ारकशवता शजतक्या तन्मयतेने त्यानंी शयशहयी तिाच उत्कटतेने उपदेिपर कशवताही 

शनमाि केयी. मराठी भाषेत रचना करतानाच त्याचं्या येखिीने संस्कृतभाषेचा प्रदेिही पाशहया. 
एवढेच नाही तर संस्कृत, मराठी, कानडी, प्रहदी भाषेचा वापर करून याविी रचण्याचे चात यग 
त्यानंी दाखशवये. िीकविकशवत्व आशि समयसूचकता हे दोन र् ि त्याचं्याजवळ होते. शचमासारखी 
र्शिका अंर्वस्त्र ्हिून त्यानंी बाळर्यी हे शजतके खरे, शततकेच उमा या धमगपत्नीया त्यानंी 
सर्ळीकडे बरोबर शफरवये हेही शवसरता कामा नये. मोरोपंतावर त्याचें शजतके पे्रम होते शततकेच 
धोंडीवर देखीय होते. 
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शर्रीचा व्यंकटेि त्यानंा शजतका शप्रय होता. शततकाच बािीचा भर्वतंदेखीय शप्रय होता. 
पंढरीचा पाडं रंर् त्याचंा पे्रमशवषय होता. तिीच महाराष्ट्राची क यस्वाशमनी त ळजाभवानीवरही 
त्याचें पे्रम होते. शिविक्तीची उपासनाही कमीअशधक प्रमािात त्यानंी केयीच होती. आशि तरीही 
मतक्या परस्परशवरोधी प्रवृत्तींचा संर्म ज्याचं्या व्यक्तीमत्वात होता, त्या कशवरायाचंी कशवता ही 
अस्सय मराठमोळी कशवता आहे. हे यक्षिीय आहे. 
 
❑ रामजोशींची शत्रशवध कामशगरी 
 

रामजोिींच्या आय ष्ट्याचा शवचार करता, त्याचं्या आय ष्ट्याचे दोन प्रम ख टप्पे आपिास 
शदसतात. पूवाय ष्ट्यात ‘िाहीर’ ्हिून ते प्रशसद्ध पावये. तर उत्तराय ष्ट्यात ‘कीतगनकार’ ्हिून 
त्याचंी प्रशसद्धी होती. 

 
िाहीर आशि कीतगनकार या नात्याने त्यानंी केयेये कायग शत्रशवध स्वरुपाचे आहे. कशववयग 

चंद्रिखेर ्हितात. त्याप्रमािे श्रृशतमनोहरी याविी रचना कशवरायानंी केयी. िाहीर ्हिजे 
र्ावढंळ प्रकवा असंस्कृत व्यक्ती हा तत्कायीन सनातनी शवद्ववानाचंा समज खोटा ठरशवण्याचे काम 
त्यानंी आपल्या व्यासंर्ाने केये. या बरोबरच मोरोपंताचं्या भेटीनंतर त्याचं्याकडे आकृष्ट होऊन, 
त्यानंी मोरोपंताचं्या आयांचा प्रसार आपल्या कीतगनातून सातत्याने केया. रामजोिींम ळे मोरोपंत 
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात माशहत झाये हे नाकारून चायिार नाही. स्वतः रामजोिींचे या 
संदभातये उद र्ार प्रशसद्धच आहेत. 
 

“जैिी जनके शदधयी सशच्चद घन राम जो शसता त्याया 
तैिी शदधयी मय रे स्वाया ती रामजोशि तात्याया” 

 
अिा प्रकारे शत्रशवध स्वरुपाची कामशर्री करून रामजोिी यानंी स्वतःचा ठसा मराठी 

कशवतेवर उमटवया. त्याचं्या कशवतेत तत्कायीन श्रद्धा, दैनंशदन जीवन, रुढी परंपरा, राजकारि, 
समाजस्स्थती, स्त्री-प रुष संबंध, वास्त शिल्पे अिा शवशवध र्ोष्टींचे प्रशतप्रबब पडयेये आहे त्याम ळेच 
त्याचंी कशवता अशधक वास्तववादी झायी आहे. या शत्रशवध कामशर्रीचा आता थोडक्यात पशरचय 
करून घेऊ. 
 
❑ १) श्रुशतमनोहरी लाविी रचना 
 

रामजोिींच्या यावण्याचंा आस्वाद घेतल्यानंतर शवष्ट्ि िािी शचपळूिकरानंी उद र्ार 
काढये की, “रस, प्रौढ, झोकदार आशि आविेय क्त असे आपल्या भाषेचे स्वरूप ज्यास पाहिे 
असेय त्यास या कवीच्या यावण्यात सापडेय.” तर रड्डीिास्त्री ्हितात- “िृरं्ार व वैराग्य या दोन 
शवषयाचें विगन करिारा रामजोिाचं्या तोडीचा द सरा कशव झाया नाही.” 
 
❑ पौराशिक शंृगारपर 
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रामजोिींनी प रािकथा आशि सभोवतायचे जीवन या आधारे शनमाि केयेल्या याविीतून 

िृरं्ार विगन केया आहे. रामजोिींच्या रंरे्य जीवनाचे प्रशतप्रबब यात पडयेये शदसते. 
 
पौराशिक िृरं्ाशरक यावण्यात प्राम ख्याने कृष्ट्ियीयाचें विगन रामजोिी करतात. हे विगन 

करताना त्याचं्याप ढे भार्वतातीय दिमस्कंध आशि त्यातीय कृष्ट्िर्ोपी याचं्या यीया आहेत हे 
उघड आहे. श्रीकृष्ट्िाच्या योकोत्तर वक्ता, राजकारि ध रंधर, संर्ीतज्ञ, उत्तमयोध्दा, तत्त्वज्ञ 
मत्यादी प्रशतमापेंक्षा ‘पे्रशमक’ ही प्रशतमाच सवग संतानंा, पंशडतकवींना भावयेयी शदसते. याया िाहीर 
तरी कसे अपवाद असिार? रामजोिींनीही हीच प्रशतमा स्वीकारून, कृष्ट्िाच्या खोड्या, 
खट्याळपिा, र्ोपींचे त्याच्यावरीय पे्रम आशि त्याच्याशवषयीचा व्यक्त केयेया यटका रार् 
यावण्यातून माडंया. 

एक र्ोपी ्हिते- 
“अशि कशि रे त शझ होरी हशर आवळून धशरशिय उरी 
पडेना अम शच रे येथे प री” 

तर द सरी तक्रार करते- 
“अर् सखे यिोदे बाई मूया आपया आटोपी 
अिाने उडवीय टोपी....” 

आिखी एक र्ोपी तर धीटपिे त्याया शवचारते- 
“काय ्हिून झटशिय मया मया... अिी कोि व्यायी त या 
मी चंद्रवळी तशि नव्हे रे सोड नंदाच्या म या म या” 

राधाकृष्ट्ि यानंा देवत्व बहाय न करता यौशकक पातळीवर आिनू त्याचं्या िृरं्ाराची शचते्र रामजोिींनी 
रेखाटयी. त्यातही सभंोर्िृरं्ार विगन करताना त्याचंी येखिी जरा सैयसर बनते. एक र्ोपी ्हिते- 

“दूर होय कान्हा आ्ही त िी खेळ नी होरी 
त टयी मजी तू र्जी नको बळजोरी 
केयी र्दी रंर्ाची सदी ओयी 
भरये डोळे बाई अजून जाईना यायी 
फेडी य र्डी क च रर्डी या काय चायी 
अंरे् शभजयी रंर्ामध्ये दंर् जाहये मी वडेी 
तिामाजी बाई हा हळ च कंच की सोडी 
या खेळाची याया अिी काय रे् र्ोडी” 

रामजोिींना विगन केयेया ‘राधासखीसंवाद’ या दृष्टीनेपाहण्यासारखा आहे. हे छेकापन्ह शत अयंकाराचे 
स ंदर उदाहरि आहे. छेक ्हिजे चतूर. मतराचं्या मनात िकंा उत्पन्न झायी असता वण्यगशवषय यपवनू 
शतचा चात याने शनषेध केयेया असतो तेव्हा हा अयंकार होतो ही अपन्ह शत श्लेषय क्त असते. रामजोिी 
शयहीतात- 

“राधासशखसंवादे छेकापन्ह शत आयका 
रशसक हो शकती चत र बायका 
अंबरर्त पशर पयोधराते रर्ड शन पळतो द री 
काय हा धीट ्हिावा तरी 
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तो नंदाचा मूय काय रे् सारं् कन्हय्या हरी 
नव्हे रे् मारुत मेघोदरी 
स ंदर रशतजोर्ता शमळाया पशत ही स भर्ा खरी 
द जीया असा शमळय काय तरी 
तो नंदाचा मूय काय रे् सारं् कन्हय्या हरी 
नव्हे र् रशतया मन्मथ वरी” 

 
❑ लौशकक शंृगारपर 
 

रामजोिीच्या यौशककिृरं्ार यावण्यामंधून शवरहभावनाच प्राम ख्याने आढळते. 
पतीमीयनासाठी उत्स क असयेल्या नाशयकानंा शवरह जाळतो. हेच द ःख उरािी बाळर्ीत त्याचें 
जर्िे चाययेये आहे. हे असय द ःख व्यक्त करताना मर् एखादी आपल्या सखीया शवनवते- 

 
“जा र्डे त्याया तू घाय माझी आि’ जाऊनी सारं् बाई सख्या 
त झी दासी 
त झ्याम ळे चैन नाही उर्ा रुसयािी, आज न जािी तर 
देईय ती प्राि” 

द सरी शवरशहिी ्हिते- 
“घशडभर तशर सदनासी येऊन जा माझी असोसी 
किी तशि खटनट पशर त झी ्हिशवते 
तत्पदीचे रज ्हिशवये सख्या त्वा ंघरच वर्थजये 
शवरहाने द ःख शपकशवये 
त झे मन कसे मजशवषयी शनष्ठ र झाये रुसून बसयासी” 

रामजोिींच्या यौशकक िृरं्ार विगनपर यावण्यात दोन यावण्या मात्र खास आपये यक्ष वधूेन घेतात. 
नाशयकेच्या रुपसौंदयांचे विगन बारीकसारीक तपिीयासह रामजोिी विगन करतात. उदाहरिाथग- 

“कोण्या र् स भर्ाची मदन मंजरी सारं् सखे स ंदरी 
मच्या सौंदयाची सीमा झायी र्डे रशतह नी अशत उत्तमा 
पाह शनया म खचंद्रमा सखे र्डे अमा र्मशत पोर्थिमा 
काय अधराची रस्क्तमा याजवी नव क ं कम शवद्र मा 
अंशर् वसन शजच्या भजगरी कोण्या र् स भर्ाची...” 

हे स्त्री सौंदयाचे आयंकशरकतेने केयेये विगन पाहता, ती सौंदयगमतूी आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. 
रामजोिींचा प्रशतभाशवयास मथे बहरताना शदसतो. आशि मर् साहशजकच ही स ंदरा मनामध्ये घर करून 
बसते. 

“स ंदरा मनामध्ये भरयी जरा नाही ठरयी हवशेयत शिरयी मोत्याचंा भारं् 
अरे र्ड्या हौस नाही प रयी ्हिोशन शवरयी प न्हा नाही शफरशय 
क िाची सारं् 
जिी कळी सोनचाफ्याची न पड  पाप्याची दृष्टी सोप्याची नसय तरी नार 
अशत नाज क तन  देखिी, र् िाची खिी उभी नवखिी चढून स क मार 
जशि मन्मथ रशत धाकटी प्रसहासम कटी उभी एकटी र्ळ्यामध्येहार 



 अनुक्रम 

अंशर् तारुण्याचा बहर ज्वाशनचा कहर माशरते यहर मदन तयवार 
पायी पैंजि झ मकेदार कोिाची दार? 
कोि सरदार शहचा भरतार?” 

रामजोिींच्या या ठसकेबाज रचनेतीय अन प्रास केवळ याजबाब आहे. मराठी स ंदरीचे हे िब्दशचत्र केवळ 
अप्रशतम आहे. हवयेीत शिरिारी ही मराठी स ंदरी आपल्या ओझरत्या दिगनाने कवीमनात च टपूट शनमाि 
करते, हवयेीत शिरताना क्षिभर शतचे थबकिे याम ळे तर, कवी अशधकच व्याकूळ होतो. शतच्या दिगनाने 
भारावनू जाऊन त्यानंी ही याविी शयहीयी. 
 

अ. ब. कोल्हटकर ्हितात त्याप्रमािे “या याविीत रामजोिींच्या कल्पनेच्या भराऱ्या तर 
मतक्या र्ोड आहेत की, समरसतेचे शकतीही पंख यावये तरी ते अप रेच पडतात! त्याचं्या 
िब्दयाशयत्या प ढे वामन-मोरोपंताचेंही िब्दयाशयत्य कमी वाटायया यार्त! त्याचें काव्य माध यग 
्हिजे र् याबदािीतये स वाशसक फवारे भासतात! व त्याचं्या स ंदर जडावाकडे पाशहये ्हिजे 
शतथून शचत्त हायतच नाही!” 
 
❑ उपदेशपर रचना 
 

रामजोिींच्या उपदेिपर यावण्या या त्यानंी तमािा सोडून ते कीतगने करू यार्ये त्या 
काळातीय शनर्थमती आहे. उपदेिपर यावण्याचंा तोंडावळा पाशहया तर अप्रशतम िृरं्ाशरक याविी 
शयशहिारा हाच तो कवी आहे यावर चटकन शवश्वास बसत नाही. 

 
या उपदेिपर यावण्या संख्येनेही प ष्ट्कळच आहेत. जर्ाचे सारे बरे-वाईट अन भव घेऊन, 

पोळयेल्या आशि अंतम गख झायेल्या मनाचा हा उद र्ार आहे. हा उद र्ार अथातच प्रामाशिक आहे. 
रामजोिींनी िृरं्ार विगन करताना जी प्रामाशिकता दाखवयी तीच उपदेिपर यावण्यातही शदसून 
येते. 

 
जीवनाचा सवग अंर्ानंी उपभोर् घेतयेये रामजोिी जेव्हा कळवळून ्हितात- 

“क ठवर हा भव प रे प रेरे नाही यात शकमशप सौख्यरे 
सारं्ून च कयो परंत  न त झी खटपट सरे सरेरे 
ही तन  त जया काय शजरे शजरेरे हे शवषय शदसती साशजरे 
हे मदमस्त र्जरथवाशज रे आये असती अजी रे 
सावध हो मनी शवचार न कशरसी यातीय काही तरी उरे उरे” 

तेव्हा याचं्या प्रामाशिकपिाची साक्ष पटते. िृरं्ाशरक यावण्यात त्याचं्या रंरे्य जीवनाचे जसे प्रशतप्रबब 
उमटये आहे, त्याप्रमािेच उपदेिपर रचनेत त्याचं्या ठायी उतारवयात शनमाि झायेल्या शवरार्ीभावाचे 
प्रशतप्रबब साकारयेये आहे. उदाहरिाथग 

“तन  दारोदार भरिाच्या भरी रे्यी 
शकती राडंाच्या पे्रमाया भाळयासी 
जन कामाच्या बािाने पडे फासी 
धनधामाच्या योभाने यया जािी 
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त्वा ंनरजन्मी आप यी सोय न केयी 
तन  दारोदार भरिाच्या भरी रे्यी” 

या रचनेतून त्याचें आत्मपरीक्षिपर बोयच उमटयेये आहेत. क्षिभरं्ूर जीवन आशि क्षिभरं्ूर िरीर यात 
शकती र् ंतून पडायचे? जोवर ज्वाशनचा जोर आशि धनदौयत आहे तोवर सारे शवचारिार ्हिनू योकहो 
सावध व्हा ्हिताना, ते शयशहतात- 

“दो शदवसाची तन  ही साची, स रतरसाची करुशन मजा 
र्मजा कशरता मशन उमजाना हे स ख न प ढे पडेय वजा भाई सावध व्हा 
.......................... 
पाट बसाया ताट रुप्याचे दाट त्यामध्ये दूधरवा 
धनावयाया बसेय घसरा मर् शवसरा हो र्ोड खवा 
राडंा पोरे वचंक चोरे जंवर शमळशवता तवर थवा 
शिते तंवर ती भ ते भोवती कोि क िाचा सखा शजवा 
जोवशर पैसा तोवशर बैसा मंचशक ्हितीय घ्याय हवा 
बेटा बटेी हाती नरोटी देशतय हा खूप समज शठवा” 

रामजोिींच्या उपदेिपर यावण्याचंा तत्कायीन योकावंर चारं्याच प्रभाव पडयेया होता. ख द्द बाजीराव 
पेिव्याचंी त्याचं्यावर बहाय मजी बसयी होती. याचे एक कारि या उपदेिपर यावण्याचं्या मारे् त्याचं्या 
पूवाय ष्ट्यातीय जार्ता अन भव उभा होता. या यावण्यातीय िब्द हा या अन भवात शभजयेया िब्द 
असल्यानेच रामजोिींच्या कीतगनानंी महाराष्ट्रभर खळबळ उडवनू शदयी. 
 

वदेमूती बाबापाध्याकंडे केयेये संस्कृतचे अध्ययन, पारमार्थथक ज्ञान चचा आशि 
जर्ण्यातये बरे-वाईट अन भव घेत पशरपक्  व झायेल्या रामजोिींनी आपल्या अन भवाचा आधार 
घेऊन आशि त्यात अध्यात्माचे रंर् शमसळून, ही उपदेिपर याविी शयशहयेयी आहे. ही याविी 
असल्याने, यावण्यवती तर ती आहेच तथाशप शतचे हे यावण्य केवळ बाय यावण्य नसून, 
शतच्यातीय अध्यात्माम ळे ती आंतशरक यावण्याने अशधकच स ंदर आशि प्रभावी ठरयी आहे. 
 
