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प्रथम आवृत्तीचे निवेदि 
 

मराठी भाषेला व साहित्याला ज्ञानहवज्ञानाच्या के्षत्राि पहिमी भाषािंा दजा प्राप्ि व्िावा; इंग्रजी, 
फ्रें ि, जमजन, रहशयन इत्यादी पहिमी भाषानंा जसे हवद्यापीठीय स्िरावर स्वयंपूणज मित्त्व प्राप्ि िाले आिे 
िसे मराठी भाषेला व साहित्याला प्राप्ि व्िाव,े इंग्रजी भाषेला व साहित्याला आज भारिीय हवद्यापीठामंध्ये 
जसे मुख्य स्थान आिे िसे स्थान, मिाराष्ट्रामधील हवद्यापीठािं मराठी भाषेला व साहित्याला प्राप्ि व्िाव ेया 
उदे्दशाने साहित्य आहण संस्कृहि मंडळाने वाङ मयहनर्ममिीिा हवहवध कायजक्रम िािी घेिला आिे. हवश्वकोश, 
मराठी भाषेिा मिाकोश, वाङ मयकोश, हवज्ञानमाला, भाषािंरमाला इत्यादी योजना या कायजक्रमाि अंिभूजि 
के्या आिेि. 
 

संस्कृि व अन्य भारिीय भाषा आहण त्यािप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें ि, जमजन, इटाहलयन, रहशयन, ग्रीक, 
लॅटीन इत्यादी पहिमी भाषािंील अहभजाि व उच्च साहित्यामधील हवशषे हनवडक पुस्िकािें भाषािंर ककवा 
साराशं-अनुवाद अथवा हवहशष्ट हवस्िृि गं्रथािंा पहरिय करून देणे िा भाषािंरमालेिा उदे्दश आिे. 

 
भाषािंर-योजनेिील पहिला कायजक्रम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्रम हदला पाहिजे अशी 

पािात्य व भारिीय भाषािंील सुमारे २०० पुस्िके हनवडली आिेि. िोमर, व्िर्मजल, एस्स्कलस, 
ॲहरस्टोफेनीस, युहरहपहडस, प्लेटो, ॲहरस्टॉटल, थॉमस ॲक्वाइनस, न्यटून, डार्मवन, रूसो, काटं , िेरे्ल, 
जॉन स्टुअटज हमल, र्टे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्िएव्स्की, स्िाहनस्लाव्स्की, बरांड रसेल, रूथ 
बेनेहडक्ट, राय शनेबाख, व्िाइटिेड, क्रोिे, माहलनाव्स्की, कॅहसरेर, र्ॉडजन व्िी. िाइ्ड इत्याहदकािंा या 
भाषािंरमालेि समावशे केला आिे. संस्कृिमधील वदे, उपहनषदे, मिाभारि, रामायण, भरिािे 
‘नाट्यशास्त्र’, ‘संर्ीि रत्नाकर’, ‘ध्वन्यालोक’, प्राकृिािील ‘र्ाथासप्िशिी’ हत्रपीटकािील हनवडक भार् 
इत्याहदकािंािी या भाषािंरमालेि समावशे केला आिे. 

 
या योजनेिील ‘मािाजी’ िे सिाव े पुस्िक आिे. आधुहनक भारिीय सिं श्रीरामकृष्ट्ण परमिंस 

याचं्या पत्नीच्या, रामकृष्ट्ण हमशनिे न्यू यॉकज  येथील प्रमुख स्वामी हनहखलानंद यानंी Holy Mother या 
नावाने इंग्रजीमध्ये हलहिले्या, िहरत्रािा श्री हव. य. कुळकणी. मंुबई, यानंी केलेला िा मराठी अनुवाद 
आिे. साहित्य-संस्कृहि मंडळाच्या विीने िा अनुवाद प्रकाहशि करण्यास आम्िासं आनंद िोि आिे. 

 
या पसु्िकािे मराठी भाषािंर प्रकाहशि करण्यास साहित्य-संस्कृहि मंडळास परवानर्ी 

हद्याबद्दल मूळ गं्रथािे प्रकाशक जॉजज ॲलन् अँड अन्हवन् या प्रकाशन-संस्थेिे मनःपूवजक आभार मानिो. 
 

 
लक्ष्मर्णशास्त्री जोशी 

अध्यक्ष 
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहण संस्कृहि मंडळ 

हदनाकं १३ एहप्रल १९७२  सहिवालय, मंुबई 
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नितीय आवृत्तीचे निवेदि 

 
स्वामी हनहखलानंद याचं्या ‘मािाजी’ या गं्रथािा श्री. हव. य. कुळकणी यानंी केलेला अनुवाद 

वािकासंमोर ठेविाना आम्िाला आनंद िोि आिे. 
 

 सुरेन्द्द्र बारललगे 

मंुबई अध्यक्ष 
हद. २२–८–८२ महाराष्ट्र राज्य सानहत्य सांस्कृनत मांडळ 
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प्रस्ताविा 
 

परमपूज्य श्रीश्रीसारदादेवी ऊफज  श्रीमािाजी (Holy Mother) ह्या परमिंसदेव श्रीरामकृष्ट्ण (जन्म 
१८३६, हनवाण १८८६ इ.) याचं्या सिधर्ममणी. आधुहनक युर्ामध्ये अविारी पुरुष म्िणून मान्यिा पावणाऱ्या 
हवभिूी अत्यिं हवरळा, पण अशी मान्यिा भारिािि नव्िे इिरत्रिी पावले्या मिापुरुषािं श्रीरामकृष्ट्ण 
अग्रर्ण्य िोि. अशा त्या परुुषाच्या देविहरत्रािील जो काळ लोकोद्धाराच्या दृष्टीने सवांि जास्ि प्रभावी 
ठरला त्या सबधं कालखंडाि मािाजी त्याचं्या सििारी िर िोत्याि, पण याखेरीज, आत्मानुभवाच्या 
परमोच्च अवस्थेस पोिले्या त्या देवपुरुषाच्या आध्यास्त्मक अनुभवाचं्या मािाजी वाटेकरी िोत्या. आणखी 
असे की मािाजींच्या समस्ि जीवनािी घडणि श्रीरामकृष्ट्णािंी, व िीिी, आपणामारे् आपले उवजहरि कायज 
या आप्या सिधर्ममणीलाि उरकावयािे आिे िे ओळखून घडहवलेली. आहण त्या दृष्टीने मािाजींिा पुढील 
आयुःक्रमिी त्यानंी व्यवस्स़्िि आखून हदला िोिा. 

 
वरवर पाििा मािाजींिे सारे आयुष्ट्य सामान्य किदु महिलेसारखेि व्यिीि िालेले हदसेल, कारण 

संसारािलें  बारीकसारीकपयंि सर्ळे दैनंहदन काम कसोशीने पार पाडण्याि त्या सदैव रंु्िून असि. िो 
व्यापिी पुष्ट्कळसा त्रासदायक हन अंिी वायफळ ठरणारा असे. पण िे सर्ळे वरवरिे. अंियामी मािाजी ह्या 
सवज व्यापािून स्विःस अलर्, अत्यिं अहलप्ि राखीि असि. बाह्य घडामोडींनी त्यािें हित्त कधीिी अणुमात्र 
हविहलि िोि नसे. उलट ईश्वरसान्हनध्यािि िे सदैव वावरि असायिे. सिाहजकि एव ं रु्णहवहशष्ट 
मािाजी आज सासंाहरकानंा, िशाि पहरव्राट् सनं्याशानंा आदशजरूप िोऊन रे््या आिेि. 

 
प्रस्िुि गं्रथािील जीवनवृत्तान्िाशी वािकानंा, हवशषेिः ज्यािंा किदु संस्कृिीच्या पाश्वजभमूीशी हवशषे 

पहरिय िालेला नािी अशा वािकानंा समरस िोिा याव ेएिदथज मािाजींच्या व्यस्क्ित्वाहवषयी व त्याचं्या 
धार्ममक व आध्यास्त्मक उपदेशवाणीहवषयी कािीएक मलूभिू स्पष्टीकरण देणे योग्य िोईल. पैकी पहिली 
र्ोष्ट अशी की आप्या हशष्ट्यासं व भक्िर्णासं धार्ममक-आध्यास्त्मक उपदेश करिाना श्रीरामकृष्ट्णाचं्या 
अविाहरत्वावर मािाजींि हवशषे भर असे. इिर ईश्वराविारावंर त्यािंी श्रद्धा नव्ििी असे नव्िे, पण 
रामकृष्ट्ण िे जवळजवळ सदािेि ईश्वरमय िालेले असायिे, त्यािंा सवजस्व-त्यार् िा अक्षरशः सवकंष 
िोिा, आहण त्यानंी स्विः साधन व स्वानुभव याचं्या आधारे असे हनबाध हसद्ध केले िोिे की जर्ािील 
सर्ळेि धमजपंथ ईश्वरप्राप्िी करून देण्यास पूणजिः समथज आिेि—िी िीन कृिकृत्ये आप्या पहिदेवानंी 
संपादन करून आधुहनक काळास अनुरूप असे धमजससं्थापनेिे युर्कायज करून ठेवले, यास्िव त्यासंि 
आधुहनक युर्ाविार मानणे यथोहिि िोय अशी मािाजींिी अहविहलि धारणा िोिी. सािहजकि ‘रामकृष्ट्ण 
म्िणजे प्रत्यक्ष परमेश्वरि’ असे र्ृिीि धरून मािाजी बोलि िालि असि. असे असले िरी या संबधंाि 
त्यािंी भहूमका दुराग्रिी अर्र एकाहंिक अशी नव्ििी. आप्यािून हभन्न श्रद्धा असलेला साधक 
उपदेशासाठी आला असिा मािाजी त्यािीि हनजश्रद्धा अहधक बळकट हन र्ाढ करण्यािा उपक्रम करीि 
असि. 

 
दुसरी एक र्ोष्ट अशी की या गं्रथाि मािाजींिा उल्लेख अनेकदा ‘हवश्वजननी’ व ‘दैवी 

सामर्थयजशाली’ –या ककवा अशा अथाच्या शब्लदानंी केलेला आढळेल. िे उल्लखे म्िणजे मािाजींच्या भाहवक 
भक्िर्णािंी पोकळ स्िुहिस्िोते्र समजू नयेि, िर त्या शब्लदामंारे् भक्िािंा व हशष्ट्यािंा साक्षाि ित्त्वबोध आिे 
यािी जाणीव ठेवावी. वदेान्ि ित्त्वज्ञान ब्रह्म अथाि परमित्त्व िे हनस्ष्ट्क्रय असिे, म्िणजेि सहृष्ट-स्स्थहि-
लय या कायजप्रणालीि त्यािे अंर् नािी, िर या घडामोडी म्िणजे त्या ब्रह्मािी अहनवजिनीय अशी एक शक्िी 
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आिे हििे प्रिाप िोि. या शक्िीिे अन्य नाव माया. ब्रह्मािी िी शक्िी ब्रह्माशी अहवस्च्िन्न, अहभन्नपणे संपृक्ि 
आिे, यािंा हवच्िेद िोऊ शकि नािी. जसा अग्नी व त्यािी दािकिा, अर्र मणी व त्यािे िेज. एकाि 
परमित्त्वाला स्वरूप व कायजपरत्व े योहजलेली िी पृथक नाव े िोि. िरािर, िेिनािेिन, अनंि असे िे 
अहखल हवश्व म्िणजे मायेिा अर्र शक्िीिा एक प्रके्षप िोय, कािीएका आत्यंहिक सूष्मािे, ‘सूष्मात् 
सूष्मिरं परं’िे अहिबृित् असे स्थूलीकरण िोय. प्राकृिाि म्िणावयािे िर मािा ज्याप्रमाणे आप्या 
र्भािून प्राहणहवशषे प्रसवनू पुढे त्यािी जोपासना करिे, िसेि िे िोय. आहण शवेटी, अथाि क्पान्िी िीि 
शक्िी िे सवज िरािर, िेिनािेिन हवश्व ईश्वरामध्ये हवलीन करिे आहण िेणेकरून यच्चयावि भिूसृष्टीला 
हवश्वरूप अर्र सहृष्टरूप बधंनािून मुक्ि करिे. अशा या हवराट सामर्थयजसंपन्निेवरून किदंूनी ब्रह्माच्या या 
अहवभक्ि अंर्ाला हवश्वमािा आहण हवश्वोद्धारक अशी नाव ेहदली आिेि. सवज भिूािें हठकाणी जरी िी शक्िी 
समानत्वाने हनवास करीि असिे, िरीपण किदुमात्रास िी पुरुषरूप वाटि नािी िर स्त्रीरूप वाटि असिे. 
त्याििी हवशषे असा की सवज स्त्रीमात्रािूंन या शस्क्िमयीिा प्रभाव जरी हदसून येि असिो, िरी पूणाथाने 
कुवार राहिले्या स्त्रीमध्ये या शक्िीिा हनवास व प्रभाव अत्यंि उत्कटिेने प्रिीि िोि असिो. श्रीमािाजी 
त्या अखंड कुवार कोटीि्या िोत्या आहण म्िणूनि त्यानंा हवश्वोद्धारक जर्ज्जननी समजले जाि असे. 
स्त्रीर्भजजाि हशशुमात्रानंा त्या वयोहनरपेक्षपणे स्विःिीि बाळे समजि असि. 

 
भारिाच्या अनेक भाषािूंन, िसेि इंग्रजीिूनिी मािाजींिे जीवनवृत्तान्ि आहण त्याचं्या 

उपदेशवाणीिे संग्रि प्रहसद्ध िाले आिेि. अशा हकत्येक पुस्िकािूंन घटना व क्पना मी सढळ िािाने 
उिल्या आिेि. त्या त्या गं्रथकारािे ऋण येथे नमूद केले पाहिजे. मािाजींवरील स्वामी र्ंभीरानंद यािें 
इंग्रजी पुस्िक मद्रासमधील श्रीरामकृष्ट्ण मठाने प्रहसद्ध केले आिे, आहण त्यािी बंर्ाली आवृत्ती कलकत्ता 
येथील उद्बोधन कायालयाने प्रहसद्ध केली आिे. या गं्रथाि हदलेला एकंदर घटनाक्रम प्रमाणभिू धरावयास 
प्रत्यवाय नािी. त्या घटनािें अहधकारी हवश्लेषण मानदाशकंर दासरु्प्ि याचं्या गं्रथाि आढळिे. स्वामी 
िपस्यानंद व स्वामी हनहखलानंद यानंी इंग्रजीि हलहिले्या गं्रथाि मािाजींच्या जीवनिहरत्राच्या जोडीला 
त्यािें हकत्येक पहरसंवाद हदले आिेि. िे पसु्िकिी मद्रासेिील श्रीरामकृष्ट्ण मठानेि प्रहसद्ध केले आिे. 
प्रस्िुि गं्रथाि मी माझ्या स्विःच्या हकत्येक आठवणीिी अिंभूजि के्या आिेि. 

 
भारिीय स्त्रीसमाजािा इहििास आहण हवकासक्रम याचं्या संदभाि मािाजींिे योग्य स्थान कोणिे िे 

नीट स्पष्ट व्िाव े या िेिूने या गं्रथाच्या प्रथम प्रकरणाि भारिािील हकत्येक अग्रर्ण्य स्त्रीरत्नाचं्या 
व्यस्क्िमत्त्वािंा आहण त्याचं्या कायािा वृत्तान्ि हदला आिे. पािात्य वािकानंा नडू शकिील अशा शब्लदािंी 
सूिी गं्रथाच्या शवेटी जोडली आिे. [मराठी वािकानंा अशा सूिीिी र्रज भासणार नािी असे र्ृिीि धरून या मराठी आवृत्तीि वर 
उल्लेखलेली सूिी हदली नािी.] 

 
गं्रथािे िस्िहलहखि श्री जेम्स िॉलसेटज यानंी फार पहरश्रमपूवजक िपासले, आहण पािात्य 

वािकवर्ाला पुस्िकािा सवज आशय नीट समजावा एिदथज त्यानंी मला फार उपयोर्ी अशा हकत्येक 
सूिनािी के्या. स्वामी आत्मघनानंद यानंी िस्िहलहखिािे संपादन िर केलेि, पण हशवाय ‘िपाईिी प्रि’ 
(Press Copy) ियार करिाना िपाईसंबधंी याहंत्रक बारकाव्याकंडे त्यानंी बरेि लक्ष पुरहवले. श्री जोसेफ 
कँपबेल यानंीिी िस्िहलहखि िपासण्यािे कष्ट घेिले व कािी सूिनािी त्यानंी के्या. या सवांिा मी ऋणी 
आिे. परंिु या सद्र्ृिस्थाचं्या अनेक सूिनािंा स्वीकार मी केला असूनिी ह्या गं्रथािील एकंदर 
हविारसिंय आहण घटनाक्रमावरील सवज भाष्ट्ये यािंी जबाबदारी गं्रथकारािी एकट्यािीि आिे िे येथे नमूद 
केले पाहिजे. 

 



 अनुक्रमणिका 

िस्िहलहखिािे टंकलेखन अनेकदा कराव े लार्ले. श्री व श्रीमिी िॅरो्ड नॅहपक, मबॅले 
कोलोरेडो-मनॅ्सफे्ड आहण डोरोथी कु्ररे्र यानंी िे कंटाळवाणे काम उत्सािाने अरं्ीकारून िडीस नेले 
म्िणून त्यािंािी मी ऋणी आिे. श्री व श्रीमिी िेस्टर एफ. कालजसन याचं्या औदायामुळेि िे गं्रथप्रकाशन 
शक्य िाले अस्यामुळे त्यािेंहवषयी कृिज्ञिाबदु्धी व्यक्ि करणे आवश्यक आिे. 

 
मानवी हवकासाच्या आजच्या अवस्थेि मािाजींच्या हशकवणीिे मित्त्व अिोनाि आिे. 

पदाथजहवज्ञानािे अध्वयूज, िसेि शास्त्रोक्ि प्रयोर्वाद आहण हनरंकुश बुहद्धवाद यािंीि काय िी प्रमाणे मान्य 
करणारे ित्त्वज्ञानािे व्यवसायी हवद्वान, असे दोन्िी प्रकारिे संशोधक सध्या हनसर्ज आहण जीवसृष्टी यािें 
हनयमन करणारे नैसर्मर्क हवहधहनषेध शोधून काढण्याि िल्लीन आिेि. वैहश्वक ित्त्वा (Reality)िा व्याप व 
व्यापार यासंंबधंी कािी आडाखेिी त्यानंी आिा बाधंले आिेि, की ज्याचं्या योरे् मानव व त्यािे जर् यािें 
अहधक ज्ञान िोऊन त्याच्या आधारे मानवाच्या सुखसोयी व त्यािी भौहिक समदृ्धी याि भर पडि आिे. परंिु 
मानवी अंिरंर्ाि खोलवर जी कािीएक अस्फुट, आिज िळमळ िालू असिे हििी शािंी अध्यात्मापासून 
फारकि िाले्या अस्या केवळ बौहद्धक ज्ञानाने अर्र भौहिक समदृ्धीने िोऊ शकि नािी असे मानणाऱ्या 
हविारविंािंी संख्यािी वाढि आिे. अशी िळमळ लार्लेले बिुिेक हनजशािंीसाठी धमाकडे धाव घेऊ 
पाििाि. परंिु प्रिहलि धमािील बिुिेकामंधला सत्याशं आज सैद्धाहंिक िटवाद आहण ‘बाबावाक्ये’ याचं्या 
भाराखाली पार दडून रे्लेला आिे. ह्या पहरस्स्थिीि ज्यानंा ईश्वररूपािे व आत्म्यािे प्रत्यक्ष—स्वानुभवी 
ज्ञान िालेले असेल अशांिे मार्जदशजन मानवाला िव े आिे. कारण असे जे कोणी ज्ञानी असिील त्यािंी 
वाणी िशीि कृिी पे्रम व करुणा यानंी ओथंबलेली असिे. आहण जर का अशा ज्ञान्यािे िे अध्यात्मज्ञान 
अर्दी सामान्यािं्या सामान्य माणसाच्या र्ळी उिरेल अशा भाषेि अर्र स्वरूपाि साहंर्िलेले असेल िर 
िशा ज्ञानविंाकडे जनसमुदाय सािहजकपणेि ओढला जािो, आहण अशाचं्याि उपदेशाने माणसािंील मूळ 
प्रवृत्ती िीनिेकडून—क्षुद्रिेकडून उदात्ताकडे—श्रेयसाकडे वळण घेऊ शकिाि, समाज आपले अहंिम हिि 
जोडू शकिो. अशा ज्ञानविंािं मािाजींिी र्णना िोिे िे पुढील गं्रथाद्वारे सुज्ञ वािकाचं्या स्पष्टपणे ध्यानाि 
येईल. 

 
वािकानंा येथे असािी एक हवशषे आढळेल की आत्मानंदाि िल्लीन, नव्िे रु्रफटून रािणाऱ्या 

संिापंैकी मािाजी नव्ित्या, िर इिलोकीिा शवेटिा श्वास घेईपयंि, आपण स्विः जीवनाि कमाहवलेली 
परमशािंी इिरािं रुजहवण्यािा उद्योर् मािाजी करीिि राहि्या. 

 
श्रीरामकृष्ट्णाचं्या अनुयायामंध्ये, इंग्रजी ज्यािंी मािृभाषा आिे अशािंी वाढिी सखं्या आिे. त्यानंा 

या गं्रथाने अहधक स्फूिी हमळेल अशी गं्रथकारािी धारणा आिे. मािाजींिे आध्यास्त्मक हविार व त्यािंी 
एकंदर हशकवण िा जार्हिक अध्यात्मािा एक हिरस्थायी भार् िोि िालला आिे, आहण खऱ्या 
धमजसाधनेिा साधक, मर् िो कोणत्या का हवहशष्ट धमािा अनुयायी असेन, मािाजींच्या उपदेशवाणीकडे 
आपोआपि ओढला जाणार आिे. 

 
निनिलािांद 

Vivekananda Cottage 
Thousand Island Park. N. Y. 
२१ जुलै १९६१  
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प्रास्तानवक—भारतीय स्त्रीवगग 
 

माताजी िे स्नेिाळ हििकेि पूजाथजक नाव ज्यािें भक्िमंडळीि हवशषे प्रिहलि असे, त्या 
श्रीश्रीसारदादेवींिी जन्मशिाब्लदी एक सबधं वषजभर (हदनाकं २७ हडसेंबर १९५३ िे २६ हडसेंबर १९५४) 
भारिाि सवजत्र साजरी िाली िोिी. या उत्सवप्रसंर्ी सर्ळ्या देशभर अर्हणि लोकानंी त्याचं्या स्मिृीला 
श्रद्धाजंली वाहिली. जार्जार्ी हमरवणकुी हनघा्या, विजमानपत्रािूंन त्याचं्यावर लेख प्रहसद्ध िाले, 
कािींनी िर खास अंक काढून त्यािंा र्ौरव केला. राजप्रमुखािंी भाषणे िाली, कें द्रीय व राज्यािंील 
मंहत्रमंडळे, अनेक हवद्वज्जन आहण राजकारणी पुरुष, अशा अनेकानंी त्याचं्या संिपदािी मंििी र्ाइली. 
भारिाबािेर लंका, ब्रह्मदेश, इंग्लंड, फ्रान्स, अजेंहटना, अमेहरकेिील व इिरत्र प्रमुख शिरे, येथेिी या 
जन्मशिाब्लदीिे उत्सव िाले. या हनहमत्ताने हभन्नहभन्न वणज, जािी, धमज आहण राष्ट्रे यामंधील परस्पर भेदभाव 
िात्पुरिे लुप्ि िोऊन सवजत्र परमिंस श्रीरामकृष्ट्ण आहण श्रीमािाजी याचं्याहवषयी भस्क्ियुक्ि पे्रमादर 
प्रदर्मशि िाला. आजहमिीस मािाजींिे जीवन व त्यािंा सदुपदेश यापंासून स्फूिी हमळून त्याचं्या नाव ेहकिी 
एक शाळा, हवद्यार्थयांिी वसहिर्ृिे, धमाथज रुग्णालये, साधुसनं्याहसनींिे मठ व आश्रम, इत्यादी अनेकहवध 
संस्था उभ्या िाले्या हदसि आिेि. हवशषे म्िणजे आप्या ६७ वषांच्या आयुष्ट्यािून पुरी ३७ वष े
जनसंमदाच्या दृहष्टआड, फक्ि जवळच्याि आप्िस्वकीयाचं्या वढे्याि घालवनूिी मािाजींनी असे िे भव्य 
यश संपादन केले आिे. नंिर िरी काय, त्यािंी प्रत्यक्ष अशी ओळख कािी शकेड्ानंी मोजिा येईल 
एवढ्याि भक्िमंडळींना िोिी. आप्या जन्मर्ावीि त्यािें बिुिेक आयुष्ट्य व्यिीि िाले. हदसायला त्यािें 
जीवन कोणािी सामान्य किदु स्त्रीिे िोिे.—म्िणजे मान मोडून, पाठीिा कणा वाकवील अशा अष्टौप्रिर 
घरमेिनिीिे. खरे पाििा सवजसामान्य किदु स्त्रीिी असली आयुष्ट्यभरािी राबणी म्िणजेि कािी िरी एक 
असामान्य म्िणाव ेलार्िे. त्याििी मािाजींिा पहरवार फारि मोठा—पण पिी, र्णर्ोि, हशष्ट्यमंडळी की 
आला-रे्ला, सवांशी ठीक िाि एकहजनसी मामुलीपणा त्यािें उभे आयुष्ट्य एकसर व्यापून िोिा, आहण 
यािि त्यािें हवलक्षण असामान्यत्व सामावलेले आिे. मृत्यूनंिर थोड्ाि वषांच्या अवधीि भारिाच्या 
अध्यात्मजीवनािील त्यािें स्थान पहि्या श्रेणीि लोकाचं्या िोंडी बसून रे्ले, त्याचं्या हदव्य 
साक्षात्काहरत्वािी ओळख दशहदशानंा िोऊन रे्ली. आजहमिीस िर त्यािंी पदवी त्यािें पहिदेव परमिंस 
श्रीरामकृष्ट्ण याचं्याि बरोबरीिी आिे अशी जाणत्यािंी खात्री िोऊन बसली आिे. 

 
सारदादेवी [पिीच्या आडनावाऐवजी हस्त्रयाचं्या स्विःच्या नावामारे् देवी असे पद (हवशषेिः उत्तरेकडे) जोडण्याि येिे.] ह्या 

भारिभमूीिेि एक अहभजाि फळ िोय. या देशाच्या परंपरानंी त्यािंा कपड घडहवला, येथील 
मानवसमुदायाने युर्ानुयुर् ज्या र्ढू, अव्यक्ि अशा हवराट मानससहंििािा संग्रि करून ठेवला आिे त्यािा 
त्याचं्या व्यस्क्ित्वावर प्रभाव पडलेला िोिा. भारिाच्या इहििासािील सवज हस्त्रयाचं्या आध्यास्त्मक आकाकं्षा 
त्याचं्या व्यस्क्ित्वाि साकार िा्या िोत्या, आहण यायोरे् त्यािें जीवन भावी भारिीय ललनािें हनदेशक 
ठरणार आिे. त्यािें िे प्रभावी जीवन हवशषेिः अकिदु वािकानंा नीट समजायिे िर प्रथम भारिीय स्त्रीत्वाने 
इहििासाि आजवर कोणकोणिी कामहर्री बजावली आिे व कोणत्या ध्येयाखंािर भारिीय हस्त्रया आजवर 
िटि आ्या आिेि िे स्पष्ट करून हदले पाहिजे. एिदथज किदुधमज व किदुसमाज यािंील हस्त्रयािें स्थान 
कोणिे िे प्रत्यक्ष पािू. त्यावरून भारिाच्या आध्यास्त्मक संस्कृिीिील सारदादेवींिे स्थान समजू शकेल. 

 
किदुधमाि नारीजािीला मानािे व र्ौरवािे स्थान आिे. किदुसमाज मात्र या ध्येयापासून कधी कधी 

ढळला आिे िे खरे. पण किदुधमािील एका मौहलक ित्त्वाशी िी त्यािी प्रिारणा िोय. कारण भारिीय 
ित्त्वज्ञानाि प्रत्यक्ष ईश्वरालाि मािृस्थानी कस््पले आिे—या गं्रथाि याहवषयी पुढे ऊिापोि येणारि आिे. 
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ज्ञानािी अहधष्ठात्री देविाि मुळी स्त्रीजािीय सरस्विी िोय. हशक्षणाि व समाजाच्या अनेकहवध व्यविाराि 
हस्त्रयानंा पुरुषाचं्या बरोबरीने लेखाव ेअशी खुद्द वदेािंी हशकवण आिे. प्रत्यक्ष वदेकालीन स्स्थिी पाहिली िर 
हकत्येक बाबिीि स्त्री िी पुरुषावर अवलंबून िोिी िे मान्य करूनिी सवज ज्ञानाि श्रेष्ठ जे ब्रह्मज्ञान, िेिी 
हमळहवण्यासाठी हस्त्रयानंा प्रोत्सािन हदलेले आढळिे. स्मृहिकारामंध्ये श्रेष्ठ जो मनू, त्याने म्िटले आिे की 
“यत्र नायजस्िु पूज्यंिे, रमंिे, ित्र देविाः।” —हस्त्रयािंी जेथे पूजा िोि असिे िेथे देव आनंदाने वास 
करिाि. त्याने आणखीिी म्िणून ठेवले आिे की, हस्त्रयािंा जेथे अपमान िोि असेल िेथे इिर सवज उद्योर् 
हनष्ट्फळ ठरिाि. युर्ानुयुरे् धार्ममक व सामाहजक परंपरानंीि घडहव्या व वाढहव्या म्िणून भारिीय 
हस्त्रयािंी मूळ नारीप्रकृिी आजिार्ायि अखंड हटकून आिे. देणे—समपजण िेवढे ठाऊक, घेणे—ग्रिण 
ककवा आदा करणे यािी वास्िपुस्ि नािी. आग्रिीपणाच्या वाटेस न जािा मयादशीलिेिि सुख व आनंद 
मानावा, हनरंिर सेवावृत्ती जार्ी ठेवावी, असा भारिीय हस्त्रिा देिस्वभाव आिे. सच्िील पुरुषािी आज्ञा िी 
आनंदाने मान्य करील. िाल-अपेष्टा समोर वाढून ठेवले्या हदसि असिािी भारिीय स्त्री प्राप्ि किजव्यास 
धीराने पुढे िोि असिे—िसला हनधडेपणा पुरुषानंा नेिमी जमेलि असे नािी. उलट अन्यायापुढे ककवा 
दुष्टाव्यापुढे त्या लीन अर्र दीन िोिाि असेिी मुळीि म्िणिा येणार नािी. 

 
पण किदुसमाजाि हस्त्रयािें स्थान आजवर कशा प्रकारिे रािाि आले आिे यािािी हविार प्राप्ि 

आिे. भारिाच्या राजकीय व आर्मथक िढउिाराबरोबर िेिी वरखाली िोि रे्ले िे हनर्मववाद. भारि स्विंत्र 
असिाना हस्त्रयािी स्विंत्र असि. उलट देश परकीयाचं्या िाब्लयाि रे््यावर सवजि समाज हनबर, जीणज-
मिवादी, रक्षणशील बनला. सािहजकि स्त्रीस्वािंत्र्याला मोठी मुरड पडली. मुसलमान राजवटीि उत्तर 
भारिाि पडद्यािी िाल रूढ िाली आहण स्त्रीसमाज मार्ासला. सन १९४७ मध्ये भारिाला स्वािंत्र्य 
हमळा्यानंिर हस्त्रयानंीिी आडोसा त्यजून राष्ट्रीय जीवनाि प्रामुख्याने भार् घेण्यास सुरुवाि केली. 
भारिाच्या सासं्कृहिक इहििासाि रे्ली िीनश ेवष ेबिुधा सवांि जास्ि अंधारािी म्िणावी लार्िील. या 
काळाि मुसलमान राजवट हवकल िोि जाऊन हब्रहटशािें या देशाि स्स्थरस्थावर िाले. यानंी किदंूिील 
बुहद्धहनष्ठ वर्ािे लक्ष जरी पािात्य जीवनप्रणालीकडे वधूेन घेिले, िरी स्त्रीवर्ाने मात्र भारिीय मू्ये व 
आदशज जिन करण्यास मोठाि िािभार लाहवला. ह्या अंधारी काळाि प्रायः सवजि स्त्रीवर्ज जरी अहशहक्षि 
राहिला आहण धार्ममक व सामाहजक अन्यायानंा बळी पडि रे्ला िरीिी भारिीय नारीजािीि कसले िेज 
सुप्ि रूपाने वावरि आिे यािी प्रिीिी आणणारे एखाददुसरे व्यस्क्ित्व िरी दृष्टोत्पत्तीस येि िोिेि. 
पहरस्स्थिी कशीिी असो, भारिाि स्त्रीवर्ािे आिंहरक ििैन्य कधीिी लोप पावले नािी. 

 
किदुधमाि पत्नीला सिधर्ममणी म्िटले आिे—अथाि आध्यास्त्मक प्रयासाि िी पिीिी अंशदार 

आिे. हववाि िाला म्िणजे त्या जोडीि पुरुष आपोआप श्रेष्ठत्व पावला अर्र स्त्रीच्या अंर्ी उणेपणा आला 
असे िोि नािी. एकाहवना दुसरे अंर् केवळ अपूणजि िोय. अधजनारीश्वराच्या सयुंक्ि देविेि किदंूिी िीि 
क्पना मूिज िाली आिे. या देविेिे एक अंर् पुरुष िर दुसरे स्त्रीरूप आिे. पत्नीला केवळ भोर्भ ू
समजणाऱ्या पुरुषाच्या कुळावर र्ंडािंर ठेवलेलेि. “सदािारी पुरुषािी र्ृहिणी म्िणजे साक्षाि लष्मीि, 
उलट दुरािाऱ्यािी पत्नी आपदािंी शक्िी ठरिे” असे एक शास्त्रविन आिे. 

 
स्त्री िी मािा. पत्नी, भहर्नी, अर्र इिर कोणिीिी भहूमका सजवीि असो, हििी मूळ प्रकृिी मािेिी 

िोय अशी किदु लोकािंी भावना. कोणािी अनोळखी बाईला, मर् िी हभकारीण का असेना, हिला ‘मा’, 
‘अम्मा’ ककवा यासारखेि अन्य सबंोधन लावण्यािी किदु पद्धि िेि सारं्िे. किदु कुटंुबािं आईि प्रमुख, 
बायको नव्िे. माणसू लग्न करून नवरी घरी आणिो िेव्िा त्यािे आईवडील हिला आपली मुलर्ी मानून 
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घेिाि. कौटंुहबक सवज बाबिीि हिने आप्या सासूिी आज्ञा पाळावयािी असिे. पिी व सासू याचं्यामध्ये 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष कधी हिने यायिे नसिे. पुढे आप्या मुलाने आप्याला जो सन्मान द्यावा असे हिला वाटिे 
िोि सन्मान हिने सासूला आज द्यायिा असिो. असा िा जो मािेिा हवलक्षण सन्मान किदु कुटंुबाि िोि 
आला आिे, हिला जे देविेिे स्थान देण्याि येिे िे का म्िणून? –िर ईश्वरािे मािृत्व मािेि साकार िाले 
आिे अशी त्यािंी दृढ हनष्ठा आिे म्िणनू, आहण मािेच्या स्वाथजत्यार्ी पे्रमाला जोड नसिे म्िणून. मािृपे्रम 
कशावरिी मालकी सारं्ि नािी, देण्यािि त्यािे समाधान, आहण त्या देण्यािी परिफेडिी त्याला नको 
असिे. मुलानंा हपत्यापेक्षा मािाि जवळिी; हपिा दंहडिो िर मािा रक्षण करीि असिे. आईपाशी केव्िािी 
िट्ट धरिा येिो. मुलािे सर्ळे अपराध फक्ि आईि पोटाि घालू शकिे. श्रीशकंरािायांिी उक्िी प्रहसद्धि 
आिे—“कुपुत्रो जायेि, क्वहिदहप कुमािा न भवहि”—कुपुत्र असिाि पण कुमािा मात्र कधी कुठे असि 
नािी. 

 
भारिीय ससं्कृिीच्या संरक्षण-संवधजनाि हस्त्रयािंा वाटा फार मोठा आिे. जर्भरच्या 

नारीजािीप्रमाणे इथलािी स्त्रीवर्ज मािा, भाया, भहर्नी याचं्या रूपाने किदु कुटंुबािं माधुयािी पखरण करीि 
आला आिे व पुरुषवर्ावर प्रभाव पाडीि राहिला आिे. यापेक्षा व्यापक के्षत्रािंिी त्यानंी समयानुरूप 
कामहर्री बजाहवली आिे—जोखीम पिकरले आिे, राणीपदे भषूहवली आिेि, बाळराजािंी राज्ये िे वयाि 
येईपयंि िालहवली आिेि, ित्त्वकििन केले आिे, साक्षात्कार प्राप्ि केले आिेि, काव्ये रिली आिेि. 
एविं, स्विःिे घररु्िी काम असो की व्यापक लोकसेविेी अवघड कामहर्री असो, शािं हधम्मा 
सोशीकपणा, धीरोदात्त र्ाभंीयज, आहण इिर अनेक उच्च रु्णािंा पहरपोष भारिीय हस्त्रयामंध्ये हदसून आलेला 
आिे, आहण इहििासपूवज काळापासून त्याचं्या या रु्णािंी स्मृिी धार्ममक िशीि लहलि वा्मयाने आजिी 
जार्िृ ठेहवली आिे. दोन्िी प्रकारच्या वा्मयाि वर्मणले्या व्यक्िींपैकी हकत्येक पौराहणक िर हकत्येक 
ऐहििाहसक आिेि. कीर्मिरूपाने अमर िाले्या अशा ललनामंधील कािींिे यशोर्ान आिा आरंभ करू. 
िेिू िा की भारिीय हस्त्रयाचं्या िाहरत्र्यािी हवहवध अंरे् आहण अनेकहवध कामहर्री यािें थोडक्याि आकलन 
व्िाव.े [या हवषयािा अहधक ऊिापोि Great Women of India (Advaita Ashrama, Mayavati, 1953) या गं्रथाि आढळून येईल.] 

 
प्रथम आधुहनक काळ घेऊ. यािा आरंभ एकोहणसाव्या शिकाच्या उत्तराधाि िोिो. हब्रटीश सत्ता 

िेव्िा या देशाि दृढमलू िाली िोिी. सुहशहक्षि वर्ािा पािात्य संस्कृिीशी पहरिय िोि िोिा, आहण आमिे 
राष्ट्रीय जीवन एका नव्या हदशनेे वळण घेि िोिे. पुनरुज्जीवनाच्या या काळाि भारिीय हस्त्रयामंधील सुप्ि 
शक्िींना हनरहनराळे आकार प्राप्ि िोि रे्ले. िालू शिकािील स्वािंत्र्याच्या लढ्याि पुरुषाचं्या बरोबरीने 
हस्त्रयानंी भार् घेिला, त्यािील अटळ िाल-अपेष्टा व िुरंुर्वास हिहररीने पिकरला. भारि स्विंत्र 
िा्यावर राज्यपाल, परदेशािं वकील, भारिीय पालजमेंटाि प्रहिहनधी, मंत्री, इत्यादी पदावंर त्याचं्या 
नेमणुकी हनःशकंपणे िोऊ लार््या. पूवीसारखी पुरुषाशंी स्पधा करण्यािी यावळेी त्यानंा पाळी आली 
नािी. कारण किजबर्ार स्त्री म्िटली की कुठूनिी हिला अवरोध नव्ििा. सन १८८० पासून किदु मुलींिािी 
हवश्वहवद्यालयाि प्रवशे िोऊ लार्ला िोिा. स्वािंत्र्यानंिर दर वषी शकेडो किदु हस्त्रया कधी यजमानाबंरोबर 
िर पुष्ट्कळदा एकट्यािी युरोप अमेहरकेला जाऊन हवज्ञान, वैद्यक, व इिर व्यापक हशक्षण घेऊन येऊ 
लार््या. हकत्येकजणी पािात्य हवश्वहवद्यालयाि प्राध्याहपकािी िा्या आिेि. आजच्या जर्ाि भारिीय 
हस्त्रयािें वाजवी िीज िोि नस्यास दोष त्याचं्यामध्ये किृजत्वािा अभाव िा नसून त्या किृजत्वािी जर्ाला 
अजून पारख करिा येि नािी िा िोय. 
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सरोहजनी नायडू (१८७९-१९४९) ह्या हकिी एक लोकोत्तर देणग्या घेऊन जन्म्या िोत्या. 
कवहयत्री, ध्येयवादी, व देशपे्रमी असा त्यािंा लौहकक आिेि. हशवाय श्रेष्ठ दजाच्या वक्िृत्वाच्या जोडीला 
जनमनला मोहिनी घालणारी भाषाशलैी त्याचं्यापाशी िोिी. म्िणनू त्याचं्या कोणत्यािी भाषणाने 
जनसमुदाय केवळ भारून जाि असे. सन १८९५ ला उच्च हशक्षणासाठी त्या हवलायिेस रे््या. िेथे 
वा्मयसमालोिकानंा त्याचं्या काव्यप्रहिमेिा प्रत्यय येऊन त्यांनी सरोहजनींना भरपूर प्रोत्सािन हदले. 
भारिािील सहृष्टसौंदयज, आहण सामान्य स्त्रीपुरुष, मोंर्ल राजे व राण्या, या देशवासीयािें 
आनंदकारुण्यहमहश्रि दैनंहदन जीवन, आहण शािं हनरामयिेसाठी कवयत्रीच्या स्विःच्या मनािी िुरिूर, 
अशा हवषयावंर सरोहजनीदेवींनी प्रभिू काव्यरिना केली आिे. 

 
भारिीय स्वािंत्र्यलढ्याच्या भोवऱ्याि सरोहजनीदेवींनी स्विःस िोकून हदले िोिे. र्ाधंीजींिे 

अनुयाहयत्व पिकरून त्यानंी िुरंुर्वास सोसला. दहलिोद्धार व किदु-मुस्स्लम ऐक्य यािंा त्यानंी जारीने 
प्रिार केला. सन १९२५ च्या राष्ट्रसभेच्या अध्यक्षपदी त्या हनवडून आ्या िोत्या. आहण स्विंत्र भारिाि 
उत्तर प्रदेशािे पहिले राज्यपालपद त्यानंी भषूहवले िोिे. 

 
मिात्मा र्ाधंींच्या सिधर्ममणी कस्िुरबा र्ाधंी ह्यािी आप्या पिीच्या सवज राजकीय प्रयासािं 

जािीने भार् घेि असि. हनरिंकार वृत्ती, स्विःिे स्िोम िोऊ न देण्यािी दक्षिा, आहण संबहंधि सवांिी 
मािेसमान काळजी घेण्यािा ध्यास, या रु्णसमुच्चयामुळे लाखो भारिीयाचं्या कस्िुरबा एक मोठे श्रद्धास्थान 
िोऊन बस्या िोत्या. 

 
हब्रहटशाचं्या राजवटी आधी अकराव्या शिकापासून अठराव्या शिकाच्या मध्यापयंििी साडेसािश े

वष ेया देशावर मुसलमानािंा अंमल िोिा. ह्या हवदेशी शास्त्यानंी या देशाच्या धार्ममक परंपरा, सामाहजक 
एकात्मिा आहण नीहिमू्ये या सवांवर सारखेि आक्रमण केले, व भारिाने त्याला िोंडिी हदले. या 
आणीबाणीच्या काळाि भारिीय स्त्रीवर्ािे पाऊल पुरुषापेंक्षा िीळभरदेखील मारे् नव्ििे. त्याचं्यामध्येिी त्या 
काळाि साक्षात्कारी सिं, कवहयत्री, शासनकुशल राज्यिंहत्रणी, आहण युद्धहवशारद सेनास्वाहमनी हनमाण 
िा्या िोत्या. 

 
संिाचं्या माहलकेि बाराव्या शिकापूवी केव्िा िरी दहक्षण भारिाि जन्मले्या र्ोदाई उफज  अण्डल 

ह्या एक प्रमुख िोि. उत्कट ईश्वरभक्िीिा वारसा त्यानंा हपत्याकडून हमळाला िोिा. दहक्षणेि भर्वान 
हवष्ट्णूिी आराधना रंर्नाथाच्या रूपाने िोि असिे. अण्डल यानंी स्विःला कायावािामनाने रंर्नाथाच्या 
सेवसे वािून घेिले. लग्न करण्यास त्यानंी नकार हदला, आहण रंर्नाथालाि आप्या प्रीहिभक्िीिा 
एकमेव आश्रय करून ठेवला. आप्या आध्यास्त्मक उ्िासािे एक हनराळेि भावहवश्व हनमाण करून, 
रंर्नाथ आहण त्याच्या साथीदारािंी प्रभावळ याचं्या साहन्नध्याच्या त्या भावहवश्वािि त्या सदासवजकाळ 
हविरि असि. भर्विंािें पे्रम हमळहवण्यासाठी त्यानंी अनेक व्रिवैक्ये केली, िप आिरले व बाह्य जर्ािे 
सवज बंध िोडून टाकले. आप्या मुलीिा लग्नसबंंध िर प्रत्यक्ष भर्विंाशंी, पण िो कसा काय लावनू 
द्यायिा यािी हपत्याला मोठी हवविंना पडली. पण िेवढ्याि रंर्नाथानेि स्विः त्याचं्या स्वप्नाि येऊन 
आदेश हदला की अण्डल यानंा श्रीरंर्म येथील देवालयाि घेऊन याव.े वधुवषेाने महंडि िोऊन अण्डल 
मंहदराि प्रवशेिाक्षणीि समाहधमग्न िा्या. असे सारं्िाि की देवमूिीिि त्या हवलीन िा्या. िामीळ 
वा्मयाला भषूणभिू अशी पुष्ट्कळ पद्यरिना अण्डल यानंी करून ठेवली आिे. केवळ पराभक्िीने त्यानंी 
ईश्वरसाक्षात्कार करून घेिला िोिा. 
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िेराव्या शिकािील वरंर्ळच्या राणी रुद्रम्मा यािी दहक्षणेि्या. त्याचं्या हपत्याने त्यानंा 
राज्ययतं्रणेि िरबजे केले िोिे. सन १२६२ मध्ये त्या राज्यावर येिाि एका सरदाराने बंड पुकारले आहण 
शजेारच्या एका राजाने आक्रमण केले. पण रुद्रम्मानंी आप्या मािृवि पे्रमाने सवज प्रजेिी मने अर्ोदरि 
आपलीशी केली अस्यामुळे वरील हवघ्नकाऱ्यािें काडंाि काढण्यास त्यानंा उशीर लार्ला नािी. 

 
पस्िीस वषांच्या त्याचं्या कारहकदीि सर्ळ्या राज्यभर शािंी व सुरहक्षििा नादंि िोिी. प्रजेच्या 

उत्कषािी त्यानंा अिोरात्र कििा असे. त्यानंी िलाव बाधंले, कालव ेकाढले, वहणक्जनानंा सवलिी देऊन 
व्यापार-उदीम वाढहवला, आहण ज्ञानवदृ्धीसाठी हवद्वान ब्राह्मणािंी कें दे्र उभी केली. माकोपोलो िा हवख्याि 
प्रवासी त्याचं्या राज्यास भेट देऊन रे्ला, त्याने त्या प्रदेशाच्या भरभराटीिे, हवशषेिः त्यािील हिऱ्याचं्या 
खाणींच्या द्वारे हनष्ट्पन्न िोणाऱ्या वैभवािे वणजन हलिून ठेवले आिे. 

 
भारिाच्या क्षात्रधमािी जी जणू लीलाभमूी, त्या राजस्थानाि हदल्लीकर मुसलमान राजवटीच्या 

काळी अशा हकत्येक वीरारं्नानंी जन्म घेिला की ज्यानंी परकीय शत्रूंशी रणारं्णावर प्रत्यक्ष िुजं िर 
हदलीि, हशवाय पराजय िा्यास आक्रमकाचं्या कामांध पशुत्वापासून स्विःच्या पाहवत्र्यरक्षणासाठी 
जळत्या हििेि उघड्ा डोळ्यानंी आग्रिाने उड्ा घेि्या. युद्ध करून परिले्या राजपूि वीराचं्या 
जखमा त्याचं्या हस्त्रयानंी आिुरिेने पािाव्या, आहण शत्रिेू वार पाठीवर हदसून आ्यास त्यानंा पळपटेु 
ठरवनू रणास परि हपटाळाव!े प्रिार िािीवर िेलले्यानंाि घरी प्रवशे हमळे! पृर्थवीराज िौिान मुसलमान 
शत्रूंशी हभडावयास हनघाले असिा मिाराणी संयुक्िाने आप्या िािानंी त्याजंवर शस्त्रसंभार िढहवला 
आहण आवश्यक िर धारािीथी देि ठेवण्यास बजाहवले. िेि क्षात्रिेज सामान्य हस्त्रयािंिी हभनून रे्ले िोिे. 
पन्नादाईने राज्यािा वारस राजपुत्र वािहवण्यासाठी पोटाच्या र्ोळ्यािा कोरड्ा डोळ्यानंी बळी हदला 
िोिा! 

 
राजपूि क्षात्रिेजाच्या किाण्यामंध्ये मिाराणी पद्हमनीच्या वृत्तान्िािा पहिला मान आिे. मेवाडिा 

राणा रत्नकसि यािंी िी राणी. हदल्लीश्वर अल्लाउहद्दनाने हििोडर्डला वढेा घािला असिा राजपूि वीरानंी 
या कदजनकाळ शत्रूशी आठ महिने लढा हदला, पण शवेटी त्यानंा पराभव पिकरावा लार्ला. सन १३०३ 
मध्ये र्ड शत्रूच्या िवाली करण्यापूवी मिाराणी पहममनीसहिि सवजच्या सवज हस्त्रयानंी पाहवत्र्यरक्षणासाठी 
एकि सवजभक्षक ‘जोिार’ केला. एका िळघराि िा मिान अग्नी पेटहवला िोिा आहण र्डावरील वीरानंी 
आप्या बायकामुली हकत्येक िजाराचं्या संख्येने िळघराकडे अग्रसर िोत्सात्या उघड्ा डोळ्यानंी 
पाहि्या. कोणीिी स्त्री मारे् राहिली नािी िे जणू पािण्यासाठी सवांच्या हपिाडीस मिाराणी पहममनी 
िालून रे्ली. सवजजणी आि रे््यावर िळघर बािेरून बंद करण्याि आले. पाहवत्र्यनाशापढेु या सिींनी 
जीहविनाश पिकरला. 

 
मुसलमानी हरयासिीच्या पडत्या काळाि राज्ञीपद र्ाजहवले्यापंैकी देवी अि्याबाई यािंी अत्यिं 

धमजहनष्ठ व दानशूर आहण धोरणी मुत्सद्दी म्िणून मोठी हकिी आिे. मराठशािीिील एका िोट्या सरदार 
घराण्याि त्यािंा जन्म, आहण मध्य भारिािील इंदुराहधपिीशी त्यािंा हववाि िाला. नवरा सुस्ि व 
बेजबाबदार िोिा, िो िरुणपणीि वारला आहण मुलर्ा व मुलर्ी यानंी िीि वाट धरली. त्याचं्या सासऱ्याने 
त्यानंा जमाबंदी, राजकारण, आहण सैन्यव्यवस्था या सवांि िरबेज केले िोिे. प्रत्यक्ष लढाईि त्यानंी अनेक 
वळेा भार् घेिला िोिा. पहिहनधनानंिर राज्यािा कारभार त्याचं्या िािी आला. त्याचं्या एका समकालीन 
इंग्रज इहििासकाराने म्िटले आिे की “त्याचं्या राज्यािील अंिव्यजवस्था हवलक्षण कौिुकास्पद असे, आहण 
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त्यािें अहधकारके्षत्र मयाहदि असूनिी त्यािंी र्णना जर्ाच्या इहििासािील अग्रर्ण्य व असामान्य 
राज्यकत्यांमध्ये करावी लार्िे.” धमादाय खिज िर त्यानंी पुष्ट्कळ केलाि. हशवाय हवशुद्ध लोकक्याणािी 
हकिी िरी कामे िािी घेऊन पार पाडली. िमरस्िे, धमजशाळा व मंहदरे बाधूंन दानधमािा उच्चाकं र्ाठला. 
यािंील वाराणशी िे कलकत्त्यापयंििा िमरस्िा, आहण सोमनाथ, वाराणशी व र्या येथील महंदरे हवशषे 
प्रख्याि िोि. 

 
आिा शवेटी भस्क्िपे्रमवडे्ा मीराबाईंिी कथा. किदु भस्क्िसंप्रदायाि त्यािें नाव आज िारश ेवष े

दुमदुमून आिे, आहण पािात्य देशािंिी िे अर्दीि अपहरहिि राहिलेले नािी. पंधराव्या शिकाच्या 
अखेरीस ककवा सोळाव्या शिकाच्या सुरुवािीस त्यािंा जन्म िाला. राजवशंाि जन्म व राजवशंािि हववाि 
िाला असूनिी त्यानंी मनप्राणहृदयेकरून स्विःला कृष्ट्णापजण करून टाकले िोिे. त्याच्या शोधाि अर्दी 
अ्प वयाि त्यानंी ससंाराकडे कायमिी पाठ हफरहवली. कृष्ट्णलीलाशंी अव्यािि सलंग्न िाले्या 
मथुरावृदंावनाि त्यानंी आयुष्ट्यािी हकत्येक वष ेघालहवली. सन १५४६ मध्ये त्यािंा देिान्ि िाला. त्याचं्या 
ईश्वरहनष्ठेिी कीिी ऐकून अकबर बादशिा त्याचं्या दशजनास रे्ला िोिा असा प्रवाद आिे. स्विःिे असे एक 
अपरंपार धन त्या मारे् ठेवनू रे््या आिेि. िे म्िणजे त्यािंी ईश्वरभस्क्िपर भजने. सरळ स्वाभाहवक 
भावोत्कटिा व संपूणज ईश्वरहनष्ठा यानंी रसरसलेली िी भजने इिकी हवलक्षण हवलोभनीय आिेि की 
मिात्मा र्ाधंींपासून एखाद्या र्ावढ्यापयंि सवज थरावंरच्या लोकानंा िी अहनवार मोिनी घालीि आली 
आिेि. 

 
स्विःच्या अत्युच्च सामाहजक अहधष्ठानािा बडेजाव, भोविालच्या माणसािंी प्रखर टीका, ककवा 

नािलर्ानंी केलेला िळ यापंैकी एकालािी मीराबाईंनी आप्या अध्यात्मसाधनेच्या आड येऊ हदले नािी. 
जर्ाशी सवज संबधं िोडून त्यानंी सदासवजदा सिंसमार्मािी कास धरली आहण नामजपािि आपले 
सुखसवजस्व मानले. 