❑ दैवत वितनपर रचना 
 

रामजोिींच्या दैवत विगनपर यावण्यामध्ये र्िेिस्तवनपर यावण्याचंा वरे्ळा शवचार केया 
पाशहजे. सवगकायारंभी र्िेिस्तवन करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. साशहत्याचा शवचार करता 
संस्कृत गं्रथकारानंी आशि मराठी गं्रथकारानंीही र्िेि स्तवनाने गं्रथारंभ केयेया आहे. िाहीराचं्या 
पोवाडा र्ायनाच्या आरंभी र्िेि स्त ती ्हिण्याचा प्रघात होता. रामजोिींनी याच परंपरेया धरून 
र्िेिस्तवन केयेये आहे. ‘शवघ्नहता’, ‘स खकता’, ‘ब द्धीचास्वामी’, ‘ओंकारस्वरूप’ अिा शवशवध 
स्वरूपात र्िेि स्तवन, उपासना होत असयी तरी रामजोिींच्या स्तवनात रुपविगनात, मराठी 
वातावरि प्रशतप्रबशबत झायेये शदसते. रामजोिींचे शनरीक्षि सूष्मीम होते. ्हिून त्याचं्या 
र्िेिस्तवनात जेव्हा 

 
“ि डंदंडस मंशडत र्ंडस्थयी दूवांक र नव ेमध पाचें शफरती थवे” 
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अिी िब्दरचना ते करतात तेव्हा पेिवाईतीय पीयखान्यात उभे असयेल्या हत्तींची सोंडेत 
र्वत धरून ते डोक्यावर उडशवण्याची यकब त्यांनी शनरीशक्षयी होती हे यक्षात येते. 

 
या र्िरायाचा नैवदे्यही खास मराठमोळा पद्धतीचा आहे. त्यात खोबरे, मोदक, याडू, 

खडीसाखरेचे रव ेअसे मराठी पदाथग शदसतात. एवढेच नव्हे तर- 
 
“सास्त्वक त्याया सत्व तमासी तम राजस राजसा हा जसा भाशवया तसा” या विगनातून 

‘जिास तसे’ हा मराठी बािा रामजोिी अधोरेशखत करतात. 
 
र्िेिस्तवनपर अिा पाच रचना रामजोिींनी केयेल्या असून, त्यातीय एक रचना संस्कृत 

आहे. यातीय र्िेि हा ‘शवध स यशयताभायम् स ंदरभाय प्रदेि असयेया, 
‘चन्दनमस्ण्डति ण्डादण्ड’ सोंडेया चंदनयेप यावयेया, ‘मदमर्थदतर्ण्डम्’ मदाने र्ंडस्थळ 
माखयेया असा ‘कृतशवघ्नशवरामम्’ शवघ्नानंा शवराम देिारा असा आहे. त्याचंी ‘महाराज 
र्वरीनंदना’ ही र्िपती पंचायतनावरीय याविीही अप्रशतम उतरयेयी आहे. 

 
दैवत विगनपर याविीत ‘दाट साध चा हाट भार्वत’ ही बारिीच्या भर्वतंावर केयेयी 

याविीही फारच बहाराची आहे. रामजोिी सोयापूरहून पंढरपूर, बािी, त ळजापूर मथे नेहमी जात 
येत असत. बािीचे भर्वतंाचे मंशदर प्राचीन असून प्रशसद्ध आहे. मंशदर बाधंिीचा काळ अंदाजे १३ व े
ितक हा आहे. हे मंशदर हेमाडपंथी शिल्पकयेचा नमूना असून, मंशदराचे के्षत्रफळ १० हजार 
चौरसफूट मतके आहे. भर्वतं या म ख्य देवतेखेरीज यष्मीमी, दत्त, र्िपती, मारुती, अिा देवताही 
मंशदरात प्रशतशष्ठत आहेत. मंशदर पशरसरातून प ष्ट्पावती नदी वाहते. अिा या बािीच्या भर्वतंाचे 
विगन करताना रामजोिी शयशहतात- 

“दाट साध चा हाट भार्वत पाठ रुशचर फारिी 
अिी हे अद भतू जर्ी बारिी 
संत िातं र् िवतं पहा भर्वतं नादंतो हरी 
शमरािी जार्ा याची खरी” 

या के्षत्री साध संताचंा ‘हाट’ (बाजार) भरया असून, संत, साध -सिन, भर्वतं याचं्या वास्तव्याची शमरािी 
या के्षत्राया शमळायी आहे. या विगनातून रामजोिींचे अवयोकन, श्रद्धा प्रकट झायी आहे. 

“ख ंटशवयी वैक ं ठपेठ ही कंशठतसे भवूरी 
बारिी वतेन याची खरी 
चार शदवस बाजार तेथीचा वार करूशन यौकरी 
आया हो बामय पाठीवरी 
मया वाटते थेट हा आया पळ शनया घरी 
वोशढतीय तेथे देिेकरी 
हा जरा बाजरा घेऊशन आया घरी 
नाही स पटोपयी वैक ं ठी तार्डी 
श्री यपउशन मारे् पाघंरतो घोंर्डी 
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वसन शमळेना क स माची आंर्डी” 
हे विगन वाचताना तर भर्वतं हा वैक ं ठ शनवासी नसून, भवूरी शनवास करिारा अस्सय मराठी मािसू 
वाटतो. मर् यष्मीमीही ‘बामय’ बनून याच्या पाठीिी (पाठीमारे्) उभी राहते. वैक ं ठी देिेकरी त्रास देतीय 
्हिून हा मथे पळून आया आहे. मर् हा ‘बाजरा’ घेऊन घरी येतो. वैक ं ठात ‘स पटोपयी’ क ठे शमळिार? 
देिेकऱ्यासंाठी हा ‘श्रीया’ (यष्मीमी) मारे् यपवनू, घोंर्डी पाघंरूि घेतो आशि ‘वसन’ (वस्त्र) जि ूशमळत 
नाही ्हिनू ‘क स माची (फ याचंी) आरं्डी’ पशरधान करतो. रामजोिींचे वैशिष्ट्ट्य हे की, त्याचंी देवानंा 
स्वर्ात न ठेवता यौशककात आिये. प रािातल्या संदभग जार्शवत मराठी साज येपून... हा देव आपल्या 
भेटीस येतो ्हिूनच तो खूप आपयासा वाटतो. 
 

‘िषेाचयकृतशनवास’ ही शर्रीच्या व्यंकटेिाचे विगन करिारी अिीच स ंदर रचना आहे. 
“िषेाचयकृतशनवास हा नत भवास र्ोष्ट्पद करी 
न संकट व्यंकटरमिावरी 
तीन कोस हा पवगत उंची, याबंी तीस योजने 
तयावशर नादें भर्विने 
िारदीय नवरात्र रथोत्सव नानाशवध अचगना 
योभवी शवशवध जनाचं्या मना” 

 
रामजोिींच्या सूष्मीम आशि मार्थमक शनरीक्षिाचे दिगन मथेही घडतेच. ज्या के्षत्राया आपि 

भेट देत आहोत त्याचे के्षत्रफळही सारं्ायया ते शवसरत नाहीत. 
 

“तीन कोस हा पवगत उंची, याबंी तीस योजने” 
हे सारं्तानाच. शतथे साजऱ्या होिाऱ्या िारदीय नवरात्र, रथोत्सव आशि शवशवध अचगनाचंी माशहती ते देतात. 
्हिूनच- 

“हा व्यंकटपशत त्या शर्रीवरी अशत िोभया 
या पादपंकजी अनंत जन योभया 
श्रीरामन ज या देवबळे याधया” 

अिा या दैवताहून द सरे जार्ृत दैवत पृथ्वीवर नाही असे मोठ्ा शवश्वासाने ते ्हितात. स र्धंी आशि 
केिरय क्त शनमगय जयाने याया अशभषेक केल्यावर हा साऱ्या शत्रभ वनात यष्मीमीपती ्हिून खरा िोभतो 
आशि याचा नैवदे्य तरी कसा तर- 

“प्रचच शतखट नैवदे्य तेयकट पशर स र झड घायती 
स धेचे रस त्याप ढे याजती” 

हा वरे्ळा नैवदे्य देवानंाही मतका शप्रय की, त्याप ढे अमृतरसही शफका पडावा. 
 

या सवग विगनातून श्रद्धादृष्टी तर प्रकट होतेच, परंत  रामजोिींच्या शनरीक्षि िक्तीचा 
प्रत्ययही येतो. अंर्-प्रत्यारं्ासह तपिीयवार विगन करीत ते आपयी रचना (याविी) जेव्हा सादर 
करतात तेव्हा त्यातीय िब्द याशयत्याने वाचकही भारावनू जातो. 
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राम विगनपर अिा ‘त्या रामाया पायावर अबया न्हािी’ ‘रघ वीर माझा जोडा हो’ ‘रामाचा 
पाळिा’ मत्यादी रचनाही त्यानंी केयेल्या आहेत. या शिवाय ‘श्री साबंाच्या समान दैवत’ सारखी 
रचना त्याचं्या नावावर जमा आहे. 
 
❑ के्षत्रवितन 
 

रामजोिींनी आपल्या आय ष्ट्यात प ष्ट्कळ तीथगके्षत्रानंा भेटी शदल्या. त्यातही पंढरपूर आशि 
त ळजापूर या र्ावावर त्याचें शविषे पे्रम होते असे शदसते. पंढरपूरात त्याचं्या आय ष्ट्याचा नवा 
अध्याय स रू झाया. आशि त ळजापूरी तर दर नवरात्रात त्याचंी कीतगने होत असत. 

 
पंढरीचा पाडं रंर् आशि त ळजापूरची भवानी ही दोन खास महाराष्ट्रीय दैवते. िकेडो 

वषांपासूनही दोन दैवते हजारो याखो योकानंा स्फूती देत आयी आहेत. त ळजाभवानी ही तर 
महाराष्ट्राची क यस्वाशमनी. शतच्याम ळे त ळजापूर हे दशक्षि कािी ्हिून ओळखये जाऊ यार्ये. 

 
शिवरायानंी शहच्यापासून स्फूती घेऊन, प्रहदवी स्वराज्य स्थापनेचा पाया घातया तर 

भार्वत धमाचा पाया रचिारे ज्ञानेश्वरानंी पंढरीच्या रावापासून स्फूती घेतयी. 
 
पंढरीया ‘ईश्वरशनष्ठाचंी माशंदयाळी’ जमयी तर त ळजापूरया ‘स्वराज्यशनष्ठाचंी माशंदयाळी. 

अिी ही त ळजाभवानी- 
 

“भतूकाळात जशि या स्थळातं यम नाचळातं शहमनर्बाळा 
अिी भ वनत्रप्रय कोिती द जी वले्हाळा” 

वले्हाळ आहे, तिीच शिवाची रािी आहे. ्हिूनच “ही भजता देते शनत्य स खाची खािी” असे शतचे विगन 
कशवराय करतात ही सकय जनानंा तारिारी ‘शवश्वक ं शभनी’ भक्तीची प्यारी असून, “द बळ्याची भाकर ्हिे 
मयाही न्याहारी” अिी अस्सय मराठमोळी आहे. शहची जरब जर्ामध्ये भारी असून, शहच्या द्वारी छपन्न 
देिीचे योक योळि घेतात. 
 

“शमरशवतो छबीना नंदी, कधी त रंर् 
धावशत प ढे जनबंदी बह  स रंर् 
कप्रध मतंर्जी आनंदी शफरंर् 
कप्रध पंकज र्रुड स्कंधी, वहन रंर् 
कप्रध हंस मयूर छंदी, धशर क रंर् 
ही सदा सकळ संपदासशहत श्रीपदासही जपमाळा 
भार्ची माय कनवाळू शदसे शचल्लाळा” 

या विगनातून सारा के्षत्र पशरसर आपल्या समोर उयर्डत जातो. 
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पंढरपूरक्षेत्र विगनाच्या ‘क्षमातळीमजसमान नाही’ या रचनेत या के्षत्राबद्दय रामजोिींच्या 
मनातीय श्रद्धाभाव पूिगपिे प्रकट झायेया आहे. या वैष्ट्िवपीठाबद्दयचा अशभमान व्यक्त करताना 
ते शयशहतात- 

“क्षमातळी मजसमान नाही उमामहेश्वरप री 
प री पडेना कािी मर् मतरा दासी न कोि असी हो पढंरी” 

यातीय ‘उमामहेश्वरी’ या िब्दाने त्यानंी ‘िवैपीठाचा’ शनदेि करून क ठल्याही िवैपीठाची या वैष्ट्िवपीठािी 
त यना होऊ िकत नाही हे सारं्ून पंढरपूरच्या भार्वतधमाचे श्रेष्ठत्व अधोरेशखत केये आहे. 

“सभामंडपी उभारूनी भ जा उभा मरुत्स त ऋिी 
अहा र्रुड पाराची शकती िोभा त्याची विावी तशर क िी 
............ 
महाद्वार त स््ह पहा तशरच जन्म हा सफळ मानवी 
वरी चौघडा वाजे अशत साजे काशहय मढशवयी नवी 
............. 
प ढे समाशधत दडे पदाबं ज पडे न चोखा भवी 
असो महार याशतचा जातीचा हशरच्या भार्वतोत्तम कवी 
.............. 
योहदंड त्या के्षत्र पंढरी प ंडरीक चौधरी 
हा म ख्य येथीचा रािा जािा ज्यास्तव उभा अज न शवटेवरी 
................. 
र्ळा त ळिीच्या माळा सव ेपाळा र्ोपाळाच्या शकशत नाचती 
नव ेभार्वत थव ेप्रदशक्षि सव ेशकशतक धावती 
पंर्  यार्ती रारं्ू शकती सारं्ू अंधळे भ जा भ ज कवटाशळती 
रथा शनरशखती कथा कशरती क िी पंथात मठ तशर शकती” 

या साऱ्या विगनातून, मंशदर पशरसराचा तपशिय, त्याचे माहात््य, अठरापर्ड जातीच्या सतंानंी मथे 
झाडयेयी पायधूळ, भार्वताचें थव,े त्याचंी शवठ्ठयाप्रती असयेयी असीम श्रद्धा, मथयी शवशवध तीथे त्याचंा 
मशतहास याचे अत्यतं सहृदयतेने शचत्रदिी विगन रामजोिींनी केयेये आहे. ते ्हितात, 

“शकशत संध्यावशळमध्ये तप कशरती राह नी 
अिी शकती तीथे त ज कंथू िपथ वाहूनी 
पृथ्वीत पढंरी एकच घ्या पाह नी” 

साऱ्या पृथ्वीतयावर पंढरी हे एकमेव के्षत्र आहे. अिा के्षत्राचा अत्यतं रसाळ, नादवती भाषेत पशरचय करून 
शदल्यावर स्वतःच्या काव्यरचनेचा अत्यतं अशभमान असयेये कशवराय ्हितात- 

“पाय धशरय कशवराय द जा अिी काय याविी करी 
माय क िाची व्यायी या र्र्नाखायी कशवता सोयापूरी” 

 
कशवरायानंी स्वतःबद्दय काढयेये उद र्ार हा ‘फाजीय आत्मशवश्वास’ नाही तर ते डोळस 

पाहिे आहे. डोळे आशि कान सदैव उघडे ठेवनू त्यानंी जर्ाकडे पाशहये. ्हिूनच त्याचंी ‘स ंदरा’ 
जिी मनामध्ये भरते तसेच हे के्षत्रविगन वाचताना, तो ‘पंढरीचा रावो’ आशि ‘महाराष्ट्राची 
क यस्वाशमनीही’ वाचकाच्या मनावर आपया ठसा उमटवनू जातात. शविषे यक्षिीय र्ोष्ट ही की, 
हा ठसा ‘अस्सय मराठी ठसा’ आहे. 
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❑ स्थळवितन/वास्तुवितन 
 

स्थळविगनपर रामजोिींची रचना ्हिजे ‘ब्राह्मिीराज्य जोरदार’ हा प िे िहराच्या 
विगनाचा पोवाडा होय. या पोवाड्याया नानासाहेब पेिव्याचं्या कारशकदीची पाश्वगभमूी आहे. 

“ब्राह्मिी राज्य जोरदार घोड्यावर स्वार होते शिपाई 
जबर सद्दी कैकानंी पाहीयी ित्र  ठेशवये नाही 
श्रीमंत पेिव ेप्रधान बह  प्रीतीचे 
अष्टप्रधानामध्ये उतरये मजीत महाराजाचें 
वसशवये त्यानंी प िे िहर ट मदारीचे” 

अिा या पेिव्यानंी वसशवयेल्या ट मदार प िे िहरािी म. स. १७९३ पासूच रामजोिींचा संबधं आया होता. 
प िे िहराची रचना, िहरातीय वास्त , त्यात राहिारे श्रीमंत सरदार, सावकार, यढाव ू सैशनक, हत्ती, 
घोडे, रथ पायख्याचें थव,े हा सर्ळा थाट पाहता, ‘यंकाच प ण्यामध्ये येि न दाशरद्र्याचे’ अिी यंकेच्या 
वैभवािी कशवराय प ण्याची कल्पना करतात. 
 

प िे हे पेिव्याचं्या राजधानीचे िहर, नानासाहेब पेिव्याचं्या काळातीय प िे हे वैभवसंपन्न 
िहर ्हिून ओळखये जात होते. य. न. केळकर शयशहतात- “याचं्या (नानासाहेब पेिव)े 
कारशकदीच्या स मारास पेिवाईच्या उत्कषाचा परमोच्च प्रबद  झाया. महाराष्ट्रातीय र्रीब राहिी 
बदयून जाऊन स खपभोर् व ऐषआराम वृद्धी पावये. उत्कृष्ट घोडे, उत्कृष्ट िास्त्रासे्त्र, नाना 
प्रकारच्या पोथ्या, प स्तके व गं्रथ, नाटकिाळा वरै्रे महाराष्ट्रात आिण्याबद्दय त्या वळेच्या पत्रातून 
उल्लेख आहेत. प िे िहरावर नानासाहेबाचें अतोनात पे्रम होते. त्याची स धारिा करण्याकडे त्याचें 
सदैव यक्ष असे. प्रहद स्थानभर िपेन्नास वष े चाययेल्या त्याचं्या संचारात जे जे प्रकार त्यांच्या 
नजरेस येत ते प ण्यात िक्य शततके उठवून देण्याचा त्याचंा हव्यास होता. पवगतीची स्थापना, 
पवगतीचे तळे, सारसबार्, कात्रजचे नळ वरै्रे अनेक र्ोष्टी नानासाहेबाचं्या स्मारकरुपच आहेत. 
िवेटच्या दोन तीन वषात नानासाहेब रंरे्य बनून त्यानंा नाचरंर् वरै्रेंचा िौक उत्पन्न झाया होता. 
वाड्यात रंर्ाची चाय त्यानंीच चायू केयी.” प ण्यातीय नानाशवध स्थळे, पेिवाईतीय साडेतीन 
िहािे (सखोपंत देवराव-शवठ्ठयनाना) त ळिीबार्, बेयबार्, सारसबार् या प्रशसद्ध बार्ा, िहरातून 
शफरिारे हजारो घोडेस्वार, घोड्याचंा पार्ा, सरदार, धशनक याचें वाडे, हवले्या, आळीआळीत 
एका रारें्त झळकिारी घरे. होळकर, प्रिदे, भोसये याचं्या सारखे मानकरी, घोरपडे, रास्ते, 
प रंदरे, मत्यादी सरदार. ब्राह्मि शवद्वावानंा श्राविात दशक्षिा देण्यासाठी पवगतीवर उभा केयेया 
रमिा, आंशबयओढा, तळ्यातया र्िपती या साऱ्याचें स रेख शचत्र कशवरायांनी रेखाटये आहे. 
िाहीराचं्या समोर ज्या घडामोडी घडत होत्या त्या प्रामाशिकपिे त्यानंी काव्यात आिण्याचा प्रयत्न 
केयेया आहे. रामजोिींच्या नजरेसमोरच प िे आशि त्याचे र्तकायीन वैभव, मशतहास याचंी 
सारं्ड घाया ही रचना त्यानंी केयेयी आहे. नानासाहेबाचं्या मृत्य नंतर तीसेकवषांनी हा पोवाडा 
त्यानंी शयशहयेया असावा. श्री. म. वदे याचं्या मते ‘वसईच्या तहानंतर’ हा पोवाडा शयशहयेया 
असावा. काही असो यात कशवरायानंी आपल्या प्रशतभेचे रंर् शमसळून तत्कायीन वैभवसंपन्न प िे 
िहराचे स ंदर िब्दशचत्र रेखाटये आहे. 
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वास्त विगनपर रामजोिींची रचना ्हिजे, पेिव्याचं्या ि क्रवार वाड्याचा पोवाडा होय. 

काही अभ्यासकानंा हे िशनवार वाड्याचे विगन वाटते तथाशप हे िशनवार वाड्याचे विगन नसून, त्या 
काळात बह तेक सरदारानंी प ण्यात जे चौसोपी वाडे बांधये. त्यामध्ये प्रशसद्ध असे ि क्रवारवाडा, 
ब धवारवाडा, शवश्रामबार् वाडा हे काही वाडे होते. ि क्रवारवाडा हा द सऱ्या बाजीरावाने बाधंया. 
भव्यप्रविेद्वारे, स ंदर याकडी कोरवी काम, अनेक चौक, काचेच्या हंड्या, झ बंरे यानंी हे वाडे 
सजयेये असत. ि क्रवारवाडाही याया अपवाद नव्हता. याच ि क्रवारवाड्यात रामजोिींची कथा 
१८०८ या वषी श्राविमशहन्यात झायी. बाजीरावाचं्या आमंत्रिावरून ि क्रवारवाड्यात रे्येल्या 
रामजोिींनी ते वाड्याचे वैभव पाशहये. र्ोक ळअष्टमीच्या शनशमत्ताने झायेल्या या कीतगनप्रसंर्ी बराच 
काळ कशवराय तेथे होते. त्यानंा ही वास्त  आवडयी. रामजोिींमधीय कयावतंाया या वाड्याची 
तत्कायीन कयात्मक रचना भ रळ घायून रे्यी असल्यास नवय नाही. कयावतं हा आधी रशसक 
असावा यार्तो. आशि रामजोिींच्या ठायी ही रशसकता बायपिापासूनच होती. या रशसकतेची 
कदर करिारा बाजीरावासारखा रशसक आश्रयदाता शमळाल्यावर आिखी काय हवे होते? 
वाड्याचे आंतरबाय रुप पाशहल्यावर प्रसन्न झायेल्या कशवरायानंी शयशहये- 

“कृष्ट्ि जन्म आनंद वाटतो र्ोक ळ अज हे प िे 
श्रीमंताचें मशंदर काही वस देवाह शन उिे 
अद भतू कशवचा वार पहा हो कृतमंशदर चात री 
काय कल्पना अचाट िोभा बाहेर तशस भीतरी 
शजकडे शतकडे रंर् कटाडी शखडक्या जाळ्यावरी 
ज्यािे त्याने बस शन पहाव ेतेथे स ख अंतरी” 

वाड्याचे रंर्काम, ठाई ठाई बाधंयेये हौद, शनत्य चाययेल्या स्नानसंध्या, जपतप, अन ष्ठाने, ब्राह्मि भोजने, 
र्ींत नृत्याशद कायगक्रमाचंी रेयचेय याचें- 

“ज्या ज्या रुत चे जसे यथोशचत शवयास नाना पशर 
भार्वताचें थव ेनव ेशकशत कीतगनरस या घरी” 

असे कशवरायानंी विगन केये. 
संध्यासमयी तर या वाड्याची िोभा काही औरच भासे- 

“या सदनामध्ये शनरंतर श्री शदवाराती साशजरी 
संध्येपासूशन शनिातं िोभा दीप शतशमर संहारी” 

हे ‘शतशमराचा संहार’ करिारे दीप तरी शकतीप्रकारचे! 
“फािस कंशदय पोत द िाखा शहयाय समया तरी 
समया अर्शित मेिबशत्तचा प्रकाि अंतःप री” 

 
या शवशवध प्रकराच्या शदव्याचं्या विगनावरून वाड्यात जिू दीपोत्सव चाययेया आहे असा 

भास होतो. 
 

वाड्यात नाना प्रकारची मंर्यवादे्य वाजत असत. टाळ, शविे, रबाब, भेरी अिा वाद्याचंा 
ध्वनी वाड्यात उमटयेया असे. स्वतः बाजीराव दानधमग करण्यात फारच प्रशसद्ध होता. 

“दानधमग आनंद पहा हो शकशत शनशिशदनी होतसे 
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जेथे नर नारायि बसये स्वये भस्क्त च्या र् िे 
ते मंशदर कशवराय वर्थितो नको ्हिाव ेक िे” 

प िे िहराया जर सरोवर मानये, तर हा वाडा ्हिजे जिू या सरोवरातीय कमळ आहे. 
 

“कशवने मंशदर कमळ ्हिाव ेजर ही सरसी प री” 
असे कौत काने कशवरायानंी उद र्ार काढये. हे वास्त विगन त्यातीय सहजस ंदर िब्दरचनेम ळे रशसकाचें 
यक्ष वधूेन घेते. 
 
❑ समाजक्स्थतीपर 
 

रामजोिी कायीन समाजस्स्थती, तत्कायीन राजकारि, द ष्ट्काळ व पेंढार याम ळे योकाचंी 
बनयेयी मानशसकता या साऱ्याचें प्रशतप्रबब त्याचं्या ‘उर्ा भ्रमशस वाउर्ा किाया’ ही द ष्ट्काळावरची 
पोवाडेवजा याविी आशि ‘यंदा घरधन्याने धंदा केया’ ही होळकरदंग्यावरीय याविी यातून 
पाहावयास शमळते. श्री. म. वदे शयशहतात- “रामजोिींची पोवाडेवजा याविी आशि अनंतफंदीच्या 
शकत्येक यावण्या व त्याचप्रमािे अनंतफंदीकृत माधवगं्रथाचा सहावा अध्याय, यात ज्या द ष्ट्काळाचे 
विगन आहे तो द ष्ट्काळ शनसर्ाच्या प्रकोपाम ळे आयेया नसून राजकीय बंडाळीम ळे उद भवया 
होता. त्या द ष्ट्काळाच्या पाठीिी मराठी राज्याच्या कैक प्रसंर्ाचंी परंपरा उभी होती.” 

 
यातीय काही महत्त्वाचे प्रसंर् ्हिजे १७७५ मध्ये झायेया सवाई माधवरावाचा मृत्यू, 

रामिास्त्री, अशहल्याबाई होळकर मत्यादींचे मृत्य.ू नाना फडिीसाचे नारायिरावाच्या शचतेया साक्ष 
ठेवनू राघोबाच्या विंाया म जरा न करण्याची घेतयेयी िपथ, िपथ मोडून बाजीरावाया सते्तवर 
आििे, सत्ता शटकशवण्यासाठी महाडचे कारस्थान, नाना फडिीसाची १७९७ मधयी कैद, नानाया 
कैद करण्यासाठी दौयतरावाया दोन कोटी देण्याचा घाट, याच्या भरपाईसाठी प्रिद्याकडून 
प ण्यातीय िठे सावरकरानंा य टिे, त कोजी होळकराचा मृत्यू, अंतर्गत कयह त कोजीच्या 
म यातीय संघषग, याचा रै्रफायदा घेत दौयतरावाने मल्हारराव होळकरास मारये, बाजीरावाने 
शवठोजी होळकरास हत्तीच्या पायी शदये, 

 
शवठोजीच्या मृत्यनेू अशतिय संतापयेया यिवतंराव होळकर प ण्यावर चाय करून आया. 

त्याने प िे य टये, त्याच्या हत्ती-घोड्यानंी शपके त डवत प्रचंड नासाडी केयी. बाजीरावाने पळून 
मंग्रजाचा आश्रय घेतया. १८०२ रोजी वसईचा तह बाजीरावाने केया. 

 
या साऱ्याचंा पशरिाम सन १८०३ मध्ये प िे प्रातंात द ष्ट्काळ पडया. बेबंदिाही माजून १८०२ 

मध्ये द ष्ट्काळाने भयंकर रुप धारि केये. 
 
या साऱ्या घटना उघड्या डोळ्यानंी पाहिारे, अन भवारे रामजोिी र्प्प राहिे केवळ 

अिक्य होते. रामजोिींमधया कयावंत या घडिाऱ्या घटनानंी अस्वस्थ झाया असल्यास नवय 
नाही. त्यानंी या द ष्ट्काळावर चार चौकी पोवाडा शयहीया. पशहल्या चौकात झायेल्या बंडाची 
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हशकर्त येते. द सऱ्या चौकात नीशतभ्रष्ट योकाचें विगन, शतसऱ्या चौकात द ष्ट्काळाने झायेये 
योकाचें हाय याचे विगन केये आहे. िवेटच्या चौथ्या चौकात या द ष्ट्काळाने वस्तूचे भाव वाढून 
र्र्नाया शभडये, महार्ाई वाढयी त्याचे विगन त्यानंी केये आहे. 

 
व्यक्तीविगनपर रचनेत ‘स भदे्रचा पोवाडा’ आशि ‘द सऱ्या बाजीरावाचंा पोवाडा’ या रचना 

उल्लेखनीय आहेत. ‘स भेद्रचा पोवाडा’ या काव्यावर मोरोपंताच्या काव्यरचनेचा प्रभाव आहे. असो, 
अिा प्रकारे श्रृशतमनोहर याविीरचना करून रामजोिींनी मराठी भाषकाचंी मने प्रजकयी. 
 
❑ शाहीर असंस्कृत वा गावंढळ नव्हते 
 

मराठी िाहीरावंर सनातनी शवद्वानानंी असंस्कृतपिाचा, र्ावढंळपिाचा आरोप केयेया 
आहे. रामजोिींच्या कायगकतृगत्वाचा शवचार करता, त्यानंी आपल्या व्यासंर्ाने हा आरोपतथ्यहीन 
असल्याचे दाखवनू शदये आहे. मूळात िाहीर ज्या काळात वावर होते आशि ज्या योकसम हाचे 
मनोरंजन करीत होते त्यांची स ख-द ःखे, संघषग, मत्यादी अनेक र्ोष्टींचे प्रशतप्रबब त्याचं्या काव्यात 
उमटयेये शदसते. श्री. रा. शव. काळी शयशहतात– “जानपदाचे स खद ःख, आिा शनरािा, 
मच्छाध्येये, आवडीशनवडी, आचार-शवचार-संस्कार या सवांचे पडसाद याविी वाङ मयात उमटये 
आहेत. त्यातीय िब्दसंपदा, उपमा, उत्पे्रक्षा, अयंकार अस्सय ग्रामीि मराठी आहेत. 

 
मराठ्ाचंा सडेतोड रारं्डा स्वभाव याचें संस्कार व त्याचे संपूिग जीवन त्यात प्रशतप्रबबीत 

झायेये शदसते आशि ्हिनूच महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय व जानपद वाङ मय ्हिून याविी वाङ मयाकडे 
बोट दाखशवता येते.” 

 
रामजोिींच्या समग्र काव्य संपदेचा धाडंोळा घेत असतानंा यक्षात येते की, िाहीरावंर 

सनातनी योकानंी मारयेया र्ावढंळपिाचा आके्षप रामजोिींनी आपल्या व्यसंर्ाने खोटा ठरवया. 
 
केवळ संस्कृतच नव्हे तर, संस्कृत, मराठी, कानडी, प्रहदी भाषेचा वापर करून कशवरायानंी 

शनमाि केयेयी रचना याचेच एक उदाहरि आहे. 
“पाशह पाशह शनजभवनं प्रशत” “का ंबोयसी म डदारा” 
“शनतं मातना केळ शदया” “चय छोड पयो मेरा” 

 
संस्कृताशभमानी तत्कायीन सनातनी रामजोिींना नाके म रडत. त्याचंा शवरोधही वळेप्रसंर्ी 

त्यानंा सहन करावा यार्या. रामजोिींनी केयेल्या काही संस्कृत रचना बशघतल्या नंतर या 
सनातन्याचंा शवरोध र्ळून पडयेयया शदसतो. प्रशतभा, पाशंडत्य आशि पौरूष याचंा संर्म 
रामजोिींच्या व्यक्तीमत्वात शदसतो. ्हिूनच म द र्यिास्त्री, मोरोपंत, नीळकंठिास्त्री थते्त, 
बाजीराव पेिव ेअिा शभन्न शभन्न व्यक्तीमत्वाच्या मािसाचें पे्रम रामजोिींनी शमळवये. 
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कशवतेत प्रौढ संस्कृत िब्दाबंरोबरच यरे्च खेडवळ िब्द योजण्याची त्याचंी हातोटी. 
अन प्रास, शे्लषय क्त िब्द वापराची हौस आशि ससं्कृतसाशहत्याचा त्याचं्यावर झायेया पशरिाम 
यातून ही कशवता शसद्ध झायी, ्हिूनच य. न. केळकरानंी “दोष असये तरी रामजोिी हा त्या 
काळच्या योककवीत उच्च स्थानी िोभण्यासारखा कवी होता हे मान्य केयेच पाशहजे.” असे 
उद र्ार काढये. 

 
रामदासानंी कशवत्व यक्षि सारं्तानंा धीट, पाठ, प्रासाशदक अिी वर्गवारी केयी आहे. 

संताचंी कशवता ‘प्रासाशदक’, पंशडताचंी काव्यरचना ‘पाठ’ पद्धतीची तर िाहाराचंी याविी (रचना) 
ही ‘धीट’ पद्धतीची रचना आहे. िाहीर धीटपिे जीवनातल्या स खद ःखाया सामोरे रे्ये. धीटपिे 
त्यानंी िृरं्ार विगन केया तसेच धीटपिे उपदेिही केया. या धीटपिाबरोबरच कमायीचे 
प्रामाशिकपि त्याचं्या जवळ होते. तेव्हा असे िाहीर र्ावढंळ कसे ठरतात? असंस्कृत कसे 
ठरतात? 

 
सूष्मीम शनरीक्षिातून सारा समाज व्यवहार काव्यातून उयर्डून दाखशविारे िाहीर ्हिूनच, 

वृत्तीने स संस्कृतच होते. हे रामजोिींनी तत्कायीन समाजाया दाखवनू शदये. 
 
❑ मोरोपंताचं्या आयेचा प्रसार 
 

पंशडती काव्य हे अशभजन वर्ासाठी शनमाि झायेये शदसते तर िाशहरी वाङ मय हा अस्सय 
‘मऱ्हाटमोळा’ उद र्ार आहे. पंडीत कवींमध्ये मोरोपंताचें स्थान अशद्वतीय आहे. मोरोपंत 
रामजोिींच्या रचनेम ळे प्रभाशवत होऊन त्याचं्याकडे आकृष्ट झाये. रामजोिी तर मोरोपंतानंा 
अशतिय मानत असत. 

 
रामजोिींच्या शत्रशवध कामशर्रीतीय एक महत्त्वाची कामशर्री ्हिजे त्यानंी मोरोपंताचं्या 

आयेचा प्रसार आपल्या कीतगनातून महाराष्ट्रभर केया. वळेप्रसंर्ी मोरोपंतानंीही त्याचं्या कथेया 
हजेरी यावयेयी शदसते. या संदभात एका आख्याशयकेचा उल्लेख महाराष्ट्र सारस्वतकारानंी 
केयेया आहे. 

 
“एके वळेी मोरोपंत कथेस बसये असता ंत्यानंी पंतांच्या एका आयेचे दोनतीन अथग यावनू 

दाखशवये व अथग सारं्ता-सारं्ता प ढे रे्ये होते ते मारे् वळतानंा पंताकंडे पाहून ्हिाये, ‘माझ्या 
अल्पब द्धीया स चये ते दोन-तीन अथग मी साशंर्तये; पि या शविाय उदरातं अजून शकती अथग 
भरये असतीय हे त्याचें त्यासंच माहीत.” (महाराष्ट्र सारस्वत - शव. य. भावे, पृष्ठ - ५६२-६३) 

 
रामजोिींम ळे मोरोपंत घराघरात जाऊन पोहचये. रामजोिींसारखा शनरुपक शमळाल्याम ळे 

हे पंशडतीकाव्य बह जन समाजापयंत जाऊन पोहचये. 
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मोरोपंताचं्या पंशडतीकाव्यरचनेचा प ष्ट्कळसा प्रभाव रामजोिींच्या रचनेवर पडयेया 
शदसतो. उदा. रामजोिींनी शयशहयेल्या ‘मदायसा चंप ’ सारख्या संस्कृत गं्रथरचनेची पे्ररिा 
मोरोपंत हीच आहे. तर ‘स भदे्रचा पोवाडा’ या सारख्या रचनेवर मोरोपंताचं्या रचनेची प ष्ट्कळ छाप 
शदसून येते. 
 