 
िथाहप किदु संस्कृिीवर सवांि जास्ि िाप पडली आिे िी रामायण व मिाभारि या इहििास 

मिाकाव्यािील आदशज व्यक्िींिी. या मिाकाव्याि राम व कृष्ट्ण याचं्या अविारी कृत्यािंा वृत्तान्ि आिे. 
कहवक्पनानंी िे वृत्तान्ि मोठे फुलवनू साहंर्िलेले असले िरी त्यािंा र्ाभा ऐहििाहसक आिे व त्यापंासून 
भारिािील सवजि साहित्यािं काव्ये, नाटके, नृत्यनाटे्य आहण िजारो पदे व कवने िी स्फुरण पावली 
आिेि. मानवी पे्ररणा व कृिी आहण स्त्रीपुरुषाचं्या आशाआकाकं्षा यािें जण ू हवश्वदशजन या काव्येहििासाि 
घडून येिे. त्याि जशी हदव्यत्वािी व साधुत्वािी जार्जार्ी प्रिीिी येि राििे, िद्वि आसुरी प्रवृत्तींिा व 
िीनिम कृिींिा आहवष्ट्कारिी हदसून येिो. परंिु या सवज अफाट प्रपिंामारे् जे एकि एक सत्य ित्त्व उभे 
आिे त्यािा कधी हवसर म्िणून पडि नािी. िे ित्त्व म्िणजे किदंूिी धमासंबधंी धारणा, म्िणजेि ज्या सत्य 
ित्त्वाच्या योरे् िा हवराट हवश्वसंसार एका सवजर्ामी नीहिहनबधंाि अनुस्यिू आिे, त्याच्याि आधारावर 
हवश्वािा िा र्ाडा अव्यािि हफरिो आिे; त्यािप्रमाणे िा सवजर्ामी हनबंध व त्यामार्ील िेि सत्य ित्त्व 
प्राहणमात्रािे मार्जदशजन करिे आिे. भारिािी िी मिाकाव्ये िाि धडा हशकहविाि की अधम, िामसी वृत्तींिा 
हवजय कािी काळ िोिोसा हदसला िरी अखेरीस ‘सत्यमेव जयिे’ 

 
रामायण मिाभारिािील कथामंधून भारिीय स्त्रीत्वाच्या अंिस्थ सामर्थयािी प्रिीिी येिे. त्या 

कथािंील बिुिेक हस्त्रया ससंारी िोत्या, र्ृहिणीपदािी रोजिी किजव्ये कटाक्षाने पाळीि िोत्या, मनािी 
शािंी ढळू न देिा संसाराि्या हनत्याच्या अडिणींना धैयाने िोंड देि िोत्या. िीि त्यािंी िपस्या, आहण 
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याि उग्र िपस्येच्या जोरावर त्यानंी आपली आध्यास्त्मक उन्निी साध्य केली. अशा आदशज हस्त्रयापंैकी 
मिाभारिािील र्ाधंारी व साहवत्री, आहण रामायणािील सीिा यािंी िहरते्र आिा पािू. 

 
र्ाधंारीिा जन्म एका राजकुळाि आहण हववाि अधं धृिराष्ट्राशी िाला. लग्नघटकेपासून आमरण 

हिने आप्या डोळ्यावंर एक जाड आवरण बाधूंन ठेवले िोिे. िेिू िा की बाह्य जर्ािे दृहष्टसुख जर पिीच्या 
नहशबी नािी िर आपणासिी त्या सुखािा स्वाद वज्यज. दुयोधनादी शभंर पुत्रानंा हिने जन्म हदला. िे 
सर्ळेि दुष्ट व लोभी हनपजले. हिने वारंवार त्यानंा सारं्ाव ेकी सत्यािा मार्ज सोडू नये, कारण पापािरणािे 
प्रायहित्त मतृ्यनेू कराव े लार्िे. पण सर्ळ्या सदुपदेशािे हिच्या त्या पुत्रानंा वावडे. त्यािें िलुिबधूं 
पंिपाडंव यानंाि िे आपले प्रहिस्पधी समजि. पाडंव सर्ळेि सत्याने वार्णारे आहण मनािे उदार िोिे. 
राज्यािा त्यािंा वाजवी हिस्सा र्ाधंारीच्या पुत्रानंी कपटाने हिरावूनं घेिला व त्यािा पहरणाम शवेटी 
घनघोर युद्धाि िाला. याि मिायुद्धाच्या पाश्वजभमूीवर भर्वद्र्ीिेिा उच्चार िाला आिे. युद्ध िालू 
असिाना दररोज दुयोधन आप्या आईिा आशीवाद मार्ण्यास येई आहण िेवढ्यार्हणक र्ाधंारी त्याला 
आठवण देई की अखेर सत्यािाि हवजय ठरलेला. िोणारे िें िोऊन र्ाधंारीिे शभंरिी पुत्र मारले रे््यावर 
हिने व हिच्या पिीने हिमालयाच्या आश्रयाला रािून उरलेले आयुष्ट्य ईशकििनाि घालहवण्यािे ठरहवले. 
िेव्िाच्या हनरोपािा प्रसंर् मनाला मोठा िटका लावणारा आिे. हवजयी पाडंवािंी मािा कंुिीि ह्या 
याते्रकरंूच्या अग्रभार्ी उभी िाली, हिच्या खादं्यावर आजीवन स्वचे्िेने अधंत्व पिकरले्या र्ाधंारीने िाि 
ठेवला, व र्ाधंारीच्या खादं्यावर खरोखरीच्या अधं पिीिा िाि. सवांनी हिमालयािा आश्रय घेिला, व 
शवेटी ईशकििनाि मग्न अवस्थेिि एका वणव्याने त्यािंा अंि केला. त्या कू्रर वणव्याने र्ाधंारीिे शरीर 
क्रमाक्रमाने िळूिळू भहक्षले पण त्या धीरोदात्त मिासिीने शवेटच्या क्षणापयंि या जर्ावर एकवारिी आपले 
नेत्र उघडले नािीि. 

 
साहवत्रीिी कथा म्िणजे हनव्याज पे्रम िे हवहधहलहखिावरिी माि करू शकिे, यमालािी कजकू 

शकिे यािी र्ाथा. अश्वपिी राजािे िी एकुलिे एक अपत्य. अथाि लाडािं हन राजैश्वयाि वाढलेली 
कैशोराि येईपयंि िी सवज कलािं प्रवीण आहण हवलक्षण रूपसंपन्न िाली िोिी. इिक्या सवजरु्णसंपन्न 
राजकुमारीला मार्णी घालायलािी कुणी राजा ककवा राजकुमार धजेना. शवेटी हपत्याने सुिहव्यावरून 
िी स्विःि वरशोधनास हनघाली. पण हिला राजा अर्र सरदार नवरा नको िोिा. म्िणून राजसभेिील 
कािी वडीलधारी शिाणी माणसे बरोबर घेऊन हिने एका अरण्याि प्रवशे केला. िेथे पत्नीहनशी वानप्रस्थ 
िाले्या एका वृद्ध व अंध राजािा पुत्र सत्यवान याशी हििी र्ाठ पडली. सत्यवानािी मािाहपत्यावंर मोठी 
हनष्ठा असे. त्याचं्यासाठी िो अन्नोदकािी व्यवस्था करी व र्ृिाग्नीसाठी लाकडे फोडून आणी. 

 
परस्परानंा पािािाक्षणीि सत्यवान व साहवत्री यािें पे्रम जडले. राजकन्येने माघारी येऊन 

मािाहपत्यासं आपला वरहनणजय साहंर्िला. पण िेथेि उपस्स्थि असले्या एका मुनीने एका वषाच्या आि 
सत्यवानािा मृत्यू हनहिि आिे, िो कािी के्या टळणार नािी असे भहवष्ट्य विजहवले. अश्वपिी राजाने 
साहवत्रीला दुसरा वर हनवडण्यास साहंर्िले, परंिु आपण सत्यवानास पिी म्िणून मनोमन वरले आिे, 
यानंिर दुसरा वर हनवड्यास आप्या सहित्वास बाध येईल, आपण सत्यवानासि वरणार, मर् त्यािे 
आयुष्ट्य थोडे फार कसेिी असो, िो सुष्टदुष्ट, राजारंक कसािी असो, असे हपत्यास हिने स्पष्ट साहंर्िले. 
दोघािंा हववाि िाला आहण हिरेमाणके, मौ्यवान वस्त्रभषूणे, इत्यादींिा त्यार् करून साहवत्रीने 
सासूसाऱ्याचं्या सेवसेाठी वनाि जाण्यािा हनधार केला. सत्यवानाच्या सिवासाि हििे हदवस परम सुखाि 
जाऊ लार्ले, पण मुहनमिाराजािंी भहवष्ट्यवाणी हिच्या मनाि रु्प्िपणे सलि राहिली. 
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कालर्िीने पहिमरणासाठी विजहवलेली हिथी िार हदवसावंर आली. साहवत्री हनरािार रािून 
अिोरात्र देवािा धावा करू लार्ली. िौर्थया हदवशी हवषादपूणज अंिःकरणाने सर्ळी र्िृकृत्ये हिने उरकली 
पण मनािला भार िेव्िािी कोणास कळू हदला नािी. नेिमीप्रमाणे िािाि कुऱ्िाड घेऊन सत्यवान लाकडे 
िोडून आणण्यासाठी वनाकडे िालला िशी िीिी बरोबर हनघाली. सत्यवानास यािा आनंद िोऊन िो 
हिला घेऊन वनाि पोिला. हिला एका वृक्षाखाली बसवनू िो लाकडे िोडू लार्ला. साहवत्री पिीकडे 
हनर्मनहमष लोिनानंी पािि राहिली. थोड्ाि वळेाि पिीिे िाि हशहथल िोि असून कुऱ्िाडीिे घाव मंद 
िोि िालले िे हिच्या लक्षाि आले. शवेटी अडखळत्या पावलानंी िो हिच्याजवळ येऊन आपणास ग्लानी 
येि अस्यािे म्िणाला. पिीिे हशर माडंीवर घेऊन साहवत्री बसली असिा िािी पाश घेिलेला एक कृष्ट्ण 
पुरुष कािी अिंरावर येऊन उभा राहिला व हिला म्िणाल—“मृिािंी र्िी जो पािाळलोक त्यािा अहधपिी 
मी यमधमज आिे. सत्यवानािे इिलोकिे आयुष्ट्य संपले.” असे म्िणून सत्यवानािे प्राण कुडीिून काढून 
त्याने आप्या पाशाि घेिले व आ्या वाटेने िो परि जाऊ लार्ला. िशी साहवत्रीिी त्याच्या मार्ोमार् 
जाऊ लार्ली. सरिेशवेटी यमराज मारे् वळून साहवत्रीला परि हफरून पिीच्या औध्वजदेहिकािी ियारी 
करण्यास सारं्ू लार्ला, पण पहिपत्नींिे एकदा जडलेले नािे अनंि काळ हटकणारे, या सनािन हनयमािी 
साहवत्रीने यमधमाला आठवण करून हदली आहण पिीला सोडून आपण माघारी जाणार नािी असे िी 
म्िणाली. हििे सातं्वन िोऊन हिने मारे् हफराव े या उदे्दशाने यमराजाने हिला एकावर एक वर देण्यास 
सुरुवाि केली. एका वराने सासऱ्यािी दृष्टी व राज्य हिने मार्नू घेिले, आणखी एकाने स्विःच्या 
हपत्यानंिर राज्यािे योग्य वारस िोिील असे पुत्र त्यानंा व्िाविे असे मार्नू घेिले. आहण िरीिी पिीच्या 
प्रणाबंरोबर आपलािी हपच्िा िी सोडीि नािीसे पािून “पिीच्या प्राणाखेंरीज आणखी कोणिािी एक वर 
मार्” असे यमराज हिला म्िणाला. िेव्िा वृद्ध सासऱ्यािा वशं िालहवण्यास योग्य असे शिाणेसुरिे शभंर 
पुत्र आपणास व्िाव ेअसे हिने माहर्िले व बेभानपणे यमधमाने िािी वर देऊन टाकला; आहण हिला आिा 
मारे् हफरण्यािा पुन्िा आग्रि करू लार्ला. त्यावर साहवत्रीने हविारले की, पिीिे प्राण परि 
हमळा्याहशवाय आप्याला शभंर पुत्र कसे लाभणार? स्विःिा शब्लद खरा करा अशी यमधमािी िी 
हवनवणी करू लार्ली. िोिी िी कशी नाकारणार? अशा पहवत्र, हनभजय आहण पहिपरायण साध्वीने 
आपणास शब्लदािं पकडले यािा यमधमास आनंदि वाटला. साहवत्रीच्या आत्यहंिक व हवशुद्ध पहिपे्रमावरून 
किदुधमाि हिला एखाद्या देविेिे स्थान प्राप्ि िाले आिे आहण आजहमिीसिी किदु हस्त्रया हिच्या र्ौरवाथज 
वटसाहवत्रीिे व्रि दर वषी पाळीि आ्या आिेि. 

 
मिाकाव्यािील अस्या अत्यंि प्रभावी हस्त्रयामंध्येिी सीिा अग्रर्ण्य आिे. सवज किदंूिे जे पूज्य 

आराध्यदैवि व हवष्ट्णूिा सािवा अविार जो राम त्यािी सीिा िी सिधर्ममणी. आज हकमान दोन िजार वष े
किदु हस्त्रयाचं्या मनािं िी स्महृिरूपाने वावरि आिे. हिच्या काळच्या हस्त्रयामंधील यच्चयावि सवज रु्ण हिच्या 
जीवनाि प्रकट िालेले हदसून येिाि, अवरु्ण मात्र एकिी नव्ििा. आजहमिीस वडीलधारी माणसे 
जाणत्या मुलींना आशीवाद देिाि िो िा: “सीिेसारखी िो!” 

 
रामायणाि सीिेिी जन्मकथा साहंर्िली आिे िी अशी की, एकदा जनक राजा यज्ञभमूी हसद्ध 

करण्याकहरिा एक शिे नारं्रीि असिाना नारं्राच्या फाळाने केले्या सीिेि म्िणजे खािेि एक नवजाि 
मुलर्ी त्याला आढळली. िात्काळ जनकाने हिला आपली मुलर्ी मानले आहण अशा हवलक्षण रीिीने 
लाभली म्िणनू हििे नाव सीिा ठेवले. अथाि राजकन्येप्रमाणे हििे संर्ोपन िाले. जहमनीिून जन्मली 
म्िणून हिला पृर्थवीकन्यािी म्िणिाि. कालािंराने रामाशी हििा हववाि िाला. िी दोघे सुखाने कालकं्रमणा 
करीि असिा रामावर मित्सकंट येऊन ठेपले. हपिा दशरथाने त्याला हवहधपूवजक युवराज करण्यािा मुिूिज 
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ठरहवला असिा मधली राणी कैकयी हिने आपलाि मुलर्ा र्ादीिा वारस िाला पाहिजे असा िट्ट धरला 
आहण दुष्टावा साधून रामास १४ वषांच्या वनवासाि एखाद्या िापसािे खडिर जीवन कंठण्यास पाठवनू 
हदले. धाकटा भाऊ लष्मण याने रामाबरोबर वनवासाि जाण्यािे ठरहवले; आहण राजवाड्ाि रािून सीिेने 
धार्ममक व र्ृिकृत्याि िो काळ घालवावा अशी रामािी इच्िा असिा हिनेिी पिीबरोबर वनवासास 
जाण्यािा आग्रि धरला. 

 
हिघानंी अरण्याि जाऊन िेथील अवघड जीवनास सुरुवाि केली. त्यािंा बराि काळ िेथील 

वानप्रस्थाचं्या संर्िीि जाई. मध्यंिरी लंकेिा अत्यिं लोभी व कमालीिा हवषयलंपट राक्षस [रामायणाि 
वर्मणलेले राक्षस व वानर िे बिुधा लंकेिील आहण दहक्षण भारिािील अनायज लोक असावेि. यािंी स्विःिी एक हनराळी ससं्कृिी िोिी आहण 
याचं्यामध्ये हकत्येक अत्यंि नीहिमान व धार्ममक व्यक्िी हनपज्या िोत्या.] राजा रावण याच्या कानी सीिेच्या सौंदयािी ख्यािी 
पोिनू हिला आपली एक उपपत्नी करण्यािी त्याला िाव सुटली. रामाच्या शौयजवीयासमोर आपली मात्रा 
िालणार नािी िे ओळखून रावणाने कपटािा आश्रय घेिला. त्याला व त्याच्या बर्लबच्चानंा वाटेल िेव्िा 
वाटेल िे रूप घेण्यािे र्ारूड अवर्ि िोिे. अशाि एका बर्लबच्चाला कािंनमृर्ािे रूप घेऊन 
रामकुहटराच्या आसपास भटकण्यास रावणाने साहंर्िले. िो लोभस मृर् पाििाि अनावर मोिाने सीिेला 
ग्रासले व त्याला शक्य िर हजविं नािी िर मारून आणण्यासाठी हिने रामाला पाठहवले. रामाला भलुवीि 
व िुलवीि मृर्ाने त्याला दूरवर दाट अरण्याि नेले. िी संधी साधून रावण यािकािे रूप घेऊन 
रामकुहटराशी उपस्स्थि िाला व हभके्षिी यािना करू लार्ला. सीिा बािेर पडिाि रावणाने आपले खरे 
रूप धारण करून हिला पकडले व आप्या हवमानाि हिला डाबंून िो लंकेकडे हनघून रे्ला. 

 
येथपासून सीिेच्या िालअपेष्टानंा व मनस्िापाला सुरुवाि िाली. रावणाने बिुमोल रत्ने, सुंदर 

सुंदर वस्त्राभरणे आहण यथेच्ि ऐषआराम यािें प्रलोभन दाखवनू सीिेला वश करण्यािा सिि प्रयत्न 
िालहवला आहण िालिाल करून ठार मारण्यािी धमकीिी हिला िो देि राहिला. पण सीिेिी पहिहनष्ठा 
िळली नािी. 

 
दरम्यान रामाने मोठे सैन्य जमहवले आहण लंकेवर स्वारी केली. युद्धाि रावण मेला व सीिेिी 

सुटका िाली. पण हिला रामासमोर आणले िेव्िा भोविालच्या एवढ्या लोकासंमक्ष िो हिला म्िणाला की, 
इिका काळ रावणाच्या कबजाि काढले्या पत्नीिा आपणास स्वीकार करिा येणार नािी. हिथे िी 
कोणत्या अवस्थेि िोिी िे जर्ाला कसे कळाव?े रावणाला आपण माहरले िे केवळ आप्या कुळावर 
आलेला कलंक धुवनू काढण्यासाठी. असे म्िणून आप्या लोकासंमोर उच्च आदशज प्रस्थाहपि करण्यासाठी 
रामाने सीिेला "आिा िू वाटेल हिकडे जा" असे साहंर्िले. िे दारुण शब्लद कानी पडिाि सीिेिी मिी 
क्षणभर रंु्र् िाली. पण लरे्ि, यानंिर आपण हजविं रािण्याि कािी अथज नािी असे मनाि ठरवनू 
आपणासाठी हििा ियार करण्यािी हिने आज्ञा केली. आपण अर्दी शुद्ध आिोि असे म्िणि हिने हििेवर 
आरोिण केले व आप्या पाहवत्र्यािी जाणीव ठेवनू आपले रक्षण कराव े अशी अस्ग्ननारायणािी प्राथजना 
केली. एका केसालािी धक्का न लार्िा सीिादेवी ह्या अस्ग्नहदव्यािून उजळ्या कीर्मिहनशी बािेर आली. 

 
यानंिर सीिेसि राम आप्या वहडलार्मजि राजधानीस परि आला. नर्रीि मोठा आनंदोत्सव 

िाला. पण िािी सुखािा काळ जास्ि हदवस हटकला नािी. परर्ृिी राहिले्या पत्नीिा राजाने स्वीकार 
केला आिे अशी कुजबूज प्रजेमध्ये सुरू िाली. सीिेच्या पाहवत्र्याहवषयी रामािी पुरेपूर खात्री िोिी िरी 
प्रजेसमोर आदशजभिू असेि राजािे विजन असले पाहिजे या जाहणवनेे स्विःिे पे्रमदेखील बाजूस सारून 
आहण सीिा र्रोदर आिे यािीिी पवा न करिा रामाने हििा त्यार् करण्यािे ठरहवले. रामायणकार 
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वा्मीहक ऋषींच्या आश्रमाि त्याने सीिेला िद्दपार केले. पिीला पडलेला पेि ओळखून अस्यामुळे हिने 
रामाला दोष हदला नािी. आश्रमाि हिला दोघे आवळेजावळे पुत्र िाले. 

 
कालािंराने पहिपत्नींिे पुनमीलन िाले आहण सीिा राजवाड्ाि परिली. पण हिच्या मार्िे 

जंजाळ अजूनिी सपंले नव्ििेि. शकेंखोरािंी खात्री पटहवण्याच्या उदे्दशाने आप्या पाहवत्र्यािी ग्वािी 
देणारे अस्ग्नहदव्य सीिेने पुन्िा एकवार कराव ेअसे हिला रामाने सुिहवले. आिा मात्र त्या माहननीला असह्य 
िोऊन रे्ले. हशवाय राज्य पुढे िालहवण्यास कालांिराने सुयोग्य िोिील अशा दोन पुत्रानंा जन्म देऊन 
रामािी सिधर्ममणी या नात्यािे आपले किजव्य आपण पार पाडले अस्याने त्या नात्यािी इहिश्री िोण्यास 
आिा कोणिीि आडकाठी नािी असािी हविार सीिादेवीने केला. जमले्या प्रजाजनासंमोर आप्या 
संपूणज शुद्धिेिा पनु्िा एकवार उमघोष करून हिने पृर्थवीमािेला आपणास परि पोटाि घेण्यािी प्राथजना 
केली. पृर्थवीमािा दुभरं् िाली आहण त्या हववराि सीिादेवी अदृश्य िाली. 

 
पाहिव्रत्य हनष्ट्कलंक राखण्यासाठी येिील त्या सवज िालअपेष्टा सीिेने सिन के्या, मोिानंा 

क्षणभरदेखील हित्ताि थारा हदला नािी. याहशवाय, आदशज राजा िोण्याच्या पिीच्या ध्येयाला 
यस्त्कंहििदेखील बाध येऊ नये म्िणनू हिने प्राणापजणिी केले. भारिीय स्त्रीत्वाच्या आदशाि आदशज पत्नी 
म्िणून सीिादेवी केवळ अजोड आिे. 

 
आिा वदेािंा ित्त्वज्ञानात्मक हवभार् जी उपहनषदे त्याकंडे वळू. किदु दशजनशास्त्रािील हवहवध 

ित्त्वप्रणालींिा उर्म या उपहनषदािं आिे. बृिदारण्यक उपहनषदाि उच्च आध्यास्त्मक अवस्थेस पोिले्या 
मतेै्रयीिे आपणाला दशजन घडिे. ित्कालीन प्रमुख ित्त्वज्ञ याज्ञव्क्य ऋषी यािंी िी हद्विीय पत्नी. 
र्ृिस्थाश्रमािी सवज किजव्ये पार पाड्यावर ऋहषवयांनी संन्यास घेण्यािा हनिय केला आहण त्यापूवी 
आपली हवषयसंपत्ती दोघा पत्नींच्यामध्ये वाटून देण्याच्या ियारीि िे िोिे. अशा वळेी मतेै्रयीने त्यानंा प्रश्न 
केला— “भर्वान, धनसंपत्तीने पूणज अशी िी अहखल परृ्थवी जर माझ्या िस्िर्ि िोिी िर िेवढ्याने मला 
अमृित्व प्राप्ि िोईल काय?” त्यावर याज्ञव्क्य म्िणाले— “धनसंपत्तीच्या योर्ाने िुला अमृित्वािा लाभ 
िोण्यािी मुळीि शक्यिा नािी, पण संपत्तीच्या द्वारे िू सुखाि रािशील.” यावर त्या प्रज्ञाविं स्त्रीला 
धनसंपत्तीहवषयी आस्था वाटेनाशी िोऊन अमृित्वािी रु्रुहकल्ली हमळवावी असेि हिच्या मनाने घेिले. िेव्िा 
याज्ञव्क्य ऋषींनी अहवनाशी, दै्विरहिि, आहण हदव्य असा जो आत्मा त्यािी हशकवण या आप्या पत्नीला 
हदली. िी िी की, “जीवात्मा आहण परमात्मा ऊफज  ब्रह्म दोन्िी मुळाि एकि. जीवात्म्याला हनजस्वरूपािा 
साक्षात्कार िोिाि िो ब्रह्माि हवलीन िोऊन जािो.” पण िे ऐकिाि मतेै्रयीला आपले हनराळे व्यस्क्ित्व 
असे हवरून जाण्याच्या क्पनेिे भय वाटू लार्ले. त्यावर ऋहषवयांनी हिच्या भयािे असे हनराकरण केले 
की “जीवात्मा िा दं्वद्वाधीन सापेक्ष जर्ािा एक भार् आिे, आहण िे जर्ि मुळाि अज्ञानािा पहरणाम आिे. 
त्या या अज्ञानजन्य जर्ाि एक दुसऱ्यास हनराळेपणाने पाििो ककवा ऐकिो वा इिर हनराळेपणािे व्यविार 
करिो. परंिु जे कािी आिे िेवढे सवज एकि, अहद्विीयि आिे असे ज्ञान जेव्िा उदय पाविे िेव्िा हनराळे 
म्िणून आपण कािी एक पाििो, ऐकिो, हनराळेपणािे कािी एक व्यविार करिो—िो सारा हनराळेपणा 
मुळाि कधी नव्ििा व नािी, असा जो आभ्यंिहरक अनुभव, त्याला साक्षात्कार म्िणिाि. िो िाला की 
मुक्िी व अमृित्व िी प्राप्ि िोिाि.” [बृिदारण्यक उप. २. ४. २-३.] 

 
वदे िे अपौरुषेय आिेि, त्यािं साहंर्िलेले ज्ञान शाश्वि व सनािन िोय असे किदुलोक मानिाि. 

िे ज्ञान ‘अपश्यद्रु्रवः पुराणाः’—आद्य ऋषींना प्रत्यक्ष दृश्यमान, ककबिुना साक्षात्कार रूपाने प्राप्ि िाले, 
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अशी त्यािंी धारणा आिे. त्या ऋषींनीि िे वैहदक सूक्िाचं्या द्वारे हिरस्थायी करून ठेवले आिे. त्या आद्य 
ऋषींमध्ये कािी हस्त्रयािी िोत्या, आहण त्याचं्यािीमध्ये हवशषे उठून हदसणारी कोणी वाच् नावािी 
साक्षात्काहरणी स्त्री असावी. हिने ऋग्वदेाि एक सूक्ि रिले आिे त्याि, हवश्वामारे् जी शक्िी आिे हिच्याशी 
आपले िादात्म्य िा्यािा प्रत्यक्ष जो अनुभव वर्मणला आिे िो असा: [ऋग्वेद १०.१२५.] या सवज भखंूडािी 
सम्राज्ञी, सवज संपदा प्राप्ि करून देणारी मिाशक्िी आपणि आिो, सवज ज्ञान त्या शक्िीि म्िणजेि 
आपणाि सामावनू आिे, आहण यज्ञामध्ये प्रथमिःि आवािन करण्यास योग्य अशी जी िी शक्िी िी आपणि 
आिोि. त्या शक्िीिी अनंि रूपे आिेि आहण सवजत्राचं्या अंियामी िीि हवराजि आिे. हिच्याि सामर्थयाने 
आपण खािोहपिो, पाििो, श्वासोच्िवास करिो. हििे ज्याला ज्ञान नसेल िो अवनिीस जािो, उलट 
ज्यावर हििा अनुग्रि असिो त्याला िी िंडप्रिापी, धीमान, हदव्यद्रष्टा, स्वयं सृहष्टकिा ईश्वर बनवनू सोडिे. 
स्वर्ज आहण पृर्थवी यािं प्रहवष्ट िोऊन दोन्िींना िी आपलेसे करिे. इंद्राला हनमाण करणारी िीि. अंिहरक्षाि 
व मिासार्राचं्या वर हििेि साम्राज्य आिे. िे सर्ळे हवश्व म्िणजे हििेि शरीर. मरुिासारखा संिार करीि 
हिने िे हवश्व हनमाण केले. मृत्युलोक व स्वलोक यानंा व्यापून हििे मािात्म्य त्याचं्यािी पलीकडे भरून 
राहिले आिे. 

 
ह्या आषज प्रत्यग्ज्ञानाि ईश्वरािे मािृत्व या क्पनेिे बीज आिे; आहण स्त्रीत्व हदव्यत्वाने भरपूर आिे 

या किदंूच्या हनष्ठिेा उर्मिी येथेि आिे. 
 
येथवर भारिीय हस्त्रयामंध्ये प्रकषाने हदसून येणारे रु्णहवशषे, म्िणजे धैयज, शािं हधम्मेपणा, 

आत्महनग्रि, माधुयज, करुणा, शिाणपण आहण परमेश्वराशी हनत्य जवळीक, यािें हदग्दशजन िाले. 
केवढ्यािी सकंटािा प्रसंर् येवो, स्थलकाल पहरस्स्थिीस पुरून उरण्यासाठी अवश्य िे रु्ण त्याचं्याि वसि 
अस्यािे दाखहवले. 

 
यापढुील पृष्ठािं सारदादेवी उफज  मािाजी याचं्या हठकाणी िे सवज रु्ण स्थलकालापरत्व ेकसे हदसून 

येि िो वृत्तान्ि आिा सारं्ावयािा आिे. आमच्याि काळाि त्या िोऊन रे््या असूनिी त्याचं्याकरवी किदंूना 
जसे भारिाच्या सुदूर भिूकाळािे दशजन घडिे िसेि सुदूर भहवष्ट्यकाळािेिी घडिे. मािाजींमध्ये हदसून 
येणारे रु्ण आपणालािी प्राप्ि व्िाविे असे सवज आयज हस्त्रयासं वाटि अस्यामुळे त्या हवशषे योग्यत्वाने सवज 
हस्त्रयाचं्या आदशांिे प्रिीक ठरिाि. 
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बाल्यजीवि 
 
सारदादेवी उर्ग  माताजी यािंा जन्म बंर्ाल प्रदेशाि जयरामबाटी नावाच्या खेडेर्ावी एका ब्राह्मण 

कुळाि िाला. िे र्ाव बंर्ालच्या पार अंिभार्ाि कलकत्त्याच्या ईशान्येस सुमारे ६० मलैावंर व बाँकुडा 
हज्ह्याच्या सीमेजवळ एका आडरस्त्याला लार्ून आिे. र्ावाच्या उत्तर कडेवरून एक िोटी हनमजळ नदी 
वाििे. बंर्ाली आिारािा आधार जे मासे त्यािें या नदीला वरदान आिे. ‘अमोदर’ िे हििे खरे नाव, पण 
सारदादेवी हिलाि ‘आमिी र्ंर्ा’ म्िणि. लिानपणी आप्या भावडंानंा घेऊन याि ‘र्ंरे्’ वर त्या 
आंघोळीस जाि असि व िी उरक्यावर बिुधा हिथेि या सवांिी कुरमुऱ्यािंी न्यािारी िा्यावर मर् 
सर्ळीजणे घराकडे वळि. नदीच्या काठाला दोन द्वीपक्प आिेि. पकैी एकाच्या भाग्यास र्ावािे स्मशान 
िोणे आले िर दुसऱ्यावर वड-आंब्लयासारखे मोठे वृक्ष बरेि अस्यामुळे कालािंराने श्रीरामकृष्ट्णाचं्या 
हशष्ट्यानंा येथे ध्यानधारणेसाठी एक मोठे प्रसन्न हठकाण उपलब्लध िाले. 

 
बाँकुडा हज्ह्याच्या एकंदर पीकपाण्याच्या मानाने जयरामबाटीिी जमीन िारं्ली सुपीक. सभोविी 

मोठाली शिेे व शिेकरी वर्ज कष्टाळू, त्यामुळे िादूंळ, बटाटे व इिर शाकभाज्या, िळद, आले व राईसारखी 
मसा्यािी द्रव्ये, इत्यादींिे िारं्ले पीक हनघे. सारदादेवींच्या जमान्याि इकडे कापूसिी िोि असे. 
एकंदरीि अन्नपाण्याच्या बाबिीि र्ाव स्वयंपूणज िोिा. याहशवाय लोकानंा कापड-िोपड, मीठ-िेल इत्यादी 
जे लारे् िे आसपासच्या खेड्ािूंन आपले वाढीव अन्नधान्य व भाजीपाला हवकून त्यानंा हमळहविा येई. 
बाँकुडा हज्िा िसा धान्यटंिाई व मलेहरया यानंी सदािाि ग्रासलेला, पण रे््या शिकाि जयरामबाटीिे 
लोक खाऊन हपऊन सुखी व शरीराने धडधाकड असि. 

 
र्ावाि ‘पुकुर’ म्िणजे िोटी िळी पुष्ट्कळ, त्यामुळे स्नानाला व हपण्याला, िसेि धुण्याभाडं्ाला 

पाणी मुबलक असे. सारदादेवींच्या बाळपणी िे र्ाव बािेरच्या जर्ाला दुर्जमि िोिे. कलकत्त्यािून इथे 
यायिे एक िर पायी अर्र पालखीने. रस्िे बिुिेक हनजजन आहण त्यावंर पुष्ट्कळदा वाटमाऱ्यािंा उपद्रव 
असायिा. आिा मात्र जयरामबाटीला मोटारने जािा येिे. अर्दी जवळिे रे्वसे्टेशन २६ मलैावंर. 
बैलर्ाडीने येणारानंा कोआलपाड्ावरून िार मलैािें, अर्र कोटलपुऱ्यावरून सिा मलैािें वळण घेऊन 
याव े लारे्. श्रीरामकृष्ट्णािें जन्मस्थान कामारपुकुरजवळि पूवेस िीन मलैावंर. शभंर वषामारे् 
जयरामबाटीस दुकाने नव्ििी, हिथे सापं्रि खेडोपाडी पोिले्या ििा हसर्ारेटींसारख्या वस्िंूिी दुकाने 
आिा िाली आिेि. सारदादेवींना या साध्यासुध्या शािंसुस्थ र्ावाबद्दल हवलक्षण आत्मीयिा वाटे. त्याचं्या 
मनी यािे स्थान स्वर्ािूनिी वरिे. 

 
जयरामबाटीि अजमासे शभंर कुटंुबे िोिी. त्यािंली दोन ब्राह्मणािंी. बाकी न्िावी, लोिार, र्वळी, 

शिेकरी, इत्यादींिी. घरानंा मािीच्या कभिी व िावळ्याहदकािंा शाकार. एका देवळाच्या सोप्यावर मुलािंी 
शाळा भरे. लोकाचं्या एकघाण्या जीवनाि पालट काय िो धार्ममक प्रसंर्ानंी—म्िणजे जत्रा, उत्सव, 
लहळिे, कथापुराणे याचं्या हनहमत्ताने व्िायिा. जयरामबाटीि िोटी िोटी देवळे पुष्ट्कळ आिेि. मुख्य 
देवालयाि श्रीजर्दंबिेी कसिवाहिनी प्रहिमा हवराजमान आिे. िीि जयरामबाटीिी ग्रामदेविा. 
आसपासच्या खेड्ािंील लोकिी येथील देवळाि नेिमी पूजे-अिेसाठी येि असिाि. 

 
मािाजींच्या ियािीि जयरामबाटीिी शीव बिुधा कोणािी पािात्याने ओलाडंली नसेल. युरोहपयन 

म्िटला की िो भारिीय राज्यकत्यांिा सर्ोत्र, म्िणून खेडूि त्या सवांबद्दल दरारा बाळर्ून असि, िर 
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उच्चवणीय, हवशषेिः सनािनी वृत्तीिे लोक त्यािंा स्पशज म्िणजे अन्नपाण्याला हवटाळ मानीि अस्यामुळे 
त्याचं्यापासून दोन िाि दुरि रािाि. या उलट सापं्रि काळी परदेशािूंन पुष्ट्कळ लोक सारदादेवींिे 
जन्मस्थान म्िणून जयरामबाटीस िीथजस्थानािा मान देऊन येथे दशजनासाठी येिाि, आहण येथील खेडूििी 
आिा मोकळेपणाने आहण मोठ्या पे्रमाने त्यािें आर्िस्वार्ि करिाि. त्या काळी जािपािींिे मोठेि बंड व 
आर्मथक हवषमिािी फार. असे असिािी जयरामबाटीिे रहिवासी परस्पराशंी एकाि कुटंुबािील 
माणसासंारखे वार्ि. र्ावािील सर्ळ्या वडीलधाऱ्यानंा कहनष्ठानंी ‘काकाजी’ अर्र ‘मावशीबाई’ म्िणून 
संबोधण्यािा प्रघाि असे. 

 
जयरामबाटीि दोन ब्राह्मणािंी घरे साहंर्िली त्यािले एक मुखजींिे, दुसरे बानजींिे. दोन्िी 

कुटंुबाचं्या हपढ्यान्हपढ्या याि र्ावी रे्ले्या; हशवाय त्यािंा आपसाि रक्िािा ऋणानुबंधिी िोिा. 
 
मािाजींच्या वहडलािें नाव रामिंद्र मुखजी व आईिे श्यामासुंदरी. वडील अर्दी सरळमार्ी 

माणूस, सत्यहनष्ठ व दयाळू. र्रीब ब्राह्मण िर खरेि, पण दानदेखील कोणाकडून घ्यायिे, कोणाकडून 
घ्यायिे नािी यािे िारिम्य सदैव बाळर्ून असि. त्याचं्याहवषयी सारदादेवी म्िणि की िे परम साहत्त्वक 
असून श्रीरामावर त्यािंी अढळ हनष्ठा असे. स्वभाव असा र्ोड की घरावरून कोणीिी जाि असो, “जरा 
रु्डरु्डी ओढून जा ना” म्िणनू त्यानंी िाक मारलीि. रु्डरु्डी त्यािंी मोठी आवडिी. िी ओढावयािी त्यािे 
सर्ळे सोपस्कार जािीने करायिे. श्यामासुंदरी ह्या त्याचं्या अर्दी अनुरु्ण र्ृहिणी. त्याचं्याबद्दल मािाजी 
म्िणि—“आईिा स्वभाव हनष्ट्कपटी व मन कनवाळू. हििा घरप्रपंि कसा अर्दी नीटनेटका असायिा. 
हिला शौक म्िणायिा िर माणसानंा जेव ूघालण्यािा आहण अडीअडिणीला त्याचं्या उपयोर्ी पडण्यािा.” 
आप्या आईवहडलािें रु्णर्ान करिाना त्या एकदा उमर्ार्या की “माझ्या मािाहपत्यानंी खडिर 
धमजसाधन केलेले नसिे िर मी त्याचं्या कुळाि जन्मत्येि कशी!” 

 
साधुसंि व ईश्वरहनष्ठ पुरुष याचं्या जन्माशी अदु्भिािा ककवा दैवी घटनािंा संबधं लावनू देण्यािी 

प्रवृत्ती सर्ळीकडेि हदसून येिे. सारदादेवींच्या जन्माशी अशा दोन अख्याहयका हनर्हडि आिेि. 
 
एक हदवस श्यामासुंदरी मािेरािून जयरामबाटीस परि येि असिा एका िाडर्ळ जार्ी सावलीि 

बस्या. अकस्माि कसली िरी रुणिुण त्याचं्या कानी आली व पाििाि िो िाडावरून एक लिान मुलर्ी 
खाली उिरत्ये. जवळ येऊन हिने श्यामासुंदरींच्या र्ळ्याला पे्रमभराने हमठी मारली. त्यासरशी त्यानंा जी 
मूच्िा आली िी बराि वळेेपयंि राहिली. अखेरीस नािलर्ानंाि त्यानंा घरी आणाव े लार्ले. आप्या 
र्भाि त्या मुलीने प्रवशे केला आिे अशी त्यािंी दृढ भावना िाली. 

 
रामिंद्र मुखजी िेव्िा कलकत्त्यास रे्लेले िोिे. पण ित्पूवी घरच्या घरीि त्यानंािी अशाि 

स्वरूपािा दृष्टान्ि िाला िोिा. एक हदवस दुपारी जेव्यावर पिुडले असिाना त्यानंा स्वप्नाि अर्दी स्पष्ट 
भास िाला की एक स्वणाभ, अिीव सुंदर कन्यका जवळ येऊन हवलक्षण हजव्िाळ्याने आप्या 
र्ळ्याभोविी िािािंा हवळखा घालीि आिे. हिच्या अंर्ावरिे बिुमोल अलंकार पािून त्यानंी हविारले—
“बाळे कोण िू?” मंजुळ स्वराि िी म्िणाली—“अिो मी आिा िुमच्याि घरी आ्ये आिे.” कलकत्त्यािून 
घरी परि्यावर पत्नीला िाले्या साक्षात्कारािी िहकर्ि हिच्याि िोंडून ऐक्यावर, िे खरोखर 
आपणालंा दृष्टान्िि िाले असे त्या भाहवक जोडप्याच्या मनाने घेिले. आिा आप्या उदरी कोणी िरी 
देवदेविा जन्म घेणार याबद्दल त्यानंा संदेि उरला नािी. 
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रु्रुवार, िारीख २२ हडसेंबर १८५३ रोजी रामिंद्र मुखजी व श्यामासुंदरी यािंी जेष्ठ कन्या जन्मास 
आली. [सारदादेवींच्या जन्मस्थानावर आिा एक शुभ्र मंहदर उभारले आिे. १९ एहप्रल १९२३ रोजी 
रामकृष्ट्ण हमशनिे िेव्िािे हिटणीस स्वामी सारदानंद याचं्या िस्िे त्यािे उमघाटन िाले.] जन्मकंुडलीिले 
हििे योर् पािून ‘ठाकुरमणी’ असे हििे नाव ठेवले, पण घरिी सारीजणे हिला सारदामणी ककवा नुसिेि 
सारदा म्िणि. कालाक्रमाने या दापंत्याला आणखी सिा अपत्ये िाली—कादंहबनी िी कन्या व प्रसन्न, 
उमेश, कालीकुमार, बरद आहण अभय असे पुत्र. कादंहबनी व उमेश िी दोघे फार मोठी न िोिा देवाघरी 
रे्ली आहण अभय भर िारुण्याि रे्ला. इिर बधूं मोठे िा्यावर त्यानंी जयरामबाटीिि आपापले स्विंत्र 
संसार थाटले. रामिदं्र मुखजी व त्यािें हिघे बधूं तै्रलोक्य, ईश्वर व नीलमाधव िे सर्ळे एकत्र रािि असि. 
अथािि सारदा एका मोठ्या संयुक्ि कुटंुबाि लिानािी मोठी िाली. या कुटंुबािा िहरिाथज उपाध्येवृत्ती व 
शिेी याचं्या उत्पन्नावर मेटाकुटीने िाले. 

 
पण र्हरबी िोिी म्िणून सारदा वाढली त्या कुटंुबाि सुखसौख्य व परस्पर हजव्िाळा नव्ििा असे 

मात्र नािी. लिानपणापासून आईला स्वयंपाकपाण्याि मदि करणे, आप्या भावडंािंी हनर्ा राखणे व 
िुलत्यािंी बडदास्ि ठेवणे अशी कामे सारदेच्या अंर्वळणी पडली िोिी. उत्तर वयाि त्या एकदा म्िणा्या 
की “मी आप्या िलुत्यािंी केली िशी सेवािाकरी आिाच्या मुलींच्याने िोईल की नािी कोण जाणे!” 
आईच्या ऋिुकाळी, एवढ्या मोठ्या कुटंुबािा भाि िलुीवरून उिरायला वडील हिच्या मदिीस येि. िी 
आप्या भावडंानंा अमोदर नदीवर आंघोळीस घेऊन जाई िे मारे् आलेि आिे. कापूस विेून आणनू िी 
त्यािी जानवी वळी. अशाने कुटंुबपोषणास कािी क्षलु्लक मदि हििी िोि असे. मधूनमधून रु्डघाभर 
पाण्याि उिरून हिने रु्रानंा िारा आणावा, िर कधी शिेकामावरच्यासंाठी न्यािारी घेऊन जाव.े एका वषी 
सर्ळे भाि टोळानंी फस्ि के्यामुळे हिला शिेाशिेािूंन दाणे विेीि किडाव े लार्ले िोिे. याप्रमाणे 
लिानपणापासून अंर् मोडून काम करण्यािी हिला सवय िाली िोिी. म्िणनू कामािी हिला कधी आठवण 
करून द्यावी लार्ि नसे. उलट अक्कल िालवनू पुढे हनघणारे काम आधीि उमजून िे िसि खेळि उरकून 
टाकायिे असाि हििा पहरपाठ असे. हिच्या र्ंभीर व हववकेी वृत्तीमुळे महैत्रणींबरोबर हििा कधी भाडंणिंटा 
नसे, उलट त्याचं्यािली भाडंणे सोडहवण्यािे काम सारदेिे. असे सारं्िाि की, खेळाि्या लटुपटूच्या 
यजमानीणबाईिा वाटा नेिमी सारदेिा असायिा. सर्ळ्या बािु्या हिच्या पे्रमाि्या, पण त्याििी काली 
व लष्मीच्या हवशषे पे्रमाि्या. यािंी हिने मोठ्या भस्क्िभावाने फुले व पत्रीने पूजा करावी. हकत्येक 
वषांनंिर एकदा जर्द्धात्रीिी [‘जर्ािा जी आधार आिे िी’ देवी.(देवीिे िे रूप बंर्ालमध्ये हवशषे प्रिहलि आिे.—भा.] पूजा बघि 
असिाना सारदादेवींिी अशी िंद्री लार्ली की त्या हनिळ मिूीलाि एक भक्ि जर्न्मािेिी प्रहिमा 
समजला. 

 
लिान वयाि एखादी देवदूिी बिुिेक हििी पाठराखीण असावी. त्या काळच्या आठवणी सारं्िाना 

एकदा सारदादेवी म्िणा्या की “माझ्यािसारखी हदसणारी एक मुलर्ी नेिमी माझ्या सोबिीस असायिी व 
कामाि मला मदि करायिी. आम्िी दोघी खूपखूप र्मिी करायच्या, पण दुसऱ्या कोणािी िािूल लार्ली 
की लरे्ि िी हदसेनाशी व्िायिी. िे असे मी दिा-अकरा वषांिी िोईपयंि िालले. एखाद्या िळ्याि मी िारा 
कापायला उिर्ये की माझ्याि वयािी एक मुलर्ी मला साथ देई. िाऱ्यािा एक भारा कापून मी काठावर 
आणनू ठेवावा हन आणखी कापायसाठी परिाव े िो हिने दुसरा भारा माझ्यासाठी ियार ठेवलेला 
असायिा.” 
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अधूनमधून सारदा आप्या भावाबंरोबर शाळेि जाई. पण हिच्या हशकण्याला घरच्या माणसानंी 
प्रोत्सािन हदले नािी, कारण त्या काळाि मुलींनी साक्षर िरी असाव ेअसेिी कोणाला वाटि नसे. स्विः 
सारदेला मात्र हलिावािायला हशकण्यािी फार िौस िोिी. 

 
पण शालेय हशक्षण िाले नािी म्िणून सारदादेवींच्या मानहसक वाढीि अडथळा आला अशािला 

भार् नािी. उत्तर वयाि सुहशहक्षि, प्रर््भ बुद्धीिे अनेक भक्ि मािाजींकडे येि, त्यामंध्ये कािी परभाहषकिी 
िोिे. त्याचं्या वरे्वरे्ळ्या भाषा मािाजींना अवर्ि नसिािी त्याचं्यासमविे सवांिे आध्यास्त्मक मार्जदशजन 
त्या असामान्य प्रजे्ञने करीि अस्यािे हदसून येई. या प्रजे्ञिा पाया त्याचं्या अ्प वयािि रिला रे्ला, पण 
िो शाळेच्या इयते्तच्या बािेर. त्या पायाभरणीि पहिला वाटा मािाजींच्या ईश्वरहनष्ठ मािाहपत्यािंा, िे 
आिरीि रे्ले त्या हनःस्वाथज, सेवाधमी आदशांिा. शालेय हशक्षणापेक्षा या आदशांनीि त्याचं्या मानहसक 
हवकासाला र्िी व प्रोत्सािन हदले. दुसरा वाटा र्ोसावी, बैरार्ी, बाऊल इत्याहदकािंी कवने व र्ीिे 
याचं्याकरवी ज्या भारिीय अध्यात्माशी मािाजींिी ओळख िाली त्यािा. सारदा र्ावाि्या धार्ममक 
उत्सवाि नेिमी भार् घेि असे, पौराहणक कथावंर रिलेली लहळिे व नाटके नेिमी पािाि असे. या सवांिा 
असा कायम ठसा मािाजींच्या मनावर उमटला िोिा की, नाटक-लहळिामंध्या हवहवध घटना व उपदेश 
आप्या अनुयायानंा त्या वळेोवळेी ऐकवीि असि. हिसरा वाटा त्याचं्या ग्रामीण बा्यजीवनािा. हिथली 
हवस्िृि शिेे-मदैाने व उघडे आकाश, वृक्षसंभार व पशुपक्षी याचं्या हनत्य सिवासाने त्यािंा एकंदर दृहष्टकोन 
सखोल िसाि प्रर््भ बनला िोिा. याउपराि सवांि मित्वािे असे की हकशोर वयािि त्यानंा एका मिान 
सत्पुरुषािे साहन्नध्य लाभले. िे सत्पुरुष दुसरे हिसरे कोणी नसून प्रत्यक्ष त्यािें पिी. त्यानंी मािाजींच्या 
हित्तिाहरत्र्याच्या संवधजनािे काम िािी घेिले, त्यािा वृत्तान्ि आिा आपणासं पािावयािा आिे. 
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नववाह व तदिंतर 
 

इकडे जयरामबाटीच्या ग्रामीण पहरसराि सारदा लिानािी मोठी िोि असिाना हिकडे 
कलकत्त्याजवळील दहक्षणेश्वरी एका हवराट आध्यास्त्मक नाट्याला सुरुवाि िाली िोिी. श्रीरामकृष्ट्ण िे 
ह्या नाट्यािे सूत्रिालक िोिे आहण त्यािा पहरपोष पुढील काळाि मुख्यिः सारदादेवींच्याि मुखाने 
व्िावयािा िोिा. 

 
रामकृष्ट्णािंा जन्म कामारपकुुर येथे १८३६ साली िाला. त्यािें पाळण्यािले नाव र्दाधर. 

‘रामकृष्ट्ण’ िे नामाहभदान त्यानंा पढेु त्यािें रु्रु िोिापुरी यानंी हदले. घरदारिी मंडळी त्यानंा पे्रमाने 
‘र्दाई’ म्िणि. अर्दी लिान वयापासून त्यानंा ईश्वरसाक्षात्कारािी िीव्र उत्कंठा लार्लेली िोिी. 
[श्रीरामकृष्ट्णाचं्या जीवनवृत्तान्िावर बरेि गं्रथ उपलब्लध आिेि. त्यािील हवशषे वािनीय आिेि त्यािंी नावे: Life of Sri Ramakrishna (Calcutta: 
Advaita Ashrama, 1955); The Life of Ramakrishna by Romain Rolland (Calcutta: Advaita Ashrama, 1954); The Gospel of Sri 
Ramakrishna (New York: Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1953)] १८५२ साली िे कलकत्त्यास रे्ले व लवकरि 
जवळच्या दहक्षणेश्वर या उपनर्रािील एका मंहदराि त्यानंी पुजाऱ्यािे काम पिकरले. मंहदराि 
‘भविाहरणी’ (अथाि ‘हवश्वािा उद्धार करणारी’) या नावाने हवश्वजननी कालीमािेिी प्रहिष्ठापना केलेली 
आिे. हवश्वजननीच्या हनत्य पूजनाने रामकृष्ट्णािंी साक्षात्कारािी उत्कंठा अहधकि बळावली, िी इिकी की 
अन्य कोणत्यािी भावनेला अर्र हविाराला त्याचं्या मनाि थारा राहिला नािी. शवेटी त्यानंा जर्ज्जननीिे 
दशजन घडले. पण ह्या हदव्य दशजनािा पहरणाम एवढाि िाला की, सदासवजकाळ ईश्वरसाहन्नध्याि रािाव ेिी 
एकि ओढ त्यानंा लार्नू राहिली व यासाठी अनेकहवध िपिरण त्यानंी सुरू केले. ईश्वराहवषयीच्या 
आिुरिेने त्यानंा असे वढेले की ििानभकू व जीवधारणेच्या इिर जरुरींकडे त्यािें संपूणज दुलजक्ष िोऊन 
रे्ले. अिोरात्र ध्यान आहण उपासना िा एकि त्यािंा आयुःक्रम िोऊन बसला. अत्यंि व्याकुळिेने िे 
जर्न्मािेला टािो फोडू लार्ले, संसारी माणसानंा टाळू लार्ले, बाह्य जर् त्यानंा असून नसून सारखे 
िाले. त्यािें विजन केवळ एखाद्या भ्रहमष्टासारखे िोऊन रे्ले. एकदा िे याि अवस्थेि कामारपकुुरला आले 
असिा त्याचं्या लोकहवलक्षण वार्णुकीने आई व भाऊ यानंा त्याचं्याहवषयी फार काळजी वाटायला 
लार्ली. आप्या हप्रय र्दाधरािे शरीर व मनिी कोणत्या िरी व्याधीने ग्रासले आिे असे वाटून त्यानंी 
वैद्यकी व दैवी उपिार सुरू केले. पण कशािािी कािी उपयोर् िोि नािीसे हदसून आ्यावर एक जालीम 
उपाय ठरला—याला िाळ्यावर आणायसाठी यािे लग्नि करून टाकायिे. र्दाधराला नकळि मुलींिी 
शोधाशोध त्यानंी िालहवली, पण सुयोग्य वधू हमळेना. िी मंडळी कोणत्या कारणाने ििाश िाली आिे िे 
रामकृष्ट्णानंी ओळखले. लग्न नको असे िर िे म्िणाले नािीि, उलट जरा खुशीि येऊनि त्यानंी आपली 
संमिी हदली, वर आणखी म्िणाले—“िुम्िी लोक नवऱ्यामुलीसाठी फुकट इकडे हिकडे काय धंुडीि 
बसलाि? जयरामबाटीस रामिंद्र मुखजींच्या घरी जा, हिथे मुलर्ी जणू पेंढ्यािी काडी बाधूंन ठेव्यार्ि 
िुम्िाला आढळेल.” [अथज—“नैवेद्य काढून ठेव्यासारखी आढळेल.” एखादे फळ वरै्रे देवाला वािण्यासाठी हनवडले की िे हनराळे जपून 
ठेवण्यासाठी त्याच्या देठाला एखाददुसरी पेंढ्यािी काडी बाधूंन ठेवण्यािी पद्धि बंर्ालमध्ये आिे.] 

 
या संबधंाि आणखी एक हनराळी घटना सारं्ण्याि येिे िी अशी—रामकृष्ट्णािंा भािा हृदय याच्या 

र्ावी हसिोर येथे सारदेला हिच्या नािलर्ानंी एकदा एक उत्सव दाखहवण्यासाठी आणले िोिे. िी िेव्िा 
दोनि वषांिी असावी. रामकृष्ट्णिी हिथे िोिे. अशा प्रसंर्ी नेिमी िोि असे िसली थट्टा इथेिी िाली. 
म्िणजे कोणा बायकानंी सारदेला हविारले—“ह्या मुलग्यािंला कोण र् िुला नवरा आवडिो?” 
उत्तरादाखल सारदेने रामकृष्ट्णाकंडे आपले सानुले बोट दाखहवले िोिे. 
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रामकृष्ट्ण व सारदा यािंा हववाि १८५९ सालच्या मे महिन्याि जयरामबाटीस िाला. त्यावळेी 
रामकृष्ट्ण २३ वषांिे व सारदा पुऱ्या पाि वषांिी िोिी. किदु मुलीिे लग्न इिक्या लिान वयाि िाले याि 
हवशषेिः खेडेर्ावी हवलक्षण असे कािी नव्ििे. वास्िहवक म्िणजे िा नुसिा वाङहनिय समजायिा. खरा 
लग्नसमारंभ वधू वयाि आ्यावर, अथाि, वधुवरे एकत्र रािू लार्ण्याच्या अर्ोदर िोि असे. िरीिी 
रामकृष्ट्णािें लग्न हवलक्षणि म्िणाव ेलार्िे. ह्या जोडप्यािील वधूच्या मनाि समार्मािी भावना यावज्जीव 
कधी उदय पावली नािी, आहण वर असा की त्याला सर्ळी स्त्रीजाि िी मािेच्या हठकाणी िोिी, सवज हस्त्रया 
जर्न्मािेच्याि मूिी आिेि अशी त्यािी आजन्म पक्की धारणा िोिी. हववािाच्या काळािदेखील रामकृष्ट्ण 
आत्मसाधनेि अर्दी र्ढून रे्लेले िोिे. स्विःिे शरीर काय ककवा बाह्य जर् काय दोिोंिे त्यानंा भान 
नव्ििे. जर्न्मािेिे िे बाळ बनून रे्ले िोिे. हिच्याि िंत्रानें वार्ि िोिे. िेव्िा लग्नाच्या बाबिीििी ईश्वरी 
पे्ररणेने िे विजले असे समजायला िरकि नािी. या दोघामंधील एकालािी साधेसुधे मानवी जीवन जर्ायिे 
नव्ििे, िर या लग्नाच्या हनहमत्ताने एक दैवी उहद्दष्ट साकार िाले असे म्िणाव ेलार्िे. कारण रामकृष्ट्णाचं्या 
हनयाणानंिर त्यािें उवजहरि कायज, अथाि अध्यात्माच्या शोधाि असले्यािें मार्जदशजन, िे पढेु िालहवणे 
सारदादेवींच्या भाग्याि हलहिले िोिे. 