 
 
 
❑ समारोप 
 

मनस्वी आय ष्ट्य जर्येये िाहीर रामजोिी हे शनःसंिय थोर कयावतं होते. आय ष्ट्य 
समरसून जर्िारा हा कयावतं होता. रामजोिींनी आय ष्ट्यात कोितीच र्ोष्ट वज्यग मानयी नाही. 
त्यानंी मािसावंर पे्रम केये, भाषेवर पे्रम केये. भाषेचा संस्कार आशि ज्ञान याचें प्रशतप्रबब त्याचं्या 
रचनेत पाहावयास शमळते. आपल्या पशरश्रमाने याविी छंद संपन्न करण्याचे काम त्यानंी केयेये 
आहे. याविीछंद प्रशतशष्ठत करण्याचे श्रेयही त्यांना द्यायया हव.े 

 
मराठी वातावरि, मराठी छंद, मराठी वादे्य याचं्या साहाय्याने रामजोिींनी शनमाि केयेयी 

काव्यसंपदा ्हिूनच, दोनि ेवषांनंतरही मराठी मनाया ख िावते आहे. उच्चक ळात जन्म झायेया 
असूनही, जाशतपातीचा संक शचत शवचार त्याचं्या मनाया कधीच शिव ूिकया नाही. प्रकबह ना अिा 
काही प्रसंर्ात त्यानंी बंडखोरी केयेयी शदसते आशि ्हिूनच की काय, आपल्या जवळचेही सारे 
(काव्य) हातचे राखून न ठेवता, त्यानंी मराठी म य खाया आशि मराठी रशसकतेया वाटून शदये. 

 
एका शवशिष्ट संस्काराचं्या चौकटीत बायपि व्यतीत झाल्याने, शन कोितीही चौकट कधीच 

न मानविाऱ्या या मनस्वी कयावतंाची ्हिूनच प्रसंर्ी घ समटही झायेयी शदसते. मूळात स्वच्छंदी 
आशि सरळ मनाच्या या कयावतंाया समजून घ्यायया घर, तत्कायीन समाज कमी पडया. ऐन 
तारुण्यात िाहीर रामजोिींचे वतगन हे शिष्ट समाजाच्या शिष्टाचाराया मोडीत काढिारे ठरये. 
काहीसे स्वैराचारी, अनाकयनीय असे या िाहीराचे वार्िे ्हिजे, केवळ ‘यथाराजा तथा प्रजा’ 
असे ्हिून भार्िार नाही. त्यासाठी या कयावतंाच्या मनाचा ठाव घेण्याची क्षमता हवी. 
रामजोिींच्या अिा वतगनावर टीका करिे त यनेने सोपे आहे. परंत  त्यामार्च्या कारिाचंा र्ंभीर 
शवचार करिे आवश्यक आहे. असो. 

 
आरंभीच्या काळात त्यानंी त रापक्षाची िाशहरीही केया होती. स्वतः ‘िाशहराचंा त रा’ 

्हिशविाऱ्या रामजोिींचा ‘शिविक्ती-सामरस्यावर पूिग शवश्वास होता. ्हिूनच ‘त ळजाभवानीची’ 
आळविी करतानंाच ‘श्रीसाबंाच्या समान’ सारखी रचना करायया ते शवसरत नाहीत. 
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आपल्या िाशहरी परंपरेचे भान जार्वतानंा ‘श्रीनाथा - सद र् रूपदा’ सारखी रचनाही ते 
करतानंा शदसतात. तर ‘कशवराय चमकया हीर योकिाहीर मतर िाहीर काजव ेवारं्’ या सारख्या 
ओळीतून ते आपल्या काव्याशवषयीचा अशभमानही जार्वतात. 

 
िाहीर रामजोिींनी जाशिवपूवगक काही र्ोष्टी केयेल्या शदसतात. त्यानंी छंद-फंद जसे 

जािीवपूवगक केये तसेच ज्ञानाजगनही शततक्याच शनष्ठेने आशि जाशिवपूवगक केयं. संस्कृत भाषेचा 
वृथा अशभमान बाळर्िाऱ्या पंशडतानंीही हेवा करावा असे प्रभ त्व त्यानंी र्ीवाि भाषेवरही शमळवये. 
मतकेच नव्हे, तर या भाषेत जिी त्यानंी रचना केयी त्याप्रमािे मराठी, प्रहदी, कानडी, संस्कृत या 
भाषाचंा वापर करून, त्यानंी एक बह भाशषक रचनाही करून दाखशवयी. ‘मदायसाचंपू’ ‘रामाष्टक’ 
अिा रचनाही त्यानंी केल्या. 

 
आपल्या शवषयी ज्याचें ज्याचें जे काही रै्रसमज झाये असतीय, त्यानंा त्यानंा त्यानंी; 

कृतीतून उत्तर शदये. जात, नाती, भाषा, या सवग शठकािी त्यानंी शवयक्षि बंडखोरी केयी. 
रामजोिींचे वतगन हे केवळ शक्रया-प्रशतशक्रया या स्वरूपाचे नव्हते तर त्यामारे्, एक शनशश्चत शवचार 
होता. सामान्याशंवषयीची किव होती. प्रस्थाशपताशंवरुद्धची त्यानंी खेळयेयी प्रत्येक चाय ही 
शवचारपूवगक केयेयी कृती होती. अन्यथा - नटाचे तोंड आय ष्ट्यात पाहिार नाही, असे ्हििारे; 
ज्येष्ठ पंशडत कवी मय रपंत रामजोिींना स्वतःहून भेटण्याचा प्रश्नच आया नसता. 

 
स्वतःबद्दयची मतराचंी च कीची मते द रूस्त करून त्यानंा चोख उत्तर देिारा हा िाहीर, ही 

पेिवाईतीय केवळ नवयाईच नव्हे तर चमत्कारच ्हिावा यारे्य. असे आ्हास वाटते. 
 
बायपिापासून अस्स्तत्वासाठी केयेया शवयक्षि संघषग, मोडून पडण्याच्या आयेल्या 

असंख्य वळेा, कयावतं ्हिून रुजतानंा, अंक रतानंा, झायेयी शवयक्षि घ समट, मािसाच्या ठायी 
प्रर्टिारी ‘मािूसकी’ हेच श्रेष्ठ जीवनमूल्य मानिारा हा िाहीर वादग्रस्तच ठरावा यात नवय 
नाही. 

 
सारािं, िाहीर रामजोिींना खऱ्या अथाने समजून घ्यायचे असेय तर त्याचं्या अंतरंर्ाचा 

ठाव हा नेमकेपिाने घेता आया पाशहजे. अन्यथा िाहीर रामजोिी हे िब्दप्रभ ूकी भाषाप्रभ ू या 
वादात आपि अडकून पडण्याचीच जास्त भीती आहे. 

 
कदाशचत, ज्येष्ठ अभ्यासकाचंा रामजोिी हे केवळ ‘िब्दप्रभचू’ हा शनष्ट्कषग बरोबरही असेय, 

परंत  ते िाहीराचें एकतफी केयेये मूल्यमापन ठरण्याचीच िक्यता अशधक आहे. 
 
थोडक्यात, िाशहरी आशि पंशडती कशवतेया जोडिारा महत्त्वाचा द वा ्हिून, रामजोिी 

यानंी मराठी-कशवतेत शदयेये योर्दान मराठी भाशषक आशि रशसकाचं्या सदैव स्मरिात राहीय 
याबद्दय क ठयीच आिकंा नको. 
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❑ भाग - ३ ❑ 
 

❑ रामजोशी याचं्या लोकशप्रय अशा काही रचना ❑ 
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१. दैवतवितनपर (गिेशस्तवन) 
 

शनजवदनी या र्जवदनाचे स्तवन घडाव र्ड्या । 
का शवफळ र्माशवसी घड्या ॥ ध्र  ॥ 
िकंरस त अभयंकर त्याचा प्रककर हो झडकरी । 
तशर मानव तन  ही खरी ॥ 
एकदन्त र् िवन्त कयाशनधी महन्त भ वनोदरी । 
हा शत्रभ वनमंर्यकारी ॥ 
यंबोदर स खदायक शवद्याभंोजशनशधअंब ज शनज अंतरी । 
हा शवघ्नर्जावरी हरी ॥ 
आहे हा यास्तव शनशिशदनीं भजा । 
धरी शनजशिरी चरप्रिच्या रजा । 
असा स र स खकर नाही द जा । 
भजनें र्ात रोकड्या बा भवािगवाशंतय शकड्या ॥ १ ॥ 
ि डंादंड-स मंशडत-र्ंडस्थशळ दूवांकूर नव े। 
मध पाचें शफरती थव े॥ 
मरकत मशिचे कनक शकरीटी जसे बसशवये जव े। 
ही िोभा नच बोयव े॥ 
पायस मोदक याड  खोबरे खशडसाखरेचे रव े। 
ही भक्षायाची सव े॥ 
असे हा धशिवर ठाऊक । जर्ा । 
मोशडल्या शकती अस राचं्या रर्ा । 
अिाच्या पदकमळीं कर यर्ा । 
वार्ामृताच्या वड्या या ्हिू ंनये वावड्या ॥ २ ॥ 
मन्द  शिरावरी प्रसध  ब शद्धचा बंध  करुन घे कसा । 
धर याच्या पदरसारसा । 
सास्त्वक त्याया सत्व तमासी तम राजस राजसा । 
हा जसा भाशवया तसा ॥ 
कायगशसशद्धकर मतर दैवता बारा वषब बसा । 
हा आज आठ, चौशदसा ॥ 
अरे हा सतत ठेवा मनीं ॥ 
शवनायक भाद्रचत थी शदनीं । 
पहावा अशधक स खप्रद जनीं । 
या चरिासी जड्या हो कशवरायाह न पड्या ॥ ३ ॥ 

❑ 
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१. दैवतवितनपर- दाट साधुचा हाट (बाशीच्या भगवंतावर) 
 

दाट साध चा हाट भार्वत पाठ रुशचर फारिी । 
अिी ही अद भतू जर्ीं बारिी । 
संत िातं र् िवतं पहा भर्वतं नादंतो हरी । 
शमरािी जार्ा याची खरी । 
ख ंटशवयी वैक ं ठपेठ ही कंशठतसे भवूरी । 
बारिी वतेन याची खरी । 
चार शदवस बाजार तेथीचा वार करुशन यौकरी । 
आया हो बामय पाठीवरी । 
मया वाटते थेट हा आया पळ शनया घरी । 
वोशढतीय तेथें देिेकरी । 
हा जरा बाजरा घेऊशन आया घरी । 
नाहीं स पटोपयी वैक ं ठी तार्डी । 
श्री यपउशन मारे् पाघंरतो घोंर्डी । 
जन  वसन शमळेना क स माची आंर्डी ॥ 
दर्ाबाज हा बर्ा देतसे दर्ा शमसळ सारिी । 
आ्हाया पाह शन शबनवारिी ॥ १ ॥ 
शतथें ब डशवये मथें आया तरी शजथें शतथें हा तसा । 
पहा हो खटया केया कसा । 
िवाशदक द वास र्र्थवया र्वी देउशन शपसा । 
अंबऋषीस शदया भरंवसा । 
तीथगपारिाथग शमसे हो व्यथग र्ाजंी राजसा । 
म नेचे पोटी स दिगन ठसा । 
िाप देऊनी ताप सोशसये आपि र्र्थभ वसा । 
दहादा काय चारं्ये वसा । 
हे के्षत्र बारिी त्या शदवसापास नी । 
काय केये हो यािे पंकनाम नास नी । 
जें मना येईय तें प्रभ  कशरतो हास नी । 
मथें काय चायतें उदंड म ख वास नी । 
राय स राचा काय न करी हा पाय मात्र सारसी । 
आ्हा भ्रमरासी र््य फारसी ॥ २ ॥ 
शतथें ब डशवये मथे आया तरी । 
बसवप्रयर् हा जंर्म यािें संर्मस प्रख याशवया । 
तयाचा सेवक हा ्हिशवया । 
भस्क्तयोर् स शवरक्त जर्ाया म क्तीमार्ग दाशवया । 
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उत्तरेश्वरी मठ बाधं शन शदधया । 
र् रुवया ज्या मयादेने शनयािी स्थाशपया । 
मठावरी प त्र योग्य जाहया । 
नाम जया जयराम स खाचें धाम रशसक साध या । 
करुशन हा भर्वतंी ठेशवया । 
या प रुषवरानें अमरसभा प्रजशकयी । 
जें धमगतत्व तें यासं र्वसयी शकयी । 
शकती कूप वाशपका देवाययें झाशंकयी । 
पर उपकाराची सीमा करुशन टाशकयी । 
अशवरत पदनत कशवरायाच्या न शवसरावा रसीं । 
्हि शन दे स त भरैव आरसी ॥ ३ ॥ 

❑ 
 

२. के्षत्रवितन (पंढरपूर) 
 

क्षमातळीं मजसमाज नाहीं उमामहेश्वर प री । 
प री पडेना कािी मर् मतरा दासी न कोि असी हो पंढरी ॥ 
पाडं रंर् जर्दंतरंर् जीमाशज रंर्या धिी । 
पार्थश्व रमा रख माम पृष्ठतो राशह जिी स खाची खिी । 
िषेिायन पट वषे शनकट व्यंकटेि र्िपशत र् िी । 
उभा दशक्षिद्वारी अशतभारी शवठ्ठय शवभ चे र् ि र्ि र्िी । 
बाळकृष्ट्ि र्ोपाळ रारं्ता व्यायम क टमशि फिी । 
अहा तिीच ती भामा अशतवामा शवभ च्या नाशयकात शहरकिी । 
दार धरुशन सरदार उभा केदार प्रयर् अंर्िी । 
रंर्शिळेवशर र्ाशत शकती नाचती र्रुडस्तंभा कवटाळूनी । 
सभामंडपीं उभारुनी भ ज उभा मरुत्स त ऋिी । 
अहा र्रुडपाराची शकती िोभा त्याची विावी तशर क िी ॥ 
.... हा मंडप नोहे शवमान वर थाटया । 
भवैूक ठींचा र्र्नाने चाटया । 
ज्यामध्यें सदोशदत भर्विन दाटया । 
की भवािगवीचे र्यबत मज वाटया । 
कामाशदक जयचर जमाव चट फाटया । 
क्षि यामप्रध शिरता ंवाटे भव आटया । 
मर् सहजशच उतरुशन पाडं रंर् भेटया । 
.....बऱ्या शदसशत ओवऱ्या ऋषींच्या दऱ्या द बाजूवरी । 
सदा घोष नामाचा र् ि ग्रामाचा घेती शकशतक अंतरीं ॥ १ ॥ 
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महाद्वार त स््ह पहा तशरच जन्म हा सफळ मानवी । 
वरी चौघडा वाजे अशत साजे काशहय मढशवयी नवी । 
बळी तसा पदतळी घातया म ळीं हशरस योभवी । 
नको कथा वा्याची त्या ना्याची यापरी शवश्विोभवी । 
प ढें समाप्रधत दडे पदाबं शज पडे न चोखा भवीं । 
असो महार याशतचा जातीचा हशरच्या भार्वतोत्तम कवी । 
रुका वशेचता द कान जवशळच ब का माळ याघवी । 
देशत माशळिी माळी शचत्ती स क्या न शरझ आघवी । 
अिा द रस्ता शविाळ माड्या तिात यद क य रवी । 
उभा नदीच्या काठी जन येती भेटी बकीयसा पायवी । 
जे महािगवाची जर्द भ त काशमनी । 
ती भीमरथी या स्थप्रळ दशक्षिर्ाशमनी । 
श्री िकंरजीची शिरोवदं्य स्वाशमनी । 
पृथ्वीच्या जािे मध्यदेिी हा मिी । 
जै कार्थतक मासीं ि क्यपक्ष याशमनी । 
प शयनातं पताका जैिा सौदाशमनी । 
आनंद सावता माशळ कशबर मोशमिी । 
योहदंड त्या के्षत्र पंढरी प ंडरीक चौधरी । 
हा म ख्य येथींचा रािा जािा ज्यास्तव उभा अज न शवटेवरी ॥ २ ॥ 
शिळामूर्थत रघ क याधीि पदतळाजवळ ती सती । 
उभी अशहल्याबी कशर घाई जिो प नरशप रज याशचती । 
प ढें दशक्षिेकडे प्रदशक्षि घडे के्षत्र सव्य ती । 
शदव्य चमकती फरिी सिन चरिरजें उजळती । 
योट घेती शकशत पोट खरशडती ओठ भजशन हयशवती । 
र्ळा त ळिीच्या माळा सव ेपाळा र्ोपाळाच्या शकशत नाचती । 
नव ेभार्वत थबे प्रदशक्षि सवें शकशतक धावती । 
पंर्  यार्ती रारं्ू शकती सारं्ू अंधळे भ जा भ ज कवटाशळती । 
रथा शनरशखती कथा कशरशत क िी पथातं मठ तशर शकती । 
सव्य रोकडा घेती मर् प ढती उद्धव शचद घन आप्रयर्ती । 
प ढे घाट नदीचा भीमरथी वाहती । 
शकशत तीथग-वदंने कशरशत शकशत नाहती । 
शकशत प ंडशरकाचा समारंभ पाहती । 
शकशत साध  पदाबं प्रज नतमस्तक वाहती । 
शकशत िान्त दान्त वदेान्त पढ न राहती । 
शकशत तापस ऋत संताप सम ळ साहती । 
मर् म स्क्त तयायंा र्ळा पड नी पाहती । 
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संत कथू शकती महंत नर्री अनंत स खदा करी । 
काय कथेचा धारा तो सारा श्रीमत्खासर्ीच्या मंशदरी ॥ ३ ॥ 
घरोघरी रस परोपरी शकशत बरोबरीचे र्डी । 
साध  साशधती शवद्या शकशत अध्यापक शकशत शिष्ट्याचं्या सारं्डी । 
दाट साध चा हाट फ टेना वाट वाटता र्डी । 
ताय स राची कशरती शकती भरती शवठ्ठय देती ब क्याची प डी । 
फळात अथवा जळातं त यसीदळातं बसता खडी । 
अिी माउयी कैची भक्ताची नवैची ताशजम देते खडी । 
त कया वािराट तक्या माशर पशर म क्यापरी दे दडी । 
शमराबामचा प्याया ना्याया भ्याया प्याया त्याची कढी । 
भाव शनरशखतो राव स राचंा हाव घायतो उडी । 
प ढे ठेवा कि वाळ चा कनवाळू शवठ्ठय ्हितो साखर खडी । 
हा भक्तासाठी अवतरया या कयी 
ती वैक ं ठीची पेठ वोस हाशकयी 
ही अपार द्वारावती उभी ठाकयी 
मंडळी व्रजाशंतय कोठें नच फाकयी 
वस देव देवकी नंदाशदक झाकयी 
आहेत कोित्या रुपे कोि आकळी 
पंढरी स खाच्या नरदेहे वाकयी 
मया वाटते बयान ज शद्वज क याशधि हा हरी । 
येती राउळी अवघे ते बडवे याचें र्ोप र्ोशपका घरी ॥ ४ ॥ 
संत खेळती वसंत ऋतंूत भर्वतं घेतसे हवा । 
िजे कशरती क स माची तळीं माचा वरता चंदनी मंडप नवा । 
वृशष्ट स खाची सृशष्ट देखती दृशष्ट भरुशन जेधवा । 
तदा आषाढी यात्रा या जनमात्रा स ख ते पार नसे उत्सवा । 
तटा धरुशन घनघटा उदकमय पटा पसरती शिवा । 
प ंडशरका वर नावा न विगवे मशहमा मशत तरी शकशत मानवा । 
तिी प ढशत क शि शदिी कार्थतकी शनशि मर् जन बोयवा । 
फार वदावें कायी ही बाई वैक ं ठींचा मायवी शदवा । 
नदी खडक त्यामधीं कशरतसे र्देि म रयीरवा । 
विे नाद तो समजा मनीं उमजा र्ोपद शवष्ट्ि पदाया स्तवा । 
शकशत नारदम शनया कवटाशळती बाह नी 
र्ोपाळप रू मर् दशधकाया याह नी 
शकती हषगशत पद्माययतीथी नाह नी 
तो व्यासाश्रम दिगनानंद त्याह नी 
शकशत संध्यावशळमध्ये तप कशरतो राह नी 
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अिी शकती तीथे त ज कथू िपथ वाह नी 
पृथ्वीत पंढरी एकच घ्या पाह नी 
पाय धशरय कशवराय द जा अिी काय याविी करी । 
माय क िाची व्यायी या र्र्नाखायी कशवता सोयाप री । 
क्षमातळी .........॥ ५ ॥ 