 
लग्न िाले त्याच्या दुसऱ्याि हदवशी रामकृष्ट्ण आप्या नववधूसि कामारपुकुरास आप्या घरी 

परिले. सारदेिी सासू िदं्रादेवी यानंी सुनेिे अत्यंि पे्रमाने स्वार्ि केले. पण लवकरि एक अडिणीिा 
प्रसंर् येऊन ठेपला. नव्या नवरीच्या अंर्ावर दार्दाहर्ने घालण्यािी ऐपि या कुटंुबास नस्यामुळे 
िंद्रादेवीने एका श्रीमिं शजेारणीकडून कािी दाहर्ने उसने आणले िोिे, िे लग्नाच्या वळेी सारदेच्या 
अंर्ावर िोिे. िे सर्ळे आपलेि आिेि असे सािहजकि हिला वाटे. िी मंडळी कामापुकुरला पोि्यावर 
दाहर्ने मालहकणीला परि करायिे िोिे, पण िंद्रादेवीला ह्या इव्याशा सुनेच्या अंर्ावरून िे उिरणे जड 
वाटायला लार्ले. रामकृष्ट्णानंीि या अडिणीिून आईिी सुटका केली. सारदा पोरवयाच्या हनकिि हनदे्रि 
असिाना त्यानंी दाहर्ने िलकेि हिच्या अंर्ावरून काढून घेिले व हजिे हिला िे परि करण्याि आले. 
जार्ी िा्यावर दाहर्ने अंर्ावर नािीिसे पािून सारदेला अथािि िटुपूट लार्नू राहिली. सासूने हिला 
जवळ घेऊन कुरवाळीि हििी समजूि काढली—“मािा र्दाधर िुला ह्याचं्यापेक्षािी उंिी दाहर्ने घालील 
बरे का?” सारदेिी समजूि पटली, पण हििे एक िलुिे बरोबर आले िोिे, त्यानंा िा्या प्रकारािा रार् 
येऊन िे हिला आप्याबरोबर परि घेऊन रे्ले. रामकृष्ट्णानंी र्ोष्ट िसण्यावारी नेली, म्िणाले—“नेऊ देि 
नवरी परि नेली िर, िालेले लग्न िर िे मोडू शकि नािीि ना?” 

 
लग्नानंिर दोन वषज रामकृष्ट्ण कामारपुकुरासि िोिे. दरम्यान १८६० च्या हडसेंबराि िे 

जयरामबाटीस रे्ले िोिे. त्या वळेिी एक िहकर्ि सारदादेवींनी पुष्ट्कळ वषांनंिर साहंर्िली िी अशी की, 
आपण आप्याि मिीने एक हदवस पहिराजािें पाय धुिले िोिे, पंख्याने थोडा वळे त्यानंा वारा घािला 
िोिा—आहण या वरून इिर मुलींनी आपली खूप िेष्टा करून घेिली िोिी. रामकृष्ट्णािंा भािा हृदय [िा 

त्याचं्या बहिणीिा मुलर्ा. रामकृष्ट्णािंी सेवािाकरी करीि िा पुष्ट्कळ हदवस त्याचं्याबरोबर िोिा.] याने आपणाला एक हदवस िुडकून 
काढून व पायावंर फुले वािून त्याने आपली पूजा केली िोिी, आहण त्यामुळे आपण फार संकोिलो िोिो 
अशीिी एक त्या काळिी आठवण त्या सारं्ि. 

 
लवकरि सारदेला घेऊन रामकृष्ट्ण कामारपुकुरास परिले आहण थोड्ाि हदवसानंी कलकत्त्यास 

हनघून रे्ले. हिथे लग्न व नवरी दोघानंािी पुरिे हवसरून िे आप्या िपिरणाि पुन्िा हनमग्न िाले. 
सारदािी मािेरी परिली व घरकामाि िशीि हनमग्न िाली. 
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१८६४ साली सारदेच्या अकराव्या वषी बंर्ा्याि मोठा दुष्ट्काळ पडला िोिा. अथाि 
जयरामबाटीलािी त्यािी िळ लार्ली. लोकािंी उपासमार िालली िोिी. दारावर अनेक लोक येऊन 
अन्नािी यािना करीि. रामिंद्र मुखजींच्या कोठाराि मार्ील वषापैकी कािी धान्य हशल्लक िोिे. स्विःिी 
र्हरबी असूनिी त्यानंी उपाशी र्ावकऱ्यासंाठी अन्नित्र उघडले. भाडंी भरभरून डाळिादंळािी हखिडी 
हशजे, आहण रामिदं्र मुखजींच्या कुटंुहबयािें उपाशी र्ावकऱ्याचं्या समविे एकत्र जेवण िोई. सारदेला मात्र 
हनराळा िारं््या िादंळािा भाि वाढायिा असा रामिदं्रबाबूनंी हनबंध घालून हदला िोिा. एखाद्या हदवशी 
भकेु्यािंी एवढी र्दी िोई की केली असेल िेवढी सर्ळी हखिडी सपूंन जाई व पनु्िा भाडंी उिरावी लार्ि 
आहण भकेु्याचं्या घाईपायी नुकिीि उिरलेली भाडंी वारा घालून हनवहवण्यािी सारदेवर पाळी येई. एक 
हदवस, किज्या पसरले्या व डोळे िारवटलेले अशा वेषाि एक खालच्या वर्ािी पोरर्ी आली. हकत्येक 
हदवसािं र्ोळाभर अन्न हिला हमळाले नव्ििे िे उघड हदसि िोिे. बािेर रु्रासंाठी कण्या वर्ैरेंिे एक घमेले 
पडले िोिे त्यावरि िी िुटून पडली व बकाबका खाऊ लार्ली. सारदेने हिला आि येऊन हखिडी 
खाण्यास साहंर्िले पण हिने कान हदला नािी, इिकी िी भकेुने व्याकुळ िाली िोिी. िो प्रसंर् हकत्येक 
वषांनंिर आठवनू सारदादेवी म्िणा्या—“हरकाम्या पोटािी आर् मोठी कठीण आिे!” 

 
रामकृष्ट्णाचं्या र्ैरिजेरीि सासरी कामारपुकुरास सारदा दोनदा जाऊन आली. हििे सवांि वडील 

दीर रामकुमार यािंा हकत्येक वष ेअर्ोदर मृत्यू िाला िोिा व दुसरे दीर रामेश्वर िेि हिथे सवांि वडील 
िोिे. हशवाय वडील जाऊबाई व इिर नािेवाईक िर िोिेि. सासू दहक्षणेश्वरी रामकृष्ट्णांकडे िोत्या. 
सासरी सारदा स्वयंपाक व थोडे र्ाणे हशकली. पाण्याि घार्र उपडी टाकून हिच्या साह्याने पोिण्यािीिी 
हिने थोडी सवय करून घेिली. 

 
या सुमारास हिला आपण जास्ि हशकावसेे वाटू लार्ले व आपली पुिणी म्िणजे रामेश्वरािंी मुलर्ी 

लष्मी हिच्या मदिीने बंर्ाली प्रथम पुस्िक वािायला सुरुवाि केली. पण एकदा हृदयने िे हिसकावनू घेि 
म्िटले—“मुलींनी हशकून उपयोर्ािे नािी. िू वािायला हशकलीस िर नाटके-कादंबऱ्या वािायला 
लार्शील. िे िर मुळीि उपयोर्ािे नािी.” पण लष्मी घरिीि मुलर्ी, हिने आपला हशकण्यािा िक्क 
खणखणवनू बजावला, आहण पुस्िक िािावरे्ळे िोऊ हदले नािी. सारदेनेिी स्विःच्या हदडक्या मोजून 
पुस्िक आणहवले व लष्मी शाळेिून परि्यावर हिच्याकडून िी धडे घेऊ लार्ली. परंिु आपणासं पढेु 
कळून येणार आिे की सारदादेवींिा अभ्यास खरोखर सुरू िाला िो पुढे हकत्येक वषांनी दहक्षणेश्वरी. 

 
एकदा सासरी आली असिा सारदेला एक हवलक्षणि अनुभव आला. नंिर फार वषांनी त्यानंी 

आप्या हशष्ट्यवृदंास त्याबद्दल साहंर्िले िे असे—“त्यावळेी मी िेरा वषांिी असेन. सासरी आलेली वाढिी 
सून मी, र्ावच्या िळ्यावर आंघोळीसाठी एकटे जायिे लाजाळूपणामुळे जमेना. एक हदवस घरच्या मार््या 
दाराने बािेर िर पड्ये, पण मनाि िीि हवविंना, एकटी कशी जाऊ! इिक्याि अर्दी आभाळािून 
पड्यार्ि आठ करव्या [जर्न्मािेच्या सेवेसाठी हिच्याभोविी नेिमी आठ करव्या असिाि अशी समजूि आिे.] माझ्या 
भोविाली र्ोळा िा्या. धीर येऊन मी िालायला लार््ये िशा िार पुढे िार मारे् अशा िालू लार््या. 
अशी सुरहक्षि मी िळ्यावर पोि्ये व आम्िी सर्ळ्यानंी आंघोळी उरक्या. नंिर त्यानंीि मला घरी 
पोिवले.” िा क्रम सारदा कामारपकुुरला िोिी िोपयंि िालू राहिला. सारदेला यािले र्ूढ कधी उमर्ले 
नािी, पण हिने त्या करव्यानंािी कधी हविारले नािी. 
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रामकृष्ट्णानंा पोटदुखीिी व्यथा जडली िोिी. हिच्या उपिारासाठी १८६७ साली िे कामारपकुुरास 
परिले. मध्यिंरी त्याचं्या उग्र िपियेिे हदवस संपून ईश्वर-साक्षात्काराच्या हिरंिन अहधष्ठानावर िे पोिले 
िोिे. पहरणामी त्यािें वार्णे जास्ि स्वाभाहवक, खूप मोकळेपणािे िाले िोिे. 

 
या सबंंधाि पुढे हकत्येक वषांनंिर परमिंसदेव [रामकृष्ट्णािंा उल्लेख मूळ पुस्िकाि The Master 

या शब्लदानंी जेथे जेथे केला आिे िेथे िेथे ह्या भाषािंरािं ‘परमिंसदेव’ असा हनदेश केला आिे. रामकृष्ट्णािंा 
असा उल्लखे पढेु वारंवार येणार आिे. आत्यंहिक आदर व पूजनीयत्व-दशजक अशा या पदाने रामकृष्ट्णािंा 
हनदेश त्याचं्या काळी पुष्ट्कळदा िोि असे व आजिी क्वहिि िोिो. बिुसंख्य भक्ि व हशष्ट्य मात्र त्यानंा 
‘ठाकुर’ (देविा) म्िणि. परमिंस म्िणजे अथाि सनं्याशािंा मुकुटमणी. नीरक्षीर न्यायाने जलहमश्रीि 
दुधामधून िंसपक्षी पाणी टाकून दूध िेवढे हपऊ शकिो, िद्वि देि व आत्मा ह्यािला भेद जाणिाि, ककवा 
अनात्मवर्ािे पाणी टाकून आत्मरसािे दूध ग्रिण करू शकिाि िे परमिंस.—भाषािंरकार.] एकदा 
आप्या हशष्ट्यवृदंासमोर मनुष्ट्याच्या मानहसक उत्क्रािंीच्या िीन अवस्था हवशद करीि म्िणाले— “पहि्या 
अवस्थेि नामरूपािे िे जे बाह्य जर् िेि िेवढे हनभळे सत्य िोय असे मनुष्ट्य समजि असिो व ह्या दृश्य 
जर्ाच्या पाठीशी ईश्वरी सत्ता [सत्ता—अस्स्ित्वाि असणे, existence; संस्कृि ‘भावः’ याच्या धात्वथी—
भा.] आिे. िे िो नाकारीि असिो. दुसऱ्या अवस्थेि जर् म्िणजे मायेिा पसारा, त्याला खरेखुरे अस्स्ित्व 
नािी िे उमर्ून येऊन हवशुद्ध आत्मा, म्िणजेि ब्रह्म, त्याकडे त्यािी दृष्टी वळलेली असिे. हिसऱ्या 
अवस्थेि िो पनु्िा जर्ाकंडे वळिो, पण आिा त्याला जर् म्िणजे ब्रह्मािा स्थूल आहवष्ट्कार, प्रकटीकरण 
अशी ओळख पटलेली असिे. िेि ‘हवज्ञान’ ककवा ज्ञानािी पहरणिावस्था. ज्ञानदीपाि जो उजळला, 
‘हवज्ञान’ ज्याच्या िस्िर्ि िाले त्याला जर्द्वयापार म्िणजे ब्रह्मािी केवळ ‘हलला’ म्िणून र्ोड करून 
घेिो. असे िाले म्िणजे त्यािी अवस्था एखाद्या लिान मुलासारखी हनव्याज, नैसर्मर्क, कमालीिी हवशुद्ध 
िोऊन जािे.” या ‘हवज्ञानी’ अवस्थेस त्या काळी रामकृष्ट्ण स्विः जाऊन पोिले िोिे. 

 
१८६७ साली रामकृष्ट्ण कामारपुकुरला प्रकृहिस्वास्र्थयासाठी आले िेव्िा आपला ‘र्दाधर’ 

आप्याकडे परि आला याबद्दल र्ावकऱ्यानंा फार समाधान वाटले. त्याचं्या साहन्नध्याि आले की कािीएक 
हवलक्षण शािंिेिा प्रत्यय येई व म्िणून त्यािंी संर्ि शक्य िेवढी लाभावी असा र्ावकऱ्यािंा प्रयत्न असे. 
सिि साि वष े िे या कुटंुबाला व र्ावाला पारखे िाले िोिे. आिा नािेवाइकानंा व र्ावकऱ्यानंा 
त्याचं्याकडून िास्यहवनोद आहण करमणुकीच्या र्ोष्टी िमेशा ऐकायला हमळू लार््या, पण त्यामंधून धार्ममक 
आिारहविार व आध्यास्त्मक साधना याहंवषयी लोकांि आस्था हनमाण करण्याकडे त्यािंा सिि कटाक्ष 
असे. घर िर सदा आनंदमय िोऊन रे्ले. त्याि जणू भर घालायलाि सारदेलािी सासरी आणण्याि आले. 
आिा िी १४ वषांिी िाली िोिी. त्यावळेी पहिसाहन्नध्याि हििे सिा महिने रे्ले व त्याचं्या व्यस्क्िमत्त्वािे 
दशजन हिला आिा अर्दी जवळून घडले. 

 
जुन्या वळणाच्या अन्य किदु हस्त्रयासंारखेि सारदेलािी पिी म्िणजे प्रत्यक्ष परमेश्वर वाटे, 

इिजन्मीि काय पण जन्मजन्मािंरीदेखील पिीि एकमात्र शरण्य अशी हििी इिर हिदु हस्त्रयापं्रमाणे श्रद्धा 
िोिी. उलटपक्षी रामकृष्ट्णिी हििी सन्मानपूवजक काळजी घेि. वयोमानाने आप्यापेक्षा बरीि लिान 
असले्या पत्नीबद्दल आपली जबाबदारी िे पूणजपणे ओळखून िोिे. आपले मार्जदशजन िाि हिला भरवसा िे 
िे जाणून िोिे. सारदेच्या ऐहिक पारलौहकक दोन्िी हििािें धडे हिला देणे त्याचं्या अपार ज्ञानवते्तला 
अर्दी सिज शक्य िाले. असे असूनिी हििे हृदय जे त्यानंी काबीज केले िे त्याचं्या वार्ण्याि 
व्यविारीपणािा, प्रापंहिकिेिा मार्मसूदेखील नसे यामुळे. 
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प्रपंिािा, ऐहिकिेिा हनःसंर्, अशषे त्यार् िा त्यािंा स्विःिा आदशज सिि पत्नीसमोर धरण्यावरि 
रामकृष्ट्ण थाबंले नािीि, िर त्याबरोबर र्ृिस्थधमािी किजव्ये कोणिी व िी कशी पाळावी यािी उमज 
त्यानंी हिला करून हदली. अहिथी सत्कार, वडीलधाऱ्यािंा योग्य सन्मान व लिानाशंी योग्य 
समजूिदारपणा िे सवज आप्या विजनाि वार्वनू कुटंुबाच्या सेवसे वािून घेण्यािी हशकवण त्यानंी मोठ्या 
मेिनिीने व प्रर्ाढ ममत्व भावाने हिला हदली. त्याचं्या हशकवणीिा र्ाभा िा असे की आपले विजन 
सदासवजदा व्यक्िी, देश, काल, व पहरस्स्थिी यािंी नीट सारं्ड घालणारे असले पाहिजे. िा धडा 
सारदादेवींच्या मनावर इिका खेल रुजला िोिा की त्याचं्या अत्यहंदनापयंि जी जी हभन्न रुिीिी, 
स्वभावािी, िब्लबेिीिी, र्रजािंी व वयािी माणसे त्याचं्या साहन्नध्याि आली, आहण नैहिक व आध्यास्त्मक 
अवस्थेच्या हवहभन्न पािळींवरिे भक्ि व हशष्ट्य जेवढे म्िणून त्याचं्याकडे आकर्मषले रे्ले त्या एकूणएक 
सवांशी त्यािें विजन वरील ििुःसूत्रीस कोटेकोरपणे अनुसरून िोि रे्ले. सारदेसमक्ष व इिराचं्यािी समोर 
आध्यास्त्मक ित्त्व ेव त्यासंबंधंी स्विःिे प्रत्यक्षािले अनुभव यावंर रामकृष्ट्ण िासन्िास बोलि. िसे पाहिले 
िर सारदेिे वय अ्पि, ऐकिा ऐकिा हिला कधीमधी िोप लारे् व शरीर भईुवर लवडें. अशा वळेी महैत्रणी 
हिला उठवनू सारं्ि—“िू िोपलीस कशी? कस्या अमोल शब्लदानंा मुकलीस!” पण रामकृष्ट्ण म्िणि—
“नका उठव ू हिला. मी बोलिो िे सर्ळे ऐकलेन् िर िी या परृ्थवीिलावर थाबंणार नािी, पंख उभारून 
अनंिाकडे िेप घेईल.” 

 
पािाव ेिेव्िा पिीिे मुखमंडळ िसरे, सदासवजदा प्रसन्न, यािा सारदेवर कायमिा पहरणाम िोऊन 

रे्ला. “त्यानंा मी कधी उदासवाणे, आंबट िोंड केलेले पाहिलेि नािी. िरघडी त्याचं्याभोविी केवळ 
आनंदािे फवारे उडि असि, मर् त्यािंी समाधी [समाधी म्िणजे आत्मित्त्व जे ब्रह्म त्याशी िदू्रपिेिी अवस्था.] लार्लेली 
असो, एखाद्या वृद्धाच्या संर्िीि िे असोि, की पाि वषांच्या मुलाशी बोलि असोि. कधीिी मी त्यानंा हखन्न 
असे पाहिले नािी,”असे मािाजी मार्ािून म्िणि असि. ह्या अंिःस्फूिज आनंहदत्वािा सारदेवर हवलक्षण 
खोल पहरणाम िाला असला पाहिजे. रामकृष्ट्णाचं्या प्रथम हनकट सिवासासंबधंी बोलिाना एकदा त्यानंी 
आप्या हशस्ष्ट्यणींना साहंर्िले की “त्या काळाि माझ्या हृदयािि एक आनंदघट भरून राहि्यासारखा 
वाटे. शब्लदानंी त्या ओसंडत्या हदव्य आनंदािे वणजन करणे केवळ अशक्य.” 

 
अथाि रामकृष्ट्ण िे एखादे करडे, उरापोटी क्लेश बाधूंन बसलेले घेर योर्ी असे कधी कोणाला 

भासले नािीि. पुष्ट्कळदा िे िास्यहवनोद व र्मिी करायिे. त्या काळािील एक िलकीफुलकी र्ोष्ट 
सारदादेवी नेिमी सांर्ि—“िेव्िा मी लिानसरि िोत्ये. एकदा ठाकुरािें [बंर्ाली भाषेि ‘ठाकुर’ शब्लदािे अनेक अथज 
आिेि, त्यािील ‘ईश्वर, भर्वान’ िा अथज सारदादेवींना अहभपे्रि असे, कारण परमिंस श्रीरामकृष्ट्ण िे या युर्ािे अविार िोि अशी त्यािंी अहविल 
श्रद्धा िोिी. म्िणून आप्या पहिदेवािंा उल्लेख अन्य भक्िापं्रमाणेि त्या ‘ठाकुर’ असाि करीि. मूळ गं्रथाि सारदादेवींच्या िोंडच्या या शब्लदािे 
भाषािंर The Master असे केलेले आढळिे. इंग्रजीि िे योग्यि आिे, पण मराठीि सारदादेवींिे नेिमीिे अहभधान जास्ि योग्य असे वाटिे. पृष्ठ २७ 
वरील िळटीप पिा.—भा.] पोट हबघडले. पिाटेसि िे उठि आहण घराि्या बायकानंा आपण दुपारी काय 
खाणार िे सारं्नू ठेवीि. मी त्याप्रमाणे करी. एक हदवस त्यानंी वरणाच्या फोडणीसाठी [खोल कढईि िेल 
उकळवायिे व त्याि कािी हवशषे उग्रट मसाले टाकायिे. मर् त्याि वरण की वाफवलेली भाजी वरै्रे ओिायिी. घरभर िी फोडणी दरवळिे व 
वाजिेिी. [म्िणजे आपली हनत्य पहरियािी फोडणीि, पण बरीि उग्र.—भा.] अशा फोडण्या रामकृष्ट्णानंा आवडायच्या.] साहंर्िलेला 
हवशषे मसाला घराि नव्ििा. वडील हवधवा जाऊबाईंनी त्याहशवाय िालवनू घ्यायला साहंर्िले. िे 
ठाकुरानंा ऐकू रे्ले व िे म्िणाले,—‘िे का म्िणनू? घराि नसेल िर दुकानािून आणावा. स्वयंपाकाि जे 
ज्यािे भजंन िे घालायलाि िव.े दहक्षणेश्वरिी खीर हन पायस असली रुिकर पण जड पक्वाने्न सोडून मी 
इथे आलो िो िारं्ले िमिमीि खमंर् खायला हमळाव ेम्िणून, आहण िेि िर िुम्िी लोक उडवनू लावायला 
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बघिा! िे नािी िालायिे.’ जाऊबाई खट्टू िा्या व त्यानंी दुकानाि माणूस पाठवले. ठाकुर मला नेिमी 
म्िणि,—‘वरणहबरण असे िक्क कराव ेकी डुकरेदेखील रेकायला लार्ावीि.’” 

 
पण लवकरि रामकृष्ट्णानंा अस्या खास जेवणािािी कंटाळा आला. बायकानंा त्यानंी सारं्ून 

टाकले—“काय आफि आिे बघा! अंथरुणािून उठ्यापासून खाण्याहशवाय माझ्या िोंडाि दुसरा शब्लद 
नािी. आहण हशव हशव, आिा िर किर िाला! आिा अन्नालाि रुिी राहिली नािी. काय वाढाल िे 
जेवीन.” सारखे रेि िोि रे््याने िे एक हदवस म्िणाले—“ह्या शरीराि आिा घाणीखेरीज कािी राहिले 
नािी. िे नकोसे िोऊन रे्ले.” यानंिर देिाबद्दल त्यानंा स्वारस्य उरले नािी, त्याकडे िे लक्ष देईनासे 
िाले. 

 
या वळेी रामकृष्ट्णाबंरोबर भरैवी ब्राह्मणी आली िोिी. िी जोर्ीण रामकृष्ट्णाचं्या कािी हवशषे 

िपिरणाि त्यािंी रु्रू िोिी. िे हिला ‘आई’ म्िणि, म्िणून सारदा हिला सासूिा मान देई, पण िी रार्ीट 
स्वभावािी िोिी त्यामुळे सारदेला हििी भीिी वाटायिी. हिच्याबद्दल त्यानंी नंिर साहंर्िले िे असे—
“हिला फार हिखटािी आवड असे म्िणून आपला स्वयपंाक िी स्विः करी. िो फारि हिखट असे. मला 
खायला देई िे मुकाट्याने एकीकडे डोळे पुशीि मी खाई. काय त्या एकेक वस्िू जाळट! पण कशा काय 
लार्िाि म्िणून हविारी िेव्िा भीिीने मी म्िणे ‘फारि िान!’ पण जाऊबाई खरे िे सारं्ि. म्िणनू िी 
त्याचं्यावर उखडे, आप्या स्वयंपाकाि खोडी काढिे म्िणून. म्िणे—‘िुलाि िेवढा कसा हिखट लार्िो 
मािा स्वयंपाक? ह्या माझ्या बाळेला कसा फार आवडिो! मर् िुला कसे कािीि आवडि नािी? 
उद्यापासून कािी देणारि नािी िुला.’” िी सर्ळी िहकर्ि सारं्िाना सारदादेवींना िसू आवरि नसे. 

 
रामकृष्ट्ण िे हवनोद व कोट्या यािें जणू भाडंारि िोिे. एक मजेदार प्रसंर् सारदादेवी सारं्ि िो 

असा—“कामारपुकुरला स्वयंपाकािे काम मािे हन लष्मीच्या आईिे. त्यािंा स्वयंपाक माझ्यापेक्षा सरस 
असे. एक हदवस ठाकुर व हृदय जेवायला बसले िोिे. जाऊबाईंिा स्वयपंाक िाखून िो खरोखरीच्या 
सुर्रणीने केलाय अशी ठाकुरानंी भलामण केली व जाऊबाईनंा कुशल वैद्यािी उपमा हदली. नंिर मी 
केले्या वस्िंूिी िव घेऊन ठाकुर म्िणाले—‘आहण िे बनहवणारी शुद्ध वैदू!’ यावर हृदय म्िणाला—
‘असेलिी. पण वैदू लारे्ल िेव्िा िजर िोिो आहण अंर् रर्डायला साहंर्िले िर त्यालािी त्यािी ियारी. 
बोलवायिीि खोटी की आलाि. उलट वैद्यराज म्िणजे भलिेि मिार्डे, आहण जरूर िेव्िा भेटिील 
असेिी नािी. म्िणून लोक वैदूलाि पहि्याने बोलाविाि. अशाि हमत्रािा आसरा बरा.’ ठाकुरानंी िसून 
हृदयिे म्िणणे मान्य केले.” 

 
सारदादेवींना पुढे आध्यास्त्मक रु्रूिी भहूमका घ्यावी लार्णार आिे िे परमिंसदेव जाणनू िोिे. 

यास्िव त्यानंी त्याचं्या मनावर संसारािी असारिा, िसेि जर्ािील दुःखे व पीडा यािें स्पष्ट हित्र उमटवनू 
ठेवले. क्षणभरुं्र अशा सवज र्ोष्टींहवषयी वैराग्य अंर्ी बाणले पाहिजे आहण अनादी अनंि परमेश्वर िाि एक 
हनत्य व सत्य, अशी जाणीव ठेवनू त्यािीि एकहनष्ठ भक्िी करिा आली पाहिजे िी हशकवण त्यानंी 
सारदेच्या मनाि कायमिी ठसहवली. एकदा िे म्िणाले—“को्ह्याकुत्र्यासंारख्या हपलावळी जन्मास 
घालण्याि काय िात्पयज आिे? मोठ्या पे्रमाने िुम्िी सरं्ोपन केले िी बिीण िुम्िालंा अंिरली. हिच्या 
मृत्यूमुळे िुमच्या आईवहडलानंा केवढे दुःख िाले िे िुम्िी डोळ्यानंी पाहिले. या जर्ाि नुसिे जर्णेि 
हकिी िापदायक! त्यासाठी एवढे सायास कशाला करायिे! िस्या फंदाि न पडलाि िर आज आिाि 
िशाि देवीरूपाने सदैव रािाल.” रामकृष्ट्णािंा असा मरणािाि जप सिि ऐकून एक हदवस लाजि 
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लाजि सारदा िळूि म्िणाली—“सर्ळीि कुठे मरिाि?” स्त्रीमात्राच्या हठकाणी वसि असलेली 
मािृत्वािी ओढ कदाहिि सारदेला अंिःकरणािून जाणवली असेल. िो प्रश्न ऐकिाि इिर स्त्रीवृदंाला 
रामकृष्ट्ण म्िणाले—“िे पािाना आिा! नार्ाच्या शपेटीवर पाय पडला म्िणायिा! िरे राम राम! हकिीदा मी 
स्विःशी म्िणालो असेन—अर्दी साधाभोळा जीव आिे िा! जर्ाबद्दल हिला कािीएक ठाऊक नािी! पण 
हिने मनाि काय काय दडवनू ठेवले आिे पिा िरी! ऐकलेि ना िुम्िी सवांनी िी काय म्िणाली िे? 
म्िणाली—‘सर्ळीि कुठे मरिाि?’” सारदेने हिथून पाय काढला 

 
आपणाकडून कधी सारदेिे मन दुखावलेसे लक्षाि आले की लरे्ि रामकृष्ट्ण त्यािा उिारा करीि. 

एकदा जवळच्याि खेड्ाि कसले एक धार्ममक नाटक िोिे िे पािायला जायिे सारदा व इिर बायकाचं्या 
मनाि िोिे, पण परमिंसदेव मुळीि परवानर्ी देईनाि. िे म्िणाले—“मीि पािून येिो हन पुन्िा सर्ळे 
म्िणून दाखविो.” सारदेला वाईट वाटले. नाटक पािून परि्यावर रामकृष्ट्णानंी िे सर्ळे साहंभनय 
साग्रसंर्ीि म्िणून दाखहवले. त्यानंा र्ोड र्ळ्यािी देणर्ी िोिी व त्यािंी स्मरणशक्िी जबरदस्ि िोिी. 
हशवाय िे अहभनय उत्तम करीि. बायकािंी हनराशा नािीशी िाली. हवशषे म्िणजे रामकृष्ट्णाचं्या नकलावंर 
सर्ळ्याजणी बिेद्द खूष िा्या. 
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दनिणेश्वरास पनहली भेट 
 
रामकृष्ट्र्ण दहक्षणेश्वरास परिले व सारदा जयरामबाटीस मािेरी आली िी पार बदलून. 

रामकृष्ट्णासंारख्या संिश्रेष्ठच्या समार्मामुळे हििी वार्णूक, िालिलणकू, फार काय सारे जीवनाि 
बदलून रे्ले िोिे. सारदा अहधकि हधम्मी व हविारविं िाली िोिी, अंिमुजख बनली िोिी, उरलासुरला 
स्वाथजिी र्ळून पडला िोिा. इिराचं्या मात्र िे सवज िेव्िा फारसे लक्षाि आले नािी. आप्याला आिा 
कािीि कमी राहिले नािी अशी हििी भावना िोऊन रे्ली. त्यामुळे दुसऱ्याचं्या दुःखाि व संकटाि िी 
सिभार्ी िोऊ लार्ली, कारुण्यािी जणू मिूीि बनून रे्ली. बाह्यिः मात्र मािेरच्या माणसाचं्या बरोबरीने 
हििे पूवीिेि रुळलेले धोपट जीवन पनु्िा िालू िाले. 

 
अशा िऱ्िेने सारदेिी पुरिी िार वष ेमािेरी लोटली. या काळाि सािहजकि हिला रामकृष्ट्णािंी 

िुरिुर लार्ून राहिली िोिी. हृदयाि एक कामयमिी व्यथा पण असे परंिु हििे नाव ठाऊक नव्ििे. िी 
जर्ि िोिी िी केवळ कामारपुकुराि अनुभवले्या हदव्य आनंदाच्या स्मृिींवर. कधीकधी िी स्विःशीि 
म्िणे—“हनरोप घेण्याच्या वळेेला िे माझ्याशी फार पे्रमळपणाने िर वार्ले, मर् मला हवसरिील कसे? 
मला बोलावनू घेण्यािा समय केव्िा िे त्यांिे त्यानंाि कळे. त्या मंर्ल क्षणािी मी धीराने वाट पािाि 
रािायिे.” पण मध्यंिरी जयरामबाटीि बािमी पसरली की, दहक्षणेश्वरी रामकृष्ट्णािंी पनु्िा उन्मादावस्था 
िोऊन त्यानंा नेसत्या वस्त्रािी शुद्ध रािाि नािी, मुखी सदा केवळ िहरनामािा र्जर. पण लोकानंा असले िे 
‘देवालार्ी हपसे’ म्िणजे साधेसुधे वडेि वाटले. अस्या वािा र्ावी पोि्यावर कुटाळखोरीपुढे भकूििान 
हवसरणाऱ्या र्ावाि्या बायकािें फावले. सारदेकडे मुद्दाम बोट दाखवनू ‘वडे्ािी बायको’ म्िणून हिला 
हिणवीि. लटका कळवळा आणनू म्िणि—“कशी बाई श्यामासुंदरीने पोटिी पोर वडे्ाच्या र्ळ्याला 
बाधंली!” घरािदेखील हित्ताला स्वस्थिा नसे. प्रत्यक्ष श्यामासुंदरींच्या मनाला जावयािे वैराग्य पीडा देऊ 
लार्ले. मुलीच्या समोर त्यादेखील आिा म्िणू लार््या—“वडे्ाच्या पदराि बाधंली म्िणजे मी माझ्या 
पोरीला िािीपायी बाधूंन जणू डोिाि ढकलली!” सारदेच्या मनाला असली बोलणी काट्यासारखी कवधि. 
िी माणसानंा शक्यिोवर टाळून अिोरात्र घरकामाि स्विःला रंु्िवनू ठेव ूलार्ली. पण ‘भानुआत्या’ म्िणून 
एक र्ावआत्या िोिी हिने सारदेला धीर हदला. माणसाचं्या अंिरंर्ाि डोकाव ू शकणाऱ्या या स्त्रीला 
रामकृष्ट्णािें सत्यस्वरूप थोडेफार उमर्ले असाव.े कारण िी एकदा श्यामासुंदरींना म्िनाली—“िुिे जावई 
साक्षाि हशव आिेि व कृष्ट्णिी आिेि. आज िे िुला कळणार नािी, पण पुढे कळेल. मािा बोल लक्षाि 
ठेव.” पहिकनदेने दुखावली की सारदा भानुमावशीकडे जाऊन बसे. पण घरकामाि र्ढून जाणे िाि हििा 
खरा हवरंरु्ळा. या कठीण दुःखसमयाहवषयी सारदादेवी पुढे केव्िा सारं्ि—“माणसाने सदा कामाि र्ढून 
रािाव.े अशाने, शरीर व मन दोन्िी धड राििाि. लिानपणी हन मोठी िा्यावरिी जयरामबाटीस मी 
अिोरात्र कामाि असे. मोठी िोि आ्ये िेव्िा िर दुसऱ्याचं्या उंबरठ्याि पाऊल टाकीि नसे. कारण 
पाऊल टाकिाि ‘श्यामािी पोर, वडे्ािी नवरी’ अस्या बोलािंा भहडमार कानावंर येई. िो नको म्िणनू 
सर्ळ्यानंाि मी टाळीि असे.” पण लोकािंा उपिास कमी िोण्यािी हिन्िे हदसेनाि. सरिेशवेटी आपण 
दहक्षणेश्वरास जाऊन प्रत्यक्षि काय आिे िे पािण्यािा सारदेने हनिय केला. सवजसाधारण किदू िरुण 
मुलीसारखी सारदेलािी आप्या हपत्यासमोर अशी र्ोष्ट काढायिी लाज वाटून हिने एका महैत्रणीमाफज ि 
आपला हनिय हपत्याच्या कानावंर घािला. वहडलानंी स्विःि मुलीबरोबर यायिे कबलू केले. 

 
िशी संधी पुढे लवकरि आली. एका हवशषे मुिूिावर र्ंर्ास्नानािे पणु्य संपादण्यासाठी 

आसपासच्या कािी बायका कलकत्त्याकडे साठ मलैाचं्या पदयाते्रस हनघा्या िोत्या त्यानंा सारदा व हििे 
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वडील जाऊन हमळाले. प्रवासास सुरुवाि २५ मािज १८७२ ला िाली. पहिले दोन-िीन हदवस अर्दी 
आनंदाि रे्ले. भािािी शिेे, मोकळी कुरणे, वृक्षाचं्या दाट िायेि हवसावलेली खेडी, पाखरािंी हकलबील, 
कमळानंी फुललेली िळी, अशा खेडवळ पण अपहरहिि प्रदेशािून िालिाना सारदेच्या मनाला कािीशी 
शािंी लाभली. परंिु िालून िालून हििे शरीरबळ संपले. र्ावाि नेिमीि मलेहरयािे ठाणे, त्यामुळे 
सारदेिी प्रकृिी नाजूकि राहिली िोिी. प्रथम आपण थक्यािी र्धंवािा हिने वहडलानंा लार्ू हदली 
नािी, पण शवेटी हिला सडकून िाप भरला. बापलेकींना धमजशाळेिा आश्रय घ्यावा लार्ला. आिा 
पहिदेवािंी र्ाठ िरी पडिे की नािी यािी सारदेला काळजी वाटू लार्ली. 

 
शरीरमनाच्या अशा िीव्र िापानंी िी हवव्िळि असिाना एक अिीव सुंदर बाई आि येऊन जवळ 

बस्यािे हिला हदसले. हििी वणज मात्र प्रत्यक्ष कालीमािेसारखा काळा कुळकुळीि िोिा. नाजूक िािानंी 
िी सारदेला थोपटू लार्ली. िसा हििा िाप रोमारोमािूंन हनिरून जायला लार्ाला. 

अहिथीला सारदेने हविारले—“आपण कुढून आला?” 
अहिथी—“दहक्षणेश्वरिून.” 
फारि आियज वाटून सारदेने म्िटले—“खरेि का? मी दहक्षणेश्वरलाि हनघा्ये िोत्ये. त्यानंा 

पािाव,े त्यािंी सेवाशुश्रूषा करावी एवढ्यासाठी. पण िेवढे मािे भाग्य आिे की नािी कुणास ठाऊक!” 
अहिथी—“असे नको म्िणूस. दहक्षणेश्वरास िू पोिणार हनहिि. िुला बरे वाटेल व त्यािे दशजन 

घडेल. मी िुझ्यासाठीि त्याला हिथे डाबंून ठेवले आिे.” 
सारदा—“खरे का? आपण कोण? आमच्या नात्यार्ोत्याि्या?” 
अहिथी—“मी बिीण िुिी.” 
सारदा—“खरे का? िरीि आपण आलाि.” 
 
अभ्यार्िेिी पावले लाबंच्या प्रवासामुळे धुळीने भर्यासारखी हदसली आहण पाय धुण्यासाठी यानंा 

कुणी पाणी कसे आणून हदले नािी यािा अिंबा सारदा दशजव ू लार्ली. पण अहिथीने आपण आिाि 
हनघणार असे म्िटले आहण लरे्ि िी अदृश्य िाली. प्रत्यक्ष कालीमािेने सारदेला दशजन हदले िोिे िे अर्दी 
उघड आिे. 

 
थोड्ाि वळेाि सारदेला र्ाढ िोप लार्ली. दुसऱ्या हदवशी िाप अहजबाि िट्यािे हदसून आले, 

पूवजवि िाजेिवाने वाटू लार्ले आहण िाले्या दृष्टाव्यामुळे प्रवासािा पहिला उत्साि परि आला. 
अनोळखी हठकाणी जास्ि हदवस िळ देणे बरे नव्िे असे वाटून हिच्या वहडलानंी मुक्काम िलहवण्यािी र्ोष्ट 
काढली व सारदा लरे्ि कबूल िाली. थोडेसे िालून रे््यावर एक पालखीिी भेटली. मार्ाि हिला 
आणखी एकदा िाप भरला. पण िो माफक, वहडलाचं्या ध्यानी सारदेने येऊ हदला नािी. शवेटी प्रवास 
संपला, इस्च्िि स्थळ आले. अखेरिा टप्पा र्ंरे्वरून नावनेे िाला. 

 
सवज मंडळी दहक्षणेश्वरास पोिली िेव्िा रात्रीिे नऊ वाजले िोिे. सारदा नाविूेन उिरत्ये िोि 

र्ंरे्वरील देवडीवरून रामकृष्ट्णािें हृदयला म्िटलेले पढुील शब्लद हिच्या कानी आले—“आज पहि्यानेि 
इथे येि आिे. घडी शुभ असो म्िणजे िाले.” परमिंसदेवािें िे पहिलेि शब्लद ममिेने ओथंबलेले, िे कानी 
पडिाि सरळ पहिदेवाचं्या दालनाि जाण्यािा सारदेला धीर आला. बरोबरच्या बायका आपाप्या 
हठकाणावर रे््या. 
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सारदेला पाििाि रामकृष्ट्ण म्िणाले—“िुम्िी येऊन पोिलाि [“ठाकुरानंी आपणास कधीिी ‘िुइ’ 
[म्िणजे िू] असे संबोधले नािी” असे सारदादेवी म्िणा्यािे पुढे येणारि आिे. त्यास अनुसरून 
रामकृष्ट्णाचं्या िोंडी सारदादेवींबद्दल ‘िुम्िी’ िा प्रयोर् या भाषािंराि केला आिे.—भा.] िर एकदाच्या. 
फार बरे वाटले मला.” कोणाला िरी त्यानंी जहमनीवर िटई टाकायला साहंर्िले व िीवर बसून दोघाचं्या 
र्प्पार्ोष्टी सुरू िा्या. वाटेि िाप आ्यािे ऐक्यावर रामकृष्ट्णानंी काळजी व्यक्ि केली. सारदेिा 
औषधोपिार व सुखसोयी याबंद्दल किहिि िोऊन रामकृष्ट्ण एकसारखे म्िणि िोिे—“िुम्िी यायला फार 
उशीर केलाि. नीट िुमिी उठबस करायला मािा मथुर [िे धहनक र्ृिस्थ दहक्षणेश्वरच्या कालीमहंदरािी 
देखरेख करीि. रामकृष्ट्णावंर त्यािंी परम श्रद्धा िोिी व त्याचं्या वैयस्क्िक सुखसोयींकडे िे पािाि असि. 
थोड्ाि महिन्यापूंवी त्यािंा मृत्यू िाला िोिा.] आिा नािी. िो नािी म्िणजे मािा उजवा िािि रे्ला.” 
“सासूबाई नौबिखान्याि [नौबिखाना म्िणजे अथाि देवीच्या िौघड्ािी देवडीवजा िोटी इमारि. िी 
परमिंसदेव रािाि त्याच्या उत्तरेस िोिी. दहक्षणेसिी अशीि एक इमारि िोिी.] असिाि हिकडे मी 
जात्ये” असे सारदा म्िणिाि रामकृष्ट्ण म्िणाले—“िे िे, िुम्िी इथेि रिा. हिथे रे्लाि िर वैद्यबुवािंी 
र्ैरसोय िोईल हन िुमिी नाडीपरीक्षा नीट िोणार नािी.” परमिंसदेवाचं्या दालनाि सारदेसाठी हनराळे 
अंथरूण िाले आहण बरोबरच्या बायकापंैकी एकीने हिथे हनजाव े असे ठरले. जेवणािी वळे टळली 
अस्यामुळे हृदयने फराळासाठी पोह्यांिे एक टोपलेि पािुण्याचं्या स्वाधीन केले. दुसऱ्या हदवशी वैद्यबुवा 
आले, औषधपाणी सुरू िाले व िीन-िार हदवसािं सारदा खडखडीि बरी िाली. मर् सासूबाईंजवळ 
असाव ेम्िणनू सारदा नौबिखान्याि रािावयास रे्ली. 

 
सासरच्या माणसाहंवषयी पे्रमादरािी भावना सारदेच्या मनािून कधीि ओसरली नािी. त्यािें 

सासरे फार पूवीि हनविजले िोिे. त्याचं्याहवषयी सारदादेवी एकदा मोठ्या अहभमानाने म्िणा्या—“िे मिा 
िेजस्वी ब्राह्मण िोिे. िाडािे कमजठ, ब्राह्मणाहशवाय कोणाकडून कािीएक घेि नसि आहण घरच्या 
कोणाला घेऊ देि नसि. कोणा खेडुिाने शाकभाजी हदली िर सासूबाई िी हशजवनू देवाला नैवदे्य 
दाखवीि, पण मामंजी अशाने रार्ास येि. ईश्वरािे ठायी त्यािंी अनन्य भक्िी असे. त्यामुळेि िर त्याचं्या 
पोटी साक्षाि भर्विंानंी [अथाि परमिंसदेवानंी] जन्म घेिला.” पे्रमळ स्वभावाच्या सारदेिी आप्या 
सासूवरिी मोठी माया असे. त्याचं्याकडून सारदेला सासरच्या अनेक सुखदुःखाच्या र्ोष्टी कळून आ्या. 
हिथला कमजठपणा िारं्ला ध्यानाि आ्यामुळे सारदादेवींच्या िोंडून पुढील आियोमर्ार एकदा बािेर 
पडले िोिे—“अशा कुटंुबाि जन्म घेऊन देखील ठाकुर शवेटी एका कोळ्याच्या महंदरािे भटजी िाले!” 
[राणी राशमणी व हििे जावई मथुरबाबू िे कोळी जािीिे अस्यामुळे किदु समाजाि खालच्या वर्ािे समजले जाि. ब्राह्मण उच्च कोटीिले, िे 
खालच्या जािीि्या कोणािीिी िेव्िा नोकरी करीि नसि.] 

 
रामकृष्ट्णानंा प्रत्यक्ष पािािाि त्याचं्या वडेेपणािी र्ावाि पसरलेली अफवा अर्दी खोटी अशी 

सारदेिी खात्री िाली. त्या अफवामुंळे हिच्या मनावर जी कािी सावट पूवी आली िोिी िी या प्रथम 
भेटीिि हवरून रे्ली. िे पूवीसारखेि, ककबिुना काकणभर सरस पे्रमळ, दयाद्रज व िळुमाळ आिेि असे 
सारदेच्या अनुभवास आले. लवकरि आपली इथली कामे कोणिी िे हिच्या लक्षाि येऊन पिी आहण सासू 
याचं्या सेविे िी दंर् िाली. जावयािा समजूिदारपणा डोळ्यानंी पाहि्यावर इथे आप्या कन्येला सुखि 
लाभेल यािी खात्री पटून सारदेिे वडील मोठ्या समाधानाने जयरामबाटीस परिले. 

 
यानंिर रामकृष्ट्णानंी स्विःिी एक हवलक्षण परीक्षा आपली आपणि घेण्यािे ठरहवले. िी म्िणजे 

स्विःस लाभलेसे वाटणारे आत्मज्ञान खरे की खोटे, सखोल की वरवरिे, यािी कसोटी स्विःस 
लावायिी. त्याबरोबरि सारदेिा अिंबाह्य हवकास घडवनू आणणे िा कामारपकुुरास आरंभलेला कायजक्रम 
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आिा येथे िडीस न्यावयािा असे त्यानंी ठरहवले. िे दहक्षणेश्वरास आप्याि साधनेसाठी येऊन िीिि 
हनमग्न राहि्यामुळे अथािि त्या कायजक्रमाि खंड पडला िोिा. संन्यास मार्ािील त्यािें रु्रु िोिापुरी 
यानंा या हशष्ट्यािे लग्न िालेले आिे असे कळ्यावर त्यानंी त्याला बजावले िोिे की “पुरुष व नारी या 
दोघाचं्यािी ठायी एकि हवश्वात्मा भरून आिे अशी ज्यािंी दृष्टी िाली िोि ब्रह्मसाक्षात्काराला अहधकारी 
िोऊ शकिो. स्त्री-पुरुष िा भेद पािणारा साधक िोऊ शकेल, पण ब्रह्मसाक्षात्कारापासून िो दूरि 
रािणार.” िोिापुरी असेिी म्िणाले िोिे की “रामकृष्ट्णासंारख्या आत्मज्ञानावर स्स्थरावले्या द्रष्ट्ट्या 
पुरुषाला धमजपत्नीबद्दलिे पिीिे किजव्य स्विःच्या आध्यास्त्मक जीवनाला धक्का न लाविा पार पाडणे शक्य 
आिे.” ह्या रु्रूपदेशास अनुसरून रृ्िस्थाश्रमािी सासंाहरक किजव्ये कशी पार पाडावी िे रामकृष्ट्ण सारदेला 
हशकव ू लार्ले. उदािरणाथज, प्रवासासारख्या व्यविारी बाबिीि त्यानंी साहंर्िले की पडावाि, बोटीि, 
अर्र आर्र्ाडीच्या डब्लयाि आपणि इिराचं्या अर्ोदर हशरण्यािा पहरपाठ ठेवावा म्िणजे िारं्ली जार्ा 
हमळहविा येिे; उलट उिरिाना अर्दी शवेटी उिराव ेम्िणजे सामानहबमान कािी राहिले नािी ना, अशी 
दक्षिा घेिा येिे. हनत्य वापरायच्या वस्िू घराि कोणत्या कुठे ठेवायच्या यािा अर्ोदरपासून हविार केलेला 
िवा. जास्ि वळेा लार्ि असिील त्या िािाशी, बाकी सर्ळ्या जरा लाबं िािावर ठेवाव्या. वस्िू हजथून 
घेिली हिथेि नेमकी परि ठेवावी म्िणजे अंधाराििी लारे्ल िेव्िा िािास येिे. हदव्याच्या वािी कशा 
वळाव्या, शाकभाज्या कशा हशजवाव्या, हवडा कसा करावा, येथपयंि त्याचं्या व्याविाहरक हशकवणुकीिी 
मजल रे्ली. देशकाल पहरस्स्थिीनुरूप आहण ज्याशंी वार्ायिे त्याचं्या स्वभावभेदानुरूप माणसाने वार्ले 
पाहिजे िा धडा त्यानंी सारदेच्या मनावर सिि कबबहवला. कोणािेिी मन दुखव ूनये अशी हशकवण हदली. 
“लंर्डा माणूस हदस्यास ‘िू लंर्डा कसा िालास’ असे सरळ त्याला कधी हविारू नये. फार िर ‘िू असा 
का बरे िालिोस?’ असे हविाराव.े” सवजत्राबंद्दल मतै्रीिी भावना ठेवण्यावर त्यानंी हवशषे भर हदला. एकदा 
सारदा कामारपकुुराकडे हनघाली असिा िे म्िणाले—“शजेाऱ्याशंी र्ोडीरु्लाबीने वार्ि जा. कोणीिी 
आजारी पड्यास त्याच्या िब्लयेिीिी वारंवार िौकशी करावी.” बऱ्याि वषानंिरिी र्ोष्ट—रामकृष्ट्णािें एक 
र्ृिस्थाश्रमी भक्ि बलराम बसू यािंी पत्नी कलकत्त्यास आजारी असिा परमिंसदेवानंी सारदेस हिला 
भेटून येण्यास साहंर्िले. शिराच्या रस्त्यािून िालण्याहफरण्यािी सारदेला सवय नव्ििी. आहण वािन िर 
कोणिेि नव्ििे. यामुळे हिने कसे जायिे म्िणून हविारले. रामकृष्ट्णानंी िडक साहंर्िले— “िालि जाव.े 
माझ्या बलरामािी स्त्री कदाहिि दर्ावलेदेखील. अशा वळेी िुम्िी हिला भेटायिे नािी? पायीि जा.” 

 
रामकृष्ट्णानंी सारदेला ध्यान-प्राथजना, समाधी व ब्रह्म यािंीबद्दल हशकवण हदली. माणसािा जन्म 

केवळ ईश्वरसाक्षात्कारासाठीि आिे िे हिच्या मनावर कबबहवण्यािी एकिी सधंी िे वाया घालवीि नसि. 
पण अध्यात्मािे नुसिे धडे देण्यावर िे थाबंले नािीि. िे धडे हर्रहवले जािािेि यािी िे पुरिी दक्षिा घेि. 
एकदा सारदेने देवाहवषयी हविारले िेव्िा रामकृष्ट्ण म्िणाले—“िंद्र िा जसा सर्ळ्या मुलािंा ‘मामा’, 
िसाि ईश्वर िा प्रत्येकाच्या अर्दी स्विःच्या मालकीिा. त्याला िाक मारण्यािा अहधकार प्रत्येकाला आिे. 
जो कोणी त्यािी प्राथजना करील त्यावर त्याच्या दशजनािा अनुग्रि िोणारि िोणार. िुम्िीदेखील त्यािी 
प्राथजना करा, म्िणजे िुम्िालंािी िो हदसेल.” 

 
सारदेिी आध्यास्त्मक उत्कंठा रामकृष्ट्ण पुष्ट्कळदा कसास लावीि. नौबिखान्याि सारदेिा सर्ळा 

हदवस जाई पण िोपण्याच्या वळेी परमिंसाचं्या दालनाि िी परि येई. एकदा रात्रीच्या वळेी िी एकटीि 
आिे असे पािून त्यानंी हविारले—“मला संसारमार्ाि ओढण्यासाठी का िुम्िी इथे आला आिाि?” एक 
क्षणभरदेखील हद्वधा न करिा सारदा म्िणाली—“मुळीि नािी. मी कशाला ओढू आप्याला संसाराि? मी 
आ्ये िी िुमिे साध्य िुम्िी र्ाठण्याि मािी मदि व्िावी म्िणून.” सारदेनेिी एकदा पिीिे पाय िुरिा 
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िुरिा हविारले—“माझ्याबद्दल आपली कोणिी भावना आिे?” यावर रामकृष्ट्ण म्िणाले—“मंहदरािून 
हजिी पूजा िोिे त्या हवश्वजननीबद्दल आिे िीि आहण (स्विःकडे बोट करून) या देिाला हजने जन्म हदला 
व आिा हजिे नौबिखान्याि वास्िव्य आिे िीि माउली इथे मािे पाय िुरिे आिे. खरोखरि मी िुम्िालंा 
त्या आनंदमयी हवश्वजननीिी देिधाहरणी मूिी मानिो.” 

 
िरी पण स्विःिी आत्मकैहनष्ठा पूणजिेस पोिली आिे ककवा नािी यािा पडिाळा पािण्यासाठी 

रामकृष्ट्णानंी सारदेला आप्याि अंथरुणावर िोपण्यास साहंर्िले. हकत्येकदा िे रात्र रात्र समाधीि 
असि. देिािी शुद्ध नसे. पण एका रात्री सिेिन अवस्थेि त्यानंी शजेारी िोपले्या आप्या िरुण 
पत्नीच्या देिाकडे पािाि स्विःशीि म्िटले—“िे मना, समोर िा जो एक स्त्री-देि आिे िसला देि 
माणसानंा अत्यंि लोभनीय वाटि असिो, त्यािा उपभोर् घेण्यास िे फारि आिुर असिाि. पण एकदा का 
त्यािे आकलर्न घेिले की माणूस संसाराच्या खोड्ाि पडिो, आहण ईश्वरसाक्षात्कारास मुकिो. रे मना, 
आिा ढोंर् करू नकोस. अंिःकरणाि जे वाटि नसेल िे बाह्यात्कारी बोलू नकोस. खरोखर िुला काय िव े
िे सारं् मला. बोल, िुला िा देि िवा की ईश्वर िवा? देिि िवा असेल िर िुझ्या समोरि आिे, त्यािा 
स्वीकार कर.” असे अंिर-ईक्षण करीि करीिि त्यानंी सारदेला स्पशज करण्यासाठी िाि पुढे केला परंिु िो 
िािि संकोिनू बोल बोलिा त्यािंी समाधी लार्ली, िी त्या रात्रभर उिरली नािी. दुसऱ्या हदवशीिी 
इिरानंी पनु्िापनु्िा प्रयत्न के्यावरि िी उिरली. 