❑ 
 
३. पौराशिक शंृगारपर - राधासखीसंवादे (छेकापन्हुशत) 
 
राधासखीसंवादे छेकापन्ह शत आयका । 
रशसक हो शकती चत र बायका । 
अंबरर्त पशर पयोधरातें रर्ड शन पळतो द री । 
काय हा धीट ्हिावा तरी । 
तो नंदाचा मूय काय रे् सांर् कन्हय्या हरी । 
नव्हे रे् मारुत मेघोदरी । 
सास  सासरा पशत यादेंखत अधरामृत माध री । 
घेतसे काय वादव ेतरी । 
तो नंदाचा मूय काय रे् सांर् कन्हय्या हरी । 
नव्हे रे् मध कर पंकजहरी । 
पटशवघशटतक चतटशह वसंती हळूच येउशन उरी । 
िीतय स्पिग स र्ंशधत करी । 
तो नंदाचा मूय काय रे् सांर् कन्हय्या हरी । 
नव्हे रे् मययज कशर चात री । 
स विग पाह प्रन तन वरी वचंक रात्रीं शिरतो घरी । 
हात टाकतसे अंर्ावरी । 
तो नंदाचा मूय काय रे् सांर् कन्हय्या हरी । 
नव्हे हा दस्य  समज अंतरी । 
स ंदर रशतजोर्ता शमळाया पशत शह स भर्ा खरी । 
द जीया असा शमळय काय तरी । 
तो नंदाचा मूय काय रे् सांर् कन्हेय्या हरी । 
नव्हे रे् रशतया मन्मथ वरी । 

 
॥ चाय ॥ र् िवतं क चावशर योळे अशत िोभया । 

तो कृष्ट्ि काय? नव्हे रे् हार कळेना त या । 
बाम अंर्मदगनीं अशत स खकर वाटया । 
तो कृष्ट्ि काय? नव्हे कर दूतीचा भया । 
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मज िीतय कशरतो श्रशम होऊशनया भया । 
तो कृष्ट्ि काय? नव्हे व्यजन स विंातया । 
या पशर शनजसंतोषे विी, प सता ंयद नायका । 
योपवी म रयीच्या र्ायका । 
राधासखीसंवादे छेकापन्ह शत आयका । 
रशसक हो शकती चत र बायका! ॥१॥ 
कंप्रठ यपेट शन सदा असावी स भर्ा र् ििाशयनी । 
वाटते प ष्ट्पवती िोशभनी । 
वृषभानूची स ता काय ती राधा शयक च स्तनी । 
नव्हे रे माळ आठवयी मनी । 
अधरच ंशबनी विंसंभवा यायसमध रध्वनी । 
असावी म खाशस म ख याव नी । 
वृषभानूची स ता काय ती राधा शयक च स्तनी । 
नव्हे रे म रयी जर्मोशहनी । 
सरया ती सद विंा र्ौरा अशतिय संयोशर्नी । 
येतसे करीं धरुशन जे वनीं । 
वृषभानूची स ता काय ती राधा शयक च स्तनी । 
नव्हे रे यष्टी सहचाशरिी ॥ 
नखक्षताने मृद क्किान्ती ती नवनवर् िराशर्िी । 
धरावी हृदयी कवटाळ नी । 
वृषभानूची स ता काय ती राधा शयक च  स्तनी । 
नव्हे रे वीिा मृद भाशषिी । 
शवपरीताही तन वशर घेता ंस दिा स खदाशयनी । 
यहानशि श्यामतन  हाशरिी । 
वृषभानूची स ता काय ती राधा शयक च स्तनी । 
नव्हे रे मत्कंबय भोशर्नी । 

 
॥ चाय ॥ वाकडी शदसे पशर बशहरंतरशनमगळा । 

ती काय राशधका? नव्हे मंद ची कळा । 
जी चारं्ट बसयी धरुन रसाच्या तळा । 
ती काय राशधका? नव्हे भ जंर्ाबळा । 
शकशत मंज  वसंती रसाळ शजचा र्ळा 
ती काय राशधका? नव्हे र्ड्या कोशकळा 
या पशर हशर राधेया वि गन, प सता ंक्षशि योपवी । 
चत र हा यद क यपंकजकजरवी । 
श्रीकृष्ट्िाची सखी संवादे छेकापन्ह शत नवी । 
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ऐकता जन्म सफय मानवी । 
करी हा कशवरायाह न कशव । 
राधासखी संवादे ।.... ॥ २ ॥ 

❑ 
 

४- लौशकक शंृगारपर - कोण्या ग सुभगाची मदनमंजरी 
 

कोण्या र् स भर्ाची मदनमंजरी । सारं् सखे स ंदरी ॥ धृ ॥ 
मच्या सौंदयाची सीमा । झायी र्डे रशतह शन अशत उत्तमा । 
पाह शनया म खचंद्रमा । सखे र्डे अमा र्मशत पौर्थिमा । 
काय अधराची रस्क्तमा । याजवी नव क ं क म शवद्र मा । 
अंप्रर् वसन शजच्या भजगरी । कोण्यार् स भर्ाची । 
मज वाटयी शवद्य त्रटी । भशयर् रुपाची उतरयी भटी । ॥ १ ॥ 
उप्रर कंच शक घट तटतटी । शटळक यल्लाटी स धारस घटी । 
पाह नी कृिा तव कटी । हरीचा कृि कशटमद यटपटी । 
अशि- अनंत र् िर्जगरी । कोण्यार् स भर्ाची ॥ २ ॥ 
शिरी स ंदर नव मशल्लका । झटशत वर मध कर रस कौत का । 
नयनाननखंजन रंशजका । मध कर कंठात याजवी शपका । 
अशि वर्थिये कोि सदशयका । मतर कशव कशवरायाह शन शफका । 
मज वाटतसे शनजगरी । कोण्यार् स भार्ाची मदनमंजरी । 
सारं् सखे स ंदरी ॥ ३ ॥ 

❑ 
 

४- लौशकक शंृगारपर - संुदरा मनामध्ये भरली 
 

स ंदरा मनामध्ये भरयी जरा नाही ठरयी हवशेयत शिरयी 
मोत्याचा भार् । 
अरे र्ड्या हौस नाही प रयी ्हिोशन शवरयी प न्हा नाही शफरशय 
क िाची सारं् ॥ धृ ॥ 
जिी कळी सोनचाफ्याची न पड  पाप्याची दृष्टी सोप्याची 
नसय ती नार । 
अशत नाज क तन  देखिी र् िाची खिी उभी नवखिी चढ न सक मार । 
जशि मन्मथ रशत धाकटी प्रसहसमकटी उभी एकटी र्ळ्यामध्ये हार । 
अंशर् तारुण्याचा बहर ज्वाशनचा कहर माशरते यहर मदन तयवार । 
पायी पैंजि झ मकेदार कोिाची दार? 
कोि सरदार शहचा भरतार? 
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क यशवद्याजडाव शटकयी मनामध्ये शटकयी नाही हटशकयी तेज अशनवार । 
नाकामध्ये ब याख स रती चादंिी वरती चमकशत परशत शहच्याप ढे फार । 
चायते र्ड्या र्जाची चाय यड स टयी क रळे बाय शकनकाप अंर्ीचा याय 
शहजप ढे नको धन माय िोभवी शदठोिा र्ायं शहया जशर र्ाय- 
शवषय भोर्ाय शफटय तशर पारं् । 
ही ि द्ध मंद ची कळा मशतस नाकळा तर वाकळा न शहजह न चारं् । 
स ंदरा मनामध्ये भरयी जरा नाही ठरयी ॥ १ ॥ 
स ंदरी मूर्थत मदनाची अमृत वदनाची मदन कदनाची शवखारी धार । 
बाह यी कामस त्रात मदन नेत्रातं कोक-िास्त्रातं शनप ि ही फार । 
ि क शपक याशंि धशरयी याज जहायें  वाज कंठी आवाज शवण्याची तार । 
ही मन्मथ नवरस हवा काय पहावा बूट वाहवा सफय संसार । 
कचघनातं सौदाशमनी शदवस याशमनी जपावी मनी की नकळे पार । 
विेींत म दराखडी कोर चोखडी माडीवर खडी शवडा रंर्दार । 
मशि क स म किग िोभवी मशतस योभवी मया तर थवी वाटयी सार । 
नव्हे स र्ंधा प्रौढ बाय दाशवते तरुघोताय शजत क ं बक शतचें- 
नाय अप्सरा उिी र् िवान । 
वाटयी मदन करवाय काय करवाय? कसे ठरवाय? शहचे कनक आंर् । 
धाक टी ्हिून कैकाचंी त ्ही ऐकाची शहिे कैकाचंी उतरयी भारं् । 
स ंदरा मनामध्ये भरयी जरा नाही ठरयी ॥ २ ॥ 
भ जबंद छंद नर् नवा बसशवया जवा तंत ताजवा न बह  नर्भार । 
शत्रवळी तळीं काचंी दम मौस्क्तकोद्दम शहचा दरदाम जाितो मार । 
नप्रख नप्रख मेंशद रंर् याय अंर्ठी वर याय बह त र् यजार चमक शहल्लाय । 
सोन्याचे पायशजबतळी की मदन प तळी टाशक भतूयी मंज  झ मंकार । 
स ंदर ्हिशस बाहेर शहचें माहेर क ठे घरदार । 
ती उभी जवळ शतची बटीक चढून जा हटयी बोय चाय ठीक- 
माडीवर वार । 
दैवाने घ्यावी याधयी नार बाधयी बह त साधयी शवरळ क शिवार । 
या पप्रर होऊशन बेताय तो तरुिही क नका बाय । 
प रशवया मनाचा ख्याय हा ददग कशठि बेताय । 
्हि शन टाकाय नाहक बहकाय स रस रोखाय क ठून मर् सारं् । 
कशवराय चमकया हीर योकिाहीर मतर िाहीर काजव ेवारं् । 
स ंदरा मनामध्ये भरयी जरा नाही ठरयी 
हवपे्रयत शिरयी मोत्याचंा भारं् ॥ ३ ॥ 

❑ 
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५- उपदेशपर - भला जन्म हा तुला लाधला 
 

भया जन्म हा त या याधया ख यास हृदयी ब धा । 
धशरसी तशर हशरचा सेवक स धा ॥ ध्र  ॥ 
चराचरीं र् रू तरावयाया नरा शिरावंरी हशर । 
जरा तशर समज धरी अंतरी ॥ 
हटातटाने पटा रंर्व शन जटा धशरशि का ंशिरी । 
मठाची उठाठेव का ंतरी ॥ 
वनातं अथवा जनातं हो का ंमनातं व्हाव ेपरी । 
हरीचें नाव भवाबं धी तरी ॥ 
काय र्ळ्यात घाय शन त ळिीची याकंडे । 
ही काय भवाया दूर कशरशतय माकडें । 
बाहेर शमरशविी आंत हशरिी वाकंडे । 
अिा भस्क्तच्या रसा- रशहत तंू कसा ्हिशविी ब धा । 
हशररस साडं शन घेसी द धा ॥ भया १ ॥ 
जाळ र्ळ्यामप्रध माळ किाया व्याळ काय कोपया । 
आंत शन बाहेर ्हिशविी भया ॥ 
शवत्त पहाता ंशपत्त येतसे शचत्त पाशहजे मया । 
असे हशर ्हितो न मजे त या ॥ 
दाशंभक वर संभाशवत अभ्यंतरी नाशहस प्रबबया । 
बशहम गख नर नरका याधया ॥ 
तू पोटासाठी कशर खटपट भयशतिी । 
पशर भस्क्त रसाशवि हशर भेटेय काय त िी । 
काय मौन धरुशनया ंर्ोम शखया जाशळिी । 
स्वाथग स खें परमाथग ब डशवया अनथग केया म धा । 
न जािशस काजंी ्हिसी स धा ॥ भया २ ॥ 
शटळा टोशपवर शिळा पडो या शबळातं कशरसी जपा । 
तथाशप न होय हरीची कृपा । 
दभग म शष्टच्या र्र्थभ धरुशनया ंशनभगर पि ची वपा । 
जाशळिी शतळा तादं ळा त पा । 
दंडकमंडय  बंड माजशविी म ंड म ंशडिी तपा । 
न साथगक यटक्या साऱ्या र्पा ॥ 
ही बारबार तयवार येईय काय प न्हां । 
या द यगभ नरदेहातं ठेशविी क ण्हा । 
भर्वतं भ केया भक्तीचा पाह िा । 
वमग कळेना धमग घडेना कमग शचत्त न शद्वधा । 



 अनुक्रम 

सदा हशर कशवरायावर शफदा । भया जन्म हा त या ॥ ३ ॥ 
❑ 

 
६. समाजक्स्थतीपर - उगा भ्रमशस वाउगा (दुष्ट्काळवितन) 