 
पुरे आठ महिने रामकृष्ट्ण व सारदा िी दोघे रात्री एकत्र असि. पिीसारखी सारदेिीिी हित्तवृत्ती 

एका उच्च स्िरावर वावरि असे. शरीरोपभोर्ािी यस्त्कंहिििी इच्िा त्याचं्यामध्ये प्रादुभूजि िाली नािी. 
पत्नीच्या जन्मजाि अंिःपाहवत्र्याबद्दल बोलिाना यानंिर हकत्येक हदवसानंी रामकृष्ट्ण आप्या हशष्ट्यानंा 
म्िणाले—“िी जर अर्दी पूणजिया शुद्ध नसिी, स्विःस हवसरून देिधमािा िक्क माझ्याकडे मार्िी िर 
मािािी संयम सुटून दैहिक पािळीवर मलािी याव ेलार्िेि ना? कुणी सारं्ाव!े लग्नानंिर मी जर्न्मािेिी 
काकुळिीने करुणा नायनाट करून टाक.’ माझ्या प्राथजनेला अर्दी पुरिी साद हमळाली आिे िे 
हिच्याबरोबर राििा राििा मला कळून िुकले." 

 
हकत्येक वषांनंिर रामकृष्ट्णाचं्या कािी टीकाकारानंी त्यावंर सारदेला एखाद्या कुमारीिे अर्र 

हवधविेे आयुष्ट्य कंठायला लाव्यािा आरोप केला िोिा. पािात्याचं्या धिीवर हनघाले्या ब्राह्म समाज या 
धार्ममक िळवळीिे एक अनुयायी एकदा मकॅ्स मुल्लर याचं्या समोर अशीि टीका करीि असिा मकॅ्स मुल्लर 
त्यानंा म्िणाले—“िे काय बोलिा िुम्िी? रामकृष्ट्णाहंवरुद्ध त्याचं्या पत्नीने असेल कािी र्ाऱ्िाणे कधी 
उच्चारले िोिे का?” या सबंंधाि रोम ँ रोलाँ हलहििाि—“रामकृष्ट्णानंा हकत्येकदा, कधी अर्दी अहशष्ट 
भाषेि असा दोष हदला जािो की त्यानंी सारदेिा बळी हदला. पण स्विः सारदादेवींनी असले अवाक्षरिी 
कधी काढले नािी. जो जो म्िणून सारदादेवींच्या पहरसराि आला त्या प्रत्येकावर शािंी आहण प्रसन्निा 
यािंाि त्यानंी वषाव केला. आप्या पत्नीच्या संमिीनेि रामकृष्ट्णानंी आप्याला इष्ट असलेला मार्ज 
िोखाळला. सारदादेवींनी अत्यंि उदार बुद्धीने पत्नीच्या रास्ि िक्कावर पाणी सोडले आहण पिीच्या व्रिाला 
त्या प्रोत्सािन देि रे््या.” 
  



 अनुक्रमणिका 

नदव्यत्वाचा आनवभाव 
 
सारदेच्या जन्मजाि हदव्यत्वािा संपूणज आहवष्ट्कार घडवनू आणण्यास रामकृष्ट्ण फार उत्सुक िोिे. 

पुनःपुन्िा परीक्षा के्यानंिर हिच्यािील हनष्ट्कलंक पाहवत्र्यािी त्यानंा खात्री पटली आहण आपणािील दैवी 
भावािी ओळख करून घेण्यािी आिा हििी स्विःिी हसद्धिा िाली आिे.असा त्यानंा हवश्वास वाटू 
लार्ला. पुढे हदले्या घटनेने िे िर साध्य िालेि, पण हशवाय या घटनेमुळे त्यानंा स्विःिे पत्नीबरोबरिे 
आध्यास्त्मक नािे कळून आले आहण भहवष्ट्य काळी हिला कोणिी कामहर्री उरकायिी आिे यािी त्यानंा 
अटकळ िाली. 

 
१८७२ सालच्या जून महिन्यािील पािवी िारीख. सारदा त्या वळेी १८ वषांिी िोिी व रामकृष्ट्ण 

३६ वषांिे. जर्न्मािेच्या एका हवहशष्ट पूजनािा, ‘षोडशी पूजे’िा मंर्ल हदन. या हदवशीच्या षोडशी पूजेिे 
[षोडश-वषीय कुमाहरकेच्या नवसौंदयाने नटले्या स्वरूपाि जर्न्मािेच्या ‘षोडशी’ नावाच्या अविारािी पूजा.] एक हवशषे आयोजन 
परमिंसदेवानंी केले िोिे. हिकडे कालीमािेच्या मंहदराि देवीिी साग्रसंर्ीि सावजजहनक पूजा मोठ्या 
थाटामाटाि सुरू िाली, त्याि वळेी रामकृष्ट्णानंी आप्या दालनाि एका खाजर्ी समारंभास सुरुवाि 
केली. फुले, बेलपते्र, नैवदे्य, व इिर साहित्य ियार िोिे, देवीमूिीिे आसन यथोहिि हसद्ध केले िोिे. 
पूजेच्या वळेी इथे िजर असण्यास सारदेला रामकृष्ट्णानंी सारं्ून ठेवले िोिे. पूजेस रात्री नऊ वाजिा आरंभ 
िाला. सुरुवािीिे हवधी उरक्यावर परमिंसदेवानंी सारदेला देवीमूिीच्या जार्ी बसावयास खुणेने 
साहंर्िले. देवीभाव कािीसा संिारले्या अधजिेिन अवस्थेि मंत्रमुग्धाप्रमाणे सारदेने पहिदेवाचं्या 
सारं्ण्यानुसार केले. रामकृष्ट्णानंी पुढील प्राथजनेने देवीिे आवािन केले : 

“िे हिरकुमारी सवजशस्क्ि-समस्न्विे जर्न्मािे! साध्यहसद्धीिे दार उघड, हििे शरीर आहण मन 
हवशुद्ध करून घे, आहण सवांच्या क्याणासाठी हिच्यामध्ये प्रकट िो!” 

 
सारदेलाि मनोभाव े करून देवी मानून सापं्रदाहयक सवज उपिारानंी रामकृष्ट्णानंी षोडशीिी 

यथासारं् यथाहवहध पूजा केली. पूजाहवधीच्या सबंध वळेाि सारदेला स्विःिे फारसे भान नव्ििे. पूजाहवधी 
पािाि िर िोिी परंिु कोणिीिी िालिाल काय पण बोलण्यािीिी शक्िी हिच्याि या वळेी नव्ििी. 
थोड्ाि वळेाि रामकृष्ट्ण आहण सारदादेवी ह्या दोघािेंिी बाह्य जर्ािे भान िरपले. पूजक व पूज्य एका 
दैवी उत्तुंर् स्िरावर एकात्म िोऊन रे्ली. याप्रमाणे बराि काळ रे््यावर मध्यरात्रीनंिर रामकृष्ट्णानंा बाह्य 
जर्ािे थोडेसे भान िोऊ लार्ले. त्यावळेी त्यानंी सारदेमध्ये प्रकट िाले्या जर्न्मािेच्या िरणी आपली 
जपमाळ, आप्या दीघज िपःसाधनेिे फहलि, स्विःिे िोिे नव्ििे िे इिर आिंर-बाह्य सवजस्व, आहण पूणजिः 
आपणा स्विःस पढुील मंत्र म्िणि वािून टाकले : 

सवजमंर्लमारं््ये, हशव ेसवाथजसाहधके। 
शरण्ये त्र्यंबके [देवीिा िृिीय नेत्र कपाळावर दोन भवुयाचं्या मध्ये असून िो ज्ञानािे प्रिीक आिे.] र्ौहर, 

नारायहण नमोऽस्िु िे।। 
 
पूजेिी सारं्िा िाली. आडरस्त्यावरच्या एका खेडेर्ावाि जन्मून हिथेि वाढले्या एका हनरार्स 

कन्यकेला स्विःमध्ये एका नव्याि शक्िीिा प्रादुभाव जाणव ूलार्ला आहण हिच्या रूपाने हवश्वािील समस्ि 
नारीत्व पावन िाले. मनाि्या मनाि रामकृष्ट्णानंा वदंन करून नीरव सारदादेवींनी नौबिखान्यािी वाट 
धरली. 

 



 अनुक्रमणिका 

रामकृष्ट्णाचं्या दृष्टीने ह्या अनुष्ठानािा मोठा खोल अथज िोिा. येथे त्याचं्यािील कामवासनेिा हनःशषे 
िोम िाला, मानवदेिािील पशुत्व िेवढे नाश पावले, जडसृष्टीवर आत्मबलािा सपूंणज हवजय प्रस्थाहपि 
िाला. सामान्य जन हजकडे [अथाि स्वस्त्रीकडे] हदव्यत्वाच्या दशजनासाठी कदाहप वळणार नािीि हिथे 
रामकृष्ट्णानंा हदव्यत्वािा साक्षात्कार िाला. 

 
ह्या षोडशी पूजेकरवी रामकृष्ट्णानंी आप्या पत्नीला एका हवशषे पदवीवर नेऊन बसहवले. 

जर्ाच्या आध्यास्त्मक इहििासाि अशी घटना क्वहििि कधी काळी घडली असेल. बौद्धधमज, किदुधमज, 
रोमन कॅथहलक पंथ यासंारख्या उच्च धमजप्रणालींमध्ये संन्यासमार्ावर हवशषे भर हदलेला आिे. 
ईश्वरसाधनेि हवशषे प्रर्िी िाली असेल अशानंा या िीनिी पंथािं अशी िाकीद असिे की कामवासना िी 
आध्यास्त्मक प्रर्िीच्या मार्ाि एक मोठी धोंड समजली पाहिजे. साधुसंिापंैकी पुष्ट्कळानंी एक िर लग्नि 
केले नािी, ककवा केले असलेि िरी पत्नीिा त्यार् केला. रामकृष्ट्णािें वैहशष्ट्ट्य असे की त्यािें लग्न 
िालेले असूनिी व आयुष्ट्याच्या अंहिम क्षणापयंि पत्नीस जवळ ठेवनूिी दोघापंकैी एकानेिी आप्या 
मनाला देिाच्या पािळीवर कधी उिरू हदले नािी. सारदादेवींच्या द्वारे रामकृष्ट्णानंी जर्ाला िी हशकवण 
देऊन ठेहवली आिे की, हनग्रिािे बळ असेल त्या प्रत्येक स्त्रीला आप्यािील दैवी संपदेिा आहवष्ट्कार 
घडवनू आणिा येईल व पुरुषवर्ाकडून आदराजंली प्राप्ि करून घेिा येईल. 

 
सारदादेवींच्यािी दृष्टीने िा पूजाहवधी फार अथजपूणज ठरला. आधी त्या जन्मापासूनच्या शुद्ध. 

लिानपणी हनहशरं्धािी पाढंरीशुभ्र फुले दृष्टीस पडिाि त्या म्िणि—“परमेश्वरा, मािा स्वभाव या 
फुलासंारखा हनमजळ हन सुवाहसक िोऊ दे.” त्यािें जन्मजाि पाहवत्र्य कधीिी महलन िाले नािी. 
पूजाहवधीच्या अिंी रामकृष्ट्णानंी आपले आध्यास्त्मक साधन व आप्या िपस्येिी फळे त्याचं्या िरणी वािून 
त्यानंा आपली जीवनािील खरोखरीिी अधांर्ी, सवज दृष्टीने आप्या बरोबरीिी करून घेिली. एवढेि नव्िे 
िर त्यानंा स्विःच्या आत्मिेजािी पुरेपूर भार्ीदारीण करून ठेवली. साधुसिंानंा जी िपस्या करावी लार्िे 
िसली िपस्या स्विः न करिािी सारदादेवींना आध्यास्त्मक मार्जदशजकािे अत्यंि श्रषे्ठ पद प्राप्ि िाले, िे 
आपणासं पढेु हदसून येणार आिे. त्यानंी जी कािी व्रिे व आध्यास्त्मक साधने आिरली िी स्विःच्या 
साक्षात्कारासाठी नव्िेि िर इिर साधकाचं्या मार्जदशजनासाठी, अर्र दुबजळ मनाच्या हशष्ट्यानंा साह्य व्िाव े
म्िणून आिरली. षोडशी पूजेनंिर सारदादेवींच्या आणखी एका हशक्षणक्रमास सुरुवाि िाली—म्िणजे 
आपण आरंहभलेले कायज आप्या पिाि त्यानंीि िडीस न्यावयािे आिे यािी जाणीव सारदादेवींना करून 
देण्यास रामकृष्ट्णानंी येथून पढेु सुरुवाि केली. 

 
ह्या हवशषे पूजाहवधीनंिरिी सिा महिने सारदादेवी पूवीप्रमाणेि रात्रीच्या वळेी रामकृष्ट्णाचं्या 

दालनाि असि. पिीच्या सिवासापासून त्यानंा आनंद िोि असे िे िर िालेि. पण रामकृष्ट्णानंा हनरंिर 
येि रािणाऱ्या उन्मनी अवस्थेमुळे सारदादेवींना रात्ररात्र जार्रण िोई. पिीच्या अशा अवस्थेि काय 
करायिे असिे िे त्यानंा िेव्िा मािीि नव्ििे. पुढे त्या हदवसािंी आठवण करून त्या आप्या हशष्ट्यवृदंास 
म्िणि—“त्या काळाि्या त्याचं्या भावावस्थेिे वणजन करणे केवळ अशक्य आिे. ब्रह्मानंदाच्या अवस्थेि िे 
काय म्िणि िे मला कळि नसे. कधी िसि िर कधी रडि आहण कधी समाहधमग्न स्स्थिीि मिृासारखेि 
हनिळ रािाि. सर्ळी रात्र अशीि जाई. भीिीने मािे शरीर कापे आहण उजाडायिी मी वाट पािाि रािी. 
समाधीबद्दल मला िेव्िा फार थोडे कळि असे. एका रात्री बराि वळे त्यािंी समाधी उिरेिना. मी भ्या्ये 
आहण हृदयला बोलावणे धाडले. त्याने येऊन परमिंसदेवाचं्या कानाि देवीच्या नावािा जप िालहवला. 
त्यानंिरि परमिंसदेव िेिनावस्थेस परिले. त्या घटनेनंिर त्यानंी मला कािी मंत्र हशकहवले आहण 
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समाधीच्या हनरहनराळ्या अवस्थािं त्यािंा कसा उपयोर् करायिा िेिी साहंर्िले. याप्रमाणे मािी भीिी 
िळूिळू र्ळाली आहण त्यािंी समाधीिी मला उिरविा येऊ लार्ली पण समाधी केव्िा लारे्ल यािा नेम 
नसे, म्िणून मी रात्ररात्र जार्नू काढी. शवेटी मािी अडिण त्याचं्या ध्यानी आली व त्यानंी मला 
नौबिखान्याि िोपि जाण्यास साहंर्िले.” 

 
दहक्षणेश्वरी असिाना परमिंसदेव व त्याचं्या मािुःश्री यािंी सेवा िा एकि ध्यास सारदादेवींना 

असे. सासू एवढ्या वृद्ध व दुबजळ िा्या िोत्या की त्याचं्याने िालणे हफरणेिी िोि नसे. सािहजकि 
सुनेवरि त्या सवजस्वी अवलंबून िोत्या. त्या रािाि िी खोली नौबिखान्याच्या दुसऱ्या माळ्यावर िोिी व 
िळमज्यावर सारदादेवींिी खोली. म्िणजे सासूच्या िाकेवरून त्यानंा वारंवार हजन्यािंी िढउिर करावी 
लारे्. पिीबरोबर घालहवलेला प्रत्येक क्षण आध्यास्त्मकिेच्या दृष्टीने मोलािा िोिा. परमिंसदेवाचं्या 
आध्यास्त्मक िेजाने त्या केवळ हदपून जाि नसि िेि त्याचं्या आध्यास्त्मक र्भीरिेिे व पहरणिावस्थेिे 
र्मक आिे. 

 
दहक्षणेश्वरच्या या पहि्या भेटीि सारदादेवी हिथे एक वषज आठ महिने राहि्या. १८७३ च्या 

ऑक्टोबराि त्या कामारपुकुरला परि्या आहण जयरामबाटीिील आप्या नािलर्ानंािी भेटून आ्या. 
 
दहक्षणेश्वरी त्याचं्या आयुष्ट्यािी अजमासे दिा वष ेपिीसमविे रे्ली. एकदा दहक्षणेश्वरी त्या हकिी 

काळ राहि्या असे एका हशष्ट्याने त्यानंा हविारले त्यावर त्या म्िणा्या—“िशी बरीि राह्यले. हिथे 
पहि्याने आ्ये िेव्िा सोळा वषांिी [मािाजींिा जन्म हडसेंबर १८५३ िा व मािज १८७२ मध्ये त्या पहि्याने दहक्षणेश्वरी आ्या. 
अथाि िेव्िा त्यािें वय १८ वषांिे िोिे.] िोत्ये. नंिर आ्ये िी परमिंसदेवाचं्या हनयाणापयंि राह्यले. दर दोन-िीन 
वषांनी मी कामारपुकुर आहण जयरामबाटीस जाऊन येई.” सारदादेवी दहक्षणेश्वरािून कामारपुकुरास 
एकंदर आठ वळेा आ्या. शवेटिी भेट १८८५ च्या ऑक्टोबरमधली. त्या वळेी रामकृष्ट्ण ककज रोर्ाने 
आजारी पडले िोिे. प्रत्येक खेपेस त्या जयरामबाटीस भेट देऊन जाि िे सारं्णे नकोि. िा सवज काळ 
त्यािंी पहरणिावस्था िोिि िोिी. 

 
या काळाि मित्त्वाच्या हकत्येक घडामोडी िा्या. त्या कामारपुकुरला असिानाि त्यािें दीर 

रामेश्वर हदवरं्ि िाले. २६ मािज १८७४ ला त्यािें उदारधी वडील व हनष्ठाविं रामभक्ि रामिंद्र मुखजी िे 
हनजधामास रे्ले. हवधवा श्यामासुंदरीच्या कपाळी अठरा हवश्वे दाहरद्र्य आले, कारण पहिहनधनाबरोबर 
त्याचं्या उपाध्येहर्रीिे उत्पन्न बुडाले. सुदैवाने श्यामासुंदरींिी काठी मजबूि आहण मनःसामर्थयज मोठे. त्यानंी 
एका सुखवस्िू शजेाऱ्याकडे भाि भरडण्यािे काम पिकरले. पण त्यािे जे थोडे उत्पन्न येई त्यावर मुलािें 
संर्ोपन िोण्यासारखे नव्ििे. हिच्या मुलानंा पुढे हनरहनराळ्या नािलर्ाकंडे आसरा हमळाला. 

 
१८७४ च्या एहप्रलमध्ये दहक्षणेश्वरी परि्यावर थोड्ाि हदवसानंी सारदादेवी नौबिखान्याि 

कायमच्या रािू लार््या. रािण्यािी खोली फार लिान िोिी म्िणून शभं ुमहल्लक [िे रामकृष्ट्णािें एक र्ृिस्थाश्रमी 
भक्ि. िे त्याचं्या वैयस्क्िक र्रजा भार्वीि.] यानंी त्याचं्यासाठी मंहदरालर्िच्या बारे्ि एक प्रशस्ि घर बाधूंन हदले. 
याि त्या एका मोलकरणीसमविे रािाि. इथेि त्या परमिंसदेवािंा स्वयंपाक करीि आहण िाट वाढून 
त्याचं्या दालनाि घेऊन जाि. कधीकधी रामकृष्ट्ण इथे येऊन बसि. एक हदवस संध्याकाळच्या सुमारास िे 
आले हन धूमधार पाऊस सुरू िाला िो मध्यरात्रपयंि थाबंला नािी. सबंध रात्र त्यानंी हिथेि काढली. 
र्मिीने त्यानंी सारदादेवींना म्िटले—“कालीमािेिे पुजारी सबधं हदवस देवळाि्या कामाि खपून रात्रौ 
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आपआप्या कुटंुबाि घालहविाि. आजिी रात्र मािेिी िेि िाले की. [आरंभी रामकृष्ट्ण स्विःिी कािी काळ 
कालीमंहदरािे पजुारी िोिे.]” 

 
पण िे घर दमट िोिे. एक वषज याि राहि्यावर सारदादेवींना आमाशंाने घेरले. शभं ुमहल्लकानंी 

त्याचं्या औषधपाण्यािी व्यवस्था केली. १८७५ च्या सप्टेंबराि त्या जयरामबाटीस परि्या. येथे त्यानंा प्रथम 
ककहिि बरे वाटले, पण थोड्ाि हदवसािं रोर् उलट फारि बळावला आहण त्याचं्या हजवालाि धोका 
उत्पन्न िाला. त्याचं्या आजारािे ऐकिाि रामकृष्ट्ण फार उहद्वग्न िोऊन हृदयला म्िणाले—“काय िोणार 
आिे न कळे! जर्ाि नुसत्या अविरून त्या हनघूनि रे््या िर मानवदेि धारण करण्यािा त्यािंा उदे्दश 
कसा सफल व्िायिा?” सारदादेवी केवळ अस्स्थपजंर िोऊन रे््या. िळ्याि उमटले्या आप्या 
पडिायेकडे पािाि त्या एकदा स्विःशीि म्िणा्या—“काय पण हकळसवाणे ध्यान िे! शरीर म्िणजे 
असेि. िे आिाच्या आिा इथेि टाकून द्याव ेका? आणखी कशाला याला हजविं ठेवायिे?” पुढे केव्िा िरी 
या आजारािे सारं्िाना त्या म्िणा्या—“एकदा माझ्या सर्ळ्या अंर्भर सूज आली. नाकाडोळ्यािूंन, 
कानािूंनदेखील सारखे र्ळे. भावाने मला साहंर्िले—‘कसिवाहिनीसमोर अन्नपाण्याहशवाय पडून रािा 
कशी. लार्ू पडेसे औषध देवी सुिवीपयंि हिच्या समोरून िलूि नकोस.’ [दुधजर व्याधीिून मुक्ि िोण्यासाठी असािी 
उपाय लोक करिाि.] मी कबूल िा्ये आहण मला िािी धरून त्याने देवळाि िालि नेले. हिथे मी पडून 
राहि्ये. अखेरीस आदेश हमळाला िो असा—‘दुधी भोपळ्याच्या फुलािंा रस हमठाि काढून थेंब थेंब 
डोळ्यािं घालायिा, म्िणजे आराम पडेल.’ िोवर मािे डोळे जवळजवळ रे्लेि िोिे. पण िे औषध लावले 
हन लरे्ि डोळे हनवळले. िळूिळू सूज आली िोिी िीिी कमी िोि रे्ली व मी बरी िा्ये. कसिवाहिनीकडून 
हमळालेले िे औषध मी लोकानंा सारं्ि रे््ये. मािे एक िलुिे एकदा याि उदे्दशाने देवीसमोर पडून राहिले 
िोिे. पण मोठा्या मंुर्ळ्यानंी त्यानंा सळो की पळो करून सोडले. माझ्या आईच्या स्वप्नाि येऊन देवीने 
साहंर्िले की—‘सध्या मी िोप्ये आिे. मला िा का िाळविोय? ब्राह्मण असून याला त्यािले हवधीहनयम 
आहण दंडक मािीि नसाविे? या क्षणी जाऊन त्याला घरी घेऊन ये.’ आईने मला म्िटले—‘देवीने एवढे 
सर्ळे साहंर्िले, मर् औषधािे नाव िेवढे का नािी सारं्िी िाली?’” िेव्िापासून देवीच्या सामर्थयािा 
ििूकडे बोलबाला िाला आहण शकेडो लोक हिच्या दशजनाला यायला लार्ले. सारदादेवी मंहदराच्या 
अंर्णािील थोडी मािी नेिमी जवळ बाळर्ीि व रोज िीिले कािी कण िोंडाि टाकीि. 

 
प्रकृिीच्या बाबिीि सारदादेवी फारशा भाग्यवान नव्ित्या. आमांशापासून सुटका िाली िोि त्यानंा 

मलेहरयाने र्ाठले. यकृििी वाढले. यकृिवाढीवर हिकडे उपाय िोिा िो अर्दी अघोरी, ममांहिक वदेना 
देणारा. म्िणजे रोग्याने जयरामबाटीि्या एका हशवालयाि जहमनीवरि पडून रािायिे, िीन-िार 
लोकानंी िो पळून जाऊ नये म्िणून त्यािे िािपाय धरून ठेवायिे. मर् बोरीच्या एका पेटत्या फादंीने 
पोटावर डार् द्यायिा! अशाने त्विा भाजून हनघे आहण रोग्याला कमालीच्या यािना िोि. सारदादेवी 
आप्या दुखण्यावर िा उपाय करावा म्िणून त्या हशवालयाि आ्या, त्या अघोरी उपायािी िऱ्िा त्यानंी 
पािून घेिली, रोग्याच्या कानठ्ळळ्या बसहवणारा िंबरडा ऐकला. त्यािंी पाळी आली िेव्िा स्विःला 
कोणािािी स्पशज त्यानंी िोऊ हदला नािी. जहमनीवर हनपिीि पडून िसाि डार् लावनू घेिला. त्या 
िस्या असह्य यािना मुखािून आवाज न काढिा त्यानंी सोस्या. यकृि सुस्थ िाले. 

 
असले हकत्येक प्रसंर् सारदादेवी व रामकृष्ट्ण दोघांच्यािी आयुष्ट्याि येऊन रे्ले. अशा बाबिीि 

दोघेिी स्थाहनक समजुिींनुसार वार्ि. किदंूच्या पुराणकथा, हक्रयाकमे, धार्ममक उत्सव याचं्या बाबिीििी 
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त्यािें विजन अशाि प्रकारिे असे. हववकेवाद्यानंा पटोि न पटोि, सर्ळ्या धमांि त्याचं्या त्याचं्या वरे्वरे्ळ्या 
परंपरा आिेिि. 

 
सारदादेवी हिकडे जयरामबाटीस असिानाि रामकृष्ट्णाचं्या मािुःश्री वार्या.िंद्रादेवींिे वय ८५ 

वषांिे िोिे. सारदादेवींना आिा परमिंसदेवाबंद्दल काळजी वाटू लार्ली आहण त्या १७ मािज १८७६ रोजी 
दहक्षणेश्वरला परि्या. बरोबर दुसऱ्या दोघीजणी िोत्या. शभं ुमहल्लकानंी बांधून हदले्या घरािि त्या रािू 
लार््या. थोड्ाि हदवसािं रामकृष्ट्णानंा जबर स्वरूपािा आमाशं िाला. काशीच्या एका वृद्ध महिलेने 
त्यािंी सेवाशुश्रूषा आरंभली. हिच्या सारं्ण्यावरून रामकृष्ट्णाचं्या शक्य िो नजीक असाव े म्िणनू 
नौबिखान्याि त्या परि रािावयास आ्या. रामकृष्ट्णािंा आजार बरा िा्यावर िी वृद्ध बाई जी हनघून 
रे्ली िी पुनः हदसलीि नािी. नंिरच्या काळाि सारदादेवी सारं्ि की परमिंसदेवानंा जरूर पडे िेव्िा 
िेव्िा कोणी अनोळखी माणसे दहक्षणेश्वरी येि व नंिर अदृश्य िोि. या काशीच्या बाईनेि रामकृष्ट्णासंमोर 
डोक्यावरिा पदर िोंडावरून काढण्याहवषयी सारदादेवींिे मन वळहवले. िोपयंि पिीसमोर त्या 
िोंडावरून पदर घेि असि. एक हदवस रात्रीच्या वळेी त्या वृदे्धने सारदेला राकृष्ट्णाचं्या दालनाि नेले व 
हिच्या िोंडावरिा पदर बाजूला केला. परमिंसदेव ईश्वरासंबधंाने बोलायला लार्ले व दोघी िे ऐकण्याि 
एवढ्या िल्लीन िा्या की, रात्र सरून केव्िा उजाडले यािा त्यानंा पत्ता लार्ला नािी. 

 
फेबु्रवारी १८७७ मध्ये िौर्थयादंा दहक्षणेश्वरी परि येि असिाना सारदादेवींिी एका वाटमाऱ्याशीि 

र्ाठ पडली! या प्रसंर्ी त्याचं्यािील हवलक्षण धैयज, िािुयज, व आत्मसंयम यािंी प्रिीिी आली. त्या 
नेिमीप्रमाणे िा प्रवास पायीि करीि िोत्या. बरोबर कािी मंडळी िोिी, त्याि लष्मी आहण दीर रामेश्वर 
यािंा मुलर्ा हशवराम (यास हशव ूम्िणि) िािी िोिा. वाटेि एक हवस्िृि व हनजजन माळरान लार्ि असे, 
त्याि वाटमाऱ्यािंा उपद्रव असे. िे वाटसरंूना लुबाडीि व प्रसंर्ी ठारिी करीि. रात्री अर्र एकटे कोणीिी 
ह्या धोक्याच्या रस्त्याने येिजाि नसे. सारदा व हििे सिप्रवासी ह्या मदैानाजवळ हदवस मावळण्याच्या 
थोड्ा अर्ोदर येऊन पोिले व उजेड असेिो मदैान पार करू अशा भरवशाने पुढे िालू लार्ले. पण सारदा 
थकली िोिी, हििे पाय दुखायला लार्ले िोिे, म्िणून िी इिराचं्या मारे् पडू लार्ली. बरोबरच्या लोकानंा 
वाटमाऱ्याचं्या हशवाय रात्रीिेिी भय वाटिे आिे िे ओळखून हिने त्यानंा िपािप पुढे जाण्यास साहंर्िले—
आप्यासाठी दुसऱ्यािंी र्रैसोय करणे सारदादेवींना मुळीि आवडि नसे. हिच्या सारं्ण्याप्रमाणे 
सर्ळीजणे हिला जलदी करायला सांर्नू आपण पढेु सटकली. सारदा एकटीि [या प्रसरं्ाि त्याचं्याबरोबर 

दोघीजणी कोणी िोत्या असा प्रवाद आिे, पण िे असभंाव्य हदसिे.] कष्टाने पाऊल उिलीि िोिी. िेवढ्याि सयजनारायण 
अस्िास रे्ला व भोविी अधंार पडू लार्ला. अथािि हिला काळजी वाटू लार्ली. एकाएकी पडत्या 
अंधारािून कोणी एक उंिपुरी रानटी व्यक्िी आपणाकडेि येि अस्यािे हिला हदसले. त्याच्या डोक्यावर 
केसाचं्या अस्िाव्यस्ि जटा आहण खादं्यावर लाबंलिक दाडंके पािून िो कोण असावा िे सारदादेवींनी 
िाडले व त्या हनिळ उभ्या राहि्या. त्यानंा घाबरवनू टाकण्यासाठी ह्या इसमाने दरडावणीच्या स्वराि 
म्िटले—“ह्या भलत्या वळेेला एकटे कोण आिे इथे उभे? कुठे जायिे?” सारदादेवी भीिभीि म्िणा्या—
“उर्विीकडे हनघा्येय बाबा.” “मर् वाट िुकली िुिी. माघारी उलटीकडे जायला िव ं िुला.” िरी 
सारदादेवी िशाि हनिळ उभ्या. िोरटा जरा जवळ आला. सारदादेवींच्या िोंडाकडे पाििो िो त्याच्या 
अंिरंर्ाि खोल कुठे िरी कािी िमत्कार घडला. त्याच्या आवाजाि मऊपणा उिरला. “काय हभऊ 
नकोस, बाईमाणसू आिे माझ्याबरोबर. येईल एवढ्याि.” खरोखरि जरा दुरून कुणी बाईमाणूस येि िोिे. 
सारदेला धीर आला. वाटमाऱ्याला म्िणाली—“बाबा, माझ्या बरोबरच्यानंी मारे् टाकले मला. वाट िकुली 
असेलदेखील. िुमिे जावयबापू [म्िणजे अथाि रामकृष्ट्ण.] दहक्षणेश्वरला कालीमंहदराि असिाि. मी 
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त्याचं्याकडेि िाल्ये. िुम्िीि मला आिा सोबि करा. एवढे केलेि की त्यानंािी बरं वाटेल हन िुमिे 
उिराई िोिील.” एवढे सारदादेवी बोलिािेि िो िी बाईमाणूस येऊन ठेपली. वाटमाऱ्यािीि बायको. 
सारदेने अर्दी हवश्वासाने हििा िाि धरला आहण म्िणाली—“बाई रे्, मी िुिीि मुलर्ी सारदा. माझ्या 
बरोबरिी माणसे सर्ळी पढेु हनघून रे्ली. भारी भय वाटिेय मला. मािे नशीब िारं्ले म्िणून िू हन बाबा 
भेटलाि. नािी िर काय करणार िोत्ये मी!” 

 
ह्या साध्या सरळ बोलानंी वाटमाऱ्यािेिी मन द्रवले, मर् त्याच्या बायकोिी र्ोष्ट कशाला! दोघानंी 

हिला आपली मुलर्ीि मानून घेिले आहण हिला हदलासा हदला. िी थकली आिे िे ओळखून जवळच्याि 
खेड्ापयंि जाऊन सर्ळीजणे हिथेि थाबंली आहण रात्र एका धमजशाळेि काढली. बाप्याने दुकानािून 
कािी खायला आणले आहण ‘बाय’ने आप्या कपड्ानंी सारदेिे अंथरून सजहवले, हन हिला अर्दी 
मायाळूपणे िोपहवले. डाकू बिाद्दराने रात्रभर जार्िा पिारािी ठेवला! सकाळी लवकर उठून सर्ळ्यानंी 
िारकेश्वरिा रस्िा धरला. वास्िहवक त्या रात्रीि िारकेश्वरला पोिून हिथे रात्र काढण्यािा सारदेच्या मूळ 
साथीदारािंा बेि िोिा. आिा जािा जािा ‘बाय’ने आजूबाजूच्या शिेािून मूर् व वाटाण्याच्या शेंर्ा काढून 
कोवळे कोवळे दाणे सारदेला खायला हदले आहण सारदेने िे मोठ्या िवीने खाल्ले. िारकेश्वराला 
पोि्यावर एका धमजशाळेि या हिघानंी ठाणे हदले. ‘बाय’ आप्या नवऱ्याला म्िणाली—“मुलर्ी मािी 
रात्री उपाशीि राह्यली. शकंराच्या देवळाि लवकर पूजा आटपून भाजी हन मासळी घेऊन या. मला हिला 
नीट जेवायला घालायिे आिे.” थोड्ाि वळेाि सारदेिी हिच्या बरोबरच्या मंडळींशी र्ाठ पडली. िी 
खुशाल आिेसे पाहि्यावर त्या सवांना िायसे वाटले. डाकू व त्यािी बायको यािंा उल्लेख करून सारदा 
म्िणाली—“ह्या माणसािंा आधार न हमळिा िर मािी काय दशा िोिी कुणास ठाऊक.” सर्ळ्यािंी एकत्र 
जेवणे िाली. थोड्ाि वळेाि सवज मंडळी दहक्षणेश्वरच्या रस्त्याला लार्ली. कािी अंिरावर एकमेकािंा 
हनरोप घ्यायिा प्रसंर् येऊन ठेपला िशी सारदा आहण हििे िे नव े आईबाप, हिघानंािी रडू कोसळले. 
‘बाय’ने पुन्िा रस्त्यालर्िच्या कािी वाटाण्याच्या शेंर्ा खुडून सारदेच्या पदराि बाधं्या आहण मोठ्या 
ममिेने िी म्िणाली—“बाळे, आज िुरमुऱ्याबंरोबर िे ओले वाटाणेिी खा बरे.” सारदादेवी दहक्षणेश्वरी 
पोि्यावर त्यानंी िी िहकर्ि परमिंसदेवानंा साहंर्िली. 

 
त्या पढुील काळाि िो वाटमाऱ्या व त्यािी बायको पुष्ट्कळदा रामकृष्ट्णानंा भेटायला येि असे. दर 

खेपेस कािी िरी भेट आणीिि आहण रामकृष्ट्ण त्यानंा आप्या नािलर्ासंारखे वार्वीि. आप्या 
हशष्ट्यमंडळीला िी िहकर्ि एकदा सारं्िाना सारदादेवी म्िणा्या—“िे मािे मानलेले वडील आिा एवढे 
प्रामाहणक हन भले माणसू आिेि खरे पण एका काळी िे खरोखरि वाटमारी करीि असिसे वाटिे.” अशा 
माणसावर सारदादेवींिा कसा काय एवढा पहरणाम िाला असेल िे िकानेि अजमावयािे. त्यािें सत्य 
स्वरूप या जोडप्याच्या खरोखर लक्षाि आले असेल काय? एकदा त्यानंा सारदादेवींनी हविारलेि—
“िुम्िी दोघे माझ्यावर एवढी माया करिा िी कशापायी?” यावर त्यािें उत्तर—“पण िुम्िी साधेसुधे माणसू 
नव्ििेि मुळी. िुम्िी आम्िाला प्रत्यक्ष कालीमािाि हदसलाि.” सारदादेवींनी यावर म्िटले—“असे 
िोईलि कसे? खरे काय पाहिलेि िेि सारं्ा.” त्यानंी ठासून साहंर्िले—“िे बाळे, खरोखरि िू आम्िालंा 
िेव्िा कालीमािा म्िणून हदसली िोिीस. आिा िे िुिे स्वरूप आमच्यापासून दडविेस त्यािे कारण आम्िी 
पापी जीव आिोि.” त्यािें िे सारं्णे मनावर न घेिा सारदादेवी म्िणा्या—“िसे म्िणा वाटेल िर, पण 
मला यािले कािी ठाऊक नािी.” पुष्ट्कळ वषांनंिर एका हशष्ट्याने मािाजींना हविारले—“त्या डाकूला 
आपणािं काय हदसले?” 

मािाजी—“नंिरच्या काळाि िो म्िणे मला कालीमािाि हदसली.” 
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हशष्ट्य—“मर् आपण त्याच्यासमोर कालीमािा म्िणूनि प्रकट िालाि. आमच्यापासून कािी दडव ू
नका. काय काय खरोखर घडले िे सारं्ा.” 

मािाजी—“मी कशाला दाखवीन त्याला कालीरूप? िसे रूप आपण पाहिले असे िो म्िणे 
एवढेि.” 

 
१८७७ सालच्या आरंभी सारदादेवी जयरामबाटीस रे््या असिाना त्याचं्या मािुःश्री श्यामासुंदरी 

याचं्या स्वप्नाि जर्न्मािेने जर्द्धात्रीच्या रूपाने येऊन याि रूपाि त्याचं्या कुळाि आपली पूजा-अिा िोि 
जावी अशी आज्ञा केली. िेव्िापासून त्या कुळाि दर वषी िी पूजा िोऊ लार्ली आहण िीसाठी सारदादेवी 
िोईल िी मदि मुद्दाम पाठवीि असि.  

 
पािव्यादंा मािेरी जाऊन १८८१ च्या मािजमध्ये जेव्िा सारदादेवी दहक्षणेश्वरास परि्या िेव्िािा 

त्यािंा इथला मुक्काम फक्ि एक हदवसािा िाला. बरोबर त्यािंी आई, लष्मी, व बरीि शजेारपाजारिी 
मंडळी िोिी. िी मंडळी पोििाक्षणीि हृदय िा का िे कोणास ठाऊक पण त्याचं्याशी फार उद्धटपणाने 
वार्ला आहण िो आणखीन हिडेल या भीिीने स्विः रामकृष्ट्ण या वळेी मूर् हर्ळून बसले. यावर 
श्यामासुंदरी म्िणा्या—“मी माझ्या मुलीला इथे कुणाच्या भरवशावर ठेवू? आपण सर्ळीजणे परि जाऊ 
या.” हनरोप घेिाना कालीमािेला उदे्दशून सारदादेवी म्िणा्या—“मािे आिा िूि मला इथे आणशील 
िेव्िा यायिे.” 

 
केव्िा केव्िा हृदय सारदादेवींशी उद्धटपणाने वारे्. एकदा रामकृष्ट्णानंी त्याला बजावले—“िे पिा, 

वाट्यास मला दुरुत्तरे कर. पण त्यानंा केव्िािी दुखव ू नकोस. ह्या इथे [म्िणजे रामकृष्ट्णाचं्या देिाि.] ज्याने 
वस्िी केली आिे िो फुसफुसून आला िरी कदाहिि िुला डावलिा येईल त्याला. पण त्याचं्या [अथाि 

सारदादेवींच्या.] मध्ये जो आिे िो जर का फुसफुसला िर ब्रह्मा, हवष्ट्णू, मिेशिी िुला वािव ूशकणार नािीि 
बरे!” यानंिर लवकरि कािी घालमेल के्यामुळे हृदयिी महंदरािली नोकरी िर रे्लीि पण महंदराि 
येण्यासिी त्याला मज्जाव िाला. 

 
यानंिर रामलाल [रामकृष्ट्णािें वडील बंधू रामेश्वर यािंा मुलर्ा.] िा कालीमहंदरािा पुजारी िाला. त्याला र्वज 

िोऊन िो रामकृष्ट्णाकंडेि लक्ष देईनासा िाला. रामकृष्ट्ण िर पुष्ट्कळदा भाववश िोि व त्यािें भान िरपे. 
त्यािें जेवण थंडर्ार िोऊन जाई पण कोणािे लक्ष नसे. त्यानंी सारदादेवींना दहक्षणेश्वरी परिण्यासाठी 
पत्रावर पते्र पाठहवली. िोंडी हनरोपिी पाठहवला—“मािी फारि अडिण िोिे आिे. रामलाल माझ्याकडे 
लक्षि देि नािी. वाटेल िो खिज िाला िरी िालेल पण िुम्िी हनघून याव.े खिािे मी पािीन. डोली, 
पालखी हमळेल त्या वािनाने येऊन पोिाव.े” १८८२ सालच्या आरंभालाि सारदादेवी दहक्षणेश्वरी येऊन 
पोि्या. [अथाि एक हदवसाच्या भेटीि त्यानंी कालीमािेस जे म्िटले िोिे िे खरे िाले—रामकृष्ट्णानंी बोलावले म्िणजे त्याचं्या दृष्टीने 
कालीमािेनेि बोलावनू घेिले.—भा.] 

 
पुढ्या वषी त्या पनु्िा जयरामबाटीस व कामारपुकुरास सािव्यादंा जाऊन आ्या. यावळेी हिकडे 

साि-आठ महिने राहि्या. परि येिाि बरोबरिे बोिके नौबिखान्याि ठेवनू िडक त्या रामकृष्ट्णाचं्या 
दालनाि आ्या. पण नुकिीि त्यािंी समाधी लार्ून पड्यामुळे त्याचं्या डाव्या दंडािे िाड सरले िोिे. 
रामकृष्ट्णानंी त्यानंा घरून केव्िा हनघा्यािे हविार्यावर कळले की कुमुिूिावर त्यािें प्रयाण घडले िोिे. 
बंर्ालमधील त्या काळच्या समजूिीवर हवसंबून रामकृष्ट्ण म्िणाले—“त्या कुमुिूिामुळेि मािा िाि 
मोडला. आिाच्या आिा परि जा आहण िारं््या मुिूिावर परि हनघा.” सारदादेवी िाबडिोब हनघणारि 
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िोत्या पण रात्रभर थाबंण्यास पिीने साहंर्िले. दुसऱ्या हदवशी त्या जयरामबाटीकडे िालत्या िा्या त्या 
कािी हदवसानंी परि्या. 

 
१८८४ साली पुिण्या रामलालच्या लग्नासाठी त्या पनु्िा कामारपकुुरला रे््या व जयरामबाटीस 

भेट देऊन १८८५ च्या मािज महिन्याि दहक्षणेश्वरास परि्या. यानंिर मात्र रामकृष्ट्णाचं्या जीहविावस्थेि 
त्या हिकडे रे््या नािीि. 

 
या काळाि रामकृष्ट्णिी हकत्येकदा कामारपुकुरास जाऊन आले िोिे. १८८० िी त्यािंी शवेटिी 

भेट. पावसाळ्याि दहक्षणेश्वरिी िवा फार दमट िोि असे. यािा त्याचं्या प्रकृिीवर पहरणाम िोि 
अस्यामुळे िे बिुधा या मोसमाि आप्या जन्मर्ावी िवा पालटासाठी जाऊन रािाि. जयरामबाटीस िे 
जाऊन येि, त्यािप्रमाणे हृदयिे जन्मर्ाव हसिोर येथेिी भेट देऊन येि. ह्या सवज हठकाणी िे खेडुिामंध्ये 
हमसळि आहण भजने व संभाषणानंी लोकािंी करमणकू करीि. पण जयरामबाटीिले लोक त्यािंी ‘आमिे 
हदवाणे जावई’ म्िणून िेष्टा करीि. संभाषणाच्या वळेी पषु्ट्कळदा आप्या जारे्वर उठून रामकृष्ट्ण ओरडून 
सारं्ि की—“आिा या खेपेस सवांिी मुक्िी िोणार, मुसलमान आहण अंत्यजािंीिी िोणार. कुणी मारे् 
रािणार नािी.” िे ऐकून खेडूि म्िणि—“काय वडेा आिे!” र्ावकरणीिी त्यानंा भेटायला येि व अशा 
वळेी रामकृष्ट्ण कािी र्मिीिे बोलि. कधी थोडेसे ग्राम्यिी बोलि. त्याने बायकािं िशा हपके पण 
हकत्येकजणी शरमून र्ारं्रून हिथून काढिा पाय घेि. राहिले्यानंा मर् रामकृष्ट्ण म्िणि—“िला, शिे 
बेणून िाले, आिा नीट बसा, मुद्द्यािी र्ोष्ट सारं्िो.” 

 
भानुआत्यािा उल्लखे मारे् आलाि आिे. र्ावी सारदादेवींच्या शजेारीि यािें घर. रामकृष्ट्णािंी 

आध्यास्त्मकिा यानंी कािीशी िेरली िोिी, मनाि त्याचं्याबद्दल मायािी उपजली िोिी. प्रस्िुि लेखकाला 
[अथाि गं्रथलेखक स्वामी हनहखलानंद यानंा.—भा.] एकदा त्यानंी साहंर्िले की एकदा एक फुलािंी माळ रंु्फून िी 
रामकृष्ट्णाचं्या र्ळ्याि घालावी असे आप्याला वाटले. माळ पदराखाली लपवनू त्या रामकृष्ट्णासंमोर 
रे््या िर खऱ्या, पण इिर बायकासंमक्ष िी त्याचं्या र्ळ्याि घालायला त्यानंा संकोि वाटू लार्ला. 
परमिंसदेवानंी कोण जाणे कसा पण त्यािंा उदे्दश ओळखला आहण मध्येि कािी ग्राम्यसे बोलले. 
त्याबरोबर हिथ्या बायका िसि िसि हिथून उठून रे््या. भानुआत्या एकट्याि राहि्यावर रामकृष्ट्णानंी 
त्यानंा माळ घालून टाकण्यास साहंर्िले व िी र्ळ्याि पडिाि त्यािंी र्ाढ समाधी लार्ली. भानुआत्यानंी 
िी अवस्था केव्िाि पाहिली नस्यामुळे त्या घाबर्या. त्यानंा वाटले फुलािि एखादे हजवाणू िोिे िे 
रामकृष्ट्णानंा डसले असाव.े थोड्ा वळेाने हृदय आला आहण कािी रु्ह्य मंत्र म्िणून परमिंसदेवािंी समाधी 
त्याने उिरवली. या घटनेनंिर बायकानंी त्याचं्यासमोर फारसे जाऊ नये अशी श्यामासुंदरी शक्य िो 
खबरदारी घेि असि. 

 
श्यामासुंदरींच्या मनाि आप्या मुलीबद्दलिे एक दुःख हनरंिर सलि असे. त्या नेिमी म्िणि— 

“माझ्या लेकीिे लग्न मी एका वडे्ाशीि लावनू हदले. त्याच्याकडून हिला संसारसुख म्िणून लार्ायिे 
नािी. अपत्य हिच्या नहशबाि नािी, ‘आई’ अशी िाक ऐकण्यािे हिच्या भाग्याि नािी.” िे शब्लद एकदा 
रामकृष्ट्णाचं्या कानी रे्ले, त्यावर िे म्िणाले—“आईसािेब, त्याबद्दल नका काळजी करू िुम्िी. िुमच्या 
कन्येिी इिकी मुले िोिील की, ‘आई, आई ’च्या िाकानंी हििे कान हकटून जािील.” िे भाकीि कसे 
अक्षरशः खरे ठरले िे आपण पुढे पािणारि आिोि. 
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काही घटिाक्रम 
 

दनिरे्णश्वरी सारदादेवींिी दिा वष ेरे्ली. त्या अवधीि त्या बिुिेक नौबिखान्यािि रािाि असि. 
िी दुमजली इमारि र्ंरे्च्या काठावर परमिंसदेवाचं्या राित्या हठकाणापासून ७५ कदमावंर िोिी. िीवरून 
त्या पहवत्र नदीिा आहण मंहदराच्या हवस्िीणज बहर्च्यािा देखावा मोठा मनोिर हदसे. सारदादेवींच्या 
सासूबाई ियाि िोत्या िोवर वरच्या माळ्यावर रािाि असि. स्विः सारदादेवींच्या खोलीिे जोिे 
जहमनीपासून २० इिं वर असून खोली अष्टकोनी िोिी. प्रत्येक कभि िीन फुटापेंक्षा ककहिि रंुद आहण 
समोरासमोरील कभिींमध्ये जास्िीि जास्ि आठ फुटािें अिंर िोिे. खोलीिे िि नऊ फुटापेंक्षा थोडे जास्ि 
उंि िोिे आहण जहमनीिे के्षत्रफळ ५० िौरस फूट िोिे. खोलीच्या सभोवार हनरंुद व्िराडंा िोिा. िवा 
खेळण्यासाठी दोन िरोके िोिे. पण हखडकी नव्ििी. दरवाजा ४ × २ फुटािंा, म्िणजे इिका ठेंर्णा की 
त्यािी पुरिी सवय िोण्यापवुी हकिींदा िरी सारदादेवींच्या डोक्याला लार्ले. एकदा िर खोकि पडली. 
आडोशासाठी सबंध व्िराडं्ाला िटे्ट लावले िोिे, त्यामुळे ऊन की वारा आि हशरि नसे. व्िराडं्ाच्या 
पूवेच्या अंर्ास वर जाण्यािा हजना िोिा. या हजन्याखाली सारदादेवींनी आपले स्वयपंाकघर थाटले िोिे. 

 
ह्या कििोळ्या कोंदट खोलीि सारदादेवींिे हजन्नसपान्नस व सर्ळे सामानसुमान असे. त्यािें पूजा-

अिजन, ध्यानधारणा व िोप इथेि िोई. परमिंसदेवाचं्या दोन-िीन स्त्रीहशष्ट्या कधीमधी याि खोलीि िोपि. 
ििाला कशके बाधूंन त्याि सजीव माशािें एक भाडें ठेवलेले असे. राकृष्ट्णाचं्या जेवणासाठी ह्यािंा उपयोर्. 
रात्रभर िे मासे पाण्याि उसळ्या मारीि. कलकत्त्याच्या श्रीमंिाकंडील बायका कालीमंहदराि येि 
त्यािं्या हकत्येक कुिूिलाने सारदादेवींच्या या खोलीि डोकावीि, दोन्िीकडच्या दारानंा धरून पढेु 
वाकि हन म्िणि—“अय्या, हकिी किरु्ली खोली आमच्या बाळेिी! वनवासािि आिे जणू कािी, 
सीिेसारखी!” [िा हनदेश रामायणािील रामसीिेच्या कथेमधला. लंकेिा दैत्यराजा रावण याने त्याच्या राजवाड्ाच्या पहरसराि एका 
खोलीमध्ये सीिेला बंदीि ठेवले िोिे.(िी अरंूद खोली सीिेला बरं्ाली रामायणाि हदलेली हदसिे. वा्मीकी रामायणाि सीिेिा बंहदवास 
अशोकवनाि एका हशसवाच्या िाडाखाली िोिा, असे वणजन मराठी वािकाचं्या जास्ि पहरियािे.—भा.)] 

 
पण या नौबिखान्याि आपण घालहवलेले हदवस सारदादेवींना मात्र आयुष्ट्याि्या परम सौभाग्यािे 

वाटि. हकत्येक वषांनंिर त्याबद्दल केव्िािी बोलिाना त्यािें भान िरपून जाई. त्या पुनःपुनः म्िणि—
“हकिी त्या काळी मी सुखाि िोत्ये.” वास्िहवक इिके अवघडलेले हजणे फारि थोड्ानंा सिन िाले 
असिे. पण र्ंर्ा व मंहदराच्या पहरसरािील िे पहवत्र वािावरण, भक्िमंडळींिी सेवा, पहिदेवािंी िैनाि 
आहण स्विःिे आध्यास्त्मक साधन व अनुभव या सवांपुढे त्यानंा शारीहरक र्ैरसोयींिी हदक्कि वाटि नसे व 
त्यािें हित्त सदैव एका उच्च पािळीवर अहधहष्ठि असे. त्यािंा संबधं हदवस आळीपाळीने काम आहण हनवािं 
ध्यानभजन यािंि हनघून जाई. 

 
भ्या पिाटेस िीन-िार वाजिा दुसऱ्या कोणास जार् येण्यापूवी त्या उठि. हदवसभरािा त्यािंा 

कायजक्रम असा—आंघोळीस त्या र्ंरे्वर जाि. इथे त्याचं्या साथीला बिुिेक कोळणी, कारण यािंीिी 
स्नानािी िीि वळे. आप्या टोप्या त्या नौबिखान्याच्या पायऱ्यावंर ठेवनू देि. सारदादेवींिे त्याचं्याशी 
संभाषण िाले. आंघोळ करून कोळणी आपाप्या टोप्या उिलून घरोघर जाि, आहण कोणाच्या दृष्टीस 
आपण पडू नये म्िणनू सारदादेवी िटकन आप्या खोलीि येि. रात्रीच्या वळेी मासे धरिा धरिा कोळी 
लोक र्ाणी म्िणि िी सारदादेवींना ऐकू येि. एका भ्या पिाटेस अंधाराि त्या स्नानास हनघा्या असिा 
थोडक्याि हनभावले, नािीिर त्यािंा पाय पाण्याऐवजी काठावरच्या एका मर्रीवरि पडायिा. 
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परमिंसदेवानंा िे कळिाि त्यानंी पत्नीला बरोबर हदवा घेि्याहशवाय र्ंरे्वर जाऊ नये अशी िाकीद 
केली. स्नानानंिरिा िास दीड िास त्यािंा कििन व प्राथजना याि जाई. मर् स्वयपंाक. ह्या स्वयंपाकािे 
मोठे अवडंबर असे. नंिर रामकृष्ट्णािें स्नानपूवज िैलमदजन. िे मात्र रोज नसे, हवशषेिः त्यािें कोणी पुरुष 
हशष्ट्य हिथे असिाना नसेि. यानंिर रामकृष्ट्णािें दुपारिे जेवण घेऊन त्याचं्या खोलीवर जाि व जेवण 
उरकेपयंि त्याचं्याशी र्प्पार्ोष्टी करीि. कारण न जाणो, जेविा, जेविा एखादे वळेी रामकृष्ट्णािंी समाधी 
लार्ायिी! समाधी केव्िा लारे्ल यािा कािी नेम नसे. असला अडथळा येऊ न देिा त्यािें जेवण उरकून 
घेण्यािी कला फक्ि सारदादेवींना साधली िोिी. एवढे उरकले की त्या आप्या खोलीवर येऊन कािी 
थोडे खाि. यावर परमिंसदेव व त्यािंी हशष्ट्यमंडळी याचं्यासाठी त्या पाने ियार करीि व िे िालू असिा 
त्या स्विःशीि रु्णरु्णि, पण इिक्या िळू की खोलीबािेरच्यानंा आवाजदेखील येि नसे. त्यािंा आवाज 
मंजुळ िोिा व रामकृष्ट्ण त्यानंा व पुिणी लष्मी हिला र्ाणी म्िणण्यास सदोहदि प्रोत्सािन देि असि.पुढे 
लष्मीने िी कला िारं्लीि िस्िर्ि केली. बरोबर एक वाजिा जवळच्या एका कारखान्यािी हशटी वाजे 
आहण रामकृष्ट्णाचं्या मािुःश्री म्िणि वैकुठाि श्रीकृष्ट्णाने पावा वाजहवला! त्या आवाजावरून सारदादेवी 
जेवायला बसि. वामकुक्षी िा्यावर या बाजूने माणसािंी येजा थाबंलीसे पािून त्या आपला केशकलाप 
वाळहवण्यासाठी बािेर नौबिखान्याच्या पायऱ्यावंर ऊन खाि बसि. एवढ्याि िीनिा सुमार िोई. रात्रीिे 
हदव ेसाफसूफ करून व देवासमोर धूप लावनू त्या ध्यानास बसि. रोज सकाळसंध्याकाळ ध्यान लावलेि 
पाहिजे असा रामकृष्ट्णािंा कटाक्ष असे. यानंिर रात्रीच्या जेवणािी ियारी. रामकृष्ट्णानंा व सासूबाई िोत्या 
िोवर त्यानंािी जेवायला घालून सारदादेवी स्विः जेवि व अकराच्या सुमारास िोपि. सर्ळ्यािं मोठी 
अडिण शौिहवधीिी िोिी. त्याचं्यासाठी अलर् संडास नव्ििा. शौिहवधीसाठी र्ंर्ाकाठच्या िाडीिा 
त्यानंा आश्रय घ्यावा लारे्. हदवसा माणसािंी हजकडे हिकडे वदजळ अस्यामुळे फारि अडिण िोई. यामुळे 
हदवसा शौिास लार्ले िरी संध्याकाळपयंि नेट धरण्यािी त्याचं्यावर पाळी येई. यामुळे िर पोटािे दुखणे 
सुरू िाले िोिे. 