 
उर्ा भ्रमशस वाउर्ा किाया य र्ातं खळ हा कयी । 
कशय मातया सारा घनदारा मस्च्छ राज्यास 
मस्च्छ राज्यासही हाकयी ॥ ध्र  ॥ 
कोिा न क शि मना येईय तसें जनाशस जन वशंचती । 
धनशनशमत्तें मरती शकती र्रती धरुशन यवन अन्न चाशरती । 
आठ शदवसामधी पठाि प्रनदा य टावया धावंती । 
उठाव याया तकवा ंनाहीं बकवा सारा धशनचाकर झ जंती । 
दार शवत्त घरदारं शदयें  तशर मार च केना अती । 
फार वदूं मी काई वशधल्या हो र्ाई बाटशवल्या शद्वज सती । 
फंद मातयें  ध ंद अशय बेबंद ब डायी शक्षती । 
मद कशरशत मसयतीया मर् फसयी शतया नावशरता बळे भोशर्ती । 
प ंड घरोघरीं बंड क िावर दंड कोि बाशंधती । 
खंड क िाचंा घ्यावा क शि घ्यावा क िी क िाया शकती । 
असा न कोिी प सावयाया कसा काळ कशि मती । 
बसावया नच जार्ा मर् पार्ा र्जरथ बार्ा क ठें राहती । 
शचका आंत ज्या शनक्या पढशवल्या शपकाप्रिर्ळ याशवती । 
शवकावया त्या नेल्या शकती मेल्या अबया उरल्या जन च ंशबती । 
फास र्ळ्यामप्रध बासं पाशठवर योह हाडा याशवती । 
मासं शवप्र योकाचें तोंकाचें वशेचशत साडंस घेऊशन हातीं । 
न धीर वीर का हंबीर होऊनी फकीर शभक मार्ती । 
चीर नसे हो अंर्ा शकशत सांर्ावा तो ताप शजवा यार्ती । 
हातें धरुशन देवता फोशडल्या यताराम भशंर्ती । 
र्ताय  शकशत झाये शकशत प्याये शवष शकशत उरयेस ख सेशवती । 
शकती सार्र उदकें  क ट ंबमह वाव्हये । 
शकती दैवर्तीने कािीसही पावये । 
शकती कनाटकक देिात धशनक धावये । 
शकती अब्रचेू जन तेथशच भांबावये । 
कैकानंी हरेबचनार् कैफ चावये । 
शकशत उठाउठी भयभीत मरि पावये । 
शकती ब्राह्मि र्ायही यवनाने चावये । 
कावये जन कशरतीय कारं्ावये । 
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अशत सास्त्वक ते द ष्ट्कमी सरसावये । 
शकती फंद कशरती ते बंदातशच घातये । 
काय समय हा यया रुद्र कशर दया- दृशष्ट झाकयी भया । 
नका शक्षशत झायी घरघायी रुद्र शवितंी जर्ीं फाकंयी ॥ १ ॥ 
रुसान कशयवर प सा मनाया कसा काळ हा तरी । 
असा जनक्षय काहो कोिी पाहो संिय कशथतों याचें बरी । 
घराधीि कोिी, परास ्हिती करा पातकें  बरी । 
खराब जन शनजकमे कशरती अधमग राजाची अफतरी । 
बाप तयाया ताप वृद्धपिी पाप प त्र हा करी । 
िाप देतसे तोही ्हिे नोहे माझा वीयगज हा तरी अरी । 
माय टाशकयी पाय बाधं शन बायकोशस घे शिरीं । 
होय किािा बेटा तो पेटाऱ्यात शन साप काशढया वरी । 
सून बशहि सास  हे ह्मिशत शतिी स रत-वासना धरी । 
भवन ब शड पापानें मध पानें मात शन माय स ताया वरी । 
मनी धरुशन काशमनी मठामशध म शन शवनय चात री । 
जर्ो दाशवती बावा पशर आत शन कावा भोद नी खाती प री । 
येि नसे उपदेि आप या देि टाक शन दूरी । 
केिवाचगन करती वरती परी आतूनी कमे नानापरी । 
असे धूतग जे तूतग जर्ामंप्रध मूतग पाप चवधरी । 
प ती म खाशदक याची व त्याची कमे ्हिू नको ही खरीं । 
शवत्त ठशरती शनशमत्त ठेव शन शचत्त अथग यावरी । 
मत्त धन्यािीं चोरी कशरती अशधकारी दया कोठ न भ सूरी । 
सती ्हिती शनजपती त्यज शन नादंती पराचे घरी । 
शजवें माशरता सरते त्यावते द सरे कशरशत शकशतक स ंदरी । 
॥ चाय ॥ 
शकती कन्याहयशवक्रयें परम पातकीं । 
एकाची कृती एकास करी घातकी । 
शकती द मगतीनें र् रुपत्नीया हाटकी । 
शकती जारि मारि उच्चाटन नाटकी । 
शकशतकाचंी वािी मृषा वह शन हयकी । 
धनी यास पायखी चाकरास नायकी । 
क शि शवधवा ठेशवती घरामंप्रध पािकी । 
शमत्रास वशंचती मर् कोठ न भावकी । 
अिी शकशत पापें जर्ी क िा ठाउकीं । 
जरा किास्तव करावयास्तव जरा मतीस झाकंयी । 
करा श्रवि हो याचें व्हायाचें ऐिी शवशध वािी भाकयी ॥ २ ॥ 
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शचन्ह वाटतें शभन्न प ढशत जें शखन्न जाहये मनीं । 
शभन्न देह शकशत करती शकती भरती पोटें स्नाना कंटाळ नी । 
पहा शकशतक जन महार्ाईने दहा शदिा ध ंड नी । 
अहा िवेटी मेये रे्ये यमयोकािंी र्िावें क िी । 
भिाि सारा दिाि झाया किा न पावती सिीं । 
क िास न शमळे भाजी क शि राजी करडी शमळो आमडीं ज नी । 
म रक चढती क िी भकू ्हिती शद्वज आध क तिा ब्राह्मिी । 
क्र करी िाय िाया क िी त्याया उभे राहंू न देता आंर्िी । 
कढी ्हि नी कोिी वडी घातयी उडी घातयी अन्न पाह नी । 
रडशवताशत शकशत पोरे शकशत ढोरें तैशि ओशढशत दारातं नी । 
पाक हो न हो हाकं माशरती भाकर द्या ्हिव नी । 
टाक म खामशध काहीं मज नाहीं ्हिती अन्न पंधरा शदनीं । 
जळें शपऊनी शकती जयात फ र्ये पळात वप  त्यार्ूनी । 
र्ळा पडूनी शकती रडती मरती बायक म डदे कवटाळूनी । 
क्ष द्र मतर जे ि द्र तयावंशर रुद्र कोि या झप्रि । 
म द्रस कैचा त्याया भयत्याया भाकर मार्शत म ख पसरुनी । 
चिा भर्र नाचिा एकादा धिा शमळे त्यातं नी । 
उिा शदवाळी दसरा शकती द ष्ट्काळाचा घसरा घ्या पाह नी । 
पीठ डाळ क ठ मीठ शढर्ावरी नीट पडशत जाउनी । 
धीट सोशिती काहंी पशर पाशह सोशडत नच मेल्यावाच शन । 
॥ चाय ॥ 
करतीय काय हो अन्नशवि र्ाजंयी । 
ही द शनया सारी जठराग्नींत भासयी । 
नच माध करीया कोिी तदा याजयी । 
वेंशचती शितें शचखयातं राडं माजयी । 
धशनकाची दौयत आपिातंच सामावयी । 
िवेटी शवळे पळी शदव ेयाविीं वाजयीं । 
यावंरी येऊशनया देवा का ंर्ाजंयी । 
कैकानंी क ट ंबे शवष पाज शन शनजशवयी । 
ही द ष्ट्काळाची बरी नौबत वाजयी । 
विावी ्हि शनया कशव मतीया याजयी । 
काठ कशठि द ष्ट्काळ उडाया काळ रीशत ठाकयी । 
बाळ वृद्ध योकाहंीं क ठें काहीं तरीहो मयादा राशहयी ॥ ३ ॥ 
स धी ्हिशत शनरवशध काळ त्या मप्रध शदड पाययी । 
कधी ऐशकयी शचपटी कप्रध शनपट कोळवीं चोळवीं कप्रध पाशहयी । 
ज ना शजन्नस वरी उिा वाट क टे क िातं पत राशहयी । 
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मिास रुपये तेरा तेयाया बारा त पा िपत वाशहयी । 
र्ूळ असो तोळाभर आहे की मूळ शमठा चीडयी । 
खूळ यवरं्ा पैिाचा सवरं्ा मीरची पाचं शदधयी । 
ह जूरवािी रुजू तराजू खजूरी एकयी । 
शखजून घेती पैिा देशतय हो कैसा माखयी नच शजभयी । 
र्हंू ्हिशत जे बहू सवरं् ते नऊ शचपटी झायी । 
मउ नवे जे दािे बेदािे झाये अशि दिा साशहयी । 
मका राडंही आका शहया पशरशिका कोठडी केयी । 
नका द्वाड एरंडी हे रंडी आठ शचपटी कशध ऐशकयी । 
द ष्ट्काळ त्यामधीं बकाळ मंडळी ठकापशरस ठक भयी । 
द कान घाय शन बसती वशर शदसती शनफग ळ घात कता बामयी । 
शनतळ सोशनया ंशपतळ ्हिशत शनज शपतळ प तशळ आटयी । 
क तळ ब डशवये सारे ही वारे वळेची सराफावर याशदयी । 
सार शहऱ्याया र्ार ्हिशत सोनार देत पावयी । 
चार िरे ताबं्याया का भ्याया ्हिे कासंार देत आशधयी । 
प ढे काळ हा न रे योग्यता शवरे शनघून चाययी । 
आहे िायूच्या फदा चवयीचा ख दा काय र्ोष्ट । चारं्यी । 
हे राहों भाजींत बार्वान जोडका । 
पैिाचा एकशच म ळा एक दोडका । 
पैिास मक्याचा कंट एक मोडका । 
हा कादंा दो पैिासं एक बोडका । 
जळिास रुपया एक यहान खोडका । 
घोड्यासं शिपाई काय कशरय बोडका । 
काळानें देि यापशर केया रोडका । 
मर् हत्यार राज उपाय काय थोडका । 
खाउनी नाबद ्हिों नये र्ोड का ं। 
अजातशरपू हे प्रज्ञा मतःपत मजा वृशष्ट शिरकयी । 
द जा अस शन कशवरायाच्या कृशत येथ शन उरकयी ॥ ४ ॥ 

❑ 
 

७. वास्तुवितन - शुक्रवारवाड्याचा पोवाडा 
 

कृष्ट्ि जन्म आनंद वाटतो र्ोक ळ अज हे प िे ॥ 
श्रीमंताचे मंशदर काही वस देवाह शन उिे ॥ ध्र  ॥ 
अद भ त कशवचा वार हा हो कृतमंशदर चात री ॥ 
काय कल्पना अचाट िोभा बाहेर तशस भीतरी ॥ १ ॥ 
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शजकडे शतकडे रंर् कटाडी शखडक्या जाळ्यावरी । 
ज्यािे जेथे बस शन पहाव ेतेथे स ख अंतरी ॥ २ ॥ 
ठाई ठाई हव द जयाचे अमृतरसाचे परी ॥ 
स्नाने कशरती संध्या जपतप शकशत शवप्राचं्या हरी ॥ ३ ॥ 
जेथे नरनारायि पूज्या सांबासह आदरी । 
प्रभ च्या हस्ते शवप्रभोजने भोजन ऐका तरी ॥ ४ ॥ 
साग्र र्दगळी-दळे तयावशर षङरस साखर प री ॥ 
भात केसरी भक्ष शन वाद्यें सेव ेवरशपती शखरी ॥ ५ ॥ 
पकू दळाचे शवडे स वसने ज्या त्यारशर भजगरी ॥ 
हार र्ळ्यामध्ये त रे यटकती ज्याच्या त्याच्या शिरी ॥ ६ ॥ 
र्ीत कया नतगने शदवाशनिी सदैव रस माध री ॥ 
राजस  जाहाया येक वळे हा शनत्योसव मंशदरी ॥ ७ ॥ 
ज्या ज्या रुत चे जसे यथोशचत शवयास नाना पशर ॥ 
भार्वताचें थव ेनव ेशकशत कीतगनरस या घरी ॥ ८ ॥ 
तळी धरुशनया शिरो मंशदरा पयंकशह येकसरी ॥ 
पडदे फ य रेिमी शबछाने जरबाबी झायरी ॥ ९ ॥ 
कशवने मंशदर कमळ ्हिाव ेजर ही सरसी प री ॥ 
पंकज मंशदर खरे न कमया र्ती कमयोदरी ॥ १० ॥ 
या सदनामध्ये शनरंतर श्री शदवारती साशजरी ॥ 
संध्ये पास शन शनिातं िोभा दीप शतशमर संहरी ॥ ११ ॥ 
फािस कंशदय पोत द िाखा शहयाय समया तरी ॥ 
समया अर्शित मेिबशत्तचा प्रकाि अंतःप री ॥ १२ ॥ 
सायंकाळी स नास यष्मीमी समा शफरती स ंदरी ॥ 
दातं मंचकी शकती शकशतक त्या डोये वशर नार्री ॥ १३ ॥ 
ज्याच्या दामय म क्ता सत्क च कंद क िोभशत उरी ॥ 
आनंदे क्रीडती नाशर शकशत न कळत या शकन्नरी ॥ १४ ॥ 
स भोवत्या अप्सरा पहा हो शचन्ह भासते कसे ॥ 
सूष्मीम दृष्टीने पाशहय त्याया सत्यशच सवगशह शदसे ॥ १५ ॥ 
यास्तव या घशर कृष्ट्िजन्म हे सत्यशच यशटके नसे ॥ 
टाळशविे शकती रबाब भेरी वादे्य वाजशत रसे ॥ १६ ॥ 
दानधमग आनंद पहा हो शकशत शनशिशदनी होतसे ॥ 
जेथे नर नारायि बसये स्वये भस्क्तच्या र् िे ॥ 
ते मंशदर कशवराय वर्थितो नको ्हिाव ेक िे ॥ १७ ॥ 

❑ 
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८- स्थळवितन (पुिे शहराचे वितन) 
 

ब्राह्मिी राज्य जोरदार घोड्यावर स्वार होते शिपाई ॥ 
जबर शसद्दी कैकानंी पाशहयी ित्र  ठेशवये नाही ॥ ध्र  ॥ 
श्रीमंत पेिव ेप्रधान बह  प्रीतीचे ॥ 
अष्टप्रधानामध्ये उतरये मजीत महाराजाचें ॥ 
बसशवये त्यािंी प िे िहर ट मदारींचे । 
जार्ो जार् बाशंधये दाट नळ पाण्याचे ॥ 
ठाप्रय ठाप्रय िोभत हौद एक फ्याचे ॥ 
धनी कृपावतं प्रभ  कल्याि करी रयतेचे । 
यंकाच प ण्यामध्ये येि न दाशरद्र्याचे ॥ 
िहरातं घरोघर सावकार र्बर घरचे ॥ 
सरदार एकाह न एक श्रीमंताचे ॥ 
यढिार शिपाई शकती सारं्ू मी वाचे ॥ 
हत्ती घोडे रथ अंबारी थव ेपायख्याचें ॥ 
सरकार वाड्या भोवतायी झ यती बहारीचे ॥ 
जार्ो जार् वस्ती भरदार र्र्थद बाजार कमती नसे काही ॥ 
प िे िहर अमोशयक रचयी अिी द सरी नाही ॥ ब्राह्म ॥ १ ॥ 
उत्तम प ण्याभोवती िोभती बार्ा ॥ 
िहरातं हजारों स्वार घोड्याचं्या पार्ा ॥ 
भये भये धनत्तर वाडे हवले्या जार्ा ॥ 
आळोआळी झळकती एक सारख्या रारं्ा ॥ 
वर्थिता ंर्ोड वाटतें शकती तशर सारं्ा ॥ 
िहरात स खी अवघे क्वशचतची भीकमार्ा ॥ 
तेही रे्ये कोठें धमास कशरनारे जार्ा ॥ 
प्रिद्याचा ज्यान बत्तीस फ्रें च नाय ं र्ा ॥ 
र्ाईकवाड सरदार येती प्रसंर्ा ॥ 
धावंती रिारं्िी मानकऱ्याचंा च ंर्ा ॥ 
शिरकेय कोिता काळ कोरण्या भ रं्ा ॥ 
(सहजात शजरशवती सवग तयाचंा भ रं्ा ॥) 
र्ोखये बापू तरवार बहादर फार यढाईत जाई ॥ 
ित्रूची फौज जजगर कशरतसे यवयाही ॥ ब्राह्म ॥ २ ॥ 
साक्षात शवष्ट्ि  अवतार पेिव ेकूळ ॥ 
संपूिग महीचे भपू कापती धाक दरारा प्रबळ ॥ 
सखोपंत देवराव शवठ्ठयनाना काळ ॥ 
िहाण्यात साडेतीन िहािे (ब द्धीचे) सबळ ॥ 
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सेवते सवगदा श्रीमंताचं्या जवळ ॥ 
होळकर भोसये प्रिदे मानकरी सफळ ॥ 
तयवार बहादूर कशरती ित्रूची राळ ॥ 
स्वारीच्या भोवती पटवधगन मंडळ ॥ 
य द्धातं रिारं्िी जसा आर्ीचा योळ ॥ 
बह नामी पल्लेदार तोफाचंा कल्लोळ ॥ 
जे जाय ज ंब रे बाि करी वळवळ ॥ 
सरदार सभोंवती दाट पसरती तळ ॥ 
घोरपडे रास्ते सरदार प रंदरे स्वार पानि ेपाहीं ॥ 
फडिीस नानाचंी जरब भमंूडळी राही ॥ ब्राह्म ॥ ३ ॥ 
पवगतावरती पवगती स्थान त्यावरती चौघडा ॥ 
तळापयंत पायऱ्या जाव ेधडधडा ॥ 
अन ष्ठान पंचपक्वान्न पडेना खाडा ॥ 
प जारी पूशजती उमामहेश्वर जोडा ॥ 
पीत विग सोन्याच्या मूर्थत नव्हे या बाडा ॥ 
पहाऱ्यास शिपाई उभे पेटवशून तोडा ॥ 
रमिाशह ब्राह्मिासंाठी बाशंधया केवढा ॥ 
श्राविमाशस खचग तो कोट्यावशध तोडा ॥ 
प ढे तळे त्यामध्यें यहान बेटाचा त कडा ॥ 
र्िपती त्यातं पशयकडेस आंशबय ओढा ॥ 
ग्रामातं त ळिी बारे्त बेत ही जाडा ॥ 
ब धवार पेठ बेयबार् नजीकची वाडा ॥ 
जार्ोजार् मौज अशनवार नसे अंतपार विूग तशर काई ॥ 
कशवराय ्हिे धन्य धन्य पेिवाई ॥ 
ब्राह्मिी राज्य जोरदार ॥ ४ ॥ 

❑ 
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❑ चार भाषेतील रचना - 
(संस्कृत, मराठी, कानडी आशि हहदी) 

 
पाशह पाशह शनजभवनं प्रशत का बोयसी म डदारा 
शनत मातना केळ शदया चय छोड पयो मेरा 
देशह देशह पथप्रमद म रारे उशचत नव्हे त जया 
मी परर्शतिी याक पकडता यौं क्यों करभयूा 
पाशह पाशह शनज-जनक-यिस्त्व ं सोशड वाट मजया 
नवपशत शनजमशि म िर्दिा क्यौं कोने त ज बोया ॥ 

(चाय)  
त्व ंक्या शवनोदं क रुषे वडेे मयू 
शनवतं शदरे्हळे क्यौं त ज पडयी भयू । 
त्वदिगनतः खय  उठतो मस्तकिूळ । 
रर्नशड माधव ना शिरपर डाय ं र्ी धूळ ॥ 

 

(चाय)  
म ंच म ंच चैयाचंय मध ना नंदाच्या पोरा ॥ 
शहड शनयते शफर् मन्यार् शपह जन ब रा बह त मेरा ॥ १ ॥ 

 

 
❑ ❑ 
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❑ भाग - ४ ❑ 
 

पशरशशष्ट े
लेखसूची 
गं्रथसूची 

लाविी, पोवाडेसूची 
अभ्यासगं्रथ 

 
❑ ❑ 
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पशरशशष्ट - १ 
नाटक :   

कशवराय रामजोिी   
येखक - रा. ना. पवार 
प्रकािक - जयप्रहद प्रकािन, झावबाची वाडी, म ंबई - २ 

प्रथम आवृत्ती १९६२ 
शदग्दिगक - र्ोप्रवद क यकिी 
संर्ीत शदग्दर्थिका - सौ. जयमाया शियेदार 
ऑर्गन - एकनाथ चव्हाि 
तबया - वसंत शिरोडकर 
ढोयकी - १) जर्न्नाथ र्ायकवाड २) वसंत र्ायकवाड 
रंर्भषूा व वषेभषूा - िकंर योहकरे 
शवद्य त व्यवस्था - श्री. शथटे 
व्यवस्थापक - वदेपाठक आशि एस. प रूषोत्तम 

 
या नाटकाचा पशहया प्रयोर् सोयापूर येथे पाकग  मदैानावरीय औद्योशर्क - प्रदिगनातीय नाट्यर्ृहात 
ि क्रवार शद. २०-१-१९६२ रोजी रात्रौ ९·३० वाजता सादर करण्यात आया. 
 