 
रामकृष्ट्ण नेिमी म्िणि—“बायकानंी सिि कामाि असाव,े स्वस्थ बसिा नये. नािी िर फोल व 

िाहनकर हविार मनाि येि रािणार.” आळसाि सारदादेवींिा एक क्षणिी जाऊ नये याहवषयी रामकृष्ट्ण 
बारीक नजर ठेवनू असि. हनत्याच्या इिक्या जबर कामाचं्या जोडीला त्यानंा फुटकळ कामेिी बरीि 
करावी लार्ि. उदािरणाथज, त्याचं्या िािी कािी कच्चा िार् देऊन रामकृष्ट्णानंी त्यानंा त्यािे दोर वळायला 
साहंर्िले. यािंा उपयोर् िे आप्या िरुण हशष्ट्यासंाठी भाडं्ािूंन हमठाई टारं्ून ठेवण्यािी कशकी 
बनहवण्यासाठी करणार िोिे. राहिलेला िार् सारदादेवींनी उशी करण्याकडे लाहवला. त्यािें अंथरूण 
म्िणजे कािी र्ोणपाटावर पसरलेली एक साधी िटई. मऊपणािे नाविी नसले्या त्या अंथरुणाबद्दल 
पुढील काळाि त्या आप्या हशष्ट्यानंा सारं्ि—“आिा मी र्ादीवर मऊमऊ उशी ठेवनू िोपत्ये. 
दहक्षणेश्वरच्या माझ्या टणक अंथरुणापेक्षा िे फारि वरे्ळे. पण िेव्िािी मला आज येिे िशीि िोप येई. 
कािी फरक वाटि नािी.” 

 
स्वयंपाक-पाण्याि सारदादेवींिा बराि वळे व बळिी खिज िोि असे. कधीकाळी एखादी 

मोलकरीण िािाशी असायिी. दहक्षणेश्वरच्या पहि्या पाि वषांच्या काळाि स्वयंपाक थोड्ाि जणािंा 
असे, म्िणजे रामकृष्ट्ण, सासूबाई आहण कधीमधी नािलर् व पािुणे एवढ्यािंाि. पण १८८० नंिर 
रामकृष्ट्णािंा हशष्ट्यवृदं वाढला व पुष्ट्कळदा सर्ळ्यािें जेवण सारदादेवींना कराव ेलारे्. स्वयंपाकघरेि िर 
िीन िाली. स्विःिे जेवण, परमिंसदेवािें, आहण भक्िर्णािें, अशा िीन िऱ्िा. सनािनी वृत्तीच्या व सक्ि 
शाकािारी अशा ‘र्ोपाळिी आई’ (‘र्ोपालेर-मा’) म्िणनू ओळख्या जाणाऱ्या रामकृष्ट्णाचं्या एक हशष्ट्या 
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िोत्या त्यािें जेवण अर्दी अलर् बनवाव ेलारे्, म्िणजे िे िुलीवर िढवायच्या आधी िूल र्ंर्ाजलाने धुवनू 
पुसून मासंमच्िरािा हवटाळ पार घालवायिा असे! पुरुष भक्िाचं्या आवडीहनवडीनुरूप हनरहनराळे पदाथज 
हशजवाव े लार्ि. परमिंसदेवाचं्या जन्मोत्सवाच्या हदवशी िर सारदादेवींना ५०-६० माणसािंा स्वयंपाक 
करावा लारे्. पक्क्या िार-िार शरेाचं्या िपात्या भाजून िोि. ‘बुडो र्ोपाल’ [‘बुडो’ म्िणजे वृद्ध अर्र वयस्कर. 
परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर यानंी सनं्यास घेऊन स्वामी अदै्विानंद असे नाव घेिले.] नावािे एक हशष्ट्य बाजारमास्िर असि. पढेु 
पुढे लाटू [यानंी सनं्यास घेि्यावर यािें नाव स्वामी अदु्भिानंद िाले. रामकृष्ट्णाकंडून अर्दी प्रथम सनं्यास घेणाऱ्या हशष्ट्यामंध्ये यािंी र्णना 
िोिे.] त्यानंा कणीक किबून देई व भाडंीिी घाशी. सुरेश नावािे एक र्ृिस्थाश्रमी हशष्ट्य िोिे िे भक्िवृदंाच्या 
जेवणखिासाठी महिन्याकाठी दिा रुपये देि. िे एवढे मोठे कुटंुब िालवायिा सर्ळा भार 
सारदादेवींच्यावर िोिा व िो त्या हबनिक्रार वािाि असि. 

 
पण त्यािें सवांि जास्ि जबाबदारीिे आहण परमसौख्यािे काम रामकृष्ट्णािंी रसोई बनहवणे. 

रामकृष्ट्णािंी पिनशक्िी क्षीण िालेली अस्यामुळे त्याचं्या जेवणािे पदाथज खास व वरे्ळ्या प्रकारिे 
असि. िाटाि भाि जास्ि हदसला की िे धास्िी घेि व िशा िाटाला हशवि नसि. सारदादेवींनी मर् एक 
क्लृप्िी करावी—दाबनू दाबनू भािािी लिानशी मूद करून ठेवावी. िसेि, दूध आटवनू कमी हदसेलसे 
कराव.े एकदा रामकृष्ट्णािंा असा एक उपिार िालू िोिा की त्या अवधीि पाण्यािा एक थेंब पोटाि जािा 
नये. सारदादेवींनी त्यािें दूध आटवनू िीन पावािें एक पाव करून हदले. पण याने परमिंसदेवानंा शकंा 
येऊन दूध हकिी म्िणून त्यानंी हविारले. सारदादेवी म्िणा्या—“एक पाव”. एक हदवस त्यानंी ‘र्ोलाप-
मा’ला हविारले िेव्िा त्यानंी खरे िे साहंर्िले. परमिंसदेवानंी लरे्ि धास्िी घेिली आहण जास्ि दूध 
घेि्यामुळेि अपिन िोिे असे म्िणू लार्ले. सारदादेवींना बोलावनू आणून हविारिा ‘र्ोलाप-मा’ला 
दुधाच्या भाडं्ािे माप ठाऊक नसणार असे सारं्ून त्यांिी समजूि पाडली. परि केव्िा िरी रामकृष्ट्णानंी 
‘र्ोलाप-मा’ला हविारले िेव्िा त्या पनु्िा खरे िेि सारं्ू लार््या. आणखी एकदा सारदादेवींना िाक 
पडली, व आ्यावर त्यानंा खोदखोदून भाडें हकिी शरेािें वा हकिी पावशरेािें इत्यादी हविारले. त्यावर 
सारदादेवी म्िणा्या—“मला शरे-पावशरेािे कािी कळि नािी. दूध हपऊनि टाका ना? एवढा हिशबे 
कशासाठी?” रामकृष्ट्णािें समाधान िाले नािी, अपिन िोणार असेि िे म्िणू लार्ले. आहण खरोखरि 
त्या हदवशी त्यािें पोट हबघडले. िा्या र्ोष्टीबद्दल ‘र्ोलाप-मा’ला फार वाईट वाटले. त्या सारदादेवींना 
म्िणा्या—“िुमिे रु्हपि मला अर्ोदर सारं्ायिे िरी िोिेि. मला काय मािीि? माझ्यामुळे त्यािें जेवण 
हबनसले.” यावर सारदादेवी म्िणा्या—“जेवणाच्या बाबिीि खोटे बोलण्याि पाप नािी. असेि कािी 
िरी करून मी जेवणाकडे ठाकुरािें मन वळवत्ये.” आहण िे असे के्यामुळेि िर रामकृष्ट्णािंी प्रकृिी 
सुधारली, पोटािी व्यथा जवळजवळ रे्लीि, वजन वाढ़ले. हकत्येक वषांनंिर श्रीमिी ओली बलु (Mrs. 
Ole Bull) या अमेहरकन हशष्ट्येने सारदादेवींना रामकृष्ट्णाशंी त्या कोणत्या धोरणाने वार्ि असि असे 
हविारले असिा त्यानंी साहंर्िले—“धार्ममक बाबिीि त्यािंा शब्लदन्शब्लद काटेकोरपणाने मी पाळीि असे, 
हन बाकी सवज बाबिीि मी मािीि अक्कल िालवी.” 

 
येथे रामकृष्ट्णाचं्या कािी स्त्री-हशष्ट्यािें वणजन के्यास िे बोधप्रद िोईल. त्या सर्ळ्या अथाि 

दहक्षणेश्वरी वारंवार येि व आ्यावर सािहजकि त्यािंा पुष्ट्कळ वळे सारदादेवींपाशीि जाई. कािी 
वषांनंिर त्यापंैकी दोघीजणी त्याचं्याजवळ कायमच्या रािण्यास आ्या. [जास्ि हवस्िृि माहििीसाठी Great Women 
of India (Calcutta, Advaita Ashrama, 1953) िा गं्रथ पािावा.] 

 
‘योर्ीन-मा’ [‘योर्ीन-मा’ंना सारदादेवी अनेकदा नुसिे ‘योर्ीन’ अशीिी िाक मारीि. ‘योरे्न’ नावािे रामकृष्ट्णािें एक हशष्ट्य िोिे 

िे वेर्ळे, िे लक्षाि ठेवावे. यानंी पुढे सनं्यास घेऊन स्वामी योर्ानंद िे नाव घेिले.] उफज  योर्ेंद्र मोहिनी देवी याचं्या 
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बोलण्यािालण्याि राजघराण्यािी िाप असे. कलकत्त्याच्या एका मोठ्या कुळाि त्यािंा जन्म. 
लिानपणीि समान जािकुळीच्या एका देखण्या िरुणाशी त्यािें लग्न िाले, पण िो पुढे अत्यंि बदफैली 
हनघाला. ख्यालीखुशालीिा अर्दी िळ र्ाठून साऱ्या सपंत्तीिी त्याने वाट लावली. योर्ीन-माचं्या वैवाहिक 
जीवनािा सत्यानाश िाला. पहिला मुलर्ा सिा महिन्याचं्या आि रे्ला. मुलीिे लग्न िाले खरे पण 
लवकरि नवऱ्याला सोडून हवधवा आईच्या िी आश्रयाला आली. संसारािी रु्लाबी स्वप्ने हवरून जीवन 
उजाड िा्याने त्यानंी िे धमजमार्ाकडे वळहवले. याि सुमारास त्या दहक्षणेश्वरी रामकृष्ट्णाचं्या दशजनास 
आ्या असिा भावावस्थेि परमिंसदेव एखाद्या दारुड्ासारखेि िोकाडंिाना त्यानंा हदसले. त्याबरोबर 
आप्या किर्ले्या नवऱ्यािी कडूठाण आठवण िोऊन त्या अर्दी शिार्या. पण परमिंसदेवािंी खरी 
अवस्था त्याचं्या ध्यानी येण्यासिी फार वळे लार्ला नािी. िी बाई उपाशीपोटीि आली िे ध्यानी येिाि 
त्यानंी हिला सारदादेवींकडे पाठवनू हदले. हिथे िर त्यानंा पे्रमािेि जणू जेवण भेटले. थोड्ा हदवसािं 
दोघींिे घहनष्ठ संबंध जडून आले, आहण ह्या नवीन सििाहरणीला सरादादेवी ‘मािी जया’ [दुर्ादेवीच्या दोन 
सििऱ्यापंैकी एकीिे नाव ‘जया’ व दुसरीिे ‘हवजया’.] असे म्िण ू लार््या. योर्ीन-मा सारदादेवींबद्दल एकदा 
म्िणा्या—“केव्िािी मािाजींकडे रे््ये की त्या मला आपले हृद्र्ि सारं्ि. पुष्ट्कळदा मािा सल्लािी 
हविाहरि. त्याचं्यापासून क्षणािीिी िाटािूट मला दुःसि िोि असे. दर आठवड्ाला मी दहक्षणेश्वरी जाई 
आहण कधी रात्रीस मुक्कामालािी रािी. अशा वळेी मािाजी मला वरे्ळी िोपू देि नसि, आप्या 
अंथरुणावर ओढून नेि. आमिी ओळख िा्यावर लवकरि त्या कामारपुकुराकडे हनघा्या. नाविे त्या 
िढ्यापासून पाणावले्या डोळ्यानंी मी त्याचं्याकडे बघि राह्यले, हन नाव हदसेनाशी िा्यावर मला रडू 
कोसळले. परमिंसदेवानंी मर् आपले कािी आध्यास्त्मक अनुभव सारं्नू मािे सातं्वन केले. दीड वषाने 
मािाजी परि्यावर त्यानंा म्िणाले—“िी कोण मोठ्या डोळ्यािंी देखणी मुलर्ी आिे ना िी िुम्िी रे्ला 
िशी फार बिेैन िाली िोिी, रडलीसुद्धा.” मािाजी—“िो मी ओळखत्ये हिला. नाव हििे योर्ीन-मा.” 
त्या मािाजींिी वणेी घालीि िी ढब त्यानंा फार आवडे. िीन िीन हदवस हिने पुन्िा येऊन िशी वणेी 
घालावी म्िणनू वाट बघि. 

 
परमिंसदेवाचं्या स्त्रीहशष्ट्यािं पुढे ‘र्ोलाप-मा’ नावाने ज्या पहरहिि िा्या त्यािें मूळ नाव 

र्ोलापसुंदरी देवी. एका कमजठ ब्राह्मण कुटंुबाि त्यािंा जन्म, पण स्विःिी मिे उदार. वैवाहिक सुख 
त्याचं्या नहशबी नव्ििे. एक मुलर्ा व एक मुलर्ी मारे् ठेवनू नवरा िारुण्यािि वारला. मुलर्ा लवकरि 
हपत्याच्या पाठोपाठ रे्ला, आहण मुलीने लग्नानंिर िीि वाट धरली. ह्या दुःखानंी भारावनू ‘र्ोलाप-मा’ 
यानंी अध्यात्मािा मार्ज पिकरला असिा जवळपास रािणाऱ्या ‘योर्ीन-मा’ंशी त्यािंी र्ाठ पडली. त्यानंी 
र्ोलाप-मानंा रामकृष्ट्णाकंडे आणले. परमिंसदेवासंमोर त्यानंी आपले हृमर्ि मोकळे केले व त्या रडू 
लार््या. सारदादेवींशी त्यािंी ओळख करून देि परमिंसदेव म्िणाले—“हिच्या पोटाि पुष्ट्कळसे अन्न 
जाऊ द्या. म्िणजे हििे दुःख कमी िोईल.” संसारािील सुख िे केवळ क्षणभरुं्र असिे िे त्यानंा पटवनू, 
केवळ परमेश्वरावरि पे्रम करावे, अशी हशकवण त्यानंी र्ोलाप-मानंा हदली. आणखी एक हदवस िे 
सारदादेवींना म्िणाले—“ह्या ब्राह्मण बाईवर नीट लक्ष ठेवा. यापुढे िी िुमच्याजवळि कायमिी रािणार 
आिे.” र्ोलाप-मानंा व्यवस्स्थिपणािी आवड िोिी पण त्या हजभेच्या हिखट. त्याचं्याहवषयी सारदादेवी 
एकदा म्िणा्या—“र्ोलाप-मा अर्दी शुद्ध मनािी आिे. हििी कधी िलहबिल िोि नािी. र्वज अहभमान 
हिला ठाऊक नािी.” 

 
रामकृष्ट्णािें बंधु रामेश्वर यािंी लष्मीमणी िी मुलर्ी. हिला सर्ळा हशष्ट्यर्ण पे्रमाने लष्मीहददी 

म्िणि असे. यािंी बदु्धी कुशाग्र व स्मरणशक्िी दाडंर्ी िोिी. स्वभाव अबोल, हनकट नािलर्ाशंी िेवढ्या 
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बोलि. शालेय हशक्षण फारसे िाले नािी िरी बंर्ाली रामायण, मिाभारि, पुराणे याि त्यािंी िारं्ली र्िी 
असे. बाराव्या वषी त्यािें लग्न िाले, पण रामकृष्ट्णानंी िी हवधवा िोणार असे भाकीि केले िोिे. लग्नानंिर 
एक हदवस नवरा नोकरीच्या शोधास हनघाला िो पुन्िा हदसला नािी. किदु हरवाजाप्रमाणे बारा वषांनंिर 
यानंी वैधव्य पिकरले. िौदा वषांच्या असिाना दहक्षणेश्वरी आ्या व सारदादेवींच्या बरोबर 
नौबिखान्याि्या त्या कििोळ्या खोलीि रािू लार््या. रामकृष्ट्णानंी त्यानंी दीक्षा हदली. पुढे पढेु यािंा 
स्वभाव कािीसा मदानी बनला िोिा, पण रामकृष्ट्णानंी या र्ोष्टीिी उपेक्षा केली. सारदादेवी एकदा 
म्िणा्या िोत्या की—“ठाकुरासंमोर िी कसबी र्वयासारखे र्ाि असे, आहण नािदेखील. ठाकुरानंी मला 
सारं्ून ठेवले िोिे की हिच्या देिस्वभावाप्रमाणे िी करिे, पण हििा हकत्ता हर्रवनू मी आपला स्त्रीसुलभ 
हवनय सोडू नये.” 

 
र्ौरी-मा ह्या रामकृष्ट्णाकंडे प्रथम आ्या िेव्िा २५ वषांच्या िोत्या. सारदादेवी िेव्िा २९ वषांच्या. 

र्ौरी-मािंा जन्म कलकत्त्यानजीक १८५७ साली िाला. अर्दी लिानपणापासून त्यािंा आध्यास्त्मक 
जीवनाकडे ओढा, आहण देवदेविाबंद्दल हवलक्षण भस्क्िभाव असे. हशक्षणासाठी त्यानंा हिस्िी शाळेि 
घािले पण िेथील किदुत्व-हवरोध त्याचं्या मनाला खटकला. मध्यंिरी त्यानंी हकत्येक संस्कृि स्िोते्र पाठ 
केली व त्या भाषेिे िारं्ले ज्ञानिी हमळहवले. बरोबर थोडे इंग्रजी व पर्मशयन. दिा वषांच्या िा्या िोि 
त्यानंी एका ब्राह्मणाकडून मंत्रदीक्षा घेिली आहण श्रीकृष्ट्णाला आपले आराध्यदैवि ठरवनू त्याच्या 
प्रस्िरमूिीिी दामोदर या नावाने त्यानंी प्रहिष्ठापना केली व त्यािी आराधना त्या करू लार््या. आजीवन 
िी मूिी समोर ठेवनू हििी पूजाअिा त्या करीि असि. परंिु त्याचं्या बालवयाि्या हवरक्िीिे असे 
पयजवसान पािून त्याचं्या हवधवा आईिे धाबे दणाणले व हिने त्यािें लग्न जुळवनू टाकले. र्ौरी-मानंा िे 
कळिाि त्या म्िणा्या-“मािे लग्न त्या एका अनंिाशीि!” अथाि आपले लग्न एकट्या श्रीकृष्ट्णाशीि. 
लग्नाच्या आद्या हदवशी त्या पळून रे््या. ईश्वरसाक्षात्काराच्या उत्कंठेने त्यानंी वयाच्या अठराव्या वषी 
र्ृित्यार् केला, व नंिर साधुसंिाचं्या संर्िीि त्यानंी अनेक िीथे केली. एका लिान हपशवीि दामोदरािी 
मूिी र्ळ्याि बाधंलेली, आहण जवळ कािी धार्ममक गं्रथ, एवढीि त्यािंी एकंदर मालमत्ता. साि वषांनी त्या 
रामकृष्ट्णापंाशी पोि्याबरोबर त्यानंी त्यािें हशष्ट्या म्िणून स्वार्ि केले. दुसऱ्याि भेटीि सारदादेवींशी 
त्यािंी ओळख करून हदली. िेव्िापासून नौबिखान्याि त्या रािाण्याकरिा वारंवार येि असि, व 
परमिंसदेवािें हनत्य दशजन करीि. परमिंसदेव आपले एकरूप मािा-हपिा या दृष्टीने त्याचं्याकडे र्ौरी-मा 
पािाि असि. त्याचं्यासाठी हनरहनराळे पदाथज बनवनू त्यानंा मोठ्या भस्क्िभावाने जेव ू घालीि. 
नौबिखान्याि त्याचं्या मंजूळ र्ळ्याि सदा भस्क्िरसािी भजने असायिी, व त्याचं्या योरे् रामकृष्ट्णािंी 
त्वहरि समाधी लार्ायिी. एकदा रामकृष्ट्णानंी र्ौरी-मानंा बारे्ि फुले विेिाना पाहिले, आहण म्िणाले —
“िे पिा र्ौरी, मी मािीवर पाणी घालिो, िू िी मळ.” या र्ूढ बोलािंा अथज त्यानंी नंिर साहंर्िला िो असा 
की भारिाि हस्त्रयािंी अहि दीन अवस्था आिे, र्ौरीने त्याचं्या उद्धारािे काम कराव.े उत्तराि र्ौरी-मानंी 
आपली इच्िा हिमालयाच्या शािं वािावरणाि कािी मुलींना हशक्षण देऊन ियार करण्यािी अस्याि 
साहंर्ि्यावर परमिंसदेव म्िणाले—“िे, िे! िुला याि शिराि कामाला लार्ले पाहिजे. आिा िुिे 
आध्यास्त्मक साधन पुरे. यापुढे हस्त्रयािंी सेवा िेि आपले जीवनव्रि िू करून टाक. भयंकर स्स्थिीि त्या 
हखिपि आिेि.” नंिरच्या काळाि परमिंसदेवािंी इच्िा र्ौरी-मानंी पुरी केली. 

 
त्या रामकृष्ट्णाचं्या हशष्ट्या खऱ्या पण केव्िा केव्िा रु्रूपेक्षािी त्यािंी सारदादेवींवर जास्ि भक्िी 

हदसून येई. एक हदवस सारदादेवींच्या समक्ष परमिंसदेवानंी र्ौरी-मानंा “आम्िा उभयिापंैकी कोण िुला 
जास्ि आवडिे” असे र्मिीने हविारले. लरे्ि र्ौरी-मानंी पद्यािि उत्तर केले— 
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 “राइ ह़िे िुहम बड नओ िे बाँका बँशीधारी, 
लोकेर हबपद िले 
डाके मधुसूदन बले 

िोमार हबपद िले परे बाँहशिे बलो राइहकशोरी॥” 
 
(रे खट्याळ बन्सीवा्या, राधेिून िू मोठा नािीस िो! माणसे हवपत्तीने ग्रासली की ‘िे मधुसूदन’ 

म्िणून िुला िाका मारिाि. पण िुझ्यावरि आफि आली की िू िर राधाराणीला बासंरीिून िाका 
मारायला लार्िोस!) 

 
िे ऐकिाि सारदादेवी संकोिून रे््या व त्यानंी र्ौरी-मानंा दाबले. परमिंसदेव िसून हिथून 

हनघून रे्ले. दहक्षणेश्वरला असिाना यानंा पुष्ट्कळदा भावावशिेिा लाभ िोि असे. 
 
अघोरमणी नावाच्या आणखी एक महिला रामकृष्ट्णाचं्या दशजनाला येि. पढेु त्यािें ‘र्ोपालेर-मा’ 

असे नाव पडले, कारण बाल-कृष्ट्ण र्ोपालाशी त्यािंी पैरवी िोिी. त्यािंा जन्म १८२२ साली िाला. नवव्या 
वषी त्यािें लग्न िाले, पण लवकरि त्यानंा वैधव्य आले. नंिरच्या काळाि कलकत्त्याजवळच्या एका 
देवळाि जेव्िा त्यानंा ध्यान-धारणेसाठी एक स्विंत्र खोली हमळाली िेव्िा हिथेि त्या रािू लार््या. भहर्नी 
हनवहेदिा [‘मार्ारेट ई. नोबल’ नावाच्या स्वामी हववेकानंदाचं्या आयहरश हशष्ट्या.] त्याचं्या संबधंाि हलहििाि—“त्याचं्या त्या 
खोलीि सुखसोयीिा कोणिािी असबाब नसायिा. खोलीिी फरशी िे त्यािें अंथरूण. पािुण्यानंा बसायला 
द्यायिी िटई वरच्या फळीवरून काढून उलर्डायला लारे्. कुणािे आहिर्थय करायिे िर कशक्याि 
टारं्ले्या मडक्याि पोिे व खडीसाखर एवढेि त्याचं्यापाशी असे. पण र्ंरे्िे पाणी स्विः वािून आणनू 
खोली घासून पुसून आरशासारखी स्वच्ि ठेवलेली असे. त्या बसि हिथून िािाजवळच्या कोपऱ्याि एक 
जुने पुराणे रामायण, त्याजवळ त्यािंा कशर्ाच्या मोठ्या काड्ािंा िष्ट्मा, आहण पाढंरीशुभ्र र्ोमुखी. इिक्या 
सामग्रीवर त्यानंी सिंपद प्राप्ि करून घेिले िोिे. याचं्या साह्याने िासनिास, अिोरात्र, हदवसामंार्नू 
हदवस हन वषानुवषज बैठक मारून एकाग्र ईश्वरसाधनेि त्या दंर् िोत्या.” र्ोपालेर-मा श्रेष्ठ साक्षात्कारास 
पोि्या िोत्या, आहण आप्या अनन्य पे्रमािा आश्रय जो र्ोपाळ त्यािे रामकृष्ट्णािं त्यानंा दशजन घडले 
िोिे. दहक्षणेश्वरास त्या नेिमी येि व आ्या की पे्रमळ सासूच्या मायेने सारदादेवींच्या िाििे जेवीि असि. 

 
ह्या सवज स्त्री-हशष्ट्याशंी सारदादेवींिे अच्िेद्य पे्रमािे नािे असे. दहक्षणेश्वरी आ्या की त्यािंील 

प्रत्येकजण सारदादेवींना स्वयंपाकाि व इिर घऱरु्िी कामाि िमखास मदि करी; आहण या नात्याि 
आजन्म कधी खंड पडला नािी. 

 
आिा परि सारदादेवींच्या दहक्षणेश्वरच्या जीवनक्रमाकडे वळू. पोरसवदा लाटू िपात्यािंी कणीक 

मळीि असे, भाडंी घाशीि असे हन िरकाम्यासारखी वस्िू व हनरोपािंी ने-आणिी करीि असे. मारे् एक 
हदवस सारदादेवी कणकेिी मोठी रास मळीि िोत्या, िर लाटू र्ंर्ािीरावर ध्यान लावनू बसला िोिा. 
जवळून परमिंसदेव जाि िोिे िे त्याला पािून म्िणाले—“िे पािा लाटू, हजिे ध्यान िू िालवले आिेस 
[अथाि सारदादेवींिे. रामकृष्ट्ण सारदादेवींना प्रत्यक्ष कालीमािा म्िणून मानीि. लाटू ज्याअथी कालीमािेिे ध्यान लावनू बसलाय त्याअथी िो 
सारदादेवींिे कििन करीि आिे असा रामकृष्ट्णािंा भावाथज.] िी हिकडे कणकेवर घाम र्ाळत्येय.” आहण लाटूला 
सारदादेवींकडे नेऊन त्यानंा म्िणाले—“िा पोरर्ा हवशुद्धात्मा आिे. मदि लार्ली की याला सारं्ाव.े” 
यानंिर लाटू सारदादेवींच्या पहरवाराि सामील िाला. 
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रामकृष्ट्ण आप्या शरीरस्वास्र्थयासाठी सारदादेवींवरि सवजस्वी अवलंबून असि. हवशषे जेवणाच्या 
बाबिीि. किदु हरवाजानुसार माहसक पाळीच्या िीन हदवसािं स्त्रीला अशौि असिे, हिने स्वयंपाक अर्र 
घरकाम करायिे नसिे. सारदादेवींच्या अशा प्रसंर्ाि रामकृष्ट्णािें जेवण कालीमहंदराच्या पाकशाळेिून येि 
असे, पण िे त्यानंा कधीि पिि नसे. एक हदवस असेि िा्यावर त्यानंी सारदादेवींना बोलावले व 
स्वयंपाक कसा िुकहवला िे हविारले. त्यांनी कारण साहंर्ि्यावर िे म्िणाले—“कुणी साहंर्िले िुम्िालंा 
या िीन हदवसािं बायकानंी जेवायला करायिे नसिे म्िणून? नेिमीप्रमाणे मािे जेवण िुम्िी करीि जाव.े 
कािी एक र्ैर नािी त्याि. आधी िे सारं्ा मला, माणसािले अशुद्ध िे कोणिे? त्विा की मासं, की िाडे की 
त्याचं्या आिला मरं्ज? पहवत्र की अपहवत्र काय करिे िे एकटे मन. मनाव्यहिहरक्ि अशीि आणखी कुठे 
नािी.” 

 
एकदा कामारपकुुरच्या आप्या हनत्य फेरीसाठी सारदादेवी परमिंसदेवािंा हनरोप घेऊन 

हनघा्या. दुपारच्या जेवणाच्या वळेी िे हशष्ट्यानंा म्िणाले—“रामलालच्या काकी [अथाि सारदादेवी.] त्यािे 
लग्न हनघाले आिे म्िणनू कामारपुकुरला आज रे््या. मी जािाना बहघिले त्यानंा पण िेव्िा कािीि वाटले 
नािी. खरोखर एखाद्या हिऱ्िाइिासारखा बघि िोिो मी त्याचं्याकडे. मर् क्षणभराने मला जेवणािे 
आठवले, आहण काळजी सुरू िाली, आिा जेवण करणार कोण? िुम्िालंा मािीिि आिे मला वाटेल िे 
िालि नािी. हशवाय जेविाना भानावर असिोि असे नािी. माझ्या पोटाला काय पििे न पििे िे सर्ळे 
त्यानंाि काय िे ठाऊक. आहण पिेल िेि िेवढे करून वाढिाि. आिा प्राजंळ सारं्ायिे म्िणजे जेवणािी 
काळजीि लार्ली मला.” कािी महिन्यानंी त्यानंी सारदादेवींना शक्य िो लवकर परिण्यािे पत्रि 
पाठहवले. एक हदवस र्मिीने त्यानंी एका हशष्ट्याला हविारले—“माझ्यासारख्याला बायकोिे मित्त्व कशाि 
असिे सारं् पािू?” आहण स्विःि उत्तर हदले—“का, नािी ना कळि? अरे, त्यानंाि काय िे माझ्या 
पोटाला हजरेल िे करायिे जमिे!” 

 
आिा प्रत्येक किदु स्त्रीला, पिी िाि परमेश्वर समजून त्यािी कायावािामनाने सेवा करावी असे 

बाळकडू हदलेले असिेि म्िणा, पण सारदादेवी आप्या पहिदेवाचं्या बाबिीि िी लौहकक हशकवण 
अक्षरा-अक्षराने आिरीि असि, अथाि त्यानंा रामकृष्ट्ण िेि सवज अथाने िो सनािन, हनरु्जण हनर्मवशषे 
परमात्मा ईश्वर िोिे; पिी म्िणूनि नव्िे िर त्याचं्या इिलोकींच्या हवभहूिमत्वाने परमेश्वर िोिे. त्यािंी सेवा 
म्िणजेि ईश्वरािी पूजा िोय अशी सारदादेवींिी पक्की धारणा िोिी. िा भाव त्याचं्या हित्ताि हनत्य वसि 
अस्यामुळे त्यािें सेवाभावी सवज दैनंहदन व्यविार अत्यंि आनंदोत्सवाि िालि. पुढील काळी त्या 
म्िणि—“त्यािंी सेवा करत्ये आिे िा हविार असला की शरीरक्लेश म्िणून कािी मला भासिि नसे. 
हदवस हनलेप आनंदाि जाि.” परंिु पुष्ट्कळ वळेा पिीिे साहन्नध्य न हमळा्यामुळे ककवा त्यानंा 
वाढण्याहबढण्यािे काम दुराव्यामुळे त्या हनलेप आनंदाला त्यानंा मुकाव े लारे्. िे असे परमिंसदेवािें 
हशष्ट्य वाढ्यावर व िेिी त्यािंी सेवा करू लार््यावर जास्ि जास्ि घडून येऊ लार्ले. सारदादेवींना या 
भक्िाचं्या समोर येण्यास सकंोि वाटे आहण स्विः रामकृष्ट्णानंािी िी र्ोष्ट पसंि नव्ििी. एकदा सारदादेवी 
म्िणा्या की “कधीकधी दोन-दोन महिने मला त्यािें दशजन घडि नसे. मर् मला उदासवाणे वाटे. पण मी 
स्विःला म्िणे—‘रे मना, त्यािें दशजन रोज घडाव े एवढे भाग्यवान िू स्विःला का म्िणून समजावसे?’ 
त्याचं्या रु्णरु्णण्यािा स्वर कानी पडावा म्िणून मी व्िराडं्ािील िट्ट्ट्याच्या एका हिद्रामारे् िासन्िास 
उभी रािी. अशी पायावर सिि उभी रािाि रे््यामुळे िर मला संहधवाि जडला.” रामकृष्ट्ण व त्यािें हशष्ट्य 
अिोरात्र भजनानंदाि दंर् िालेले त्या पािाि बसि आहण पुष्ट्कळदा स्विःशी म्िणि—“मी जर या 
भक्िर्णािंली एक असत्ये िर हकिी बरे िोत्ये! िसे िोिे िर त्यािंा स्वर ऐकू येिा, त्यािंा भावावशे मी 
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डोळ्यानंी पािात्ये.” सारदादेवी हकिी लाजाळू आहण लोकाचं्या नजरेआड रािणाऱ्या िोत्या िे मंहदराच्या 
बहर्च्यािा व्यवस्थापक एकदा जे म्िणाला त्यावरून स्पष्ट िोिे. िो म्िणाला—“त्या हिकडे राििाि िे 
आमच्या कानावंर आिे खरे पण प्रत्यक्ष असे आम्िी त्यानंा कधीि पाहिले नािी.” 

 
र्ोलाप-मा परमिंसदेवाकंडे प्रथमि आ्या त्या हदवसाि एकदा त्यानंी त्यानंा आपले जेवणािे 

िाट घेऊन येण्यास साहंर्िले. िेव्िापासून त्याि जेवण घेऊन जाऊ लार््या. यामुळे दर जेवणाच्या वळेी 
सारदादेवींना पिीिे दशजन िोि असे िेिी अिंरले. र्ोलाप-मा परमिंसदेवाचं्या दालनावर हखळून रािाि, 
दिादिा वाजेपयंि परिि नसि. सारदादेवींना र्ोलाप-मािें जेवण व्िायिे म्िणून िेवढा वळे हिष्ठि बसाव े
लारे्. शवेटी एक हदवस त्या त्रास्या आहण स्विःशीि म्िणा्या—“िे िाट आिा कुते्र माजंर का खाईना! 
मला नािी त्यािी यापढेु राखण करीि बसवि.” खुद्द परमिंसदेवानंाि िे शब्लद ऐकू रे्ले. लरे्ि दुसऱ्या 
हदवशी िे र्ोलाप-मानंा म्िणाले—“िू इथे फार वळे काढिेस हन त्यािंी हिकडे र्ैरसोय िोिे. िुझ्या 
िाटावर नजर ठेवनू बसाव े लार्िे त्यानंा.” यावर र्ोलाप-मा म्िणा्या—“िे िे, मािाजींिी माझ्यावर 
हकिी माया आिे! मला त्या आपली लेकि मानिाि,मला एकेरी नावाने िाक मारिाि.” 

 
अशा िऱ्िेने परस्परापंासून पाऊणशिे कदमावंर रािाि असूनिी दोघाचं्या भेटीि कधीकधी 

हकत्येक हदवसािंा खंड पडि असे. परंिु परमिंसदेव वारंवार या भिूलाच्या पार वरच्यावर हविरि रािून 
जर्ािी उपेक्षा व आप्या शरीरािीिी िेळसाडं करीि असले िरी सारदादेवींच्या स्वास्र्थयािी व हििािी 
मात्र त्यानंी कधीिी उपेक्षा केली नािी. उलट दोिोंच्या बाबिीि िे सदासवजदा जारृ्ि असि. एक हदवस 
सारदादेवींिे कपाळ दुखिे आिे असे कानावर आले िेव्िा त्यानंी रामलालला पुन्िा पुन्िा म्िटले—“का बरे 
त्यािें कपाळ दुखि असाव?े” 

 
सारदादेवींच्या त्या अहि हनरंुद हन िट्ट्ट्याने सर्ळा व्िराडंा कोंडून घेिले्या खोलीला रामकृष्ट्ण 

‘कपजरा’ म्िणि. पुष्ट्कळदा लष्मी या खोलीि सारदादेवींिी सोबि करी म्िणनू परमिंसदेव दोघींना 
कधीकधी हवनोदाने “काकाकुव्यािंी जोडी” म्िणि. कालीमहंदरािून नैवदे्यािा प्रसाद त्याचं्याकडे आला की 
रामलालला म्िणि—“पाखरे कपजऱ्याि आिेि त्यानंा दाणापाणी नेऊन दे.” मािाजींना पाहिलेले 
नस्यामुळे हकत्येक हशष्ट्यानंा खरोखरि हिकडे कपजऱ्याि पाखरे आिेि असे वाटे. 

 
सारदादेवींना संहधवाि जडला व कालािंराने िी एक व्याधीि िोऊन बसली. अनेकदा 

नौबिखान्याि त्या एकट्या पडि. यािी परमिंसदेवानंा काळजी वाटायला लार्ली. िे पत्नीला म्िणाले—
“रानच्या पाखराला कपजऱ्याि डाबंनू ठेवले िर त्याला सहंधवाि िोिो. कधीमधी र्ावाि हफरून येि जाव.े” 
दुपारिे जेवण िा्यावर माणसे वामकुक्षी करिाि व पषु्ट्कळ हनवािं िोिे, अशा वळेी देऊळ-वाड्ाच्या 
मार््या दरवाजाने बािेर पडून शजेाऱ्यापाजाऱ्याकंडे सारदादेवींनी बसायहबसायला जाऊन याव े अशी 
व्यवस्था रामकृष्ट्णानंी करून ठेवली. 

 
परमिंसदेव कधीिी जवळ पैसा बाळर्ीि नसि. पण आप्या पिाि सारदादेवींिे कसे िोणार 

यािी कधीकधी त्यानंा मोठी कििा पडे. एक हदवस “महिन्याकाठी िुमिा खिज हकिी” असे त्यानंी 
सारदादेवींना हविारले. “पाि-सिा रुपये” म्िणून सारदादेवींनी साहंर्िले, पण या उत्तराने रामकृष्ट्णािें 
समाधान िाले नािी. “रात्री िपात्या हकिी खािा?” असे त्यानंी आणखी हविारले. जात्याि लाजाळू 
स्वभावाच्या सारदादेवी या प्रश्नाने अिोनाि संकोिनू रे््या, मुखमंडल लाल िाले. रामकृष्ट्णानंी 
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पुन्िापुन्िा हविार्यावर त्यानंी पाि-सिा म्िणनू साहंर्िले. “मर् पाि-सिा रुपये पुरिील महिन्याला” 
असे म्िणून िेवढ्या माहििीवरून त्यानंी बलराम बसू या र्ृिस्थ हशष्ट्याकडे िेवढे व्याज हनघेल एवढी रक्कम 
अनामि ठेवनू हदली. 

 
एका आडर्ावाि जन्म, हलहिणे वािणेिी जवळजवळ नािीि, पण उपजिि सारदादेवींिी बदु्धी 

िीष्ण िोिी, आहण नजर िौफेर ठेवनू वार्ण्यािी हवलक्षण सावधानिा त्याचं्या अंर्ी िोिी. एकदा 
रामकृष्ट्णाचं्या अंथरुणावरील िादर खूप मळली अस्यािे पािून एका श्रीमिं भक्िाने आप्या रु्रंूच्या 
सुखसोयीसाठी दिा िजार रुपये त्यानंा देऊन ठेवायिे त्याने ठरहवले. िे ऐकिाि त्यार्मूिी रामकृष्ट्णानंा 
असह्य वदेना िा्या, आपले शीर धडापासून कोणी करविीने हिरिे आिे असे त्यानंा िोऊन रे्ले. 
अश्रुर्द्र्द स्वराने त्यानंी कालीमािेिी करुणा भाकली—“िे मािे, जीवनाच्या ह्या अवस्थेस मी आिा 
येऊन पोिलो, आिा मला का पनु्िा मोिाि पाडिेस?” त्यानंी िे दान स्वीकारण्यािे नाकारले, पण भक्ि 
ऐकेना. रामकृष्ट्णानंी या हनहमत्ताने सारदादेवींिी परीक्षा पािायिे ठरहवले. त्यानंा बोलावनू घेिले व 
म्िणाले—“िे पािा, िे पैसे मी घ्याव े असा भक्िािा आग्रि िोिा पण माझ्याने िे िोणे नािी. आिा िो 
म्िणिो िुम्िी िे घ्याव.े िुमिी कािी िरकि आिे काय?” सारदादेवींच्या उत्तराने त्यािंा जीव खाली 
पडला—“काय म्िणिा काय िुम्िी? असे िोईल कसे? िा पैसा मुळीि घेिा कामा नये. मी घेिला िरी 
िुम्िी घेि्यासारखाि. कारण माझ्याजवळ असला िरी खिज िोणार िुमच्यािसाठी. लोकािं िुमिा आदर 
आिे िो िुमच्या त्यार्ामुळे. म्िणून िे दान िुम्िी नाकारायला िव.े” 

 
आत्यंहिक त्यार्ािी वृत्ती रामकृष्ट्णांच्या हित्ताि अशी कािी मुरली िोिी की त्यार्ािा प्रादुभाव 

त्याचं्या आिरणाि पावलोपावली हदसून येिो िे सारदादेवींनी नीट जाणून घेिले िोिे. धनसंग्रिाच्याि 
काय पण कुठ्यािी संग्रिाच्या नुसत्या क्पनेनेदेखील रामकृष्ट्णािें मनि नव्िे िर शरीरािील 
मज्जािंिूदेखील थरकिाि िे सारदादेवींच्या अनेकदा प्रत्यक्ष अनुभवाला आले िोिे. उदािरणाथज, 
परमिंसदेवानंा मध्ये मध्ये, हवशषेिः जेव्यावर थोडी मुखशुद्धी लार्ि असे. एक हदवस नौबिखान्याि्या 
खोलीिि त्यािें जेवण िाले. त्यानंिर जािाना मुखशुद्धीिी एक पुडी करून देऊन िी बरोबर घेऊन 
जाण्यास त्यानंी रामकृष्ट्णानंा साहंर्िले. िी घेऊन परमिंसदेव आप्या दालनाकडे जायला हनघाले पण 
मध्येि घोटाळ्यासारखे िोऊन िडक नदीिीराकडे िालू लार्ले. पाण्याि आिा पडणार अशी अवस्था 
िोऊन रे्ली. सारदादेवींना काय कराव ेसुिेना. अत्यिं लाजाळू स्वभावामुळे लोकासंमोरून जाऊन पिीला 
अडहवणे त्याचं्याने िाले नसिे. इिक्याि देवळािला एक पजुारी दृष्टीस पडला त्याला त्यानंी हृदयला 
बोलवायला पाठहवले. त्याने लरे्ि जाऊन अहरष्ट टाळले. या घटनेिा अथज—रामकृष्ट्णानंा मुखशुद्धीिी पुडी 
बरोबर नेणे िािी एक संग्रि वाटला िोिा. 

 
रामकृष्ट्णाचं्या लग्नाच्या वळेी त्यांच्या मािुःश्रींनी सारदेसाठी कािी दाहर्ने उसने आणनू परि केले 

िोिे या घटनेिा उल्लखे मारे् आला आिे. त्या वळेी सासूिा सुनेला शब्लद रे्ला िोिा की, पुढे मारे् त्यािून 
भारी दाहर्ने आपला मुलर्ा त्यानंा घालील. सारदादेवी दहक्षणेश्वरी आ्यावर रामकृष्ट्णानंी खरोखरि 
दाहर्ने करहवले. हृदयला साहंर्िले की सारदा म्िणजे प्रत्यक्ष सरस्विीिा [सारदा म्िणजेि सरस्विी. िी हवद्या व 

र्ायन यािंी अहधष्ठात्री देविा, जर्दंबिेाि एक अविार.] अविार, आहण सरस्विीला िर दाहर्न्यािंी िौस. असे म्िणनू 
कािी दाहर्ने त्याच्याकरवी आणवनू सारदादेवींना देवहवले. र्ोलाप-मािंा बडबड्ा स्वभाव, त्या एक 
हदवस सारदादेवींसमोर बोलून रे््या—“मनमोिन [िे रामकृष्ट्णािें एक र्ृिस्थाश्रमी हशष्ट्य िोिे.]िी आई काय म्िणाली 
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मला परवा, ठाकुर िर साक्षाि त्यार्ािे अविार, मर् त्याचं्या बायकोने अंर्ावर एवढे सोने घालणे बरे 
का?” सारदादेवींनी िात्काळ अंर्ावरिे बिुिेक दाहर्ने उिरून ठेवले. 

 
इिके हदवस रामकृष्ट्णािें बोलणेिालणे, िावभाव, इत्यादी लक्षपूवजक पािाि आ्यामुळे त्याचं्या 

मनािले भाव आहण हविार सारदादेवींच्या िटकन लक्षाि येि. एक हदवस त्यािें दालन िाडून हबिाना 
साफसूफ करीि िोत्या िो रामकृष्ट्ण कालीमहंदरािून परि येिाना हदसले. मंहदराच्या अंर्णाि फरशीवर 
त्यािंी पावले अडखळि पडि िोिी. डोळे लाल हदसि िोिे. किर््यासारखा अहवभाव. दालनाच्या आि 
आले िसे सारदादेवींना िािािा स्पशज करून म्िणिाि—“मी खरोखरीिा किर्लोय का?” सारदादेवींनी 
त्याचं्याकडे पािाि म्िटले—“नािी, किर्ाल कसे?” “मर् मािी पावले जड का पडिािेि? बोलवििी 
नािी. किर्लो नािी िर काय?” सारदादेवी म्िणा्या—“िे िे, कुण्या दारुड्ासारखे किर्ाल कसे? 
जर्न्मािेच्या पे्रमभावनेने िुम्िी धंुद आिाि.” रामकृष्ट्ण अर्दी खूष िोऊन म्िणाले—“बरोबर साहंर्िलेि!” 

 
दहक्षणेश्वरच्या उत्तरेस थोड्ा मलैावंर असले्या पानीिाटीमध्ये दर वषी एक मोठा मेळा भरि 

असे, त्यास िजारो लोक येि असि. रामकृष्ट्णिी हकत्येक वष ेनेमाने जाि असि. १८८५ साली ह्या मेळ्यास 
आप्याबरोबर येण्यासाठी त्यानंी आप्या हकत्येक स्त्री-पुरुष हशष्ट्यासं आमंत्रण हदले. “मीिी येऊ का?” 
असे सारदादेवींनी एका हशष्ट्येकरवी हविारले. त्या हशष्ट्येला राकृष्ट्णानंी “त्यािंी इच्िा असली िर येऊ देि 
की” असे साहंर्िले. सारदादेवींनी जरा हविार करून, हिथ्या अफाट र्दीि न जाणेि बरे असे ठरहवले. 
परमिंसदेव व हशष्ट्यर्ण मेळ्याला जाऊन आ्यावर िे एका हशष्ट्याला म्िणाले—“लोकािंी कोण र्दी! 
आहण माझ्या भावावशिेमुळे सर्ळे माझ्या भोविीि र्ोळा िोि. त्या [अथाि सारदादेवी] माझ्याबरोबर रे््या 
नािीि िे बरे िाले. माझ्याबरोबर त्यािी हदसत्या लोकानंा, आहण आमिी टर उडविे—‘िे पिा िंसिंसीिे 
जोडपे! [‘िंस’ यािा लाक्षहणक अथज ‘आत्मा’ आहण ‘परमात्मा’ असा दुिेरी िोिो. ‘परमिंस’ पदािी हवटंबना िाली असिी असा भावाथज.—भा.] 
त्या फार बहुद्धमान खऱ्या.” 

 
परमिंसदेवानंी असे म्िट्यािे कानावंर आले िशा सारदादेवी म्िणा्या—“त्यानंी मनापासून 

परवानर्ी हदलेली नािी िे मी ओळखले. ‘अलबि त्या येणारि’ असे नािी म्िणाले. म्िणाले काय िर—
‘इच्िा असेल िर येऊ देि.’ माझ्यावर सोपहवले म्िणून मी न जायिे ठरहवले.” 

 
बिुिेक बाबिीि त्या रामकृष्ट्णाचं्या सारं्ण्याप्रमाणे िमखास वार्ि अस्या िरी कािी कािी 

बाबिीि आप्या मनास पटेल िेि करीि. दहक्षणेश्वरी आ्यावर प्रथम प्रथम त्या नौबिखान्याि बिुिेक 
एकट्याि असि. कधीमधी घरकामाि मदिीसाठी एखादी मोलकरीण असायिी. त्याहशवाय आणखी एक 
वृद्ध बाई त्यानंा भेटायला येई. िरुणपणी या बाईिे विजन नीट नव्ििे. पण आिा वृद्धापकाळी िी 
देवाधमाकडे वळली िोिी. एक हदवस परमिंसदेवानंी हििा मार्िा इहििास सारदादेवींना ऐकवला व 
म्िणाले—“हिला िुमच्या खोलीि कशा येऊ देिा?” सारदादेवी उत्तर्या—“िुम्िी म्िणिा िसे असले 
िरी आिा हिच्या िोंडाि देवाधमाहशवाय एक शब्लद नािी.” िरीिी परमिंसदेव म्िणाले—“आिा िी कािी 
म्िणो, पण एका काळी िी वशे्या िोिी! िुम्िी का हिच्याशी बोलाव?े हशव हशव!” पण सारदादेवींिे मन 
वळले नािी. पिािाप करीि जी आप्या आश्रयाला अनुग्रिाच्या आशनेे आली हिला दूर लोटणे त्याचं्याने 
िोणारे नव्ििे. या ित्त्वापासून त्या कधी ढळ्या नािीि िे आपणासं पढेु हदसून येणारि आिे. 
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परमिंसदेवािें भक्ि त्याचं्यासाठी फळफळावळ व मेवाहमठाई आणीि िी भक्िर्णानंा व 
शजेाऱ्यापाजाऱ्यानंा सारदादेवी सर्ळी िािोिाि आहण सढळपणाने वाटून टाकीि. एखादे वळेी खुद्द 
रामकृष्ट्णासंाठी हनराळी काढून ठेवायला हवसरि. परमिंसदेवानंा िे फारसे आवडि नसे. एकदा िे 
म्िणालेदेखील—“अशी सर्ळ्याला वाट लावीि रे्लाि िर घर कसे िालायिे?” यावर सारदादेवी सरळ 
हिथून हनघनू रे््या. यािी िळिळ वाटून रामकृष्ट्णानंी आपला पिुण्या रामलाल याला काकीिी समजूि 
घालायला लरे्ि पाठहवले. िे म्िणाले—“त्या रार्व्या िर मािे सर्ळे आध्यात्म रसािळाला जाईल 
ना!” 

 
सारदादेवींिे औदायज व कारुण्य िे त्याचं्याि जार्ृि िाले्या मािृत्वािे फळ िोिे. रामकृष्ट्णाकंडे 

येणाऱ्या सवांिी आपण आईि आिोि अशी त्याचं्या मनािी उत्तरोत्तर दृढ भावना िोि रे्ली, व त्याप्रमाणे 
त्या वार्ू लार््या. ह्या आप्या भहूमकेि कोणािी कोणिीिी ढवळाढवळ त्या िालू देि नसि. त्यानंा ‘आई’ 
म्िणणारे कुणािी असो, त्याकडे त्या कधीिी हवन्मुख िा्या नािीि. उदािरणाथज, एक हदवस नेिमीप्रमाणे 
रामकृष्ट्णािें िाट त्याचं्या दालनावर त्या घेऊन जाि असिा कोणी एक बाई त्यानंा म्िणाली—“आई, िाट 
मी नेत्ये.” सारदादेवींनी िाट हिच्या स्वाधीन केले आहण त्या बाईने िाट रामकृष्ट्णापंुढे ठेवले हन हिथून 
हनघून रे्ली. रामकृष्ट्णाचं्या जेवणावर लक्ष ठेवायिे म्िणनू सारदादेवी जवळ जाऊन बस्या. पण रामकृष्ट्ण 
िाटाला हशवनेाि. सारदादेवींकडे पािाि म्िणाले—“िे काय िुम्िी करून बसलाि? िाटाला स्पशजि कसा 
करू हदलाि त्या बाईला? मािीि नािी िी वाईट िालीिी आिे म्िणून? हिने हवटाळलेले मी कसे खाऊ?” 
सारदादेवी म्िणा्या—“सारे मािीि आिे मला. आजच्या हदवस जेवनू घ्या.” िरी परमिंसदेवािंा िाि 
जेवणाकडे जाईना. सारदादेवींनी पुन्िा पनु्िा साहंर्िले िेव्िा िे म्िणाले—“पुन्िा कधी त्या बाईच्या िािी 
मािे िाट पाठहवणार नािी म्िणून विन द्या.” त्याचं्यापढेु िाि जोडून सारदादेवी उमर्ार्या—“ठाकुर! 
असले विन मला देिा येणार नािी. शक्य िो आपले िाट मी स्विःि आणीि जाईन, पण कोणी मला 
‘आई’ अशी साद घालून िाट आणायला मारे्ल िर मला नािी म्िणवणार नािी. आपण मािेि िेवढे ठाकुर  

नव्िेि, सवांिेि आपण ठाकुर एवढे ध्यानाि घ्याव.े” यावर रामकृष्ट्णािें समाधान िोऊन त्यानंी 
जेवनू घेिले. 

 
ह्या मािृत्वािी यस्त्कंहिििी जबाबदारी सारदादेवींनी कधी अंर्ाबािेर टाकली नािी. पुढे 

आपणालंा हदसून येणार आिे की या भहूमकेमारे् एक अत्यंि खोल, प्रर्ाढ अशी आध्यास्त्मक दृष्टी िोिी. 
रामकृष्ट्णाचं्या सवज भक्िवृदंापैकी प्रत्येकाला त्या आप्या इिलोकच्याि प्रत्यक्ष आई वाटि. पुढे पुढे िर त्या 
सवांना सारदादेवी ह्या जर्न्मािेच्या देिरूहपणी मिूीि वाटू लार््या. दहक्षणेश्वरी ह्या सवांच्या सुखसोयींिी 
त्या काळजी वािाि. पढेु ज्यानंा संन्यासदीक्षा द्यायिी त्या सवज िरुण हशष्ट्यावंर रामकृष्ट्णािंी हवशषे बारीक 
नजर असे. पिाटेस उठून ध्यानकििन नेमाने करण्याच्या पहरपाठाि आळसामुळे िेळसाडं िोिा कामा नये, 
आहण यासाठी रात्रीिे जेवण अर्दी माफक असले पाहिजे अशी रामकृष्ट्णािंी अर्दी सक्ि िाकीद असे. 
परंिु सारदादेवींच्या िािी जेवणािी व्यवस्था, त्या िर त्यानंा पोटभर जेव ूघालीि. एका हशष्ट्याने आपण 
साहंर्ि्यापेंक्षा दोन-िीन पोळ्या जास्ि खा््यािे एकदा रामकृष्ट्णाचं्या कानी आले. हशवाय िे असे 
सारदादेवींच्या आग्रिामुळे िाले असे कळले. यावर नाराज िोऊन “यापढेु असे करू नका” असे िे 
सारदादेवींना सारं्ू लार्ले. पण अस्या बाबिीि कोणािीिी िुकमि त्या िालू देणाऱ्या नव्ित्या. त्यानंी 
प्रत्यक्ष परमिंसदेवानंा सुनावले—“दोन िपात्या जास्ि खा््या म्िणून एवढे काय कािाविा? ह्या पोरािंी 
काळजी मी घ्यायिी. जेवणावरून त्यानंा बोलि जाऊ नका.” अस्या घटनािंी आठवण िोऊन त्या 
योर्ीन-मानंा एकदा म्िणा्या—“एखाद्या माणसाने अन्य कोणािा शब्लदन्शब्लद कसा काय पाळायिा?” वळे 
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पड्यास खरी र्ोष्ट िी ह्या ईश्वररूप पहिदेवाचं्यािी िोंडावर िोख सारं्ायला त्या कमी करीि नसि. 
कामारपकुुरच्या घरािे स्वयपंाकघर डार्डुजीस आले िेव्िा त्यािा खिज रामकृष्ट्णािंा असे त्यानंा सारं्ण्याि 
आले. पण आपण िर हिथे रािाि नािी, ज्यािे त्याने करून घ्याव े असे त्यािें म्िणणे पडले. लरे्ि 
सारदादेवी उमर्ार्या—“िा काय स्वाथीपणा!” त्यावर परमिंसदेवानंी त्यानंा स्वाथजपरायणिा म्िणजे 
काय यावर एक प्रविन ऐकवले. 

 
सारदादेवी जशा आप्या पहिदेवाचं्या अर्दी अध्या विनाि असि िसेि परमिंसदेव त्यािंा मान 

ठेवण्याि केव्िािी कसूर करीि नसि. िा कटाक्ष िे हकिी कसोशीने पाळीि त्यािे एक उदािरण 
सारदादेवी नेिमी देि—“मला अशा पिीिा लाभ िाला की ज्यानंी कधीिी मला ‘िुइ’ [बंर्ाली भाषेि ‘िुइ’ िे 
सबंोधन बिुधा नोकर-िाकरासं, पोरसवदा माणसासं, ककवा एकंदर कहनष्ठासं लाविाि.] असे संबोधले नािी.” एकदा रामकृष्ट्णािें 
रात्रीिे जेवण त्या घेऊन आ्या िेव्िा िे ध्यानमग्न िोिे. नेिमीच्या जार्ी िाट ठेवनू त्या माघारी हफरिािेि 
िो ध्यान संपवनू परमिंसदेव भानावर आले. आपली पिुणी लष्मी हिनेि िाट आणले आिे असे वाटून 
रामकृष्ट्ण म्िणाले—“जािाना िू [‘िुइ’] दार बंद करून घे िो.” “बरे आिे, लावनू घेत्ये” असे सारदादेवी 
म्िणिाि त्यािंा आवाज ओळखून रामकृष्ट्ण फार पस्िावले व म्िणाले—“िुम्िीि का? मला वाटले लष्मी. 
‘िुइ’ म्िणालो यािी माफी करा.” त्या एकेरी संबोधनावरून त्याचं्या मनािी इिकी कािी िलहबिल िोि 
राहिली की दुसऱ्या हदवशी पत्नीच्या खोलीवर येऊन त्यानंी पुन्िा माफी माहर्िली. “काय सारं्,ू मला 
यामुळे रात्रभर िोप नािी. अशी अवमानी िाक मार्यािी मला सारखी िटुपूट लार्ली िोिी.” 
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आध्यात्त्मक साधिा 
 

सारदादेवींच्या अिंःकरणाि आध्यास्त्मकिेिा जो अंकुर अर्दी उपजिि िोिा त्यािी 
दहक्षणेश्वरच्या पहवत्र विावरणाि सिि आहण हनवेधपणाने अशी वाढ िोि रे्ली की कालािंराने त्या हवशाल 
वृक्षाच्या िायेखाली हकिी िरी ईश्वरोन्मुख साधकानंा आश्रय हमळि रे्ला. आप्या आयुष्ट्यािील या 
काळािा वृत्तान्ि बिुधा लक्षणेनेि त्या आप्या हशष्ट्यर्णानंा दशजवीि असि. असे कािी हनदेशात्मक वृत्तान्ि 
ह्या पहरच्िेदाि सारं्ावयािे आिेि. 

 
आध्यास्त्मक साधनेिी सवज प्रहक्रया रामकृष्ट्णानंीि सारदादेवींना हशकहवली िे सारं्णे नकोि. त्यािें 

रु्रू, मािाहपिा, सखा, पिी आहण प्रत्यक्ष परमेश्वरिी सवज एकि, भर्वान श्रीरामकृष्ट्ण परमिंस. 
परमिंसदेव त्यानंा दोन हभन्न स्वरूपािं हदसि. एक आपले स्विःिे इष्ट दैवि, अथाि पूजन-अिजन, 
आराधना यासंाठी त्याचं्या हनवडीिे ईश्वरी सरु्ण रूप; दुसरे यच्चयावि सवज धमांिील सनािन ित्त्वािें 
सारभिू असे प्रत्यक्ष हजविं प्रमाण. सत्-हित्-आनंदरूप भर्वान सवजत्र व्यापून राहिला आिे िे जरी खरे 
िरी स्थावरापेंक्षा जंर्मािं, जंर्मापंकैी मानवािं आहण मानवापंैकी साधुसिंािं त्या हवश्वंभरािा आहवष्ट्कार 
क्रमाक्रमाने स्पष्टिर िोि असिो. आहण जर्ाि असूनिी जे जर्ावरे्ळे, ईश्वरसाहन्नध्यािि जे बिुधा मग्न—
रामकृष्ट्णाचं्याि शब्लदािं सारं्ायिे िर स्विःला हवसरून जाऊन ब्रह्मानंदािंर्जि नृत्यर्ायनाि जे हनत्य रि 
असिाि—अशा पुरुषोत्तमामंध्ये िो ईश्वर सवांि जास्ि दृश्यमान िोि असिो. 

 
सारदादेवींना अविारी पुरुषािी सवजच्या सवज लक्षणे रामकृष्ट्णामंध्ये हदसि िोिी. काम-लोभावंर 

संपूणज हवजय त्यानंी हमळहवला अस्यािी प्रिीिी त्यानंा िरघडी िोि असे. स्त्रीमात्राकडे िे हवश्वजननीच्या 
भावाने पािाि, यापरिे कोणिेिी स्त्रीरूप त्यानंा स्वप्नान्िरीिी हदसि नसे. पैसा अर्र इिर कसलािी संग्रि 
त्यानंा मोिाि पाडू शकि नव्ििा. नाण्यािा नुसिा स्पशज िा्याने एखाद्या कशर्ाळ माशाने टोि्यािे क्लेश 
आपणासं िोिाि असे िे म्िणि. अशषे, संपूणज त्यार् िाि रामकृष्ट्णािंा िालू युर्ासाठी संदेश िोय असे 
सारदादेवी म्िणि असि. ईश्वराशी िादात्म्य घडवनू आणणारी रामकृष्ट्णािंी समाहधअवस्था त्याचं्या हनत्य 
पहरियािी िाली िोिी. भस्क्िर्ीिे, वैष्ट्णवािंी भजने यािंी सारदादेवींना आवड असे. “भावावस्थेि स्विःस 
हवसरून आपण हशष्ट्यासंमविे नृत्यर्ायनाि जेव्िा दंर् असू त्या वळेी आप्या दालनािा 
नौबिखान्याकडील दरवाजा उघडा करून ठेवावा” असे रामकृष्ट्णानंी पुिण्या रामलाल याला सारं्ून ठेवले 
िोिे, कारण “देवावरील भस्क्िपे्रमाने व त्याच्या भेटीच्या उत्कंठेने िे स्थान भरून रे््यािे दृश्य त्यानंा 
डोळ्यानंी पािू देि, एरव्िी त्यानंा िे सवज कळून येणार कसे?” 

 
कामारपकुुरला असिानाि सारदादेवी आहम लष्मी या दोघींनी एका संन्याशाकडून मंत्रदीक्षा 

घेिलेली िोिी. िरीिी परमिंसदेवानंी दहक्षणेश्वरी पुन्िा दोघींना दीक्षा हदली. घरकामाच्या प्रिंड 
व्यापािूनिी त्या दीक्षामंत्राच्या जपासाठी सारदादेवी भरपूर वळे काढीि. त्या काळाि दररोज आपला एक 
लक्ष जप िोि असे असे त्या एकदा म्िणा्या िोत्या. [प्रयत्न करकरून सारदादेवींनी स्विःला अशी सवय जडवनू घेिली िोिी 
की, िािाने घरकाम िालू असिा मनाने रु्रूमंत्रािा जप िालूि रािावा.] एकदा त्या काळच्या आठवणी सारं्ि असिा त्या 
म्िणा्या—“दहक्षणेश्वरी मी सकाळी िीन वाजिा उठून ध्यानास बसि असे. हकिीक िरी वळेा िे शरीर व 
िे जर् यािंा मला अर्दी हवसर पडून रे्लेला आिे. एकदा पिाटेस मी अशीि ध्यानस्थ असिाना वाऱ्याच्या 
िुळकेने मािा पदर पाठीवरून सरला त्यािी मला शुद्धि नव्ििी. ठाकुरानंी मला त्या स्स्थिीि पाहिले, पण 
मला िेिी कळले नािी. िादंण्या रात्री िदं्राकडे बघनू मी प्राथजना करी—‘िे िंद्रा, िुझ्या या हकरणासारखेि 
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मािे हित्त धवल िोऊन जाऊ देि.’ ककवा देवािी प्राथजना करी—‘िे परमेश्वरा, ह्या िंद्रावरदेखील डार् 
आिेि, पण माझ्या मनाला एवढासादेखील डार् लार्ू देऊ नकोस.’ नेमाने ध्यान जो लावीि जाईल त्याला 
स्विःच्याि हृदयाि परमेश्वरािे दशजन घडेल, देवािा स्वर त्याच्या कानी येईल िे हनहिि आिे. अशा 
ध्यानस्थाचं्या मनाि जी कोणिी क्पना येईल हििी पूिी ित्क्षणी िोि असिे, मन शाहंिमय िोऊन जािे. 
त्या काळी मािी काय स्स्थिी िोिी िे कसे सारं्ू! एक हदवस मोलकरणीच्या िािून थाळी पडली िो 
खणखणाट थेट माझ्या काळजाि हशरला.” 

 
दहक्षणेश्वरी सारदादेवींना परम आनंदािा लाभ िोि राहिला, कारण आनंदािी केवळ उत्सवमूिी 

अशा रामकृष्ट्णाचं्या साहन्नध्याि त्या िोत्या. ह्या उत्सवमुिीिे त्या नेिमी असे वणजन करीि— 
“त्याचं्यासारखे केवळ िेि! हकिी जणािंी हिते्त त्याचं्या प्रकाशाने कायमिी उजळून हनघाली! 

आहण केवढा हदव्यानंद त्याचं्या भोविी अखंड फाकि असे! अिोरात्र त्याचं्या त्या दालनाि िास्य, उपदेश, 
कथा, संभाषण, आहण ईश्वरभजन हननादि असायिे! 

 
“ठाकुर र्ायिे हन मी नौबिखान्याि्या त्या िट्ट्ट्याचं्या पडद्याआड िासनिास उभी रािून ऐकि 

असायिी. भजन थाबंले की मी हिथूनि िाि जोडून त्यानंा प्रणाम करायिी. आनंदभराि हदवसच्या हदवस 
लोटायिे. रातं्रहदवस भक्िजनािंी र्दी. धमोपदेशाला कधी खंड नसायिा. 

 
“त्यानंा उदासवाणे असे कधी मी पाहिलेि नािी. लिानापासून थोरापयंि सवांना िे आप्या 

आनंदाि सामील करून घेि.” 
 
सारदादेवींच्या धमजसाधनेवर रामकृष्ट्ण अर्दी काळजीपूवजक लक्ष देि असि, व त्याचं्या 

ध्यानधारणेि कधीिी खंड पडणार नािी यािी दक्षिा बाळर्ीि. पिाटेस िीन वाजिा नौबिखान्याच्या 
दरवाजाशी जाऊन लष्मीला उठवीि आहण काकीलािी जार्ी करायला हिला सारं्ि. िे म्िणायिे—
“हकिी िोपायिे! पिाट िाली, िला ध्यानाला लार्ा!” थंडीच्या हदवसािं लष्मीने आणखी जरा िोपाव े
असे सारदादेवींना वाटे, म्िणून ठाकुर बािेर आलेसे कळले की त्या हिला म्िणि—“िू सादि देऊ नकोस. 
त्यानंा एक िोप नािी, पण उठायिी नािी िाली वळे अजून. कोहकळा हन कावळे अजून िोपलेि. िू पण 
नको सोडूस अंथरूण.” आिून िालिाल ऐकू येि नािीसे पािून परमिंसदेव त्यानंा सिावण्यासाठी 
दरवाजाखालून पाणी सोडीि आहण अंथरूण हभजू नये म्िणून दोघींना धडपडि उठाव ेलारे्. केव्िा केव्िा 
अंथरूण हभजेिी. अशा प्रकारे लष्मीलािी लवकर उठायिी सवय लार्ली. 

 
एके हदवशी सारदादेवींना बरे वाटेना म्िणून पिाटे िीन वाजिा त्या उठ्या नािीि. पण असे बरेि 

हदवस िाल्यावर त्याचं्या लक्षाि आले की, िा आप्याि मनािा हवकार आिे. लरे्ि त्यानंी हनधाराने 
पूवीच्या वळेेवर अंथरूण सोडले. हनधार व करारीपणा अंर्ी अस्याहशवाय माणसाला धमजसाधनेि यश 
हमळणार नािी असे त्या आप्या हशष्ट्यानंा नेिमी सारं्ि असि. 

 
सारदादेवींना आध्यास्त्मकिेिे धडे देण्यािी सधंी रामकृष्ट्ण कधी वाया घालवीि नसि. एक हदवस 

संध्याकाळी सारदादेवी व लष्मी यानंा ईश्वरभक्िीबद्दल त्यानंी बरेिसे कािी साहंर्िले. िे संप्यावर दोघी 
जायला हनघा्या िेव्िा िे आप्या पिुणीला म्िणाले—“आिा इथे माझ्याजवळ काय हशकलीस त्या 
सर्ळ्यािी िुझ्या काकीशी ििा कर. हदवसा र्ाई शिेाि िरिाि त्यािेि रात्री रवथं करिाि. िसेि आिा 
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ऐकलेस त्यािी िुझ्या काकीबरोबर उजळणी कर. म्िणजे मर् मी साहंर्िले िे हवसणार नािीस.” हकत्येक 
वषांनंिर कोणी िरी सारदादेवींना “रामकृष्ट्णकथामिृ” िा गं्रथ वािनू दाखवीि असिा त्या म्िणा्या—
“मलादेखील ठाकुर हकिी सुरेख सुरेख उपदेश देि असि. हलहििा येि असिे िर मीिी त्यािंला 
शब्लदन्शब्लद उिरून ठेवला असिा.” 

 
असे असूनिी आप्या ध्यानधारणादी आध्यास्त्मक साधनििेला त्यानंी कधी रोजच्या र्ृिकृत्याच्या 

आड येऊ हदले नािी. उलट घरकामािे पूजा-अिजनाििी कधी हवघ्न येऊ हदले नािी. पूजा-अिा व 
घरकाम िी दोन्िी त्यानंी साभंाळली. फाव्या वळेाि कधीकधी त्या महंदरािील कालीप्रहिमेसाठी माळा 
रंु्फीि असि. 

 
बािेरच्या पुरुष माणसाशंी त्या संपकज  ठेवीि नसि िे आपण पाहिलेि आिे. रामकृष्ट्णािंी याला 

संमिी असे. खुद्द रामलालला िे फार वळेा त्याचं्याकडे जाऊ देि नसि. हृदय एकदा नौबिखान्याि बराि 
वळे थट्टामस्करी करीि बसून राहि्यािे पािून त्यानंी त्यािी िारं्ली िजेरी घेिली िोिी. 

 
एका रात्री सारदादेवी व लष्मी िलक्या आवाजाि भजने म्िणि िोत्या िे परमिंसदेवांनी बािेरून 

ऐकले. दुसऱ्या हदवशी िे सारदादेवींना म्िणाले—“काल रात्री िुम्िाला र्ािाना ऐकले. िुम्िी अर्दी 
िल्लीन हदसला. फार उत्तम.” 

 
सारदादेवी आप्या आध्यास्त्मक अनुभवासंबंंधी फारशा बोलि नसि. हकत्येक दृष्टाव ेत्यानंा िाले 

परंिु त्यानंा फारसे मित्व त्या देि नसि. आत्मसाक्षात्कार िाि मुख्य, व त्यािे सार असे की, 
साक्षात्काऱ्यािे मन शुद्ध िोिे. आहण मन शुद्ध िाले की, िेथे ज्ञान िळपू लार्िे, अशी त्यािंी आप्या 
हशष्ट्यानंा हशकवण असे. 

 
सारदादेवी प्रथम दहक्षणेश्वरी आ्या िोपयजि त्यानंा समाधीिा अनुभव नसावा. इथे त्यानंा 

हनर्मवक्प समाधीिािी [हनर्मवक्प समाधी म्िणजे अशी एक अवस्था की जीि ईश्वर आहण िे हवश्व या दोिोंशी आपले अदै्वि आिे यािा 
प्रत्यक्ष व साक्षाि अनुभव साधकाला हमळिो.] लाभ िाला. हशवाय रामकृष्ट्णािंी उन्मनी अवस्था, िसेि त्याचं्या 
भक्िािंी भावावस्था, दोन्िी त्याचं्या दृष्टोत्पत्तीस येि. हवशषेेकरून र्ौरी-मािंी उत्तुंर् भावावस्था अवलोकन 
के्यावर आपणासिी िा भाग्यशाली अनुभव हमळावा असे त्यानंा वाटू लार्ले, आहण त्यानंी लष्मीकरवी 
आपली िी आकाकं्षा रामकृष्ट्णाचं्या कानावंर घािली. त्यावर रामकृष्ट्ण म्िणाले—“अशा भावावस्था त्यानंा 
िव्याि कशाला? र्ौरीिा स्वभाव पुरुषी वळणािा आिे. ह्याच्या उलट त्यानंी [म्िणजे सारदादेवींनी] 
आिेि त्या आध्यास्त्मक भावनाि लर्ामी ठेवाव्या.” असे म्िणून त्यानंी एक म्िण साहंर्िली—“अबलेने 
अबला रािण्यानेि हििे खरे बळ वाढिे, अशानेि हििा हवजय िोि असिो. स्विःला हवसरूनि रे्ली आिे 
अशी प्रिीिी देणारे असाव ेस्त्रीिे जीवन. लाजाळूपणा िा स्त्रीिा स्वभावधमज, िो सुटला की लोकािं हिला 
दूषण येिे.” 

 
िरीिी आणखी एकदा सारदादेवींनी आपली समाधी लार्ावी िी इच्िा परमिंसदेवासंमोर माडंली, 

पण या खेपेस योर्ीन-माचं्या करवी. त्या योर्ीन-मानंा म्िणा्या—“ठाकुरानंा सारं् मला िो अनुभव िवाि 
आिे. मीि त्यानंा प्रत्यक्ष सारं्ायिे पण िेवढ्यापुरिे एकटे िे मला र्वसि नािीि.” योर्ीन-मानंी दुसऱ्या 
हदवशी िे सवज परमिंसदेवानंा साहंर्िले. त्यानंी शािंपणे ऐकून घेिले, पण कािीि बोलेनाि. जरा अस्वस्थ 
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िोऊनि योर्ीन-मा लरे्ि नौबिखान्याि परि्या. त्या रे््या त्यावळेी सारदादेवी दार अधजवट उघडे ठेवनू 
ध्यानास बस्या िोत्या. योर्ीन-मा परिून आि डोकाविाि िो काय हवलक्षण देखावा त्याचं्या 
डोळ्यासंमोर! सारदादेवी क्षणाि िसिािेि हन क्षणाि रडिािेि, डोळ्यािं अश्रूंच्या धारा! थोड्ा वळेाने 
त्या एखाद्या हशळेसारख्या हनिेष्ट पड्या. योर्ीन-मानंी दरवाजा लावनू घेिला व त्या हिथून हनघून रे््या. 
बऱ्याि वळेाने त्या परि आ्या, िेव्िा सारदादेवींनी हविारले—“ठाकुराकंडून िू केव्िा परि आलीस?” 
योर्ीन-मा उत्तर्या—“वा आईसािेब! िुमिी कधी समाधी लार्ि नसिे ना?” यावर सारदादेवी नुसत्याि 
िस्या. 

 
एकदा योर्ीन-मा व सारदादेवी एकाि अंथरुणावर िोपले्या असिा कुठून बासरीिे स्वर ऐकू 

यायला लार्ले. लरे्ि सारदादेवींिी समाधी लार्ली. मधून-मधून त्यानंा िसू फुटि िोिे. योर्ीन-मा 
जाग्या िोऊन िा प्रकार पािाि राहि्या. त्या अवस्थेि त्यानंा स्पशज करण्यास न धजिा त्या एका कोपऱ्याि 
बसून राहि्या. बऱ्याि वळेाने सारदादेवी भानावर आ्या. 

 
िरी पण सारदादेवींच्या अशा भावावस्थानंा रामकृष्ट्णािें प्रोत्सािन नसे. िे अनुभव आपणालंा 

फारसे येि नािीि असे र्ाऱ्िाणे त्यानंी एकदा र्ाइ्यावर रामकृष्ट्ण म्िणाले—“िुम्िी या प्रकारच्या 
भावावस्थेि बुडलाि िर काय िोईल मािीि आिे? वस्त्रािी शुद्ध रािणार नािी, हन िुम्िी नािू बार्डू 
लार्ला! मर् िुमच्या वस्त्रािी दखल कुणी ठेवायिी?” स्विः रामकृष्ट्ण समाहध-अवस्थेि पुष्ट्कळदा शुद्धीवर 
नसायिे आहण िे ब्रह्मानंदाने नािू लार्ले म्िणजे वसे्त्र र्ळून पडायिी. 

 
रामकृष्ट्णासंारखी व्रिे, अनुष्ठाने अर्र खडिर िपिया सारदादेवींनी केली नािी. आप्याशीि 

प्राथजना करायिी, हनवािंपणे ध्यान-कििन करायिे, पण या धमजसाधनेिा रोजच्या घरकामाि कधीिी 
व्यत्यय येऊ द्यायिा नािी, असा त्यािंा एकंदर जीवनक्रम असे. जोर्ीण संहिणीसारख्या त्या कधी 
हदस्याि नािी कोणालािी, नेिमी त्यािंी भहूमका कुटंुबवत्सल र्हृिणीिी. असे असूनिी रामकृष्ट्णापं्रमाणे 
त्यािी आध्यास्त्मकिेिा अर्ाध सार्र िोत्या. अथाि त्यािें पहिदेव जसे केवळ एक संि नव्ििे, िर ईश्वरी 
अविार िोिे, िद्वि सारदादेवीिी केवळ संि नसून अविारी हवभिूी िोत्या. 

 
सारदादेवींिे भावी कोणत्या स्वरूपािे िोणार आिे िे रामकृष्ट्ण पुरेपूर जाणनू िोिे. त्याचं्याहवषयी 

बोलिाना एका हशष्ट्येला िे एकदा म्िणाले—“त्या देवी सरस्विीि िोि. लोकानंा ज्ञानदान करण्यासाठी 
त्यानंी मानवी देि धारण केला आिे खरा पण आपले हदव्य सौंदयज मात्र त्यानंी दडवनू ठेवले आिे. कारण न 
जाणो िे पािून कािींच्या मनाि पापहविार उद्भवनू िे कदजमाक्ि व्िायिे.” आप्या हनयाणापूवी व नंिरिी 
परमिंसदेव सारदादेवींना त्याचं्या वास्िव भहूमकेिे हनत्य स्मरण करून देि असि. भहवष्ट्यकाळाि 
त्याचं्याकडे येणाऱ्या हशष्ट्यािें आस्त्मक बळ कोणत्या उपयानंी जार्ृि करावयािे यािी इत्यंभिू हशकवण 
त्यानंा परमिंसदेवानंी देऊन ठेवली िोिी. 

 
परमेश्वरािे मािृरूप प्रकट करणे िे सारदादेवींिे जीहवि-कायज आिे िे लक्षाि ठेवनू रामकृष्ट्णानंी 

त्याचं्या व्यस्क्ित्वािी हसद्धिा केली. स्त्रीमात्राि जे मािृत्व बीजरूपाने वसि असिे िे सारदादेवींमध्ये अर्दी 
बालवयाििी स्पष्ट हदसून येि असे. उदािरणाथज आप्या भावडंािंी त्या वयाििी त्या अर्दी हवलक्षण 
काळजी वािाि, र्रीब-रु्हरबानंा अन्नदान करण्याि त्या फार दक्ष असि, आहण पुढे दहक्षणेश्वरी 
आ्यापासून रामकृष्ट्णाचं्या िरुण हशष्ट्यािंी त्या सख्ख्या आईसारखीि काळजी घेि. स्त्रीधमाप्रमाणे 
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आपणालािी मुले असावीि असे सािहजकि त्यानंा वाटे. किदूसमाजाि मुले नसले्या स्त्रीस अभार्ी 
समजिाि, आहण हकत्येक धार्ममक हवधींि त्यानंा मज्जाव असिो. पोटी मलू नािी या कारणावरून 
कामारपकुुरािील बायका त्यानंा हिणवीि असि व त्यावरून त्यािें मन हखन्न िोई. दहक्षणेश्वरी असिाना 
याबद्दलिे हविार त्याचं्या मनाि पुष्ट्कळदा येि. त्याचं्या आईला आपण आप्या मुलीिे लग्न एका 
वडेपटाशी लावनू हदले व यामुळे हिला ‘आई’ म्िणून िाक मारणारे कोणी नािी, याबद्दल फारि खेद वाटि 
असे िे मारे् आलेि आिे. एक हदवस सारदादेवींच्या मनािले असले हविार िाडून रामकृष्ट्ण म्िणाले—
“िुम्िाला िी असली काळजी िवी कशाला? हकिी िरी मुले मी िुमच्यासाठी ठेवनू जाणार आिे. अर्दी 
बावनकशी शुद्ध, कोटी कोटी जन्मािंरीच्या िपस्येनेिी उदरी धारण करण्यािे भाग्य कोणािी स्त्रीला 
लाभायिे नािी अशी मुले! इिके लोक िुम्िाला ‘आई’ म्िणून साद घालिील की त्या सवांिी काळजी घेणे 
आिा आप्याला जड जािेसे िुम्िालंा िोऊन जाईल “ या आश्वासनाने सारदादेवींिे हकिी समाधान िाले 
कोण जाणे, पण ‘आई’ िी र्ोड िाक कानी पडावी िी त्यािंी उत्कंठा सदािीि असे. रामकृष्ट्णानंी िेिी 
िाडले व नदीपारिून येणाऱ्या आप्या हशष्ट्यानंा सारं्ून ठेवले—“माझ्याकडे येण्यापूवीि 
नौबिखान्यासमोर थाबंून मोठ्याने म्िणि जा ‘आई, िे पिा आलो आम्िी.’” 

 
ह्या मािृत्वािी जबाबदारी त्या हकिी कसोशीने पाळीि! एकदा एका वडेीकडून रामकृष्ट्णासंमोर 

बेशरम विजन घडले. रामकृष्ट्णानंी रार्ावनू हििी िीव्र हनभजत्सजना केली. िी िहकर्ि ऐकिाि सारदादेवींना 
वाईट वाटले व त्या र्ोपाल-मानंा म्िणा्या—“ठाकुर िे काय करून बसले पिा! त्या मुलीने एक मूखजपणा 
केला, पण स्विःि कशाला बोलायिे हिला? माझ्याकडेि सरळ पाठवनू द्यायिी.” मर् त्या वडे्ा बाईला 
त्यानंी बोलावनू घेिले व म्िणा्या—“बाळे, ठाकुर िुझ्यावर रार्ाविाि िर नको जाऊस त्याचं्या समोर, 
माझ्याकडेि िेवढी येईनास?” 

 
सृहष्टक्रम अखंड िालि रािावा यासाठी हवधात्याने सवजसाधारण स्त्रीच्या हठकाणी मािृभावािी पे्ररणा 

उपजिि ठेवनू हदली आिे. हशवाय याि पे्ररणेमुळे दैहिक वासनािंी पहरणिी वात्स्याच्या उदात्त भावनेि 
िोि जावी अशी त्यािी योजना आिे. अशा हस्त्रयाचं्या बाबिीि नवीन देिासं जन्म देणे िेि त्यािें 
जन्मसाफ्य ठरून रे्लेले असिे, आहण मािृत्वलाभ िाला म्िणजे त्याचं्या आयुष्ट्यािी इहिकिजव्यिा िोऊन 
जािे. परंिु आत्मबुद्धी जार्िृ करून जणू हद्विीय जन्म देण्यास समथज असे मिात्मे हनपजिाि िशा कािी 
मिान हस्त्रयािी हनपजिाि. त्याचं्या बाबिीि मािृत्वािी अंिःपे्ररणा हशष्ट्यानंा म्िणजेि आध्यास्त्मक बाळानंा 
हद्विीय जन्म देऊन सफल िोि असिे. सारदादेवी ह्या दुसऱ्या वर्ाि मोडिाि. म्िणूनि त्यािें हशष्ट्य व 
रामकृष्ट्णािेंिी हशष्ट्य त्यानंा अत्यंि पे्रमादराने ‘मािाजी’ (मूळ बंर्ालीि ‘मा’ अर्र ‘श्रीमा’) म्िणि असि. 
एकदा त्या एका हशष्ट्याला म्िणा्या—“ठाकुर प्राहणमात्राला जर्न्मािेिाि आहवभाव मानीि असि. िे 
जर्न्मािृत्व लोकासंमोर व्यक्ि करून दाखहवण्यािी कामहर्री माझ्यावर टाकून िे रे्ले आिेि.” 

 
ईश्वर िा ह्या अहखल हवश्वािी मािा िोय, अशा दृढ भावनेने त्या ईश्वरी जर्ज्जननीिे भजनपूजन 

करिा येिे व कराव,े असे किदुधमाि एक अनन्यसाधारण ित्त्व आिे. रामकृष्ट्णािें देवाशी प्रथमि साक्षाि 
संबंध जडले िे जर्ज्जननीच्याि आराधनेमुळे, आहण आजन्म िे हिच्याि भस्क्िभावाने भारलेले िोिे. 
आत्मप्रत्ययािी सवोच्च पायरी म्िणजे परमेश्वरािी मािृरूपाि आराधना िोय असे रामकृष्ट्ण म्िणि असि. 
हपिा, सखा, व हप्रयकर यािी स्वरूपाि किदु भक्ि देवािी आराधना करिो िे खरे, पण ईश्वराला आई 
म्िट्याने फक्ि त्याच्या अर्दी हनकट जाऊन पोििो. वदेान्त्याचं्या मिे परम ित्त्व जे ब्रह्म िे 
नामरूपरहिि, हनरु्जणहनराकार, हनर्मलप्ि व सवजिोपरी इंहद्रयािीि आिे. अदै्विसाक्षात्काराि केवळ हवशुद्ध 
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ब्रह्मािेि अस्स्ित्व प्रत्ययास येिे, आत्मा व ब्रह्म याचं्याि दं्वद्व उरिि नािी. ह्या ब्रह्माि जे अिक्यज व अजे्ञय 
सामर्थयज बीजरूपाने वसि आिे त्यािे नाव आहदशक्िी. िी स्त्रीरूपी कस््पलेली आिे. हिला माया असेिी 
म्िणिाि. िीि ह्या सजीव हनजीव अशा अहखल दृश्यमान हवश्वािी उत्पत्ती करून त्यािे पालनिी िीि 
करीि असिे; क्पािंी नामरूपािें िे अहखल हवश्व हिच्याि ठायी अंिधान पावनू बीजरूपानेि िेवढे 
अवहशष्ट राििे; आहण नव्या क्पारंभी िेि पुन्िा स्थूलरूपे घेऊन पनु्िा आहवभूजि िोिे. आहदशक्िी म्िणजेि 
सवज सृष्ट हवश्वािी समष्टी. शुभ व अशुभ, सुख व दुःख, जीवन आहण मरण यासंारख्या सवज दं्वद्वािंा अंहिम 
आश्रयदेखील िीि आहदशक्िी. ज्ञान व अज्ञान दोन्िींच्या द्वारा हििी हक्रया घडि असिे. ह्या जोडीहशवाय 
हवश्वािा व्यविार सिि िालू रािणार नािी. अहवद्या-माया, म्िणजेि अज्ञान िे त्या आहदशक्िीिे एक अरं् 
ककवा स्वरूप, िर हवद्या-माया म्िणजेि ज्ञान िे हििे दुसरे स्वरूप. अहवद्या-मायेच्या द्वारे िी प्राण्यानंा 
मोिाि पाडिे, िेणेकरून जर्ाशी जखडून टाकिे, व अशा रीिीने त्यािंा पृथर्ात्म, स्विंत्र जीवनािा 
आभास िालू ठेविे. ह्या उलट, हवद्या-मायेच्या रूपाने िीि आहदशक्िी आत्मशोधास उदु्यक्ि िाले्यानंा 
अंिदृज ष्टी देऊन त्यािंी संसारबंधने, त्यािंी जर्ाशी जखडबंदी मोडून काढिे, व शवेटी त्यानंा ज्ञानरूप 
मोक्षास पोिहविे. बंध आहण मोक्ष या दोन्िींवर हििी अबाहधि सत्ता िालिे. रामकृष्ट्णानंी कालीमािेच्या 
स्वरूपाि ह्या आहदशक्िीिी उपासना केली. हिला िे आत्यंहिक पे्रमाने नेिमी ‘मािे आई’ म्िणून आिज साद 
घालीि असि. अग्नी आहण त्यािी दािकिा, हिरा व त्यािे िेज, शब्लद व त्यािा अथज यािें जे अदै्वि िेि ब्रह्म 
व काली, ईश्वर व त्यािी सुप्िासुप्ि शक्िी यािें अदै्वि. अनेकानेक देवदेविा साधुसंि, व द्रष्टे पुरुष िी जशी 
हििी रूपे िशी प्रपंिासक्िि नव्िे िर दुष्ट प्रकृिीिी माणसेिी हििीि सृष्टी आिे. लौहकक मािेशी ह्या 
आहदशक्िीिे सादृश्य असे की प्राहणमात्र मािेच्या उदरी जन्म घेिाि आहण जन्म्यावर त्यािंी जपणूकिी 
िी मािाि करीि असिे. मोक्षकाळी आहदशक्िी अर्र जर्ज्जननीच्या कृपाप्रसादेकरून त्यािें ब्रह्माि 
हवसजजन िोि असिे. 

 
भर्विंािंा पे्रमा मानवजािीवर अखंड वषजि असिो अशी ग्वािी सवज धमजपंथािंील द्रष्टे व साक्षात्कारी 

पुरुष कंठरवाने देि आले आिेि. िो िा भर्विंािंा पे्रमा—हनिेिुक व अयाहंिि िर असिोि हशवाय 
अस्थानी व अपात्रीिी त्यािा वषाव िोऊ शकिो. मानवी व्यविाराच्या के्षत्राि िाि ईश्वरी पे्रमा मािेच्या 
वात्स्यारूपाने अविरला आिे. मािेिा अपत्यस्नेि आहण त्यार्बदु्धी यािं अशी कािी एक आध्यास्त्मक 
थोरवी आिे की िीमुळे मािेिी पदवी बाकी सवज नात्याचं्या पार वरच्या पायरीवर जाऊन पोििे. एक वळे 
सिीच्या पहिपे्रमाि प्रभचू्या प्रहिसादाच्या प्रमाणाि िढउिार िोऊ शकेल, पण मािेिे वात्स्य बाळाच्या 
र्रजेनुरूप वाढून नेिमीि पुरून उरिे. िा मािृवात्स्यािा हनजधमजि िोय. मािेिे पे्रम बाळासोबि 
नरकािदेखील जाऊ शकिे. मंर्ल आशीवजिनाखेरीज ज्याला हनराळी वाणी नािी, नकार ज्याला ठाऊक 
नािी, वयाच्या वाढीबरोबर ज्याि अंिराय कधी पडि नािी, ज्याच्यामुळे मािेच्या हृदयािले बाळािे स्थान 
कधी हरकामे िोऊ शकि नािी, ज्याच्या र्ाढ माधुयाला ठाव नािी व बंधनाला िुटी नािी, ज्याच्या 
पाहवत्र्यावर कशािीिी सावट येऊ शकि नािी—आणखीिी हकिी िरी ज्याबद्दल उदात्त म्िणिा येईल असे 
जे एक अहनवजिनीय त्यािे नाव मािृत्व. 

 
त्या ह्या ईश्वरी मािृत्वािे हजविं, िालिे बोलिे प्रिीक अशीि घडण सारदादेवींना देऊन त्यानंा 

मारे् ठेवनू जाण्याि रामकृष्ट्णािंा उदे्दश िा की, आधुहनक काळाि मािाजींच्या आद्यिं हनष्ट्कलंक देिमनािून 
त्या आहदशक्िीिा सपूंणज आहवष्ट्कार लोकानंा हदसून यावा. असे के्याने रामकृष्ट्णािें दोन िेिू साध्य 
िाले—एक िर िे कळून आले की सवजसिा, अपार शस्क्िमिी आहण परमकारुहणक अशा जर्न्मािेच्या 
ईश्वरी स्वरूपासमोर साधकािे सवज प्रकारािें भय अर्दी र्ळून पडिे, व िो परमसत्याच्या, हनःश्रयेसाच्या 
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अर्दी हनकट जाऊन पोििो. दुसरे असे की, परमेश्वराला स्त्रीरूपी आळहव्या कारणाने साधकािी 
हवषयवासना उत्तरोत्तर उदात्त बनि जािे, असे प्रत्ययास आले. स्त्री-पुरुष सवजि साधकािंा घािकािंला 
घािक शत्रू म्िणजे कामवासना. हभन्नकलर्ी व्यक्िीशी शारीहरक संबधं जोडण्यािी अत्यंि प्रबळ अशी जी 
पे्ररणा, हििे नाव कामुकिा. स्त्री-साधकाने पुरुषमात्राला आपले बाळ कस््पले िर ह्या कामुकिेवर हवजय 
हमळहवणे हिला सिजसाध्य िोिे. िद्वि, स्त्रीमात्राकडे मािेच्या दृष्टीने पाहि्याने पुरुषानंािीं 
हवषयासक्िीवर हवजय हमळहवणे फारसे कठीण नािी. खरे पाििा पुरुषमात्रािी िी मािाि िोय, मर् भले 
समाज हिच्यावर कोणत्यािी नात्यािा आरोप करो अर्र ओिे लादो. पण दुदैव असे की, अज्ञजन स्त्रीला 
केवळ भोर्भ ूठरवनू हिच्या शरीरािाि िेवढा लोभ धरिाि व हिच्यािील दैवी अंशािी संपूणज उपेक्षा करिाि 
आहण अशा रीिीने प्रपिंाि जास्ि जास्ि रु्रफटून जािाि. त्याऐवजी स्त्रीमधील दैवी अंशािी पूजा के्याने 
अमृित्वािा त्याला लाभ िोऊ शकेल. 

 
एकदा रामकृष्ट्णानंी एका हशष्ट्याला, “हस्त्रयाकंडे िू कोणत्या दृष्टीने पाििोस?” असे 

हविार्यावरून त्याने साहंर्िले—“मी त्यािंा दे्वषि करिो. आत्मशोधाच्या मार्ाि त्यािंी मोठीि धोंड. 
म्िणून त्यानंा क्मषािा अविार समजून मी टाळिो. स्त्री समोर हदसिाि माझ्यािील कसि र्जजना करायला 
लार्िो.” यावर परमिंसदेव म्िणाले—“बाबारे, हस्त्रयािंा असा दे्वष के्याने स्त्रीमोि टळि नसिो. उलट 
अशाने त्याच्या जाळ्याि अहधकि रु्रफटशील. त्यापेक्षा स्त्रीला मािेच्या हठकाणी मानायला लार् की, 
लरे्ि िी िुिे अमंर्ळ इच्िायिे सोडून वासनावंर हवजय हमळहवण्याि िी िुझ्या मदिीला धावनू येईल.” 
इंहद्रयवृत्तींवर हवजय हमळहवण्यािा िा सोपा मार्ज रामकृष्ट्णानंी मोकळा करून हदला आिे. ज्या 
सारदादेवींिी काया, मन व िाहरत्र्य िी सदासवजदा हनष्ट्कलंक राहिली, पाहवत्र्याच्या ज्या हजविं प्रहिमाि 
िोत्या, त्याचं्यावर रामकृष्ट्ण िा भार ठेवनू रे्ले की या िालत्या बोलत्या पाहवत्र्याकडे पािून पुरुषानंी 
स्विःमधील क्मषािा कण हन कण धुवनू पसूुन टाकावा. 

 
किदुधमाि स्त्रीने आप्या पिीला प्रत्यक्ष परमेश्वर मानायिे असिे िेिी लक्षाि ठेवले पाहिजे. असे 

के्याने स्त्रीला आप्या वासना उत्तरोत्तर उदात्त करिा येिाि. ज्या कुटंुबाि पहिपत्नी परस्परानंा ईश्वराशं 
समजून वार्िाि, व मुलेिी मािाहपिरासं िसेि मानिाि िे कुटंुब धन्यं िोय. 

 
आिा स्विः अविारी हवभिूी असूनिी सारदादेवींना साधनमार्ज थोडाथोडका िरी का अवलंबावा 

लार्ला यािे स्पष्टीकरण करून िा पहरच्िेद संपव.ू 
 
आत्मशोधास जे हनघाले आिेि त्यानंा सवजप्रथम अंिःकरणािी शुद्धी करावी लार्िे, िी हशकवण 

जशी सवज प्रमुख धमजपंथािं आिे िशीि साधुसिंाचं्या व साक्षात्कारी पुरुषाचं्या उपदेशाि आिे. परंिु 
जन्मापासून ज्या मुक्ि, व जर्ािील क्मषे ज्यानंा जडू शकि नािीि अशा अविारी हवभिूींिे काय? त्यानंा 
सामान्य जनासंारखे िप व आराधना का करू लार्ावी? यािे उत्तर असे की हनत्यािाि शुद्ध, बुद्ध व मुक्ि 
असूनिी, हनरु्जण हनराकार सहच्चदानंदरूप असूनिी िो भर्वान आप्या अर्म्य, अिक्यज मायेच्या योर्ाने 
युर्ानुयुर्ाि देिवान िोि असिो. अविार घेण्यास त्याला कोणी अर्र कािी भार् पाडीि नसिे िे उघड 
आिे. ककवा याि त्यािा कािी स्वाथजिी असू शकि नािी. अविार धारणािा िेिू एकि—मानवानंा 
जर्द्व्यूिािून सोडहवणे. परमेश्वराने मानव िोण्यािला एकमेव उदे्दश मानवाने परमेश्वर व्िाव े िा िोय. 
“जेव्िा जेव्िा धमास क्षीणिा येिे, व अधमािा उदय िोिो िेव्िा िेव्िा धमािी पुनःस्थापना करण्यासाठी” 
परमेश्वर अविार घेि असिो. 
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अविार म्िणजे नर-नारायणािंी एकाि शरीराि युिी, मानविा व हदव्यत्व यािंी एकत्र अवस्स्थिी. 
माया उफज  हवश्वाभासक जे अज्ञान, त्यािे हिरहिरिसे अवरंु्ठन घेऊन िो नारायण पृर्थवीिलावर अविरिो. 
ह्या अवरंु्ठनामधूनि िो जेव्िा िेव्िा आपले प्राकृि स्वरूप आहण अविारािील अंर्ीकृि कायज यािंी दखल 
घेि राििो. मानवसुलभ अपूणजिा त्याने योजूनि स्विःवर लादून घेिलेली अस्यामुळे मानवसदृश 
ििानभकू, आहध-व्याधी इत्याहदकािंा त्याने अंर्ीकार केलेला असिो. खेरीज मानवासारखाि मनन, 
कििन, आराधना, इत्यादींच्या द्वारे स्विःि स्विःवर पसरलेले मायाजाल िोडून टाकण्यािा प्रयत्निी िो 
करिोसा हदसिो. आत्मबोधािे त्यािे उद्योर् इिर साधकाचं्या सारखेि वाटिाि यािेिी कारण त्याने 
मानवसुलभ अपूणजिा अंर्ीकारली आिे. अन्यथा या अविारधारणाला िेिूि रािणार नािी. अलौहकक 
सत्यािी ओळख मानवाला करून द्यायिी िर त्यािा आहवष्ट्कार मानवाला साध्य अशा कृिीिूनि करहवला 
पाहिजे. मायाजाल एकदा िुटले की अविारािे मूळ व सत्य स्वरूप उघड िोऊन जािे. पण िरीदेखील 
आराधनादी उपिार सोडून न देिा लोकसंग्रिाच्या उदे्दशाने अविारी पुरुष िे सवज करीिि राहिलेला हदसून 
येिो. अथाि त्यािे िे ध्यान-कििन आहण पूजा-अिजन सवज कािी त्या लोकसंग्रिासाठीि केवळ िालिे, 
स्विःिा मोक्ष त्याला साधावयािा नसिो िे अर्दी उघड आिे. 

 
नर-नारायणािंी एकत्र प्रिीिी देणारे असे मिाभार् अहिकठोर स्वरूपािे िपिरण करिाि, अनेक 

जन्मजन्मािंरी पुरणारी साधना एकाि आयुष्ट्याि पुरी करिाि, यािे कारण अनेकािंा मोक्ष त्यानंा साधून 
घ्यावयािा असिो, मानवमात्राि आत्मबोधािी रुिी रुजवावयिी असिे. ईश्वर-सयंोर्ािी नुसिी िुणकू 
हमळणे िी सामान्य जनानंा केवढ्या मिाप्रयासाने साध्य िोणारी र्ोष्ट आिे! त्यावरून अविारी पुरुषाचं्या 
मयाहदि आयुष्ट्याि जो अहिमानुष त्यार्, जी खडिर िपस्या जे पहवत्र्य, जी िळमळ आहण जो आत्महनग्रि 
सामावलेला असिो, त्या सवांिे अंदाज थोड्ाबिुि प्रमाणाि आपणासं करिा येिाि. परंिु त्यािंी र्ाढ 
भावावस्था व परमेश्वराशी त्यािंा आत्यंहिक सलर्ीिा व्यविार पािून लोक मात्र त्यानंा एक िर भ्रहमष्ट 
नािी िर अलोकसामान्य म्िणू लार्िाि. बाकी भ्रहमष्ट िर खरेि, आमच्यासारखे प्राकृि असिे िर 
माणसानंा आत्मप्रवण थोडेि करू शकिे! 

 
वर उल्लेहखलेली दैवी आहदशक्िीदेखील कोणा एका हवराट हनकडीस्िव कधीकधी देि धारण 

करीि असिे. कोणी एक हवहशष्ट व्यक्िी कोणा एका हववहक्षि काळाि एकदाि काय िी अविारी पुरुषाच्या 
योग्यिेिी िोऊन रे्ली पुन्िा िशी कधी िोणे अशक्य, अस्या क्पनेला किदुधमाि थारा नािी. आजच्या 
युर्ािे अविारी पुरुष श्रीरामकृष्ट्ण परमिंस िेि िोि िे आिा मान्य िाले आिे. ज्या परमात्म्याने 
रामकृष्ट्णाचं्या रूपाने अविार घेिला त्यानेि सारदादेवींमध्येिी स्विःला प्रकट केले. बाह्यात्कारी 
पहिपत्नींच्या नात्याने वावरून रे्ले्या या जोड अविारािे उदे्दश कोणिे िोिे िे यापुढील पृष्ठांि हवशद 
िोईल. 

 
रामकृष्ट्ण एकदा सारदादेवींना म्िणाले िोिे की “िुम्िी कोण आिा िे मला मािीि आिे पण मी िे 

एव्िाना उघड करीि नािी.” िे सारदादेवींना राखंुडी माखले्या माजंरािी उपमा देि असि. राख 
िाडली की माजंर ओळखू येिे. 
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परमहंसदेवाचें नियाण व तदिंतर 
 

दनिरे्णश्वरी सारदादेवी सवज िऱ्िेने सुखाि िोत्या. पण ह्या अहनत्य जर्ाि हनत्य असे कािी नािी. 
दहक्षणेश्वरिे सुखािे हदवस संपि आले. १८८५ च्या एहप्रल महिन्याि रामकृष्ट्णािंा घसा दुखू लार्ला. 
साध्या उपायानंी बरे वाटेना म्िणून हनष्ट्णाि डॉक्टर आणले, त्यानंी आजार ककज रोर्ािा आिे असे हनदान 
केले. सारदादेवी व हशष्ट्यर्णानंी स्विःला शुश्रूषेस वािून घेिले. पर्थयािा स्वयंपाक अथाि सारदादेवीि 
करीि. परमिंसदेवानंी बोलू नये व भावावस्थेला मुळीि पािारण करू नये असा सल्ला डॉक्टरानंी हदला पण 
त्यानंी फारसे लक्ष हदले नािी, व रोर् बळावला. 

 
सप्टेंबर महिन्याि एकदा घशािून रक्ि आले, िेव्िा हशष्ट्यापंैकी वयस्कर िोिे त्यानंी ठरहवले की 

उपिार व शुश्रूषा नीट व्िायिी िर परमिंसदेवानंा कलकत्त्यास िलहवले पाहिजे. शिराच्या उत्तरेस 
श्यामपुकुर येथे एक घर भाड्ाने घेऊन िेथे त्यानंा आणण्याि आले. व्याधीिे र्ाभंीयज लक्षाि न येऊन 
सारदादेवी दहक्षणेश्वरीि रािून रे््या. या वळेी त्यािें वय बत्तीस वषांिे िोिे. हमळालेला िा हनवािंपणा हन 
सवड त्यानंी आपला वािनव्यवसाय वाढहवण्याकडे लावण्यािे ठरहवले. कामारपुकुर सोड्यापासून िो 
बंदि िोिा. जवळपासिी एक मुलर्ी कधीमधी येऊन त्यानंा वािनाि मदि करीि असे. परिभेट म्िणनू 
सारदादेवी हिला वाडीिला भाजीपाला व फळे देि असि. याप्रमाणे त्या बंर्ाली रामायण मिाभारिाि 
यासंारखे गं्रथ स्विः वािावयास हशक्या. हलहििा मात्र त्यानंा येि नसे. यानंिर पुष्ट्कळ वषांनी त्याचं्या 
एका हशष्ट्याने त्याचं्याकडे स्वाक्षरी माहर्िली िेव्िा िी काढण्यािा खूप प्रयत्न करूनिी त्यानंा िे जमले 
नािी. 

 
याप्रमाणे दहक्षणेश्वरी त्या बिुिेक एकलकोंडे व उदासवाणे हदवस कंठीि असिा एकदा र्ोलाप-मा 

र्ैरसावधपणे असे कािी बोलून रे््या की िे सारदादेवींच्या हजव्िारी लार्ले. र्ोलाप-मा बोल्या योर्ीन-
माजंवळ. म्िणा्या—“परमिंसदेव दहक्षणेश्वरिून रे्ले िे बिुिेक बायकोवरि हिडून रे्ले असाविे.” 
सारदादेवींना अत्यंि अस्वस्थ वाटून त्या लरे्ि श्यामपकुुरला आ्या व डोळ्यािं आसव ेआणनू, आपण 
खरोखरि कािी अपराध केलाय का असे रामकृष्ट्णानंा हविारू लार््या. परमिंसदेवानंी असले कािी एक 
नस्यािे सारं्नू त्यािें सातं्वन केले, व नौबिखान्याि त्यानंा परि पाठहवले. नंिर अस्या मूखज 
बडबडीबद्दल त्यानंी र्ोलाप-मािंी िारं्ली िजेरी घेिली, व “आत्ता जाऊन सारदादेवींिी क्षमा मार्” असे 
बजावले. र्ोलाप-मा िेथून दहक्षणेश्वरपयंि पायी िालि आ्या व रडि रडि सारदादेवींिी क्षमा मार् ू
लार््या. कोणावर दाि धरणे सारदादेवींना उभ्या जन्माि ठाऊक नव्ििे. त्यानंी िसून िीन वळेा र्ोलाप-
माचं्या पाठीवर आश्वासनादाखल नुसत्या थापट्या मार्या. 

 
मध्यंिरी हिकडे श्यामपकुुरला रामकृष्ट्णाचं्या पर्थयाच्या स्वयंपाकािा मोठा घोळ पडला िोिा. 

शवेटी भक्िमंडळीला वाटायला लार्ले की सारदादेवींना बोलावनू घेण्याहशवाय र्त्यंिर नािी. पण 
श्यामपुकुरच्या त्या भाड्ाच्या घराि त्याचं्या वापरासाठी एकीकडिी जार्ाि नव्ििी. रामकृष्ट्णाकंडे र्ोष्ट 
काढिा सारदादेवी केवढ्या हभडस्ि आिेि त्यािी आठवण देऊन िे म्िणाले—“त्याचं्याने इथे रािवले का 
िे त्यानंाि हविारून घेणे बरे. सर्ळे समजून उमजून येि असिील िर येऊ देि.” पण प्रसंर् पडेल िसे 
माणसाला वार्िा आले पाहिजे िी पहिदेवािंी हशकवण आठवनू सारदादेवींनी जारे्च्या अडिणीकडे दुलजक्ष 
केले. श्यामपकुुरास आ्या, हन लरे्ि पहिसेविे दंर् िा्या. 
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इथे त्यानंा परमिंसदेवाचं्या हशष्ट्यासंमविे रािणे भार्ि िोिे. हशष्ट्यापंैकी लाटू व वृद्ध र्ोपालबाब ू
(‘बुडो र्ोपाल’) याचं्याखेरीज इिराशंी त्या पूवी कधी एक अक्षरिी बोल्या नव्ित्या. दुसऱ्या 
मज्यावरच्या एका प्रशस्ि हदवाणखान्याि रामकृष्ट्ण असि, त्या शजेारिी एक लिानशी खोली 
सारदादेवींच्या वाट्याला आली. र्च्चीवर जायच्या वाटेवरि एक िप्पर घालून िोटेसे स्वयंपाकघर केलेले 
िोिे. पिाटे िीनच्या पूवी दुसरे कोणी उठायच्या आधी घरािील एकुलत्या एक न्िाणीघराि सारदादेवी 
आपले स्नान उरकून िडक स्वयंपाकघराि येि. रात्रीिी त्यािंी िोप अवघी िीन िासािंी. त्यािें 
ध्यानकििन, परमिंसदेव व इिरािंा स्वयंपाक, आहण घरिी इिर कामे, सवज कािी त्या स्वयपंाकघराच्या 
एवढ्याशा जारे्ि उरकीि. परमिंसदेवािें खाणे हसद्ध िाले की हिकडे हनरोप पाठवीि. कसा िरी वळेाि 
वळे काढून सवज भक्िमंडळी हदवाणखान्याबािेर जाि आहण मर् िाट आणून सारदादेवी िव ेनको िे पािाि 
बसि. याप्रमाणे लाटू व बुडो र्ोपाल याखेंरीज सवांच्या दृहष्टआड त्या रािाि. कधीमधी र्ोलाप-मा व लष्मी 
त्याचं्या मदिीस येि असे. बाकी घराि्या माणसानंा त्या आिेि नािीि यािी दखल नसे. नरेंद्रनाथ 
[रामकृष्ट्णाचं्या सनं्यस्ि हशष्ट्यािें अग्रणी. िेि पुढे स्वामी हववेकानंद या नावाने जर्हद्वख्याि िाले.] धरून िारपाि हशष्ट्य हनत्यनेमाने 
रात्रीच्या वळेी रामकृष्ट्णाचं्या सेवसे येि असि. याप्रमाणे दोन महिने रे्ले िो परमिंसदेवािंी प्रकृिी अहधकि 
खालावली. शवेटी कलकत्त्यािे एक उपनर्र काशीपूर येथे एका उद्यानघराि ११ हडसेंबर १८८५ रोजी 
त्यानंा िलहवण्याि आले. िेथे त्यानंा मोकळी िवा हमळू लार्ली व उन्िािी हिरीप घेण्यािी सोय िाली. 