नाटकातील कलावतं : 

१) रामजोिी - जयराम शियेदार 
२) म द र्यिास्त्री - अप्पासाहेब मनामदार 
३) शचदंबरिास्त्री - शकसनराव अस्ग्नहोत्री 
४) ि भराय महाराज - हंसराज कोरडे 
५) मोरोपंत - र्ोप्रवद क यकिी 
६) श्रीमंत पेिव े - राजन (बाबा जावळे) 
७) धोंडी िाहीर - शवनोदमतूी वसतं प्रिदे 
८) िामभट - ब वा देिपाडें 
९) बाळंभट - जीवनक मार वाटव े
१०) मोहोळचे पाटीय - भाऊ माजंरेकर 
११) नार्ू िाहीर - र्जानन अनर्ळ 
१२) प रिा - वास देव भार्वत 
१३) बयाबाई - शसनेतारका हंसा वाडकर 
१४) र्ंर्ाबाई - सौ. अजंनीबाई तारकर 
१५) शचमा - सौ. स िीया चव्हाि 
१६) अंब  - क . क स म चव्हाि 
१७) नतगकी - क . उषा चव्हाि 

 
❑ 
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पशरशशष्ट - २ 
 
शचत्रपट : 

लोकशाहीर रामजोशी 
शनमाता - राजकमय कया मशंदर 
सेन्सॉर नं. बी-३७०९७ शद. ३०-९-४७ 
शदग्दिगक - बाब राव पेंटर आशि व्ही. िातंाराम 
कथा-संवाद-र्ीते - र्. शद. माडरू्ळकर 
छायाशचत्रि - जी बाळकृष्ट्ि 
संर्ीत - वसंत देसाई 

 
या शचत्रपटाचे पशहये प्रदिगन प िे येथे १९४७ च्या शडसेंबर मशहन्यात ‘वसंत’ शचत्रर्हृात झाये. 
 

शचत्रपटातील कलावतं 
१) जयराम शियेदार 
२) हंसा वाडकर 
३) िक ं तया एरन 
४) मा. परि राम 
५) र्. शद. माडर् ळकर 
६) स धा आपटे 
७) सामंत 
८) कानसे 
९) वायावयकर 
१०) जयरामपंत देसाई 
११) म ज मदार 
१२) अभ्यंकर 
१३) कारेकर 
१४) सावळाराम 
१५) वैद्य 
१६) कार्यकर 
१७) ननंदीकर 

 
❑ 
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पशरशशष्ट) - ३ 
रामजोशी गौरव 
❑ “शकती श्रृशत मनोहरा रशसक रामजोिी कृती । 

कृती न कशवते त झी कशरती नूप रे झंकृती ॥” 
- चंद्रिखेर 

❑ “कशवराया रे, त झ्या स्मतृीया आज याख वदंने । 
त झ्या प्रसादे प्रमाद जाऊन होईय धन्य शजिे ॥” 

- रा. ना. पवार 
❑ “विगमाध याची ज्याच्या कानास काही येि ्हिून ओळख असेय, िब्दाचंा स ंदरपिा व ख मारी ही 

ज्यास यास्त्कंचीत् कळत असतीय, तसाच त्याचंा झोंक व प्रौढपिा ज्यास थोडासा तरी समजत 
असेय त्यास कशवरायाचं्या यावण्या केवळ तल्लीन करून सोडतीय, याचं्या कशवतेत द सरी अिी 
ख बी आहे की, संस्कृत कवींनी योजयेल्या प्रौढ िब्दाचंी व अथांची ि द्ध यौशकक मराठी भाषिातंीय 
केवळ व्यावहाशरक अिा िब्दािंी व अथांिी भेसळ केयेयी आढळते; व ती भेसळस द्धा ं मतकी 
बेमायूम केयेयी असते की, त्याचं्या त्या शमश्रिचात ण्याने ते सवग एकरंर्ी शदसून त्यापासून एक 
जातीचा शविषे आनंद उत्पन्न होतो. सारािं, सरस, प्रौढ, झोंकदार आशि आविेय क्त असे मराठी 
भाषेचे स्वरूप ज्यास पाहिे असेय त्यास तें या कशवरायाचं्या यावण्यातं सापडेय.” 

-शनबधंमायाकार शवष्ट्ि िास्त्री शचपळूिकर. 
 

❑ 
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पशरशशष्ट - ४ 
 

“शदनाकं १५-४-१९३८ मध्ये म ंबई येथे स्वातंत्र्यवीर शव. दा. सावरकराचं्या अध्यक्षतेखायी 
भरयेल्या अशखय भारतीय मराठी साशहत्य संमेयनाच्या २२व्या अशधविेनात िाहीर म. ना. 
नाशनवडेकर यानंी िाहीर रामजोिी याचं्या ‘स ंदरा मनामप्रध भरशय’ आशि ‘मदनमंशजरी’ या दोन 
यावण्यानंा पारंपाशरक चायी यावनू श्रोत्यासंमोर सादर केल्या.” 

❑ 
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पशरशशष्ट - ५ 
 

काही याविीकाराचं्या यावण्यावंरून छंदोरचनेत शनशश्चत केयेयी जाशतनामे आहेत. 
रामजोिींच्या यावण्यातीय जाशतनामे प ढीयप्रमािे 
 

१) मदनतल्वारजाती - ‘स ंदरामनामप्रध’ 
२) मशिहारजाती - ‘वर उठावल्या घनघटा’ 
३) श्रीरंर्जाती - ‘श्रीरंर् र्ोशपकोत्संर्’ 
४) केिवकरिीजाती - ‘केिवकरिी अघशटत’ 
५) यिोदाजाती - ‘कारटा त झा द्वाड’ 
६) मदनिऱजाती - ‘हा वसंतऋत ’ 
७) आशदस ंदरी - ‘ही सारं् सखे स ंदरी’ 

 
❑ 
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पशरशशष्ट -६ 
 
रामजोशी शनपुशत्रकच होते काय? 
 

िाहीरी वाङ मयाचे र्ाढे अभ्यासक कै. य. न. केळकर यानंी १९६७ मध्ये शमळवनू प्रशसद्ध 
केयेल्या सारं्यी संस्थापक प्रचतामिराव आप्पासाहेब पटवधगन याचं्या अशधकृत दरबारी 
रोजशनिीतीय नोंदी आधारे, आपल्या ऐशतहाशसक पोवाडे अथवा मराठ्ाचं्या काव्यमय मशतहास 
भार् ३ या गं्रथात, रामजोिी शनप शत्रकच वारये ही आतापयंतची समजूत च कीची असल्याचे ्हटये 
आहे. यावर केळकरानंी प ढीय प राव ेशदये आहेत. 
 
नोंद-१ “छ ५ सवाय भाद्रपद ि द्ध ७ र् रुवार म क्काम सारं्यी (सन १८४७) - रात्री कै. रामजोिी 

सोयापूरकर याचें प त्र रा. पाडं बा जोिी सोयापूरकर हे उत्साहात आये आहेत. त्यानंी रामजोिी 
याचं्या यावण्याची वही आियी आहे ती खािाजवळ त्यानंी रात्री वाचनू दाखशवयी.” 

नोंद- २ “छ ९ सवाय भाद्रपद ि  ॥ ११ सोमवार म . सारं्यी, शतसरे प्रहरी पाडंोबा र्ोसावी सोयापूरकर हे 
रामजोिी कवी ज्यािी ईश्वरपर यावण्या केल्या त्याचे नातू, त्याचे कीतगन श्री देवळात जाहये.” 

नोंद-३ “छ ६ शजल्काद अशश्वन ि  ॥ ७ मंदवार म . सारं्यी रा. पाडंोबा जोिी सोयापूरकर हे श्रीचे 
उत्सवास आये होते. त्यास २५ रुपये रवानर्ी देऊन शनरोप शदया. त्यानंी मंग्रजी सरकारातून 
कराचंयी आयी ती बशघतयी. मंग्रजी शचते्र पेटी वर्ैरे शचते्र बशघतयी. उदईक शनघून सोयापूरास 
जािार.” 

 
केळकर ्हितात - “वरीय नोंदीत एके शठकािी पाडंोबाया रामजोिाचे प त्र ्हटये आहे तर द सऱ्या 
नोंदीत नातू ्हटये आहे. ती शदनचया येखकाची काही चूक आहे असे उघडच शदसते. पि त्याम ळे र्ोंधळ 
होिार रामजोिाच्या घरातून अशधकृत विंावळ शमळायी पाशहजे. तथाशप हा पाडंोबा रामजोिीचा म यर्ा 
प्रकवा नातू जरी ठरया तरी रामजोिी शनप शत्रक नव्हता एवढे मात्र शनशश्चत होत आहे. रामजोिाचे विंज 
अयीकडे सोयापूरास दरसाय त्याचा उत्सवही करू यार्ये आहेत. त्यानंीच अस्सय आधाराशनिी 
रामजोिाच्या चशरत्रावर प्रकाि पाडावा. ते त्याचें कतगव्य होय.” 
 

कै. केळकरानंी श्रमपूवगक, प राव्याशनिी रामजोिी शनप शत्रक नव्हते असा आपया अशभप्राय 
नोंदवया असया तरी, वाईचे प्रा. शिवाजी रामचंद्र चव्हाि यानंी आपल्या ‘मराठी आध्यास्त्मक 
िाशहरी - परंपरा व वाङ मय’ या आपल्या प्रबंधात रामजोिींची माशहती देतानंा, ‘त्याचंी 
(रामजोिींची) शनशश्चत अिी िाहीरी र् रूपरंपरा शमळत नाही. परंत  म द र्य क याची विंावळ 
उफयब्ध आहे’ असे ्हटये आहे. प्रा. चव्हाि यानंी शदयेयी वंिावळ प्रस्त त गं्रथात पशरशिष्ट ७ मध्ये 
शदयी आहे. त्यावरून असे शदसते की, म द र्य जोिी-बजंभट-पाडंोबा अिी ही विंपरंपरा आहे. 
याचा अथग केळकरानंी शदयेल्या द सऱ्या नोंदीत पाडंोबानंा रामजोिाचें नातू ्हटये आहे ते बरोबर 
आहे, परंत  रामजोिी यांचे ते प्रत्यक्ष नातू नसून भावाचे (म द र्य) नातू ठरतात. रामजोिींची 
प्रशसद्धी यक्षातं घेता, ‘रामजोिींचे नातू’ अिी नोंद केयी रे्यी. विंावळीची आधारे रामजोिी हे 
शनप शत्रक असल्याचे स्पष्ट शदसून येते. त्याम ळेच कै. केळकराचें - ‘रामजोिी शनप शत्रक नव्हता एवढे 
मात्र शनशश्चत होत आहे.’ हे ्हििे शटकत नाही. 
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❑ 
पशरशशष्ट - ७ 

 
शाहीर रामजोशी याचंी वशंवले 

 
 
(आधार - मराठी आध्यास्त्मक िाहीरी - परंपरा व वाङ मय - (प्रबंध) प्रा. शिवाजी रामचंद्र चव्हाि, वाई 
(सातारा) 
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रामजोशी शनदेशपर लेख 
 
❑ आठवये रा. ब./संस्कृत व मराठीतीय श्रृंर्ार, यिवतं, मे १९४५ 
❑ कस्त रे ज. रा./योकिाहीर रामजोिी, तरुिभारत, नार्पूर, शदवाळी अंक १९७२ 
❑ कािेकर प . र्ो./तमािा उर्म, उत्कषग आशि अधःपात, शवशवधवृत्त, शदवाळी १९४८ 
❑ काळी रा. शव./महाराष्ट्राचे कयात्मक काव्य, मौज, शदवाळी १९४८ 
❑ केळकर य. न./रामजोिी ते प्रभाकर, योकसत्ता, शदवाळी १९५७ 
❑ कोल्हटकर अ. ब./मराठी काव्याची प्रभात, प्रभात माशसक, ज यै १९१५ 
❑ कोल्हटकर अ. ब./मराठीतीय यावण्या, सशचत्र करमिकू १९२६ 
❑ र्ोंडसे द. र्./अमरभपूाळी, सत्यकथा १९५२ 
❑ शथटे शव. ना./रामजोिींची कशवता - वाङ मय िोभा - १९६१ 
❑ देिपाडें धों. शव./याविी वाङ मय काही शवचार, सत्यकथा, शडसेंबर १९५२ 
❑ पंशडत भ. श्री./क यकिी श्री. मा./पराजंपे भा. श्री./िाहीरी वाङ मय एक चचा, य र्वािी, ज यै १९६३ 
❑ बाबर सरोशजनी/िाहीरी वाङ मयातीय समाजदिगन, नवभारत, मे १९५५ 
❑ भारत मशतहास संिोधन मंडळ, वार्थषक मशतवतृ्त, िके १८३७, प स्तक १३४, पृष्ठ - २६७ 
❑ माडरू्ळकर र्. शद./रामजोिी ‘उत्तीिग’ रूपवािी दीपावयी-९३ (प नःम गद्रीत) 
❑ िामस ंदर िकंर/दौयत जादा, रसरंर्, शदवाळी १९६३ 
❑ सहस्त्रब दे्ध म. ना./याविीसपं्रदाय, मौज, शदवाळी १९४८ 
❑ सहस्त्रब दे्ध म. ना./िाहीरीतीय संर्ीत, सत्यकथा १९५३ 
 

❑ 
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❑ रामजोशी शनदेशपर गं्रथसूशच ❑ 
 

❑ ❑ 
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❑ आध शनक मराठी वाङ मयाचा मशतहास भार्-१ अ. ना. देिपाडें 
❑ मशतहासातीय सहयी, य. न. केळकर, शचत्रिाळा प्रकािन प िे १९६४ 
❑ र्शदमा (साशहत्य नवनीत) पे्रस्टीज प्रकािन, प िे - प्र. आ. १-१०-१९६९ 
❑ छंदोरचना मा. प्रत्र. पटवधगन, कनाटक पस्ब्यप्रिर् हाऊस, म ंबई १९३७ 
❑ तंत कशव तथा िाहीर - य. न. केळकर 
❑ त यनात्मक छंदोरचना, ना. र्. जोिी, मौज प्रकािन, म ंबई १९६८. 
❑ नवनीत ितसावंत्सशरक आवृत्ती १८वी - १९५७. 
❑ नाचू कीतगनाचे रंर्ी, यिवतं पाठक, कॉस्न्टनेण्टय, प िे १९८० आ. १ 
❑ शनबधंमाया, शवष्ट्ि िास्त्री शचपळूिकर, शचत्रिाळा प्रकािन, प िे आ. ३री १९२६. 
❑ पारंपाशरक मराठी तमािा आशि आध शनक वर्नाट्य-शवश्वनाथ प्रिदे - प्रशतमा प्रकािन, प िे प्र. आ. 