 
काशीपुराि्या या उद्यानर्िृाि किडण्याहफरण्यािी जास्ि मोकळीक आिेसे पािून सारदादेवींना 

अर्दी िायसे वाटले. बार् पाि एक एकरािंी असून लिानमोठे वृक्ष व फुलिाडे यानंी समदृ्ध िोिी. 
रस्त्यावरच्या र्ोंर्ाटापासून घर दूर िोिे. दुसऱ्या माळ्यावरच्या एका प्रशस्ि खोलीि रामकृष्ट्ण रािाि, व 
सारदादेवी िळमज्याच्या एका लिानसर खोलीि असि. येथे लष्मी त्याचं्या सोबिीिस व मदिीस असे. 
रामकृष्ट्णाचं्या स्त्रीभक्िापंैकी कािी थोड्ा जणी अधूनमधून सारदादेवींकडे येि व रात्रभर हिथेि रािाि. 
नरेंद्रनाथ व आणखी हकत्येक हशष्ट्यानंी परमिंसदेवाचं्या सेवाशुश्रूषेसाठी या उद्यानर्िृाि वास्िव्य आरंभले. 
हकत्येकदा बाराबारा जण िळमज्याच्या दोन खो्यािं मुक्कामाला असि. िीन हनरहनराळे स्वयंपाक 
रोजच्या रोज सारदादेवींना कराव े लार्ि—रामकृष्ट्णासंाठी एक, नरेंद्रनाथ व इिर िरुण हशष्ट्यासाठी 
दुसरा, व घरािील इिर मंडळींिा हिसरा. खिज वयस्क भक्िमंडळींच्या देणग्यािूंन भार्वीि. 

 
डॉक्टर लाटू व बुडो र्ोपाल यानंा रामकृष्ट्णाचं्या पर्थयािे सारं्ि व िे सारदादेवींना सारं्ि. 

त्यानुसार त्या पर्थयािे पदाथज करीि. पर्थयािे अनेक प्रकार डॉक्टरानंी साहंर्िले िोिे; उदािरणाथज हशजवनू 
वस्त्रर्ाळ केलेले र्व्िािे सत्त्व, िादंळािी कणेरी, मटण व कशप्यािंा काढा, वर्ैरे. हशप्यािंा काढा करायिा 
म्िट्यावर सारदादेवींनी प्रथम नकारि हदला, कारण कशप्या म्िणजे सजीव प्राणी, पाण्याि िक्क हफरिाना 
त्यानंी पाहिले्या. त्यािंा कसा जीव घ्यायिा? यावर रामकृष्ट्ण म्िणाले—“म्िणजे काय? मला खायला 
िालिाि हन िुम्िाला राधंवि नािीि?” पिीच्या इच्िेप्रमाणे करण्यािे त्यानंी ठरहवले खरे पण—मारणारा 
व मरणारा दोघेिी एकि व िो ईश्वरि असा स्वप्नाि दृष्टान्ि िाला िेव्िाि त्या या जीवित्येबद्दल हनकिि 
िा्या. 

 
दहक्षणेश्वर अर्र श्यामपकुुरपेक्षा काशीपूर येथे एकंदर व्यवस्था बरी िोिी खरी पण सारदादेवींिे 

कामािे कष्ट कािी कमी िाले नािीि. स्वयंपाकािे कामि भरपूर असे व हशवाय परमिंसदेवाचं्या दुपार व 
रात्रीच्या जेवणाच्या वळेी त्यानंा हिथे अवश्य िजर असाव ेलारे्. एक हदवस दुधािे एक मोठे भाडें घेऊन 
जाि असिा भोवळ येऊन त्या मूस्च्िजि िा्या. एक पाय मुरर्ळ्यामुळे हकत्येक हदवस त्यानंा खोलीच्या 



 अनुक्रमणिका 

बािेर पडिा येि नव्ििे. याला अनुलक्षनू परमिंसदेवानंी एकदा थट्टािी केली िोिी. घशाच्या दुखण्यामुळे 
बोलिा येि नव्ििे िरी खुणानंी िरुण हशष्ट्य बाबुराम [रामकृष्ट्णाचं्या प्रमुख सनं्यस्ि हशष्ट्यापंकैी एक. नंिरिे नाव स्वामी 

पे्रमानंद.] यास “त्यानंा जेवणाच्या वळेेस इकडे घेऊन ये, जरूर िर एखाद्या टोपलीि घालून आण” असे 
त्यानंी साहंर्िले. सारदादेवींना ओळखण्यासाठी त्याचं्या नाकािले सुकंले बोटाने त्याच्यासमोर एक विूजळ 
काढून दशजहवले. सुमारे पंधरा हदवसापयंि रामकृष्ट्णानंा काशीपुरास आ्यावर बरे वाटले, पण त्यानंिर 
त्यािंी प्रकृिी जास्िि हबघडू लार्ली. त्याचं्या उंि, मजबूि शरीरािा अस्स्थपजंर िाला. क्षिािला पू 
सारदादेवी किधीने काढून िे त्या साफ करीि. 

 
यापूवी पाि वष ेअर्ोदर रामकृष्ट्णानंी आप्या मरणािे एक भाकीि करून ठेवले िोिे—म्िणाले 

िोिे की, आप्या अन्नाला कोण हशवले िे आप्याला कळेनासे िाले, कलकत्त्याि आप्याला कािी रात्री 
काढाव्या लार््या, जेवणािला कािी भार् आपण जेवण्याआधी कोणाला खाऊ हदला, व शवेटिे म्िणजे 
लोकािें थव ेआप्या भजनी लार्नू आपली ईश्वर म्िणून पूजा करू लार्ले, की आपण देित्यार् करणार. 
दहक्षणेश्वर सोडण्याआधीि ह्या शवेट्याखेरीज बाकी सर्ळी हिन्िे घडून आली आिेि िे सारदादेवींच्या 
लक्षाि आले. शवेटिा संकेि आिा येथे काशीपुराि पूणज िाला. एक हदवस कािी र्ृिस्थाश्रमी भक्ि 
परमिंसदेवाचं्या दशजनासाठी हमठाई व फळे घेऊन दहक्षणेश्वरला पोिले, पण हिथे त्यानंा कळले की 
रामकृष्ट्ण काशीपूरला रे्ले आिेि. त्यावर त्यानंी आणले्या सामग्रीिा त्याचं्या िसहबरीस नैवदे्य दाखहवला. 
िी र्ोष्ट रामकृष्ट्णाचं्या कानी येिाि िे म्िणाले—“मंहदराि कालीमािेला नैवदे्य दाखहवण्याऐवजी माझ्या 
िसहबरीला का दाखहवला?” आप्या मरणािे जे भाकीि त्यानंी केले िोिे िे आठवनू सारदादेवींच्या 
उराि धडकी भरली. रामकृष्ट्ण त्यानंा म्िणाले—“कािी काळजी करू नका. पुढे पढेु माझ्या िसहबरीिी 
घरोघर लोक पूजा करीि असलेले िुम्िी पािाल, िे मी िुम्िाला आजि शपथेवर सारं्नू ठेविो.” 

 
शरीरािा अस्स्थपजंर उरला आिे, त्याला प्राणाहंिक वदेना िोि आिेि, अशा अवस्थेिदेखील 

भक्िर्णाचं्या व हशष्ट्याचं्या आध्यास्त्मक श्रयेसािी कििा रामकृष्ट्णानंी क्षणमात्र सोडली नािी. िोंडािून शब्लद 
उमटेनासा िाला िसे हफसहफस करून िरी अर्र िािवारे व खुनाचं्या साह्याने िरी, पण उपदेश करीिि 
राहिले. पहि्या जानेवारीच्या हदवशी त्यानंा जरा बरे वाटि िोिे म्िणून दुपारी िीनच्या सुमारास िे 
बारे्पयंि सावकाश िालि आले. हिथे कािी र्ृिस्थ भक्ि कोणी िाडाचं्या सावलीि बसलेले, िर कोणी 
इकडे हिकडे किडि िोिे. परमिंसदेव दृष्टीस पडिाि त्याचं्या भोविी यािंा र्राडा पडला व सर्ळे पाया 
पडू लार्ले. त्याबरोबर रामकृष्ट्णािंी भावावस्था िोऊन, “िुमिी आत्मजार्िृी िोवो” असे म्िणि कोणाच्या 
िािीवर िर कोणाच्या डोक्यावर सर्ळ्यानंा त्यानंी िस्िस्पशज केला. भक्िर्णािें आनंदाने भानि िरपले व 
सवांनाि कािी ना कािी आत्मप्रत्यय िोऊन रे्ला. 

 
काशीपूरच्या वास्िव्याि, पुढे ज्यानंी त्यािंा संदेश अहखल भारिवषािि नव्िे िर सािा 

समुद्रापलीकडे नेऊन पोिहवला त्या नरेंद्रनाथाचं्या आध्यास्त्मक प्रर्िीकडे रामकृष्ट्णानंी हवशषे ध्यान हदले. 
नरेंद्रनाथानंा हनर्मवक्प समाधीिा लाभ येथेि िाला. आप्या िरुण रु्रुबधंूंच्या आध्यास्त्मक प्रर्िीिी 
काळजी वािण्यास त्यानंी नरेंद्रनाथानंा पनु्िापुन्िा बजावले, त्याचं्यापैकी कोणीिी ससंाराि पडणार नािी 
अशी दक्षिािी त्यानंा घेण्यास साहंर्िले या िरुणापंैकी हकत्येकानंा संन्यासदीके्षिी पूवजियारी म्िणून भर्वी 
वसे्त्र रामकृष्ट्णानंी देऊन टाकली व हभक्षान्नसंग्रिास प्रवृत्त केले. याप्रमाणे आप्या नावाने पुढे स्थापन 
िोणाऱ्या हभक्षुसंघािा यावळेी रामकृष्ट्णानंी स्विःि पाया रिून ठेवला. िे सवज सारदादेवींच्या डोळ्यादेंखि 
घडून आले. पुढे मारे् ठाकुरािंी हशकवण सवजत्र फैलवण्याच्या कायािा फार मोठा भार् आपणाकडे येणार 
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आिे यािी जाणीविी यावळेी सारदादेवींना िाली असावी. रामकृष्ट्णाचं्या हनयाणाच्या कािी थोडेि हदवस 
अर्ोदर एकदा त्यािंी दृष्टी आपणावर हखळली आिे असे पािून सारदादेवींनी म्िटले—“आप्या मनाि 
काय िालले आिे सारं्ाव.े” त्यावर कािीशा र्ाऱ्िाण्याच्या स्वराि रामकृष्ट्ण म्िणाले—“िे पािा, िुम्िी 
कािीि का करायिे नािी? (स्विःकडे बोट दाखवनू) सर्ळे यानेि करायिे की काय?” सारदादेवी 
उत्तर्या—“पण माझ्याने िोणार काय? मी िर बाईमाणसू.” रामकृष्ट्ण—“िे िे, िुम्िालंा पुष्ट्कळ, पुष्ट्कळ 
कराव ेलार्णार आिे.” 

 
आणखी एक वळेी सारदादेवी परमिंसदेवािें जेवणािे िाट घेऊन आ्या िेव्िा रामकृष्ट्ण डोळे 

हमटून पडून िोिे. त्या मोठ्याने म्िणा्या—“उठाव.े जेवण आणले आिे.” कुठ्या लोकािंरास रे्लेले 
लक्ष प्रस्िुिाकडे आणीि, व िरीिी हविाराि मग्न अस्यासारखे रामकृष्ट्ण म्िणाले—“कलकत्त्यािले 
लोक िरी कसे पािा, कृहमकीटकासंारखे अधंाराि वळवळिािेि. त्यानंा प्रकाश दाखवायिा आिे िो 
िुम्िी.” सारदादेवी यावर उमर्ार्या—“िे पािू पढेु! आधी जेवनू घ्याव.े” 

 
मधूनमधून सारदादेवींच्या समक्ष रामकृष्ट्ण एक र्ाणे रु्णरु्णि— 

“एसे पडेहि ये दाय, से दाय बलब काय; 
जार दाय से अपहन जाने, पर हक जाने परेर दाय?” 

 
(केवढा भार िा वािायला लार्िो आिे मला! आहण त्याबद्दल सारं्णार िरी कुणाला? भार वाििो 

त्यालाि िो कळिो, इिरानंा त्यािे काय िोय?) 
 
मर् सारदादेवींना म्िणि—“िा भार मािा एकट्यािा नव्िे. िुम्िालंािी त्यािला कािी वािावा 

लारे्ल.” 
 
रामकृष्ट्णािंी प्रकृिी उत्तरोत्तर जास्िि खालावि िालली, डॉक्टरािंा कािी उपाय िालि नािीसे 

पािून सारदादेवींनी दैवी उपाय करून पािण्यािे मनाशी ठरहवले, व त्या र्ंरे्पारच्या िारकेश्वर हशवालयाि 
आ्या. हिथे उपासिापास व आलोिन जार्रण करून देवाला त्यानंी साकडे घािले. पुरे दोन हदवस असे 
आिारहनदे्रहशवाय रे््यावर त्यानंा एकाएकी दृष्टानं्ि िाला िो असा—मडक्यािंी एक मोठी रास कुठे िरी 
पडली आिे, हिच्यावर मोठ्या दाडंक्यािा एकि भीमटोला बसून सर्ळा िक्कािरू िाला. त्याि क्षणी 
आप्या कानाि कोणी बोल्यासारखे त्यानंा वाटले—“पिी कोण आहण नािलर्िी कुणािे कोण? िी मी 
कोणासाठी उपासिापास करून कुणासाठी जीव द्यायला हनघा्ये?” ित्क्षणाि हित्तािी पूणज हनवृत्तावस्था 
िोऊन त्यानंी ईश्वरावर सर्ळा भार टाकून हदला. ओजंळभर र्ंर्ाजल हपऊन ििान िेवढी त्यानंी भार्वली 
व त्या सरळ दहक्षणेश्वरी परि्या. त्यानंा पाििाि रामकृष्ट्णानंी हविारले—“काय हमळाले का कािी? 
खरोखरीिे कािी नािी आिे [अथाि सर्ळी माया आिे], एवढेि ना?” 

 
िारकेश्वरी एवढे मात्र घडले असाव—ेभिू-विजमान-भहवष्ट्याचं्या त्या हनयंत्या परमेश्वराने 

आपणासंाठी काय योजून ठेवले आिे यािी क्पना सारदादेवींना आिा आली असावी. म्िणिाि की अर्दी 
अंिरंर्ीच्या कळवळ्याने जर मार्ाल िर िेि जरी देवाने नािी हदले िरी त्यािी योजना काय आिे िे िरी 
कळून येिे आहण िेि शािंपणे सिन करण्यािे सामर्थयजिी अंर्ी बाणिे. 
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परमिंसदेवाचं्या आसन्न हनयाणािी इिरिी हिहे्न सारदादेवींना हदसून आली, एकदा त्यानंी 
आप्याला पडलेले एक स्वप्न पत्नीला साहंर्िले. एक ित्ती जमीन खणिोय आप्या औषधासाठी असे 
दृश्य हदसिे आिे िोि र्ोपाळने [र्ोपाळ िे बालकृष्ट्णािे एक नाव. परमिंसदेवाचं्या व्याधीिे औषध हमळवयािे नािी असा ह्या स्वप्नािा 
सकेंि.] येऊन आप्याला जारे् केले. िे स्वप्न सारं्नू “िुम्िालंािी कािी स्वप्नहबप्न पडले िोिे का” म्िणून 
त्यानंी सारदादेवींना हविारले. त्यावर त्यानंीिी साहंर्िले—“कालीमािाि माझ्या स्वप्नाि आली िोिी. 
मान हििी कललेली हदसली म्िणून ‘देवी िू अशी का उभी’ असे मी हविारिा देवी म्िणाली—‘त्यािा र्ळा 
दुखिोय ना? म्िणून मलािी िोि आजार आलाय.’” यावरून परमिंसदेवािंा आजार आिा उपिाराबािेर 
रे्लाय यािी सारदादेवींना खात्री िोऊन िकुली. “ठाकुरािंी व्याधी जर्न्मािेला काय ठाऊक का नािी? 
करायिा असिा िर उपाय हिने खहिि केला असिा.” हशवाय परमिंसदेव जेव्िा म्िणाले की “मीि ह्या 
सर्ळ्या यािना भोर्ून घेिोय, िुमच्या िकुविोय. जर्ािी व्यथा मी माझ्यावरि घेिली आिे.” िेव्िा िर 
सारदादेवींिे अिंरंर् केवळ शािं भावाने व्यापिृ िोऊन रे्ले, कारण परमिंसदेवाचं्या ह्या आजारामार्ील 
अथज त्याचं्या ध्यानाि आला. आहण त्याचं्यासारखीि मानविेबद्दल अथारं् करुणा सारदादेवींच्या हित्ताि 
प्रादुभूजि िाली. 

 
परमिंसदेवािें इिलोकी आिा थोडेसेि आयुष्ट्य उरले. सारदादेवींच्या भावीहवषयी हविार त्याचं्या 

मनाि घोळि असि. एक हदवस िे पत्नीला म्िणाले–“एक र्ोष्ट मी िुम्िालंा सारं्ून ठेविो. एका 
दमडीसाठीदेखील कोणापढेु िाि पसरू नये. मामुली अन्नवस्त्रािी िुम्िालंा ददाि पडणार नािी. 
कोणापुढेिी िाि पसरला की त्याच्याकडे मानि रंु्िली समजा. अर्दी जरूरि पडली िर अन्नासाठी हभक्षा 
मार्ा, पण कोणाच्यािी घराि वस्िी करू नका. भक्िमंडळी मोठ्या भस्क्िभावाने आपाप्या घरी िुमिे 
स्वार्ि करिील, िरीिी कामारपुकुरच्या सते्तच्या घरािी देखभाल कधीिी िुकव ूनका.” 
 

यानंिर थोड्ाि हदवसानंी एकदा लोडाला टेकून स्वस्थ बसले असिा सारदादेवींना त्यानंी 
बोलावनू घेिले व त्याचं्या कानाि सारं्िे िाले–“आिाशा मािे हित्त एकसारखे ब्रह्मािि का हवलीन 
िोऊन राििे कळि नािी.” यािा अथज काय िो ओळखून सारदादेवी कािीएक न बोलिा केवळ अश्रू ढाळू 
लार््या. 

 
शवेटी िो अंत्य हदवस उर्वला. १८८६ सालच्या ऑर्स्ट महिन्यािी १६वी िारीख. सारदादेवींना 

लष्मीबरोबर खोलीि हशरिाना पािून रामकृष्ट्ण पत्नीला म्िणाले–“िुम्िी आलाि िे बरे िाले. आिा मी 
फार दूरच्या, सप्ि-कसधंूच्यािी पलीकडच्या प्रवासाला हनघालो.” सारदादेवींना रडू कोसळले. परमिंसदेव 
त्यािें सातं्वन करीि म्िणाले–“जड का वाटून घेिा? आिा राििा आिाि िशाि यापढेु रािाल. िे [म्िणजे 
नरेंद्र व इिर हशष्ट्य] मािे जसे करीि आले िसेि िुमिे करीि जािील. लष्मीिी काळजी घ्या, हिला 
आप्या जवळि बाळर्ा.” मानवी देिािले रामकृष्ट्णािें सारदादेवींना िेि शवेटिे शब्लद. 

 
रात्री एक वाजून सिा हमहनटानंी रामकृष्ट्णानंी आपली इष्ट देविा कालीिे नाव अर्दी स्पष्टपणे 

िीनदा उच्चारले, व िे अत्यिं र्ाढ अशा समाधीि मग्न िाले. त्यानंिर त्यािंा आत्मा इिलोकीच्या कुडीि 
परि आला नािी. त्याचं्या हबिान्याशजेारी सारदादेवी एखाद्या पोरक्या िाले्या बालकासारख्या रडू 
लार््या.–“िे काली! जर्न्मािे! मला एकटीला सोडून िुम्िी जाव ेअसे मी काय केले िोिे!” [त्यानंिर बरीि 
वषे रे््यावर सारदादेवी आप्या एका हशष्ट्याजवळ म्िणा्या की आपण ठाकुरानंा नेिमीि कालीमािा समजि आलो आिोि.] हवलापािे 
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एवढेि शब्लद उच्चारून त्यानंी लरे्ि स्विःला सावरले व आप्या खोलीि येऊन त्या र्भीर शािंिेि मग्न 
िा्या. 

 
दुसरे हदवशी परमिंसदेवािंा पार्मथव देि अग्नीला अपजण िाला, व अस्थी एका कलशाि घालून 

उद्यानघराि आण्या. संध्याकाळच्या वळेेस सारदादेवी किदु िालीरीिीस अनुसरून आपली आभरणे 
एकेक उिरू लार््या. िडेु काढणार इिक्याि रामकृष्ट्ण त्याचं्यापढेु उभे िाले. िे त्यािें ककज रोर् 
िोण्यापूवीिे रूप िोिे. पत्नीच्या िािाला स्पशज करून िे म्िणाले–“िुम्िी हवधवसेारख्या िोणार म्िणजे 
मािा काय अंि का िाला आिे? एका खोलीिून दुसऱ्या खोलीि मी रे्लोय एवढेि.” सारददेवींनी िडेु 
आजन्म िािी ठेवले. 

 
रामकृष्ट्णािें एक र्ृिस्थ हशष्ट्य बलराम बसू यानंी जुन्या वळणाच्या हवधवा वापरीि िसले हबनकाठी 

शे्वि वस्त्र सारदादेवींसाठी र्ोलाप-माचं्या िािी हदले. िे पाििाि त्याचं्या अंर्ावर शिारे आले व त्या 
म्िणा्या–“अरे देवा, असले वस्त्र त्यानंा कुणी नेऊन द्यायिे!” पण इकडे येऊन पाििाि िो सारदादेवींनी 
आप्या साडीिी बिुिेकशी िाबंडी हकनार फाडूनि टाकली आिे! त्या हदवसापासून त्या अर्दी हनरंुद 
िाबंडी हकनार असले्या साड्ाि वापरीि. [बरं्ालमध्ये िाबंड्ा हकनारीिी साडी फक्िा सधवानंीि वापरायिी रीि आिे.–
भा.] िीन िार हदवसानंी त्या र्ोलाप-मा, लष्मी व लाटू यानंा बरोबर घेऊन दहक्षणेश्वरास भेट देऊन 
काशीपुरास परि आ्या. 

 
थोड्ाि हदवसानंी काशीपूरच्या उद्यानघराि यापुढे रािण्यािा व परमिंसदेवाचं्या अस्थींिी 

व्यवस्था लावण्यािा प्रश्न उभा राहिला. या घराि आणखी कािी हदवस घालवाव ेअसे नरेंद्रनाथ व इिर 
िरुण हशष्ट्यानंा वाटि िोिे, िर जे वयस्क र्ृिस्थ भक्ि इथला खिज भार्वीि त्यापंकैी हकत्येकािें म्िणणे 
की, सारदादेवींनी दुसरीकडे रािण्यास जाव,े िरुण हशष्ट्यानंी आपाप्या घरी परिाव,े आहण रामकृष्ट्णाचं्या 
अस्थी त्याचं्या भक्िर्णािंील एक प्रमुख रामिंद्र दत्त म्िणून िोिे, त्याचं्या मालकीच्या उद्यानघराि जपून 
ठेवाव्या. उलट िरुण हशष्ट्यमंडळींिी इच्िा अशी की, र्ंर्ाकाठी  थोडी जमीन हवकि घेऊन िेथे अस्थी 
एका िाम्रकलशाि जिन करून ठेवाव्या. पण जमीन हवकि घेण्याइिके याचं्याजवळ पैसे कुठले! पुष्ट्कळ 
वादानुवाद िा्यावर शवेटी ठरले की कािी अस्थी रामिंद्र दत्ताचं्या त्या उद्यानघराि पुरून ठेवाव्या व 
बाकीच्या सध्या िरी बलराम बसूंच्या घरी ठेवनू रोज त्यािंी नेमाने पूजा-अिा िोि जावी. वयस्क आहण 
िरुण हशष्ट्यर्णाचं्या मधली िी र्रमार्रम ििा सारदादेवींच्या कानावंर रे्ली पण त्यानंी यापंैकी कोणिाि 
पक्ष उिलून धरला नािी. नुसिा एक दीघज हनःश्वास टाकून त्या र्ोलाप-मानंा म्िणा्या –“असा 
हिरण्यपुरुष आप्याला सोडून रे्ला हन िे सर्ळे त्याचं्या अस्थीवरून भाडंिािेि!” 

 
रामकृष्ट्णाचं्या देिहवसजजनानंिर बलराम बसू यानंी अत्यंि कळकळीिा आग्रि केला म्िणून 

काशीपूरिे घर मािाजींनी [आिा यापुढे सारदादेवींिा हनदेश ‘मािाजी’ (Holy Mother, बंर्ालीि ‘श्रीमा’ अर्र नुसिेि ‘मा’) या 
अहभधानाने करणे योग्य िोईल. रामकृष्ट्णाचं्या व त्याचं्या स्विःच्या सर्ळ्या भक्ि व हशष्ट्यमडंळींि ‘मा’ याि नावाने त्या ओळख्या जाि व सवजजण 
त्यानंा ‘मा’ म्िणूनि सबंोधीि असि.] सोडले व त्या त्याचं्या घरी रािावयास रे््या, आहण अस्थींिा कलशिी 
हिकडेि नेण्याि आला. िेथे परमिंसदेवाचं्या प्रत्यक्ष उपस्स्थिीिा िा प्रिीकरूप म्िणून त्या कलशािी 
पूजा-अिा सुरू िाली. सारदादेवींना अपहरहमि दुःख िोि िोिे िे सारं्णे नकोि. त्या काळच्या आप्या 
मनःस्स्थिीिे वणजन त्यानंी पढेु केव्िा िरी अशा शब्लदािं केले–“ठाकुर रे््यािे दुःख मला अर्दी सिन 
िोईना. मी वारंवार स्विःला म्िणे : ‘असा हिरण्यपुरुष हनघून रे्ला मर् मी कशाला मारे् रािायिे?’ िेव्िा 
मला ना कशाि र्ोडी, ना कुणालािी भेटायिी इच्िा.” 
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त्याचं्या हजवाला शािंी वाटावी या उदे्दशाने बलराम बसूनंी त्याचं्या िीथाटनािी व्यवस्था केली. 
रामकृष्ट्णाचं्या हनयाणानंिर दोन आठवड्ानंी मािाजी वृदंावनच्या याते्रस हनघा्या. वृदंावन म्िणजे अथाि 
श्रीकृष्ट्णािें लीलास्थान. त्याचं्याबरोबर र्ोलाप-मा, लष्मी, मिेंद्रनाथ रु्प्ि [मिेंद्रनाथ रु्प्िज म्िणजे पुढे 
‘श्रीश्रीरामकृष्ट्णकथामृि’ या बृित् बंर्ाली गं्रथाच्या रूपाने रामकृष्ट्णािें उपदेश सकंहलि व प्रकाहशि करणारे ‘श्रीम’.] यािंी पत्नी, योरे्न, 
लाटू व काली [िे परमिंसदेवािें एक िरुण हशष्ट्य. पुढे सनं्यास घेऊन अभेदानंद िे नाव यानंी घेिले.] िी मंडळी िोिी.  

 
त्या वृदंावनास हनघून रे््यावर १८८६ च्या शरदृिूि परमिंसदेवाचं्या िरुण हशष्ट्यापंकैी ज्यानंी पढेु 

संन्यास घेिला त्यािं्या बिुिेकानंी कायमिा र्ृित्यार् केला व िे कलकत्त्याजवळील बडोनर्र या 
उपनर्राि एक जीणजभग्न वाड्ाि रािावयास आले. येथे त्यानंी एक मठ स्थापून धमजसाधन व िपियेस 
सुरुवाि केली. ध्यानकििन व गं्रथवािन यािंि त्यािंा बिुिेक वळे जाई. त्याहशवाय, रामकृष्ट्णाचं्या अस्थींिे 
पूजन. उरलेले सनं्यासीवृत्तीिे िरुणिी थोड्ाि हदवसािं इथे येऊन पोिले. मधूनमधून इथूनिी बािेर 
पडून िे पहरव्राजक साधंूिे जीवन जर्ि. याि मठािे क्रमाक्रमाने पढेु १८९८ साली बेलूड मठाि रूपािंर 
िाले. रामकृष्ट्ण संघािे िे आद्यपीठ. 

 
मािाजी व त्याचं्या बरोबरच्या मंडळींनी वृदंावनच्या वाटेवर हबिारमधील देवधर या हठकाणी मुक्काम 

करून िेथील हशवालयाि पूजाअिा करून घेिली. हिथून पुढे वाराणशीस त्यािंा आठवडाभर मुक्काम 
िोिा. हवश्वनाथ मंहदरािील पूजा उरकून त्यानंी इिर देवळािेंिी दशजन घेिले. एक हदवस हवश्वानाथाच्या 
मंहदराि संध्याकाळच्या आरिीला आ्या असिा त्यािंी आत्यंहिक भावावस्था िोऊन त्या जर्ािा जण ू
हवसरि पड्यासारख्या परि आ्या. नंिर या संबधंाि त्या म्िणा्या–“ठाकुरानंी स्विः मला िािी धरून 
परि आणले.” वाराणशीि त्यानंी व बरोबरच्या बायकानंी सुप्रहसद्ध सत्पुरुष स्वामी भास्करानंदािें दशजन 
घेिले. िे सवजदा नग्नि रािाि असि. त्याचं्याकडे पािाि स्वामी म्िणाले–“मािानंो, आपण संकोि धरू 
नका. सर्ळ्याजणी आपण जर्न्मािेच्या मूिी. संकोिािे कारणि काय? माझ्या जननेंहद्रयामुळे की काय? 
पण िे िर अन्य एक बोटि.” या सत्पुरुषाबद्दल बोलिाना मािाजी पुढे केव्िािरी म्िणा्या–“केवढा मिान 
हनर्मवक्प पुरुष! थंडी असो की उन्िाळा असो, नेिमीि िे हववस्त्र.” वाराणशीिि त्यािंी एका नेपाळी 
संन्याहसनीशी र्ाठ पडली. हिने मािाजींना मनःशािंीच्या प्राप्िीसाठी ‘पंिाग्नी’िे साधन करण्यास 
साहंर्िले.  

 
वाराणशीनंिर िी मंडळी श्रीरामाच्या अयोध्येस आली व दुसऱ्या हदवशी वृदंावनास पोिली. मध्येि 

वाटेि मािाजींना रामकृष्ट्णािें दशजन िाले. दहक्षणेश्वरी िपस्या करीि असिाना रामकृष्ट्णाचं्या देिािा जो 
भयंकर दाि िोि असे त्याच्या शमनाथज हनत्य जवळ बाळर्ायिा एक िाईि कोणी त्यानंा हदला िोिा. िो 
आिा मािाजी आप्या दंडाला बाधंीि असि. आर्र्ाडीि त्या पिुड्या असिाना त्यािंा िाि 
हखडकीजवळ िोिा व िाईि उघडा पडला िोिा. परमिंसदेव अकस्माि हखडकीबािेर उपस्स्थि िोऊन 
त्यानंा म्िणाले–“िाईि असा उघडा कसा ठेवलाि? र्मावाल िो.” ह्या दृष्टव्यानंिर िाईि काढून 
परमिंसदेवाचं्या फोटोबरोबरि एका जस्िी डबीि मािाजी ठेव ूलार््या. 

 
वृदंावनाि बलरामबाबूंिे ‘कालाबाबूंिे कंुज’ नावािे आनुवहंशक हठकाण िोिे त्याि रािून त्यािें 

वडील ध्यान-पूजनाि आपले उवजहरि आयुष्ट्य घालवीि िोिे. स्टेशनावरून मािाजी सरळ या हठकाणी 
येऊन पोििाि िो त्यािंी योर्ीन-माशंी र्ाठ पडली. रामकृष्ट्णाचं्या हनयाणाच्या थोडेि हदवस अर्ोदर त्या 
कलकत्त्यािून हनघा्या िोत्या. मािाजींनी त्यानंा “िाय, योर्ीन!” म्िणि हमठी मारली व दोघी रडू 
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लार््या. त्या हदवसाि मािाजींना पहिदेवाचं्या आठवणीने वारंवार रडू कोसळे. वृदंावनाि एका रात्री 
रामकृष्ट्णानंी त्यानंा दशजन देऊन म्िटले–“िुम्िी इिके का बरे रडावे? मी कुठे रे्लो का आिे? इथेि िर 
आिे. एका खोलीिून दुसऱ्या खोलीि रे्लो आिे एवढेि नािी िर काय?” असे परमिंसदेवािें पनु्िापुन्िा 
दशजन िोि रे््यामुळे मािाजींच्या दुःखािे थोडेफार शािंवन िाले. 

 
वृदंावन िे भारिवषािील अत्यंि पहवत्र के्षत्रापंकैी एक, त्याशी श्रीकृष्ट्ण व राहधका ऊफज  राधा यािें 

हिरसािियज. वृदंावनाि यमुनाकाठी मुरलीरवावर श्रीकृष्ट्ण िे राधा व इिर र्ोपींबरोबर रासक्रीडा करीि. 
किदुधमािील भस्क्िपंथ इथे परमोच्च अवस्थेस पोिला. अध्यात्मप्रवण व भाववश हजवानंा येथे उत्कट 
ईश्वरपे्रमािा पूर लोटिो. रामकृष्ट्णानंा येथे श्रीकृष्ट्णाचं्या हकत्येक लीलािें साक्षात्कार िाले िोिे, व आिा 
मािाजींिे येथे सपूंणज भावावस्थेि हकत्येक हदवस रे्ले. रामकृष्ट्णािें एक प्रमुख भक्ि स्वामी योर्ानंद यानंी 
त्या हदवसाचं्या हकत्येक उत्कट आठवणी हलिून ठेव्या आिेि. िे म्िणिाि–“एक हदवस बरोबरच्या 
बायकानंा मािाजी र्ाढ समाधीि मग्न िाले्या आढळ्या. समाधी उिरावी म्िणून त्या बायकानंी 
िहरनामािे भजन सुरू केले. नंिर मी रामकृष्ट्णाचं्या नावािा मोठ्याने जप सुरू केला, िेव्िा मािाजी 
इिलोकावर परि्यासारख्या िा्या. िरी पण ह्या भावावस्थेच्या काळाि त्यािंी बोलण्यािालण्यािी ढब, 
आवाज, जेवणािी िऱ्िा, सवजि कािी थेट रामकृष्ट्णाचं्यासारखे िोऊन रे्ले. र्ाढ कििनाच्या अवस्थेि पूज्य 
व पूजक यािें संपूणज िादात्म्य िोिे असे आपण ऐकि आलो आिोि. भक्ि व भर्वान जीमध्ये एकरूप 
िोिाि अशा आध्यास्त्मक अवस्थेिा उल्लेख गं्रथािंरी आढळिो. भार्विाि म्िटले आिे की कृष्ट्णहवरि 
असह्य िोऊन र्ोपी त्याच्या हविाराने अशा भारावनू जाि की प्रत्येक र्ोपी स्विःिे वरे्ळे व्यस्क्ित्व हवसरून 
आपणि स्वयं कृष्ट्ण आिोि या भावावस्थेस पोिि असे. अर्दी यािप्रमाणे मािाजींना स्विःच्या हनराळ्या 
व्यस्क्ित्वािा हवसर पडून त्या परमिंसदेवाशंी एकरूप िोऊन थेट त्याचं्यासारख्या वार्ि. 
अध्यात्ममार्ािील कािी रंु्िारंु्िीिे प्रश्न मािाजींच्या या अवस्थेि मी हविारिा त्यानंी उत्तरे द्यावीि िी 
ठीक रामकृष्ट्णाचं्याि ईशमग्न अवस्थेि्यासारखी असायिी, भाषा िशीि सरळ सोपी, उदािरणे उपमािी 
िशाि. अशा रीिीने रामकृष्ट्णािंाि आत्मा मािाजींमध्ये असा एकरूप िोऊन रे्लेला पािून आम्िालंा अिंबा 
िर वाटलाि, हशवाय परमिंसदेव व मािाजी यािंी शरीरे पृथक असली िरी दोघेिी वस्िुिः एकि िोि 
यािी आम्िालंा खात्री पटली. परमिंसदेवानंी मला हकत्येकदा सारं्नू िर ठेवलेि िोिे की आप्या व 
मािाजींच्या देिाि वास्िहवक हभन्निा नािीि. 

 
“एकदा मािाजींिे जवळजवळ दोन हदवस सजं्ञािीि अवस्थेि रे्ले, व त्या अनुभवाच्या उपरािं 

त्यािें एकंदर स्वरूप पार पालटून रे्ले. यापढेु त्या सदैव अत्युत्कट आनंदाि हविरि असि. 
परमिंसदेवाचं्या िाटािुटीिे सर्ळे दुःख व वदेना, ककबिुना त्याचं्यापासूनिी हभन्निािी हवलयाला रे्ली, 
त्यािंी जार्ा एका सौम्य शािं आनंदी वृत्तीने घेिली. वृदंावनाि त्यािंी अशी एक हदव्यावस्था िाली की 
कृष्ट्णसंमुखिेसाठी त्यािंी िळमळ, कृष्ट्णनामािे आत्यहंिक पे्रमावरे्ािे त्यािें भजन, िे सवज आम्िालंा राधेिी 
आठवण करून देऊ लार्ले. योर्ीन-मा व र्ोलप-मा ह्यानंी िर मािाजींच्या िोंडून स्विःिा राधा म्िणून 
उल्लेख आपण ऐक्यािे साहंर्िले. त्यानंिर िरद्वारला आम्िी पोिलो हिथे मात्र मािाजींिी मनःस्स्थिी 
यािून पार हनराळी िोऊन रे्ली. इिर याते्रकरंूप्रमाणेि र्ंर्ाघाटावरील हनरहनराळ्या मंहदरािं त्यानंी पूजा 
केली. पण हिमालयाकडे दृष्टी जािाि त्या हनवाक हनःस्िब्लध िा्या. वृदंावनाि मािाजींच्या कृपाप्रसादाने 
कृष्ट्णलीलेिील रु्ह्य मला उमजू लार्ले.” 
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वृदंावनाि असिाना यमुनेच्या रेिाळ काठाने त्या दूरवर हफरून येि, आहण ह्या देवळािून त्या 
देवळाि एखाद्या आनंदी मुलीच्या उ्िासाने भटकि. एकदा त्यानंा फुले पुष्ट्पिारानंी सजहवलेले एक पे्रि 
स्मशानाि नेिाना हदसले. हनव्याज मुलासारखे त्या आप्या बरोबरच्यानंा म्िणा्या–“ह्या पुण्यके्षत्राि 
मरण आले म्िणजे िा केवढा पुण्यवान माणूस! अशाि मरणासाठी मी इथे आले पण साधा िापदेखील येि 
नािी मला! हकिी वय िोऊन रे्ले मािे! मािे वडील रे्लेले पाहिले, दीर रे्लेले पाहिले मी, त्याला 
हकिीक िरी वष े िोऊन रे्ली!” यावर योर्ीन-मा मात्र िसून म्िणा्या–“खरेि का वडील पाहिलेि 
िुम्िी? मर् वडील पाहिलेि नािीि असे कोण आिे सारं्ा बघू!” 

 
वृदंावनाि्या एका कृष्ट्णमंहदराि त्यानंी देवाजवळ अर्दी अंिरंर्ापासून मार्णे माहर्िले की 

दुसऱ्यािें दोष आप्याला हदसूि नयेि. देवाने िे त्यािें मार्णे भरपूर पुरवले. खरे म्िणजे िे मार्णे मार्नू 
त्यानंी आपले करुणापूणज व सिनशील अंिःकरण उघडे केले एवढेि. पुढील काळाि त्याचं्या भोविालच्या 
कुणी दुसऱ्यािें दोष दाखवायला रे्ले िर आप्या त्या वृदंावनाि्या मार्णीिा उल्लखे करून त्या म्िणि–
“मलादेखील पूवी दुसऱ्यािें अवरु्ण हदसि असि. मर् मी ठाकुरािंी आजजव े केली, आहण त्याचं्या 
कृपाप्रसादाने मािी िी खोड हनघून रे्ली. दोष पािणे िा माणसािंा स्वभावि. उलट रु्णािंा र्ौरव 
करायला हशकाव.े माणसाचं्या िािून दोष िे व्िायिेि, पण आपण लक्षि देऊ नये. दुसऱ्यािें दोष पािाि 
रे्ले की सर्ळीकडे िेि हदसायला लार्िाि.” एकदा त्या योर्ीन-मानंा म्िणा्या–“दुसऱ्यािें दोष पािूि 
नयेि, नािी िर आपले डोळि दोषी िोऊन जािाि.” 

 
ह्या वृदंावनािि मािाजींना आप्या भावी कायजके्षत्रािी सूिना हमळाली. एके हदवशी रामकृष्ट्णानंी 

त्यानंा दशजन देऊन स्वामी योर्ानंदानंा हवहधपूवजक मंत्रदीक्षा देण्यास साहंर्िले. एवढेि नव्िे िर मंत्र द्यायिा 
िोिी सारं्नू ठेवला. पण मािाजींना वाटले िा दृष्टावा नसून आपलाि महिभ्रम असेल. हशवाय “पािा आिा 
ह्या िेलेिी करायला लार््या” असा लोक आपणावर ठपका ठेविील या हविाराने त्या फार संकोिनू 
रे््या. परंिु दुसऱ्या व हिसऱ्यािी हदवशी िोि दृष्टावा िाला. हिसऱ्यादंा िाला िेव्िा त्यानंी परमिंसदेवानंा 
हविारले–“मी योरे्नशी बोलिदेखील नािी, मर् दीक्षा काय देणार?” यावर रामकृष्ट्णानंी दीके्षच्या वळेी 
योर्ीन-मानंा जवळ बसवनू घ्याव े म्िणून साहंर्िले. स्वामी योर्ानंदानंािी परमिंसदेवानंी असाि आदेश 
हदला. सरिेशवेटी मािाजींनी दीक्षा हदली व याप्रमाणे स्वामी योर्ानंद िे मािाजींिे प्रथम हशष्ट्य िाले. िा 
एक मािाजींच्या जीवनाि नवीनि अध्याय सुरू िाला. वृदंावनाि त्या एक वषज राहि्या. घड्ाळाच्या 
हनयहमिपणाने त्यािें येथे ध्यानकििन िाले, अनेक दृष्टान्ि त्यानंा इथे घडले, अनेकदा भावावस्था प्राप्ि 
िाली. पण यािंी त्यानंी कधी वाच्यिा केली नािी. केवढ्या आनंदािे त्यािें िे हदवस! आपण व योर्ीन-मा 
अशा र्ाढ कििनाि असू की डोळ्यावंर माशा बसून त्यानंी हिथे व्रणे केली िेिी आम्िालंा समजले नािी असे 
एकदा मािाजी म्िणा्या िोत्या. 

 
वृदंावनाि सरासरी एक वषज राहि्यावर मािाजी व बरोबरिी कािी मंडळी िरद्वारला आली. 

र्ंर्ानदी हिमालयािील हिमनद्यािूंन खाली उिरून मदैानी मुलखाि प्रवशेिे िी िरद्वारला. येथे मािाजींनी 
जवळ बाळर्लेले परमिंसदेवािें कािी केश व नखे र्ंरे्ला अपजण केली. िेथून िी मंडळी जयपूर व 
अलिाबाद येथे रे्ली. र्ंर्ायमुनाचं्या संर्मावर त्यांनी रामकृष्ट्णािें उरलेले केश समपजण केले. या प्रसंर्ािे 
वणजन त्यानंी पुढीलप्रमाणे केले–“ठाकुरािें केश म्िणजे कािी क्षुल्लक वस्िू की काय? त्याचं्या हनयाणानंिर 
त्यािें केश. मी संर्माि हवसजजन करण्यासाठी प्रयार्ास रे््ये. पाणी अर्दी संथ िोिे. केश मी िािाि 
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धरूनि िोत्ये, इिक्याि कुठून एक लाट येऊन िे घेऊनि रे्ली. संर्मािे स्थान आधीिेि पहवत्र, त्याने 
माझ्या िािून िे केश घेऊन स्विःला आणखी पावन करून घेिले.” 

 
िी मंडळी कलकत्त्यास ऑर्स्ट १८८७ मध्ये परिली.  
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मिोव्यथा आनण नतचे निवारण 
 

वृांदाविहूि परि्यावर मािाजी ह्या मत्यजलोकाि देिरूपाने ३३ वष ेराहि्या. या ३३ वषांिे िीन 
समान भार् पडिाि. पहिला खंड १८८७ िे १८९८ पयंििा. ह्या काळाि त्या बिुिेक जनदृष्टीच्या आडि 
राहि्या. कामारपुकुर व जयरामबाटी व िेथून कलकत्ता अशा त्या जाऊन येऊन असि, पण एकंदर या 
११ वषांिी फारशी माहििी उपलब्लध नािी. दुसरा कालखंड १८९८ पासून १९०९ पयंििा. याि त्यानंी 
आपले आध्यास्त्मक मार्जदशजनािे कायज मनोभाव े करून िािी घेिले, व १९०९ िे १९२० च्या हिसऱ्या 
कालखंडाि िे हशखरास पोिहवले. 

 
ऑर्स्ट १८८७ मध्ये कलकत्त्यास परि्यावर मािाजी बलरामबाबूंच्या घरी कािी हदवस राहि्या 

व नंिर योर्ीन-मा, र्ोलाप-मा व इिर कािी मंडळींना घेऊन त्या कामारपकुुराकडे हनघा्या. हनघण्यापूवी 
दहक्षणेश्वरी जाऊन िेथील देवदेविािंी त्यानंी दशजने घेिली. हशवाय, त्याचं्या आयुष्ट्यािील केवळ अनमोल 
व अहवस्मरणीय आठवणी ज्या स्थानाशी हनर्हडि िोत्या त्या परमिंसदेवाचं्या दालनाि व नौबिखान्याििी 
त्या जाऊन आ्या िे सारं्णे नकोि. 

 
कलकत्ता िे कामारपकुुर ह्या प्रवासाि पुरेशा पैशाचं्या अभावी रे्व ेस्टेशनापासूनिा १६ मलै रस्िा 

त्यानंा पायीि िालावा लार्ला. त्या फारि थकून व भकेुने व्याकुळ िोऊन रे््यामुळे रस्त्याच्या 
कडेलर्िि थाबंनू र्ोलाप-मानंी अर्दी साधासा स्वयंपाक केला. पहिला घास घेिाि मािाजी 
उद् र्ार्या–“वाऽ र्ोलाप, काय अमृिासारखा स्वयंपाक केलािेस!” कामारपुकुरास पोि्यावर थोड्ाि 
हदवसानंी त्याचं्या बरोबरिी मंडळी कलकत्त्यास परिली. लष्मीने आपला भाऊ दहक्षणेश्व्राच्या 
कालीमहंदरािा पजुारी रामलाल याच्याकडे रािण्यािे ठरहवले. सासरच्या वहडलार्मजि घराि मािाजी 
सुमारे वषजभर म्िणजे १८८८ पयंि एकट्याि राहि्या. पण िे वषज त्यािें अत्यंि हबकट पहरस्स्थिीि रे्ले–
जवळ ना पसैा ना कोणी आपले माणसू, आहण लोकािंी टीका-हटप्पणी मात्र सदोहदि कानावंर, अशी 
अवस्था िोिी. 

 
काशीपूरच्या वास्िव्याि रामकृष्ट्णानंी आपला पुिण्या रामलाल यास सारदादेवी यापढेु 

कामारपकुुरास कायमच्या राििील असे सारं्नू ठेवले िोिे. त्यावर रामलाल थंडपणे म्िणाला िोिा–
“वाटेल हिथे का रािीनाि!” आहण अस्या उडवाउडवीच्या उत्तराबद्दल परमिंसदेव त्याला थोडे रारे्िी 
भरले िोिे–“म्िणजे काय? जरा पुरुषासारखे बोल की रे!” ह्या रामलालने मािाजींना मदि िर कोणिी 
केली नािीि, उलट पैशाचं्या बाबिीि त्यानंा िैराण करून सोडले. कालीमहंदराच्या व्यवस्थापकानंी 
परमिंसदेवाचं्या मारे् त्यािें दरमिा साि रुपयािें अनुदान मािाजींना िालू केले िोिे, िे रामलालने बदं 
करहवले. मािाजी वृदंावनी िोत्या िेव्िाि त्याने व्यवस्थापकानंा पटहवले की रामकृष्ट्णािें श्रीमंि भक्ि 
मािाजींिी देखभाल करिािि आिेि, मर् त्यानंा आणखी मदि िवी कशाला? सािहजकि िेवढे क्षुल्लक 
अनुदानिी बंद िाले. नरेंद्रनाथानंी व्यवस्थापकानंा पुष्ट्कळ सारं्ून पाहिले पण व्यथज. र्ोष्ट मािाजींच्या कानी 
रे््यावर त्या अर्दी बेहफहकरीने म्िणा्या–“पैसे थाबंवले िर थाबंवले. ठाकुर िर आिा नािीि, त्याचं्या 
पैशािें मी काय करू?” कािी र्ृिस्थ भक्िानंी मदिीिी भाषा केली पण िेिी िेवढ्यावरि राहिले. 

 
यापढेु सारदादेवींनी कामारपुकुरला रािाव े असे रामकृष्ट्णानंीि त्यानंा काशीपूरच्या वास्िव्याि 

सारं्ून ठेवले िोिे–“कािी थोडा भाजीपाला लावावा हन िेवढ्या भाजीशी उकड्ा िादंळािा भाि खाऊन 
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िहरनामािा जप करीि असाव.े” पण कोण कष्टािे रे्ले िे कामारपकुुरिे हदवस मािाजींिे! कधी प्रसंर् 
असा येई की पानावर नुसिा भाि, बरोबर हमठािा खडािी नािी! पण िे सर्ळे मािाजींनी मुकाट्याने सिन 
केले, कारण रामकृष्ट्णािें िे हनवाणीिे शब्लद त्या कधीिी हवसर्या नािीि–“पैशासाठी कुणापुढेिी िाि 
पसरू नका!” एव्िाना परमिंसदेवािें बिुिेक संन्यासी हशष्ट्य पहरव्राजक िाले िोिे. त्यानंा मािाजींच्या 
अडिणींिी क्पनािी नव्ििी. स्वामी सारदानंद [परमिंसदेवािें िे एक हशष्ट्य. िे पढेु रामकृष्ट्ण हमशनिे सेके्रटरी िाले, व 

यानंीि नंिर मािाजींबद्दल सवज जबाबदारी स्विःवर घेिली. यािें पूवाश्रमीिे नाव शरद असे िोिे.] एकदा म्िणाले–“हमठालािी पैसा 
रािणार नािी मािाजींजवळ असे आम्िालंा स्वप्नाििी वाटले नव्ििे.” 

 
रामलाल व लष्मी िी दोघे दहक्षणेश्वरी रािाि िे वर आलेि आिे. त्यािंा धाकटा भाऊ हशवरामिी 

िेथेि असे. हशवरामला मािाजींबद्दल मोठा आपलेपणा वाटे. एक प्रकारे त्याच्या त्या धमजमािा’ि िोत्या. 
नंिरच्या हदवसािं िो पुष्ट्कळदा त्याचं्या भेटीसाठी जयरामबाटीस येई. मािाजी व त्यािंी पुिणी व पुिणे 
याचं्यामध्ये काडीिेिी साम्य नव्ििे. रामलाल त्याचं्याकडे दुलजक्ष करी. एक हदवस कामारपकुुरला येऊन 
त्याने कुटंुबाच्या व्यवस्थेि बरीि उलटापालट करून टाकली रामकृष्ट्णािें राििे घर िेवढे त्याने 
मािाजींकडे रािू हदले, बाकी मालमते्तिी व कुलदेविाचं्या पूजेअिेिी हनराळी व्यवस्था केली. मािाजींना 
फारि एकटे एकटे व असिाय वाटायला लार्ले, परंिु प्रत्येक प्राप्ि पहरस्स्थिीस िोंड देण्यािा त्यािंा 
हनधार िोिा. त्याचं्या वस्त्राच्या किध्या िोऊन रे््या. मािुःश्री श्यामासुंदरींना भेटण्यासाठी त्या 
जयरामबाटीस आ्या असिा त्यािंी िी दैना पािून आईला रडेि कोसळले व आपलीिी स्स्थिी डबघाईिी 
असूनदेखील आप्याकडेि रािण्यासाठी मािाजींिी त्यानंी परोपरीने हवनवणी केली, पण मािाजी कबलू 
िा्या नािीि. ईश्वरी योजना काय असेल िी शवेटपयंि आपण पािणार िा आपला हनधार मािुःश्रींना 
सारं्ून त्या कामारपुकुरला परि्या. 

 
या सवज दारुण हवपन्नावस्थेि भर टाकण्याकहरिाि की काय, मािाजींच्या समोर आणखी एक प्रश्न 

उभा राहिला. ह्या र्ावािले लोक अत्यंि कोत्या वृत्तीिे आहण रूहढप्रणीि आिाराचं्या बाबिीि अत्यिं कमजठ 
िोिे. त्यानंा मािाजी लाल हकनारीिी साडी वापरिाि, िािाि सोन्याच्या बारं्ड्ा अजून ठेवनू आिेि, 
आहण किदु हवधविेे आिार त्या पाळीि नािीि या र्ोष्टी म्िणजे मोठा धार्ममक उत्पाि वाटू लार्ला. जाव े
हिथे लोकाचं्या हजभा आप्या हवरुद्ध वळवळिािेि असा अनुभव त्यानंा पावलोपावली येऊ लार्ला. 
अर्हिक िोऊन त्यानंी बारं्ड्ा काढून ठेव्या. र्ंरे्पासून दूर रािणे त्यानंा नेिमीि अवघड वाटे, र्ंरे्वर 
त्यािंी आजन्म श्रद्धा. पण इथे िर र्ंर्ा नव्ििी. एकदा िरी जाऊन त्या पहवत्र जलौघाि डुबकी मारून याव े
असे हविार त्याचं्या मनाि घोळू लार्िािेि िोि स्वयं रामकृष्ट्ण िक्क  आप्या िमजिक्षूंसमोर रस्त्यावरून 
येिाना त्यानंा हदसले; पाठीमारे् नरेंद्र, बाबूराम, राखाल [परमिंसदेवािें हशष्ट्य. पुढे यानंी ब्रम्िानंद िे नाव धारण केले.] व 
अन्य हशष्ट्य. परमिंसदेवाचं्या पायाशंी हनघनू त्याचं्याि पुढे लिरीलिरींनी वािणारा जलौघिी त्यानंा प्रत्यक्ष 
हदसला. िे दृश्य पाििाि त्या स्विःशीि म्िणा्या–“खरेि की, ठाकुरि सवज. र्रं्ा त्याचं्याि पायापंासून 
हनघाली.” मािाजींनी िटकन कािी फुले खुडून र्ंरे्ला वाहिली. रामकृष्ट्ण त्यानंा म्िणाले–“बारं्ड्ा 
काढून टाकू नका. वैष्ट्णवािें धमजगं्रथ कािी पािून िालेि का?” मािाजी नािी म्िणा्या त्यावर म्िणाले–
“दुपारी र्ौरी-मा येऊन िुम्िालंा वैष्ट्णवािें शास्त्र समजावनू देिील.” त्याप्रमाणे र्ौरी-मा आ्या व 
मािाजींना त्यानंी त्यािें पहिदेव दुसरे कोणी नसून प्रत्यक्ष भर्विंि अस्यामुळे त्यानंा वैधव्य येणे कसे 
अशक्य िे स्पष्टपणे समजाहवले. ह्या दृष्टाव्यामुळे मािाजींना मोठा धीर आला. त्यानंी बारं्ड्ा परि िािािं 
घाि्या आहण लोकाचं्या टीकेकडे त्या यापुढे सपूंणज दुलजक्ष करू लार््या. 
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एक हदवस र्ावाि्या बायका मािाजींच्या शजेारी रािणाऱ्या प्रसन्नमयींकडे जम्या. त्यांच्या 
धार्ममक वृत्तीमुळे व पक्व हविार-बुद्धीमुळे त्यानंा र्ावाि फार मान असे. जमले्या बायकानंी मािाजी 
जनरूहढहवरुद्ध वार्िाि त्याबद्दल त्यािें मि हविारले. रामकृष्ट्ण व मािाजी यांच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल 
प्रसन्नमयी यानंा थोडीफार क्पना िोिी. त्या म्िणा्या–“त्या दोघापंैकी कोणावरिी टीकाहटप्पणी करू 
नये. िी देवमाणसे िोि.” या घटनेनंिर थोडे हदवस िरी लोकािंी िोंडे बंद िाली िोिी. 