एशप्रय १९९४ 
❑ पेिवकेायीन महाराष्ट्र, वा, कृ. भाव े- कवी व कीतगनकार. 
❑ प्रवराकाठची संस्कृती - नारायि र्ंधे, ज्ञानेि प्रकािन, संर्मनेर प्र. आ. १९८७. 
❑ बोधपर यावण्या - प रंदरे प्रकािन. 
❑ भस्क्तमार्ग दर्थिका संपा. प . शस. शचतळे, महाजन वाडी शसताबडी नार्पूर - आ. १. ४-४-१९५४. 
❑ भारतीय संस्कृती कोि - संपा. महादेव िास्त्री जोिी खंड-८. 
❑ मराठी कशवता - प्राचीन कायखंड (म.स. ११५० ते १८४०) संपा. वा. रा. ढवळे/व. शद. क यकिी - 

म ंबई मराठी साशहत्य संघ, प्र. आ. १९६९. 
❑ मराठी काव्यसमीक्षा - शव. अ. क यकिी - १९४५ 
❑ मराठी छंदोरचना ययदृष्ट्ट्या प नर्थवचार - ना. र्. जोिी प्र. आ. १९५५ 
❑ मराठी तमािा - उर्म आशि वाटचाय - पंढरीनाथ धनाजी काळे 
❑ मराठी पोवाडा - सूयगकातं खाडेंकर, कोल्हापूर (पी.एच.डी. प्रबंध) १९७० 
❑ मऱ्हाटी याविी - म. वा. धोंड - मौज प्रकािन - प्र. आ. १९५६० 
❑ मराठीची योककया - तमािा - नामदेव व्हटकर, चंद्रकातं िटेे्य प्रका. कोल्हापूर - प्र. आ. १९५९ 
❑ मराठी वाङ मयकोि (प्राचीन खंड) अ. ना. देिपाडें नार्पूर शवद्यापीठ प्रकािन, प्र. आ. १-५-१९७४ 
❑ मराठी वाङ मयाचा अभ्यास - ह. ना. आपटे, आ. ४. १९६४ (ठािे येथीय मराठी गं्रथसंग्रहाययाच्या 

१०व्या वार्थषक समारंभाशनशमत्त १८-६-१९०३ रोजी शदयेये व्याख्यान) 
❑ मराठी वाङ मयाचा मशत. खंड ३ - म. सा. प. प िे - सं. रा. श्री. जोर् (म. १६८०-१८००) 
❑ मराठी वाङ मयाचा परामिग - र्ं. भा. शनरंतर (आरंभ ते १८७०) व्हीनस प्रकािन, प िे. 
❑ मराठी वाङ मयाचा शववचेक मशतहास - प्र. न. जोिी, शनतीन प्रकािन, प्र. आ. १५-८-७२ 
❑ मराठी वाङ मयाचे स्वरूप - ह. श्री. ििेोयीकर प्र. आ. १९५६ 
❑ मराठी वाङ मयाशभरूचीचे शवहंर्मावयोकन - रा. श्री. जोर्, केळकर स्मारक व्याख्यानमाया प िे 

शवद्यापीठ प्रकािन, व्याख्यान - ५व.े 
❑ मराठी साशहत्यातीय मध राभक्ती - प्र, न. जोिी व्हीनस प्रकािन प्र. आ. १९५७. 
❑ मराठी साशहत्याची रूपरेषा - शव. पा.ं दाडेंकर 
❑ मराठी सते्तचा शवकास आशि ऱ्हास - सदाशिव आठवये / प्र. य. सासवडकर 
❑ मराठी साशहत्याचे प्रसहावयोकन - द. के. केळकर, मनोहर गं्रथमाया प्रकरि िाहीराचंा सारं्ाती - 

१९६३ 
❑ मराठ्ाचंा मशतहास - बा. सा. बारर्ळा प्र. कृ. ढवळे, शवद्या प्रकािन नार्पूर प्र. आ. ज यै १९७७ 



 अनुक्रम 

❑ महाराष्ट्र जीवन - खंड-२ संपा. र्ं. बा. सरदार, जोिी योखंडे प्रकािन, आ. १. १९६० 
❑ महाराष्ट्र दिगन - र्ो. नी. दाडेंकर, मजेॅस्स्टक ब क स्टॉय, म ंबई- शद्व. आ. एशप्रय १९६९ 
❑ महाराष्ट्र पशरचय संपा. प्रच. र्. कवे - स. आ. जोर्ळेकर, य. र्ो. जोिी, प्रसाद प्रकािन - प िे. 
❑ महाराष्ट्र िारदेचे मानकरी, ह. भ. वाघोयीकर शचत्रिाळा, आ. १. १९५० 
❑ महाराष्ट्र ससं्कृती - ह. श्री. ििेोयीकर / प्र. न. देिपाडें मोघे प्रकािन, कोल्हापूर - प्र. म द्रि 

१९७२ 
❑ महाराष्ट्र संस्कृतीचे ताशत्त्वक अशधष्ठान - द. ह. अस्ग्नहोत्री - स शवचार प्रका. नार्पूर/प िे प्र. आ. 

१९७० 
❑ माझे आवडते कवी - र्. त्र्यं. माडंखोयकर, नार्पूर प्रकािन, प्र. आ. जून- १९६५ 
❑ यिोदा पाडं रंर्ी - दादोबा पाडं रंर् 
❑ रामजोिी, अनंतफंदी, परिराम, होनाजी बाळ, सर्नभाऊ व द सरे अनेक - प्रकािक - रा. श्री. र्ो. 

१८७० 
❑ रामजोिीकृत यावण्या - प्रका. शव. शव. रा. १८८१ 
❑ रामजोिीकृत यावण्या - संपा. ि.ं ना. म ज मदार, बा. म. प्रजतीकर प्रकािन, प िे-१९५५ 
❑ यारे् िाशहरी र्जाया - रामचदं्र देखिे पद मरं्धा प्रकािन, प िे प्र. आ. माचग ९२ 
❑ यावण्या येखक रामजोिी - १८५९ 
❑ यावण्या भा. २रा. ये. रामजोिी - १८८९ 
❑ यावण्या भार् ३रा ये. रामजोिी १८७७, प्रका. ि.ं त . िाळीग्राम 
❑ योकनाट्याची परंपरा - शव. कृ. जोिी ठोकळ प्रका. प िे १९६१ 
❑ वास्ल्मकी रामायिाचे छंदोबद्ध मराठी अवतार ियैजा करंदीकर (म. १८१८ पयंत) पी. एच. डी. 

प्रबंध - म ंबई शवद्या. १९५९ 
❑ वाङ मय व येखन पशरचय - र्. ह. पाटीय, र्ं. भा. शनरंतर, प्र. आ. १९५८ - प्र. ६ 
❑ वऱ्हाडी योकर्ीते - संग्राहक - पा.ं श्री. र्ोरे, िारदाश्रम गं्रथमाया-प ष्ट्प-१७, यवतमाळ - १९४२ 
❑ व्यक्ती और वाङ मय - प्रभाकर माचव ेसाहनी प्रकािन, शदल्लीि १९६२ (शहन्दी) 
❑ शवश्वकोि - संपा. यष्मीमििास्त्री खंड -१४ 
❑ िस्क्तसौष्ठाव - द. र्. र्ोडसे - पॉप्य यर प्रकािन, म ंबई - प्र. आ. जून १९७२ 
❑ शिवकायातीय व पेिवाईतीय स्त्री जीवन िारदा देिम ख, शटळक महाराष्ट्र शवद्यापीठ, प िे - आ. 

१. १९७३ 
❑ श्री देवनाथ महाराजाचंी कशवता - वैदभग काव्यसंग्रह र् च्छ-२रा. संपा. अ. शस. साठी, आयगभषूि, 

प िे - १९१५ 
❑ साशहत्यधारा - श्री. म. माटे म द्रक - य. स. केळकर, प िे प्र. आ. २६/१०४३ 
❑ साशहत्य शववचेन, ना. र्. जोिी, व्हीनस प्रकािन, प्र. आ. १९६८ 
❑ साशहत्यसाधना, मा. का. देिपाडें, कॉस्न्टनेटय प्रकािन, १९६१ प्रकरि-४, काही काव्यप्रकार 
❑ साशहत्यातीय अश्लीय आशि ग्रा्य. रा. ि.ं वाप्रळबे स शवचार प्रकािन मंडळ, प िे-नार्पूर - प्र. आ. 

जाने. १९७० 
❑ संर्ीत िास्त्रकार व कयावतं याचंा मशतहास य. द. जोिी, प िे जून - १९३५ 
❑ स यभ शवश्वकोि - संपा. य. रा. दाते, प्रच. र्. कवे 
❑ शहन्दी और मराठी का रीशत श्रृंर्ार (िोधप्रबधं) (शहन्दी) मन्द्रराव पवार, ज्ञानशवज्ञान महाशवद्यायय, 

औरंर्ाबाद २-१०-१९६६. 
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❑ 
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❑ शाहीर रामजोशी याचं्या लाविी व पोवड्याचंी आकारशवल्ह्यानुसार सूची 
 
 

❑ ❑ 
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(अ) 
अरे् सखे यिोदेबाई 
अमोय काया जाईय वाया ✺ 
अशय अशय भज मानव 
अरे काही बोय 
अरे म खरसा रसाते 
अरे सख्या समजधर काही 
अशि कशिरे त झी होरी 
अहा या हशरने 
अहो सख्या जीवयर्ा 
आता काय आ्ही 
❑ ❑ 
 
(उ) 
उर्ा भ्रमसी वाऊर्ा 
उद्धवजी मध वनी 
❑ ❑ 
 
(ऐ) 
ऐक सखे र्डिी ⭘ 
ऐक सिना अरे मनमोहना ✺ 
❑ ❑ 
 
✺ (रामजोिींची नामम द्रा नसयेयी रचना) 
⭘ (धोंडी िाहीराने र्ाययेयी रचना) 
 
(क) 
करू तरी काय रे् सईबाई 
कसे करू एकातंीची 
का मजसी अबोया धरूनी 
काय ्हिूनी झटिीय 
काय ्हिाव ेम यर्ा शदसतो 
कारटा त झा हा द्वाड 
कारे मनी माधवाचे चरि धरा ना 
कारे हे कळेजा 
काही नाही याज पोटी 
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काही याज यिोदेच्या पोरारे 
कातंाया एकातंी पाह  रे् 
शकती र्ोड शकती र्ोड 
क ठवर हा भव प रे प रे 
क ं जात मध प र् ंजारव 
क ं जात वाजवी विेू 
क ं दरदन तन  श्याम 
कृष्ट्ि जन्म आनंद वाटतो (पोवाडा पेिव्याचं्या ि क्रवार वाड्याचा) 
कैसा शनपटपट  जाहयाशस कान्या रे 
कोिाची रमा हे मानवा ✺ 
कोण्या र् स भर्ाची 
❑ ❑ 
 
(ख) 
खोडा हा संसार जनाचा 
❑ ❑ 
 
(घ) 
घशडभर तरी सदनासी येऊन जा 
घशडभर या हो माझ्या घरासी राया 
❑ ❑ 
 
(च) 
चैन पडेना कसे करू 
❑ ❑ 
 
(ज) 
जाऊ नकारे शवषयाट शवची ✺ 
जा र्डे त्याया तू द्याय माझी आि 
❑ ❑ 
 
(झ) 
झाया पहाहो मानव की 
झायी तरुिपिाती धूळ ⭘ 
❑ ❑ 
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(त) 
तन  दारोदार भरिाच्या भरी रे्यी 
तरुशि तवयंे (सं) ✺ 
त्या रामाया पायावर अबया न्हािी 
त ्ही सजना-स जना 
❑ ❑ 
 
(द) 
दाट साध चा हाट 
दीनानाथ द्वारकाधीि ✺ 
दूर होय कान्हा 
दैव ेही र्ाठ बयाबाईची 
दो शदवसाची तन  हे साची 
❑ ❑ 
 
(ध) 
धशर हशरचरि तशर तशर 
धाव र्िपते सदनी 
धीर धरी नंदाच्या पोरा रे 
❑ ❑ 
 
(न) 
नका हशर हा दंर्ा करू 
नरजन्मामशध जरा 
नरदेहामशध येऊन र्ड्या 
शनजरे बाळा घननीळा * 
शनजवदनी या र्जवदनाचे 
नंदशकिोराची होशर जळो 
नंदात्मज मदंमदं मा याशह 
❑ ❑ 
 
(प) 
पहा शवचारूनी सारा सार ✺ 
पळ  नको थाबं रे र्वशळया 
पाशह पाशह शनजभवनं प्रशत ✺ (मराठी, संस्कृत, कानडी प्रहदी रचना) 
पाहून सख्या मी भ ययो ⭘ 
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प्राकृत ्हिती बाबासाहेब बाजीराव पेिव्या 
❑ ❑ 
 
(ब) 
बा काय घायशसय संसृतीचा प्रपर्ा 
बाई नको जाऊ यम नातीरी ✺ 
बाई नंदाचा म य पहा 
बाई नंदाचा म य माझ्या डाई हो 
बाई यिोदे बाळ त झा तान्हा 
बापा अशत शहतकर र् रूिी भजाव े
बोय  तरी काय रे सावशळया मी 
ब्राह्मिी राज्य जोरदार (पोवाडा प िे विगनपर) 
❑ ❑ 
 
(भ) 
भज भज भवजयाशधमाशज 
भया जन्म हा त या याभया 
भीमक बाया ्हिे नृपाळा * 
भतूळात जशि या स्थळात 
❑ ❑ 
 
(म) महाराज र्वरीनंदना 
मज वाटे हशरसी आज होरी बाई खेळावी 
मन जा स खदायक हशरया र्ाव े
मायबापाच्या श्रीकृष्ट्िाचा शवचार (पोवाडा स भदे्रचा) 
मी सारं्ू च कते कान्हा ✺ 
मूय त झा अशत अशनवार 
मंदा शकशत करशिय हा घरधंदा 
्हिे रूस्क्मिी ✺ 
मृर्जळवत जर् उद भवये हे 
❑ ❑ 
 
(य) 
यिोदे बाई मूय त झा अशनवाळ 
या नंदनंदने फटफट मन शवटशवये 
या प्रपंची सौख्य त या काय रे 
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या भवात स ख पाहसी हे काय 
या मदने मज र्ाशंजयेये 
या हशरसाठी मी जाहये पहा वडेी 
येऊशनया नरजन्मािी 
यंदा घर धन्याने 
❑ ❑ 
 
(र) 
रघ वीर माझा जोडा हो 
राधा धशर संवादे छेकापन्ह नी 
राधा म खरमि र्ोप्रवदा 
राशधका रमि र्ोप्रवदा 
रूस  नये काशमनी 
रंर् सावळा र्डे 
❑ ❑ 
 
(य) 
याज शनया न परतया 
❑ ❑ 
 
(व) 
वदनी श्री शवघ्नशवनायक 
वदें श्री र्जम ख 
व्यासभारती कथन 
❑ ❑ 
 
(ि) 
िषेाचयकृत शनवास हानत 
❑ ❑ 
 
(श्र) श्रीनाथ सद र् रूपदा ✺ 
श्रीरंर् र्ोशपकोत्सरं् 
श्रीरंर् कमयाकातंा 
श्री साबंाच्या समान दैवत ✺ 
❑ ❑ 
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(स) 
सती स मती र् िवती ✺ 
साजिी समप्रय घरधिी 
स भर् सखीयं शनतातं ✺ 
स ंदरा मनामप्रध भरयी 
सैरंध्रीिी कीचक वाछंी ✺ 
सोड सोड पदर म यर्ीचा 
संत थोडे थोडे थोडे 
संसार क िाचा र्ड्या 
❑ ❑ 
 
(ह) हशरच्या पायी र्ड्या 
हशरपद वदंा मर् धंदा द जा र्ोड रे 
हशर मथ रेया अशज का ंर्डे जातो 
हशरवाचंून संसार किाचा 
हशरवाच शन नेया बाई 
हा हार माझ्या ख्यायी का ंपडया 
❑ ❑ 
 
(क्ष) 
क्षिभरी र्ारे कोिी 
क्षिभरी चाय माझ्या सदनािी 
क्षमातळी मजसमान नाही 
❑ ❑ 
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❑ अभ्यासगं्रथ ❑ 
❑ अनेक कशवकृत पदे, कटाव, यावण्या भार् १ ते ३ संपा. वा. दा. ओक १९०७, १९११, १९१७ 
❑ अंधारातीय यावण्या, य. न. केळकर प्रकािक र्. ठ. ठोकळ, प िे १९५६ 
❑ ऐशतहाशसक पोवाडे, भार् १ ते ३, य. न. केळकर 
❑ ऐशतहाशसक व मतर पोवाड्याचा संग्रह, र्ो. ब. शितूत, कोल्हापूर १९०३. 
❑ कशवचशरत्र, भार् २ द. अ. आपटे 
❑ नाचू कीतगनाचे रंर्ी, यिवतं पाठक, कॉस्न्टनेण्टय, प िे आ. १/१९८० 
❑ पैंजि, म. ना. अदवतं 
❑ प्राचीन र्ीत भाडंार, संपा. ना. र्. जोिी मौज प्रकािन. 
❑ मराठी आध्यास्त्मक िाशहरी - परंपरा व वाङ मय (प्रबधं) प्रा. शिवाजी रामचदं्र चव्हाि वाई. 
❑ मराठी कशवतेचा उषःकाय, श्री. म. वदे 
❑ मराठी तमािा - उर्म आशि वाटचाय, पंढरीनाथ धनाजी काळे योककया प्रशतष्ठान, प िे आ. 

१/१९९५ 
❑ मराठी याविी वाङ मय, र्ंर्ाधर मोरजे, पद्मर्ंधा प्रकािन, प िे आ.१/१९७४ 
❑ मऱ्हाटी याविी, म. वा. धोंड मौज प्रकािन, आ.१/१९५६ 
❑ महाराष्ट्र कशवचशरत्र, ज. र. आजर्ावकर भार् १ ते ६ 
❑ महाराष्ट्र सारस्वत, शव. य. भाव े
❑ रार्दारीच्या तायास रावरीय बैठकीच्या स रस यावण्या. ह. म. थळकर १८९५ 
❑ रामजोिीकृत यावण्या, भार् १ व २ रा. श्री. र्ोंधळेकर आ.१/१८८९, आ.२/१८९५ 
❑ रामजोिीकृत यावण्या, ि.ं त . िाशळग्राम १९०८ 
❑ रामजोिी याचं्या स रस यावण्या, र. कृ. म ळे 
❑ प रंदरे आशि कंपनी १९०९ 
❑ रामजोिीकृत यावण्या, सपंा. शव. म. क यकिी/र्ंर्ाधर मोरजे पद्मर्धंा प्रकािन आ.५/१९९८ 
❑ यावण्या भार्-१ रा. ब. कापडी १७७६ 
❑ यावण्या रार्दारीच्या आशि साध्या, शव. स. अस्ग्नहोत्री १८५३ 
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शशरीष श्रीकृष्ट्ि गंधे 
❑ जन्म : ३-१-१९५६ 
❑ शिक्षि : एम. ए. बी. एड. 
❑ कया, वाशिज्य, शवज्ञान महाशवद्यायय, यासयर्ाव येथे मराठीचे अध्यापक 
❑ महाराष्ट्रातीय शवशवध वृत्तपते्र, शनयतकाशयके यामधून येख, कशवता, हास्यशचते्र प्रकाशित 
❑ आई िक्ती देवता या मराठी शचत्रपटात धनर्राची भशूमका 
❑ प्रकाशित गं्रथ 

१) ज्ञानदेवाचें सप्तरंर्, ऋचा प्रकािन, नार्पूर 
२) स्वाध्यायाची सत्त्वधारा, गं्रथायी, म ंबई 
३) ऐसा भक्तराज शनका, अक्षरम द्रा प्रकािन, नाशिक (संत नामदेव चशरत्र, वाङ मय) 
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❑ आर्ामी 
१) बोशययो मराठी (सपंादन) 
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३) िाहीर अनंतफंदी चशरत्र, वाङ मय 
४) वाती साजंफ याचं्या (यशयत) 
५) ज्ञानदेवपासष्टी (सपंादन) 
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२) स्पीक मकेॅ, नवी शदल्ली 
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