 
दाहरद्र्य, एकाकीपणा व जनकनदा सिन करीि पण मािाजी कामारपुकुरासि राहि्या. मधूनमधून 

रामकृष्ट्णािें दशजन िोऊन त्यानंा पुन्िा धीर येई. हशवाय पढेु येणाऱ्या कायािी िुणूकिी त्याचं्याकडून हमळे. 
अशा दृष्टाव्यापंैकी एक सारं्िाना त्या पुढे केव्िा िरी म्िणा्या िोत्या की,–“एक हदवस मी एकटीि 
असिाना मािे मलाि वाटले मला मलूबाळ नािी, सर्ळ्या जर्ाि मािे म्िणायला कुणी नािी, मािे िोणार 
कसे?” लरे्ि ठाकुर माझ्यासमोर उभे रािून म्िणिाि–“पािा िुम्िी मुलाबाळािंा हविार करिाय. इिकी 
रत्नासारखी मुले मी िुम्िालंा ठेवनू रे्लो. आणखी कािी हदवस जाऊ द्या, असंख्य लोक िुम्िालंा ‘आई’ 
अशी साद घालणार आिेि.” 

 
मािाजी सिनशीलिेिी केवळ प्रहिमूिीि िोत्या. आप्या दुरवस्थेबद्दल िकार शब्लद त्यानंी 

कोणाजवळ काढला नािी. िरी पण वस्िुस्स्थिी अन्य मार्ाने प्रकट व्िायिी राहिली नािी. रात्री त्याचं्या 
सोबिीस येणाऱ्या एका मोलकरणीने र्ावाि त्याचं्या अवस्थेिी वाच्यिा केली व बािमी जयरामबाटीस 
पोिली. श्यामासुंदरींना अपार दुःख िाले. त्यािें एक पुत्र कलकत्त्यास िोिे. त्यानंी पहरस्स्थिी र्ोलाप-
मानंा कळहवली व र्ोलाप-मानंी रामकृष्ट्णाचं्या संन्यस्ि व र्ृिस्थ दोन्िी प्रकारच्या हशष्ट्यानंा कळहवली. 
सवजि अिोनाि कष्टी िाले. लर्ोलर् कािी पसेै जमवनू मािाजींना पाठहवण्याि आले आहण त्याबरोबरि 
“आपली सवज िरिूद आम्िालंा नीटपणे करिा यावी यासाठी आपण िाबडिोब कलकत्त्यास यावे” अशी 
हवनवणी त्यानंा अत्यंि आग्रिाने करण्याि आली. पण ह्या हनहमत्ताने एक नवाि प्रश्न उभा राहिला. कािी 
म्िटले िरी जनाि मािाजी ह्या पस्स्िशीच्या सुमाराि्या हवधवा. आहण परमिंसदेवािें कािी मोजके हशष्ट्य 
सोडून बाकीच्याशंी त्या अपहरहिि. काय घाटिे आिे िे र्ावाि समजिाि कुजबूज सुरू िाली–“हिथ्या 
त्या िरुण लोकाचं्या मध्ये ह्या कशा काय रािायच्या?” आिा यापुढे आपले आयुष्ट्य ठाकुराचं्या भक्ि 
मंडळींिि जाव े असे मािाजींना अंियामी जरी वाटले िरी र्ावकऱ्यािें मििी अजमावाव े असे त्याचं्या 
मनाने घेिले. त्यानंी कलकत्त्यास जाव ेिी क्पना कािी र्ावकऱ्यानंा पसिं पडली खरी पण बिुिेकािंा 
हिला हवरोधि हदसून आला. या पहरस्स्थिीि प्रसन्नमयींिे पुन्िा एकदा त्यानंा साह्य िाले. मािाजींनी त्यांिे 
मि हविारिा त्या मोठ्या हविारीपणाने म्िणा्या –“िुम्िी मुळीि मारे्पुढे पािू नका. खुशाल कलकत्त्याला 
िालू लार्ा. र्दाई [रामकृष्ट्णाचं्या जन्मर्ावी लोक त्यानंा ‘र्दाई’ म्िणून ओळखीि असि, िे पूवी साहंर्िलेि आिे.]िे सर्ळे हशष्ट्य 
िुम्िालंा स्विःच्या मुलासंारखे. र्ावाि्या बडबडीकडे मुळीि लक्ष देऊ नका. खुशाल हनघून जा.” 
मािाजींनी आप्या मािुःश्रींनािी आप्या शजेाऱ्यापाजाऱ्यािें मि हविारून घ्यायला साहंर्िले. हिकडून 
सवांिी त्यानंा अनुमिी हमळाली. 

 
कामारपकुुरास नऊ महिने काढून मािाजी १८८८च्या एहप्रल महिन्याि कलकत्त्यास येऊन 

पोिोि्या. कािी हदवस बलराम बसूंच्या कुटंुबाि घालवनू नंिर त्या बलूेड येथे नीलाबंर मुखजींिे घर 
भक्िमंडळीने त्याचं्यासाठी भाड्ाने घेिले िोिे, त्याि येऊन राहि्या. रामकृष्ट्णाचं्या हशष्ट्यानंा आहण 
हवशषेिः स्त्रीहशष्ट्यानंा त्याचं्या आर्मनाने अत्यानंद िाला िोिा. त्यािंी देखभाल आिा यापढेु आपणावरि 
आिे िे सवांच्या ध्यानी आले. िरीपण र्ोलाप-मा, योर्ीन-मा याचं्यासारख्या हशस्ष्ट्यणींिी मािाजींवरील 
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भक्िी वारेमाप आिे असे हकत्येक र्ृिस्थ भक्िांिा कािी काळ ग्रि िोिा असे हदसून येिे. त्यानंी या 
हशस्ष्ट्यणींिी थोडीफार टीकािी करून घेिली. यािे कारण अथाि त्यानंा मािाजींिी थोर योग्यिा अद्याप 
कळून आली नव्ििी. परंिु वृदंावनाि मािाजींिी जी सपूंणज भावावस्था िाली िोिी हििे इत्थंभिू वणजन 
हकत्येकानंी त्यानंा ऐकहवले िसे त्यािें या बाबिीिले मि बदलून रे्ले. मािाजींच्या सुखसोयींिी काळजी 
वािण्यािे काम हवशषेेकरून स्वामी योर्ानंद व र्ोलप-मा यानंी उिलले. 

 
फेबु्रवारी १८८९ मध्ये मािाजी कामारपकुुरास परि्या व अजमासे वषजभर हिथे राहि्या. 

याहशवाय, जयरामबाटीस कायमच्या स्थाहयक िोण्यापूवी बऱ्याि वळेा त्या कामारपुकुरास येऊन रे््या. 
त्यापंैकी एका भेटीि एक फार दुःखद प्रसंर् घडून आला. िरीश नावािा एक हशष्ट्य रामकृष्ट्णापंाशी 
मधूनमधून रािाि असे. आप्या कुटंुबाकडे त्यािे दुलजक्ष आिे यावरून त्यािी पत्नी नाराज िोिी. पिीिे 
लक्ष पनु्िा संसाराि पडाव ेम्िणून त्याला कािी औषध हिने िारले, त्यािा हवपरीि पहरणाम िोऊन त्यािे 
डोके हबघडले. या अवस्थेि िो एक हदवस कामारपुकुरास आला व वडेेिार करू लार्ला. मािाजींना कििा 
वाटून त्यानंी बडोनर्र येथे वास्िव्य करून राहिले्या िरुण हशष्ट्यानंा िाला प्रकार कळहवला. पण 
त्याचं्याकडून कािी उपाययोजना िोण्यापूवीि िरीशला पुरिे वडे लार्ले. नंिर जे घडले िे मािाजींच्याि 
शब्लदािं सारं्णे बरे.–“एक हदवस शजेारी बसायला रे््ये िोत्ये हिथून घराच्या अंर्णाि पाऊल ठेवत्ये िो 
िहरशने मािा पाठलार् सुरू केला. त्याला पुरिे वडे लार्ले िोिे. िी त्याच्या बायकोिी करामि. आमच्या 
घरी कोणीि नव्ििे. असिाय अवस्थेि त्याला िकुहवण्यासाठी धान्याच्या कणग्याभोविी मी फेऱ्या घालू 
लार््ये. िो पाठ सोडीना. साि फेऱ्या घाि्यावर मी आपले खरे रूप [कािींिे म्िणणे असे की, त्यानंी ‘बर्ला’ नावाने 

प्रहसद्ध असलेले कालीमािेिे रूप या वेळी प्रकट केले िोिे. राक्षसािंा सिंार करणारी देवीमूिी असे ‘बर्ला’ देवीिे वणजन आढळिे.] प्रकट 
केले–त्याला जहमनीवर पाडले, त्याच्या िािीवर रु्ढर्ा ठेवला, व फाडफाड त्याच्या मुस्कटाि 
लर्ाव्या. श्वास कोंडून िो धापा टाकायला लार्ला हन मािा िाि लाल िोऊन रे्ला.” िरीश शािं िाला 
व थोड्ा हदवसानंी वृदंावनला हनघून रे्ला. िेथे त्यािे वडे जाऊन डोके पूवजथरावर आले. 

 
या खेपेस कामारपकुुरिे हदवस शािंिेि रे्ले. मार््यापेक्षा यावळेी त्यािंी आर्मथक पहरस्स्थिी थोडी 

बरी िोिी. परमिंसदेवािें कािी हशष्ट्य थोडेसे पैसे पाठवीि, आहण कुटंुबाि्या त्याचं्या वाटणीिे भाििी 
त्यानंा हमळे. याप्रमाणे अन्नाभाव िर सरला. हशवाय प्रसंर्हवशषेी त्या अिीथ-अभ्यार्ि, साधुसंन्यासी, आहण 
कधीमधी त्याचं्या दशजनासाठी येणारे परमिंसदेवािें हशष्ट्य अशा सवांिे आहिर्थय त्या आिा करू शकि 
िोत्या. यािीपुढे जाऊन घरािी डार्डुजी त्यानंी करून घेिली व कुळदेवदेविाचं्या पूजाअिेच्या खिािला 
आपला हिस्सािी त्यानंी उिलला. परंिु त्यानंा इथे काम फार पडे. शवेटी त्यानंी अिःपर आप्या 
बंधंूबरोबर जयरामबाटीस कायमिे रािण्यास याव े असे त्याचं्या मािुःश्रींनी त्यािें मन वळहवले. िरीिी 
कामारपकुुरास त्या मधूनमधून भेट देऊन जाि. ज्या घराि स्विः परमिंसदेवानंी त्यानंा कायम रािण्यास 
साहंर्िले िोिे िे रामकृष्ट्णािें वहडलार्मजि घर का सोडले असे कोणी हविार्यास मािाजी म्िणि–
“हिथ्या त्या घराि एकसारखी मला ठाकुरािंी आठवण येि रािी. अस्या एकसर आठवणींनी मनाला 
अिोनाि क्लेश िोिाि. मी हिथे कायम न रािण्यािे कारण िेि.” याहशवायिी त्यानंी जयरामबाटीस 
कायम वास्िव्य करण्यािे अन्य एक कारण आप्याला पढेु हदसून येणार आिे िे असे की, िेथे त्या आप्या 
बंधंूच्या कुटंुबािंी व्यवस्था पािू शकि. 

 
मािाजी १८८८ च्या एहप्रलमध्ये कलकत्त्यास आ्या िे आपण पाहिलेि आिे. याि सुमारास त्यानंा 

कािी हवशषे लक्षणीय असे आध्यास्त्मक अनुभव आले. एक हदवस त्या बलरामबाबूचं्या घराच्या र्च्चीवर 
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ध्यानस्थ बस्या असिाना त्यानंा र्ाढ समाधी लार्ली. या हदव्यानंदाबद्दल त्यानंी योर्ीन-मानंा नंिर 
साहंर्िले िे असे–“फार दूरच्या कोणा देशास मी जाऊन पोि्ये. मािे रूप अहि मनोिर िोऊन रे्ले िोिे. 
ठाकुरिी हिथेि िोिे. लोकानंी मला फार ममिेने वार्हवले आहण िलकेि त्याचं्याजवळ नेऊन बसहवले. 
त्या क्षणिा िो आनंद–त्यािे वणजन कसले करिा येणार मला! इिलोकािी अधजवट जाण आली हन पाहिले 
िो जवळि मािे शरीर पे्रिािी अवकळा येऊन पडले आिे. त्यािि पुन्िा परिायिे याला मािे मन मुळीि 
ियार िोईना. शवेटी पुष्ट्कळ वळेाने मन वळले त्याि परि प्रवशे करायला, आहण इिलोकाि मी जार्ी 
िा्ये.” 

 
नीलाबंरबाबूंच्या घरी मािाजींबरोबर योर्ीन-मा व र्ोलाप-मािी असि, आहण रामकृष्ट्णािें कािी 

हशष्ट्य मािाजींिी सेवािाकरी करीि. एक हदवस संध्याकाळी र्च्चीवर मािाजी त्या दोघींसि असिाना संपूणज 
ध्यानमग्न िा्या. बऱ्याि वळेाने अधजवट भानावर येऊन त्या म्िणा्या–“योर्ीन, मािे िाि कुठे, पाय 
कुठे?” योर्ीन-मा त्याचं्या िािापायानंा स्पशूजन म्िणा्या–“िे बघा िुमिे िाि हन पाय.” पण मािाजी 
पुरत्या भानावर यायला बराि वळे लार्ला. ह्या हवलक्षण अनुभवाला पुष्ट्कळ लोक हनर्मवक्प समाधी 
म्िणिाि. या अवस्थेि शरीरािी व जर्ािीिी जाणीव नािीशी िोऊन ब्रम्िाशी आपले िादात्म्य िोऊन जािे. 
या काळािील आप्या आध्यास्त्मक अवस्थेिे वणजन मािाजींनी एका हशष्ट्याजवळ केले िोिे िे असे–“मािे 
हित्त त्यावळेी लाल, हनळ्या इत्यादी प्रकाशिोिाि हवरून जाि असे. िे िसले अनुभव फार वळे येि राििे 
िर मािे शरीर हटकले नसिे.” 

 
नीलाबंरबाबूंच्या घरी मािाजींिी सेवाशुश्रूषा स्वामी अद् भिुानंद करीि व स्वामी योर्ानंद त्यानंा 

मदि करीि. स्वामी अभेदानंदिी अधूनमधून त्याचं्या दशजनाला येि. एकदा त्यानंी मािाजींवर स्विः 
रिलेले एक स्िोत्र म्िणून दाखहवले. त्यानंिर थोड्ा हदवसानंी त्या पुरीच्या याते्रस रे््या. बरोबर स्वामी 
ब्रम्िानंद, स्वामी योर्ानंद, स्वामी सारदानंद, योर्ीन-मा व त्याचं्या मािुःश्री, र्ोलाप-मा आहण लष्मी िी 
मंडळी िोिी. सर्ळीजणे पुरीस १८८८ च्या नोव्िेंबरच्या आरंभी पोिली. पोििाि त्यानंी सुप्रहसद्ध जर्न्नाथ 
मंहदराला [जर्न्नाथ’ िे श्रीकृष्ट्णािेि एक नाव. या मंहदराि श्रीकृष्ट्ण, त्यािे बंधु बलराम व भहर्नी सुभद्रा याचं्या मूिी असून त्यािंी अनेकहवध 

पूजा िोि असिे.] भेट हदली. पुरीिील या वास्िव्याि एकदा मािाजींनी रामकृष्ट्णािंा फोटो पदराखाली िाकून 
मंहदराि नेला व मूिीच्या समोर उघडा केला. यािे कारण असे की रामकृष्ट्ण पुरीला केव्िािी रे्ले नव्ििे. 
मािाजींिा दृढ हवश्वास की िो फोटो व त्यािील व्यक्िी दोन्िी एकि. नंिर त्या म्िणा्या–“हिथे त्या 
पहवत्र वदेीवर मी जणू एक नरकसि बसलेला पाहिला. मी त्यािी दासीभावाने सेवा करीि िोत्ये.” 

 
पुरीि असिाना मािाजींनी अत्यंि हवनीि भाव धारण केला िोिा. जेथे उिर्या िोत्या हिथून 

मंहदराि जािाना त्यानंा पालखीने न्याव ेअसे एका पंड्ाने सुिहवले िेव्िा त्या म्िणा्या –“नको, िुम्िी पुढे 
व्िा हन मला रस्िा दाखवा. मी एखाद्या दीन हभकारणीसारखी मार्ोमार् येत्ये.” एक हदवस शकेडो भक्ि 
श्रीकृष्ट्णािी पूजा करीि असलेले पािून त्याचं्या डोळ्यानंा पाणी आले व त्या म्िणा्या–“वाः एवढ्या 
सर्ळ्या जणानंा मुक्िी हमळणार िे केवढे भाग्य!” पण दुसऱ्याि क्षणी त्यानंा दृष्टान्ि िाला की एवढ्यांपैकी 
एकदोघेि काय िे खरे हवरक्ि असून िेि िेवढे मुक्िावस्थेस पोिणार आिेि. 

 
िी मंडळी कलकत्त्यास १२ जानेवारी १८८९ रोजी परिली. फेबु्रवारी ५ला स्वामी हववकेानंद, 

स्वामी सारदानंद आदी परमिंसदेवाचं्या हशष्ट्याबंरोबर मािाजी स्वामी परमानंदाचं्या जन्मस्थानी रे््या 
िोत्या. िेथून कामारपुकुरास येऊन सुमारे एक वषज राहि्या. मािज १८९०च्या २५ िारखेस त्या आप्या 
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सासूिे कपडदान करण्यास र्येच्या याते्रस रे््या, व र्येिून बदु्धर्येस. बदु्धानंा बोधी प्राप्ि िाली त्या या 
पहवत्र स्थानी त्यानंा एका मठाि कािी हभक्षू ऐषआरामाि रािाि असलेले हदसले. त्यावरून रामकृष्ट्णाचं्या 
पहरव्राजक हशष्ट्याचं्या िालअपेष्टा व दाहरद्रय यािंी मािाजींना आठवण िोऊन त्याचं्या शारीहरक 
सुखसोयींसाठी भर्या अंिःकरणाने त्यानंी परमेश्वरािी आळवणी केली. 

 
मािाजी कलकत्त्यास परि्यानंिर थोड्ाि हदवसािं स्वामी हववकेानंद त्याचं्या दशजनास आले. 

रामकृष्ट्णाचं्या या हशष्ट्योत्तमाला ईश्वरप्राप्िीिी अहनवार उत्कंठा लार्ली िोिी. म्िणून त्यानंी बडोनर्र 
येथील आप्या रु्रुबंधंूपासून दूर अर्दी एकािंाि बराि काळ कंठण्यािे ठरहवले िोिे, व ित्पूवी 
मािाजींिा हनरोप घ्यायला िे आले िोिे. िे प्रथम हनवाणीने म्िणाले–“मी नरशादूजल बनलो िरि आप्य 
दशजनाला परि येईन, नपेक्षा िा कायमिाि हनरोप!” मािाजी मध्येि त्यानंा थाबंवनू म्िणा्या–“िे असले 
काय रे बोलिोस?” यावर स्वामी हववकेानंद म्िणाले–“नािी, िसे नािी. आप्या कृपाप्रसादाने मी नक्की 
परि येईन.” स्वामी अखंडानंद िे रामकृष्ट्णािें आणखी एक हशष्ट्य स्वामी हववकेानंदाबंरोबर जाणार िोिे, 
त्यानंा मािाजी म्िणा्या –“मािा िा अनमोल ठेवा िुझ्या स्वाधीन केलाय. हिमालयािले कष्ट िुझ्या 
पहरियािे आिेि. नरेनिी उपासमार िोणार नािी यािी काळजी िू घ्यायिीस बरे का?” 

 
सन १८९० िे १८९७ च्या दरम्यान मािाजी जयरामबाटीस बराि काळ राहि्या. मधूनमधून 

कामारपकुुर व कलकत्त्यास जाऊन येि. कलकत्त्याला मुक्काम एखाद्या भाड्ाच्या घराि असे. वाराणशी व 
वृदंावनला त्या पुन्िा एकदा जाऊन आ्या. आहण प्रकृिी सुधारण्यासाठी एकदा हबिारमधील कै्वार येथे 
दोन महिने राहि्या िोत्या. िेथील र्रीब लोकाचं्या िालअपेष्ट पािून त्यांना अिोनाि दुःख िाले. 

 
१८९१ साली जयरामबाटीि मािाजींनी जर्द्धात्री म्िणजेि जर्न्मािा हििी हवधीपूवजक पूजा केली. 

त्या वळेच्या त्याचं्या एकंदर बोलण्यािालण्यावरून त्यानंा आप्या हवभहूिमत्त्वािी पुरेपूर जाणीव आिा 
िाली आिे िे स्पष्ट हदसून येि िोिे. स्वामी सारदानंद व परमिंसदेवािें अन्य कािी भक्ि पूजेिे साहित्य 
घेऊन उपस्स्थि िाले िोिे. या भक्िर्णाचं्या भेटीने मािाजी इिक्या आनंदून रे््या की स्विःला जणू 
हवसर्या. त्याचं्या जेवणाखाण्यावर िर त्यानंी जािीने लक्ष ठेवलेि पण भाज्या िेवढ्या आप्या िािानंी 
बनहव्या. आहण श्यामासुंदरीदेखील िी सर्ळी आपलीि नािवडें समजून त्याचं्यासाठी खपि िोत्या. 
आले्या मंडळींना रामकृष्ट्णाचं्या आठवणी सारं्ून त्यानंी खूष करून टाकले. 

 
सन १८९३ मध्ये केव्िा िरी मािाजींनी नीलाबंरबाबूंच्या घरी ‘पंििपा’ अथाि पिंास्ग्निपस्या िे व्रि 

उरकले. वाराणशीस असिा एका नेपाळी सनं्याहसनीने त्यानंा मनःशािंीकहरिा या व्रिािे आिरण करण्यास 
साहंर्िले िोिे िे वािकानंा आठवि असेल. नंिरिी एक दृष्टाव्याि कोणा अर्दी अपहरहिि सनं्याशाने िाि 
सल्ला त्यानंा हदला िोिा. पण मािाजींना या िपिरणािी कािीि माहििी नव्ििी, म्िणून त्यानंी योर्ीन-
मानंा त्याबद्दल हविारले. योर्ीन-मानंी या व्रिािा िपशील त्यानंा साहंर्िला व म्िणा्या–“मलािी िे व्रि 
करायिे आिे.” सािहजकि व्रिािी सवज हसद्धिा करण्याि आली. नीलाबंरबाबूचं्या घराच्या र्च्चीवर 
सिासिा फुटाचं्या अंिरावर िार हठकाणी र्ोवऱ्यािंा अग्नी पेटहवण्याि आला. मार्थयावरिा प्रखर सूयज िा 
पािवा अग्नी. मािाजी व योर्ीन-मा र्ंरे्ि स्नान करून या अग्नीपाशी आ्या. पाि हदशानंा िे पाि अग्नी, 
त्याचं्यामध्ये सूयोदयापासून अस्िापयंि बसून दोघींनी सिि ध्यानमग्न रािायिे असे. आरंभी मािाजी जरा 
किर्याि, पण योर्ीन-माचं्या उदािरणाने त्यािंा धीर िेपला. रामकृष्ट्णािें स्मरण करीि 
अस्ग्नपहरसराच्या आि त्यानंी प्रवशे केला. िोि त्या पाििी अस्ग्नपुंजािंी सारी दािकिा जणू हवलयाला 
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रे्ली. सूयजदेव हक्षहिजाखाली रे््यावर त्या बािेर आ्या. िे हदव्य त्यानंी सिि साि हदवस केले. 
मािाजींना अंियामी शािंिेिा लाभ िाला, पण शरीरािी कािंी कािीशी कमी िाली. या िपःियेबद्दल 
बोलणे त्या बिुधा उडवनू लावीि. िे उरक्यानंिर हकत्येक वषांनी एका भक्िाने “आप्यासारख्यानंा या 
व्रिािे प्रयोजन काय?” अशी शकंा काढली असिा त्या म्िणा्या–“प्रयोजन आिे िर! स्वयं जर्न्मािा 
पावजिीने हशव आपणास पिी लाभाव े यासाठी िीि िपस्या केली िोिी.” पण लरे्ि िी घटनाि उडवनू 
लावायच्या उदे्दशाने त्या म्िणा्या–“िे िप म्िणजे मी एक अवडंबरि केले म्िणाना. नािी िर लोक 
म्िणिे–‘याचं्याि एवढे हवलक्षण असे आिे काय? इिर सवजसाधारण माणसासारख्या यािी खािाि हपिाि, 
बोलिाि, हन िोपिािहदखील.’ िुम्िाला मािीिि आिे, बायकानंा िे व्रि हवशषे आवडिे. अशी पुष्ट्कळशी 
व्रिे बायका करीिि असिाि की.” परंिु मािाजींच्या वात्स्याि वाटेकरी िाले्या एका हशष्ट्याने जेव्िा या 
िपस्येिले रिस्य हविारले िेव्िा त्या म्िणा्या –“बाळा, अरे िुम्िा सवांच्या क्याणासाठीि िे व्रि मािे. 
िुिी िुला िोईल का िपस्या? नािी; म्िणून िर मला करावी लार्ली.” ह्या पंििपाने त्यानंा मनःशािी 
हमळाली िे खरे परंिु त्यामुळे त्याचं्या जीवनकायािा मुख्य िेिू त्यानंा र्वसला असे मात्र नािी. र्वसला िो 
दुसऱ्याि एका अथजपूणज दृष्टाव्याच्या योर्ाने. हशवाय त्याि दृष्टाव्यामुळे रामकृष्ट्णानंी देित्व का धारण केले 
िोिे यािािी त्यानंा उलर्डा िाला. 

 
पौर्मणमेिे पाढंरेशुभ्र िादंणे सभोवार पसरले आिे अशा वळेी र्ंरे्च्या घाटावर बसून मािाजी त्या 

पहवत्र जलाच्या लाटालाटामंधून िमिमणाऱ्या िदं्रकबबािी शोभा पािण्याि मग्न िोत्या. अकस्माि 
रामकृष्ट्ण पाठीमार्नू येऊन िपाट्याने नदीकडे जाि असलेले त्यानंा हदसले. पाण्यािा स्पशज िोिाि 
हिथ्या हिथे िे लुप्ि िाले. या सबंध घटनेिे पुढे मािाजींनी वणजन केले िे असे–“माझ्या शरीरावर रोमािं 
उभे राहिले. अहिशय अिंब्लयाने आ करून िे सर्ळे हदसले हिथे दृष्टी हखळवनू मी पािाि राहि्ये. 
िेवढ्यािि कुठून कुणास ठाऊक नरेंद्र समोर येऊन ठेपला, व ‘रामकृष्ट्णािंा हवजय असो’ असा उद् घोष 
करून त्याने र्ंरे्च्या पाण्याने ओजंळ भरली व हििक्यािि सभोवार जमले्या असंख्य नरनारींवर त्या 
जलािे त्याने प्रोक्षण केले, त्याबरोबर त्या सवांना मुक्िीं हमळाली.” दृष्टावा असा कािी प्रत्ययकारी िाला 
की परमिंसदेव ज्या हठकाणी लुप्ि िाले िोिे हिथे नदीि पाय टाकणेिी मािाजींनी अशक्य िोऊन रे्ले. 
त्यानंा पहिदेवाचं्या शब्लदािंी आठवण िाली–“एवढ्यािि िुम्िालंा देि ठेविा येणार नािी. िुम्िालंा 
लोकािंी आध्यास्त्मकिा जार्ी करण्यासाठी रािायला िव.े मािी स्विःिी फार थोड्ानंा मदि िाली. 
त्याचं्यापेक्षा हकिी िरी पट लोक िुमच्याकडे येणार आिेि त्यािंी जबाबदारी िुम्िालंा घ्यावी लारे्ल.” 
परमिसदेवानी नेमनू हदले्या या कायासाठी आप्या शरीरािी यापुढे नीट काळजी घेण्यािे मािाजींनी 
ठरहवले. हशवाय या घटनेवरून त्यािंी खात्री िाली की ठाकुरािंा देि रे्ला म्िणजे िेि रे्ले असा अथज 
नािी. एका हवश्वव्यापी उहद्दष्टाच्या पूिीसाठी त्यािंा अविार िोिा. त्या कायाि त्याचं्या सिधर्ममणीने आपला 
वाटा उिलायला िवाि. आिा मािाजींना आप्या जीवनािे मुख्य सूत्र कळून आले. 

 
स्वामी हववकेानंद ३१ मे १८९३ रोजी अमेहरकेला हनघाले. परंिु त्यापूवी त्याचं्या मनाि आप्या या 

योजनेहवषयी नाना शकंाकुशकंा येऊन रे््या िोत्या. आपण िा प्रवास ईश्वरी पे्ररणेने करणार की केवळ 
वैयस्क्िक मित्त्वाकाकें्षमुळे? कािी अद् भिु प्रसादहिह्नावंरून आप्या संक्पाला रामकृष्ट्णािंा आशीवाद 
आिे असे त्यानंा वाटे, पण याचं्यािून भरीव असा कािी िरी हनदेश त्यानंा िवा िोिा. शवेटी त्यानंी 
मािाजींना पत्र पाठवनू त्यािें मि हविारले. िीस वषांिा एक िरुण, जवळ कपर्मदक नािी की व्यविारी 
जर्ािा काडीमात्र अनुभव नािी, अशाने एवढ्यामोठ्या दुःसािसास प्रवृत्त व्िाव ेिी वास्िहवक फार कििेि 
टाकणारी र्ोष्ट, पण मािाजंींना उलट याि ईश्वरी हनदेशि हदसून आला व त्यानंी स्वामी हववकेानंदानंा 
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‘हवजयी भव’ िा आशीवाद धाडून हदला. िो पाविाि स्वामीजींिे [स्वामी हववेकानंद यानंा रामकृष्ट्ण सघंािील सवजजण 
आहण सघंािे िाििेदेखील आत्यंहिक पे्रमाने व आदराने स्वामीजी’ म्िणि असि.] सवज हवक्प दूर िाले. अमेहरकेिील आप्या 
अभिूपूवज हवजयानंिर त्यानंी आप्या रु्रुबंधंूना अपार उत्साि देणारी पते्र पाठहवली िोिी. रामकृष्ट्णािंा 
संदेश आपण भारिवषाच्या कोनाकोपऱ्यािं पोिहवला पाहिजे आहण आपले आयुष्ट्य सवज मानवजािीच्या 
सेवलेा वाहिले पाहिजे असा त्या पत्रािंा आशय असे. असे एक पत्र १८९५ साली मािाजींना वािनू 
दाखहवले असिा त्या म्िणा्या–“नरेंद्र िा ठाकुरािंा हनहमत्तमात्र आिे. त्याच्या िािून ठाकुरि सवज कािी 
करून घेि आिेि. नरेन म्िणिो िे पुढे मारे् खरे ठरणार.” 

 
अमेहरकेिून स्वामी हववकेानंद १८९७ च्या फेबु्रवारी महिन्याि परिले व लवकरि प्रकृिी 

सुधारण्यासाठी दार्मजकलर्ला रे्ले. मािाजी एहप्रलाि कलकत्त्यास आ्या त्याि सुमारास स्वामी 
हववकेानंदिी हिथे परिले. १८९० नंिरच्या साि वषांि मािाजींिी व त्यािंी भेट िाली नव्ििी. इिक्या 
हदवसाचं्या िाटािुटीनंिर ह्या भेटीने परस्परानंा फार आनंद िाला िे सारं्णे नकोि. आप्या या 
धमजपुत्राच्या हदर्ंि हवजयाने त्यािें मािृहृदय अहभमानाने व अत्यानंदाने दाटून रे्ले. त्या आप्या खोलीच्या 
उंबरठ्यावर वाट पािाि स्िब्लध उभ्या िोत्या. उपजि शालीनिेमुळे त्यानंी स्विःला नखहशखान्ि लपेटून 
घेिले िोिे. स्वामीजींसमोर त्यानंी िोंडावरिा पदर काढला नािी, की त्याचं्याशी प्रत्यक्ष बोल्या नािीि. 
सर्ळा संवाद र्ोलाप-माचं्या माफज ि िाला. स्वामी हववकेानंदानंी त्याचं्या पायाशंी लोटारं्ण घािले पण 
पादस्पशज केला नािी, व बरोबरच्या लोकानंािी करू हदला नािी–त्यानंा अर्ोदरि सारं्ून ठेवले िोिे–
“मािाजी एवढ्या करुणामय आिेि की पायाला स्पशज करील त्यािी यच्चयावि सर्ळी पापे स्विःवर घेिाि, 
व त्यािें प्रायहित्त त्यानंा स्विःि कराव ेलार्िे. न बोलिा त्याचं्या समोर आपले हृदय उघडे करून ठेवा, न 
बोलिा त्यानंा आप्या आशा-आकाकं्षा सारं्ा, आहण त्यािंा आशीवाद मार्ा.” र्ोलाप-माचं्या िोंडी 
मािाजींनी स्वामी हववकेानंदानंा दार्मजकलर्ला बरे वाटले ककवा कसे, प्रकृिी कशी आिे, इत्यादी हविारून 
घेिले. प्रकृिी सुधार्यािे स्वामीजींनी साहंर्िले. 

 
र्ोलाप-मा–“मािाजी म्िणिािेि. ठाकुर सदा िुझ्याबरोबर आिेि. जर्उद्धारािे आणखी पुष्ट्कळ 

कायज िुझ्यापुढे आिे.” 
 
स्वामीजी–“परमिंसदेवाचं्या िाििे मी एक साधन मात्र आिे यािी मला पुरी जाणीव आिे. माझ्या 

पहिम प्रवासाि बरेि कािी मित्त्वािे घडून आले. हकत्येक स्त्रीपुरुषानंी रामकृष्ट्णाचं्या उपदेशानंा स्विःस 
वािून घेिले आहण माझ्या कायाि भरपूर मदिीिे आश्वासन मला हदले. िे सवज पािून हवस्मयाने मािे िोंड 
बंद िोऊन जािे. मी अमेहरकेला रे्लो िो मािाजींिे आशीवाद घेऊन. मला जे यश हमळाले आहण हिथे जो 
मािा र्ौरव िाला, त्यावरून ह्या असंभाव्य र्ोष्टी म्िणजे मािाजींिा प्रिाप अशी माझ्या मनािी खात्री आिे. 
अमेहरकेि मी एकटा असिा मािे मार्जदशजन परमिंसदेव हजला ‘आई’ म्िणि िीि दैवी शक्िी करीि आिे 
अशी मािी भावना िोिी.” 

 
र्ोलाप-मा–“मािाजी म्िणिािेि ठाकुर हजला ‘आई’ म्िणि िीपासून ठाकुर स्विः हभन्न 

नािीिि. ठाकुरानंीि िे कायज िुझ्या िािून करून घेिले. िूि त्यािंा हनवडक बाळ व हशष्ट्य. काय िे 
िुझ्यावरिे त्यािें पे्रम! िू लोकािंा रु्रू िोणार िे भाकीि त्यानंी अर्ोदरपासून करून ठेवले िोिे.” 

 



 अनुक्रमणिका 

स्वामीजी–“परमिंसदेवाचं्या हशकवणींिा प्रसार करणे िे एकि मािे ध्येय, दुसरे नािी. याि 
कायासाठी एक कायम संस्था मला स्थापायिी आिे. पण िे लवकर जमि नािी त्यामुळे मी अर्दी 
खोड्ाि पड्यासारखा िालो आिे.” 

 
या खेपेस मात्र मािाजी स्विःि पण अर्दी िलक्या आवाजाि म्िणा्या–“कािी काळजी करू 

नकोस. आिा करिोयस िे हन पढेु करणार आिेस िे सर्ळे कायम रािायिे आिे. िे करण्यासाठीि िर 
िुिा जन्म. िजारो लोक जर्द् रु्रू, आत्मज्ञानािा प्रविजक म्िणून िुिा जयजयकार करिील. 
संस्थेबद्दलिी िुिी मनीषा ठाकुर लवकर पुरी करिील िे मी िुला खात्रीपुवजक सार्त्ये. जे कायज िू योजले 
आिेस िे लवकरि पुरे िालेले पािशील.” 

 
मािाजींच्या अशा आश्वासनाने स्वामी हववकेानंदानंा मोठा धीर आला व त्यांच्या आशीवादाने 

स्वामीजींिे हृदय भरून आले. याि भेटीि िे मािाजींना आणखी म्िणाले–“आई, या खेपेस एकाि उडीि 
मी समुद्र पार करू शकलो नािी. [येथे सदंभज रामभक्िा िनुमंिािा आिे (िे सारं्णे नकोि) स्वामी हववेकानंद स्विःला रामकृष्ट्णािें 

पाईक म्िणवीि.] पािात्याचं्या बोटीने मी अमेहरकेस रे्लो खरा पण हिथे प्रत्ययाला आले िे परमिंसदेवािें वैभव 
हन सामर्थयज. रामकृष्ट्णाबंद्दल मी सारं्ि असे िे हकिी िरी लोक केवळ भान िरपून ऐकि असि, हकिी िरी 
लोकानंी त्यािंा उपदेश आत्मसाि केला!” 

 
सन १८९७ च्या मेच्या एक िारखेस स्वामी हववकेानंदानंी मािाजींच्या आशीवादेकरून रामकृष्ट्ण 

हमशनिी स्थापना केली. हमशनच्या साप्िाहिक बठैकी बलरामबाबूंच्या घराि दर रहववारी भरि. यापंैकी 
कािी बैठकींना मािाजी इिर अनेक स्त्रीभक्िासंमविे िजर राहि्या िोत्या. त्या अस्या म्िणजे बिुधा 
स्वामीजी भजने वर्ैरे म्िणि. 

 
फेबु्रवारी ३, सन १८९८ रोजी आजिी र्ंर्ाकाठिी बेलूड मठािी जार्ा हवकि घेिली. बेलूड मठ 

म्िणजे रामकृष्ट्ण हमशनिे कें द्र. या जारे्ला मािाजींिा आशीवाद लाभावा म्िणनू एक हदवस त्यानंा हिथे 
आणले. मठािे सनं्यासी व ब्रम्ििारी यानंी त्यािें अत्यंि सन्मानाने स्वार्ि केले. स्वामीजींच्या िीन पािात्य 
हशष्ट्या–भहर्नी हनवहेदिा, श्रीमिी ओल बुल, आहण जोसेफाईन मकॅहलऑड या िेव्िा जवळपासि रािाि 
असि. मािाजींबरोबर किडून त्यानंी सबधं जार्ा त्यानंा दाखहवली. मािाजींना फार समाधान वाटले. त्या 
म्िणा्या–“आिा माझ्या लेकरानंा डोके टेकायला जार्ा िाली. शवेटी एकदािा त्याचं्यावर ठाकुरािंा 
अनुग्रि िाला म्िणायिा.” याि सुमारास, म्िणजे १८९८ साली श्रीमिी बलु यानंी दोन फोटो घेऊ 
देण्यासाठी मािाजींिे मन वळहवले. आिा सर्ळे भक्ि ज्यािी पूजा करिाि िो फोटो या दोिोंपैकी एक. 
याच्याहवषयी मािाजी म्िणा्या िोत्या की “िा फोटो आिे िारं्ला. पण िो घेण्याअर्ोदर मी यापेक्षा लठ्ठ 
िोत्ये. त्यावळेी योरे्न आजारी िोिा. त्याच्या अिोरात्र काळजीने मािे वजन घटले िोिे. त्याला बरे वाटले 
की मी आनंदाि असे हन त्यािे दुखणे वाढले की फार कष्टी िोि असे. पुष्ट्कळदा रडूिी येई. पहि्याने मी 
फोटो घेऊ देि नव्ित्येि, पण सरॅाने [म्िणजे श्रीमिी ओल बुल यानंी] फारि आग्रि धरला. म्िणाली–
‘िवाय मला असा फोटो. अमेहरकेस परि्यावर मी त्यािी पूजा करणार आिे.’ शवेटी मला कबलू व्िाव े
लार्ले.” 

 
स्वामी हववकेानंद काश्मीरला रे्ले िोिे िे १८९८ च्या ऑक्टोबर महिन्याि परि्यावर मािाजींच्या 

दशजनास आले. मािाजींना कािीशा हिडले्या स्वराि िे म्िणाले–“आई, िुमच्या ठाकुरािंा प्रभाव 
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एकंदरीि कमीि! काहश्मरािला एक साधू माझ्यावर रार्ावला. कारण काय िर त्यािा एक िेला मािाि 
भक्ि बनला. त्या साधूने मला ‘िीन हदवसािं पोटाच्या हवकाराने िुला इथून हनघून जाव ेलारे्ल’ असा शाप 
हदला. आहण िालेिी िसेि. िुमिे ठाकुर माझ्यािफे कािीि करू शकले नािीि.” यावर कोणा 
मध्यस्थामाफज ि मािाजींिे उत्तर–“त्या साधूने पैदा केले्या हसद्धीमुळे असे िाले असणार. अशा हसद्धीिा 
प्रभाव िुला मानून घ्यावा लारे्ल. ठाकुरािंा त्यावर हवश्वास असे. पण ठाकुर हवनाशासाठी नव्ििे आले. िे 
पूवापार हसद्धािंािें ग्रिणि करीि असि.” िरी स्वामीजींिे सात्वन िोईना. आपण यापुढे रामकृष्ट्णानंा 
मानणार नािी असे िे म्िणाले त्यावर त्यानंा हडविीि मािाजी म्िणिाि–“अरे लेकरा, िे िुझ्या िािाि 
नािी रे! िुिी शेंडीि त्याचं्या िािी आिे ना?” 

 
नोव्िेंबर १२, १८९८ रोजी बलूेड मठाि येऊन मािाजींनी िेथील महंदराि श्रीरामकृष्ट्णािंी यथासारं् 

पूजा केली. त्यानंिर थोड्ाि हदवसानंी बलूेड मठािी हवहधपूवजक स्थापना िाली व िेथे मठानुयायी 
संन्यासी रािण्यास सुरुवाि िाली. 
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पानरवानरक जीवि 
 

सि १८९७ पासून १९२० मध्ये त्यािंा मृत्यू िोईपयंि मािाजींिे कायम वसहिस्थान जयरामबाटी िे 
िोिे. इथ्या वास्िव्याि हवशषेिः शवेटाकडील वषाि त्याचं्या दशजनासाठी जवळिी व दूरदूरिी हकिी िरी 
भक्िमंडळी इथे येि असे. यामुळे र्ावच्या लोकानंािी फायदा िोि असे, कारण पािुण्यानंा फळफळावळ, 
भाजीपाला, दूध, मासळी इत्यादी हवकून आप्या िुटपुंज्या हमळकिीि थोडीफार भर त्यानंा घािला येि 
असे. जयरामबाटीच्या मािीिा कणन् कण मािाजींना पहवत्र वाटे, इिकी त्यािंी या र्ावावर माया िोिी. 
त्या काळी इथे मलेहरयािा फार उपद्रव िोिा, आहण शिरी सुखसोयींिे िर नाविी नव्ििे. िरीदेखील 
कलकत्त्यािील दाटीवाटीच्या रािणीला त्या फार लवकर कंटाळि व मोकळेपणासाठी जयरामबाटीिा 
आश्रय घेि. हशवाय र्ावाि त्यानंा बा्यापासून ओळखणाऱ्या साध्याभोळ्या खेडवळामंध्ये त्यािें अर्दी 
हनवेध मोकळेपणािे जाणेयेणे असे. इथेि त्याचं्या बंधंूिी घरेदारे िोिी, व त्याचं्या कुटंुबािंी देखभाल आपण 
केलीि पाहिजे अशी त्यािंी भावना िोिी. िरीिी या सवांपेक्षा जास्ि बलवत्तर असा मािाजींिा एक 
हनराळाि उदे्दश संभविो. िो असा की अष्टौप्रिर घरकामाि रंु्िून राहिले असिानािी माणसाला शुद्ध 
साधुत्वािे हवरार्ी जीवन जर्णे शक्य आिे यािे सहक्रय उदािरण लोकासंमोर ठेवाव.े संसारािील अर्दी 
क्षुल्लक व हकरकोळ र्ोष्टीदेखील आत्मबोधाच्या साधनेकडे लाविा येिाि िे मािाजींच्या जयरामबाटीिील 
जीवनाने हनःसंहदग्धपणे जर्ाला दाखवनू हदले. कुटंुबािा भार वािणे आहण आध्यास्त्मकिेिा प्रसार करणे 
िी जी दोन्िी काये मािाजी बरोबरीने िालवीि िोत्या, त्यािंील कुटंुबहनवािाच्या कायाकडे आिा आपण 
वळू. 

 
मािेरच्या कुटंुबाि मािाजी सवाि वडील. आईवहडलाबंद्दल त्याचं्या मनाि हवलक्षण भस्क्िभाव 

िोिा. त्याचं्या िीन िलुत्यापंकैी दोघािंी फार थोडी माहििी हमळिे. सवांि धाकटे िलुिे नीलमाधव. यानंी 
लग्नि केले नािी. एका श्रीमंि कुटंुबाि िे आिारी िोिे. सेवाहनवृत्त िा्यावर िे जयरामबाटीसि 
स्थाहयक िाले. त्याचं्या वृद्धावस्थेि त्यािंा भार घेण्यास कोणीि पुढे िोईना म्िणून मािाजींनी त्यानंा 
आप्याकडेि रािण्यास साहंर्िले. ह्या िलुत्यावर त्यािंी फार माया जडली व त्यानंा काय िव ेनको िे त्या 
जािीने पािाि. प्रवासाि मािाजींना त्यािंी पुष्ट्कळदा सोबि असे. हबर्रमोसमाि्या फळासारख्या जास्ि 
ककमिीच्या वस्िू भक्िा ंनी भेटीदाखल आण्यास त्यािंील उत्तमोत्तम हनवडून त्या नीलमाधवासं मािाजी 
देि. एखाद्या भक्िाने अहिममिेबद्दल नापसिंी दाखहव्यास मािाजी म्िणि–“काकािें आिा हकिी हदवस 
उरलेि! सर्ळ्या आवडी त्याचं्या पऱु्या िोऊन जाऊ देि. मािे अजून खूप हदवस आिेि. मला ह्या वस्िंूिा 
स्वाद पुढेिी घेिा येईल.” नीलमाधवानंा दमा िोिा. औषधोपिार व स्विः मािाजींिी सेवा शुश्रूषा 
असूनसुद्धा रोर् बळावि रे्ला. काकाचं्या शवेटच्या हदवशी त्याचं्याजवळ बसून रािायिे मािाजींच्या मनाि 
िोिे. दुपारच्या जेवणालािी उठेनाि. काकािंा मृत्यू एवढ्याि िोि नािी असे सारं्नू भक्िांनी जेवणाकडे 
त्यािें मन वळहवले. जेवण िटपट आटपून रुग्णशय्येजवळ परि येिाि िो भोविालिी िोंडे सुकलेली. 
धसकून त्यानंी हविारले–“रे्ले की काय?” त्यावर कोणीि बोलेना. शोकावरे्ाने ओथंबले्या स्वराि 
त्यानंी रार्ावनूि हविारले–“िे घास हर्ळायला का पाठवलेि मला? त्याचं्या शवेटच्या क्षणाला मी जवळ 
नव्ििे.” हपिृहवयोर्ासारखा त्यानंी आकािं केला. मंहदरािले थोडे हनमा्य काकाचं्या मस्िकावर व 
िािीवर ठेवनू, त्याचं्या आत्म्याला शािंी हमळो अशी मािाजींनी प्राथजना केली. िा प्रसरं् कलकत्त्यास १९०५ 
साली घडला. 
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याच्या दुसऱ्या वषी आणखी एक हिरहवयोर् त्याचं्या नहशबी आला. िो त्याचं्या मािुःश्री 
श्यामासुंदरी यािंा. मािाजींिे भक्ि यानंा पे्रमादराने ‘आजी’ म्िणि. मृत्यू आला त्या हदवशीदेखील सकाळी 
या वृद्ध महिलेने भाि भरडण्यास िािभार लावला िोिा, व र्ावाि जाऊन भाजी आणली िोिी. अकस्माि 
बरे वाटेनासे िोऊन आप्या एका मुलाच्या ओटीवर त्या जरा लवडं्या आहण मािाजींच्या एका हशष्ट्याला 
त्यानंी साहर्िले–“मला िक्कर करिे. अंिकाळ आला वाटिे.” मािाजी व इिर कुटंुबीय त्याचं्यापाशी 
धावले. भोपळ्यािी भाजी खावीशी वाटिे असे त्या म्िणा्या, त्यावर “आई िू बरी िो मर् करत्ये 
लार्लीि” असे मािाजींनी त्यानंा आश्वाशसन हदले. आपला अंिकाळ येऊन ठेपला िे खरोखरि 
श्यामासुंदरी समजून िोत्या. त्यानंी हपण्यािे पाणी माहर्िले िसे मािाजींनी र्ंर्ाजळ त्याचं्या मुखी घािले. 
शािंपणे त्यानंी शवेटिा श्वास टाकला, आहण मािाजींनी इिर सामान्य माणासासंारखाि टािो फोडला. 
अंत्य संस्कार थाटामाटाि िाले. जेवणावळ घािली िीि इिर हवहवध पक्वान्नाबंरोबर भोपळ्यािी भाजी 
िोिीि. 

 
श्यामासुंदरींच्या मृत्यूने, ज्याचं्यापुढे आप्या सर्ळ्या अडीअडिणी मािाजींना माडंिा येि व 

ज्याचं्याकडून कुटंुबहनवािािी जबाबदारी पार पाडण्याि योग्य सल्ला त्यानंा िटकून हमळे, अशी व्यक्िी 
नािीशी िाली. र्ावकऱ्यािेंिी एक सदा के्षमकर, जणू नात्यािेि माणसू रे्ले. श्यामासुदंरींिी काठी बळकट 
आहण मन खंबीर िोिे. परमेश्वरावर त्यािंी र्ाढ हनष्ठा असे. र्ृिकिजव्याि त्या कृिहनिायी व कधी न 
िळणाऱ्या िोत्या. एकंदर काय, जुन्या वळणािे जोमदार किदु स्त्रीत्व त्याचं्याि ओिप्रोि िोिे. अनेक 
स्स्थत्यंिरािूंन त्या सिीसलामि रे््या. पहिहनधनानंिरच्या दाहरद्र्याला त्यानंी धीराने िोंड हदले आहण 
एखाद्या वीरारं्नेसारखे आप्या मुलािें संर्ोपन केले. उिार वयाि त्याचं्या कुटंुबािे उत्पन्न वाढले व 
दाहरद्र्यािी आि लारे्नाशी िाली. मािाजींिे एक हशष्ट्य स्वामी हवरजानंद िे त्यानंा १८९१ साली भेटले 
िोिे. िे सारं्ि–“आजींिा स्वभाव जात्याि अत्यंि साधासरळ व र्ोड. अिोरात्र त्या रु्रािंी हनर्ा, 
र्ोठ्यािी िाडलोट, कुटंुबािे स्वयंपाकपाणी, शिेमजुरानंा जेव ूघालणे, भाि भरडणे, इत्यादी कामािं रंु्र् 
असि. िरीिी त्यािंा िेिरा सदा िसरा. कधीिी त्यानंा कोणावर रारे् भरिाना, अर्र िोंड टाकिाना कोणी 
पाहिले नािी. आम्िी कोणी त्यानंा ‘आजी’ म्िणून िाक मारिाि त्यािंी खुषी त्याचं्या िोंडावर मावि नसे.” 
सारदादेवींिे लग्न िा्यानंिर इिरापं्रमाणे त्यानंािी रामकृष्ट्ण भ्रहमष्ट आिेि असे वाटि अस्यामुळे त्या 
फार कष्टी असि. परंिु पढेु देशाच्या िारी हदशािें र्रीब श्रीमिं सवज प्रकारिे लोक आप्या लेकीिे 
देविेप्रमाणे पूजन करीि असलेले त्यानंी आप्या डोळ्यांनी पाहिले. जयरामबाटीस कोणी भक्ि येऊन 
पोिला की त्या आनंदभराने उद् र्ारि–“िा आला मािा एक नािू!” “देव व दैवी माणसे यानंी मािे घर 
भरले आिे,” असे त्या नेिमी म्िणि. अधूनमधून श्यामासुदंरींना मािाजींच्या हदव्य व्यस्क्ित्वािे दशजन घडि 
असे. एकदा त्यानंी म्िटले–“बाळे, िू खरोखर कोण? मला िुिे खरे स्वरूप कळले आिे की नािी?” 
त्यावर मािाजी त्रास्यािा आव आणून म्िणा्या–“मी दुसरी आणखी कोण असे वाटिे िुला आई? मला 
काय िार िाि आिेि? मी माणूस नसत्ये िर िुझ्या उदरी कशाला जन्म घेत्ये?” आणखी एक हदवस 
श्यामासुंदरी त्यानंा म्िणा्या–“िुझ्यासारखीि मुलर्ी मला पढुच्या जन्मीिी लाभो. िेव्िा माझ्या 
पहिदेवाजंवळ खूप पसैा असेल. अठरा हवश्वे दाहरद्र्याि मुळे वाढहवणे फार दुःखािे.” मािाजी यावर 
म्िणा्या–“मला का म्िणनू त्याि ओढिेस? पुन्िा िुझ्या मुलाचं्या खस्िा खाण्यास लावणार वाटि 
मला?” परंिु सारदादेवींनी परि आप्या पोटी कन्यारूपाने याव ेअसाि त्यािंा आग्रि असे. त्या व त्याचं्या 
पिींना जे दृष्टान्ि या मुलीच्या जन्माअर्ोदर िाले िोिे त्यांिे स्मरण श्यामासुंदरींना अशा प्रसंर्ी िोि असले 
पाहिजे. 
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परंिु मािाहपिा दोन्िी माणसे मािाजींना दैवी संपदेिी लाभली असली िरी इिर नािेवाइकाचं्या 
बाबिीि त्या अभार्ीि ठर्या. त्यािें बंधू लोभी, स्वाथी, व भाडंखोर हनघाले, भावजया एकमेकींिा मत्सर 
करीि, आहण भाच्याचं्या िोंडी ‘द्या, द्या’ हशवाय अन्य भाषा नसे. लिानपणी या भावाचं्या अनेक खस्िा 
मािाजींनी खा््या िोत्या–नदीवर नेऊन त्यानंा आंघोळी घालणे, त्यानंा खेळहवणे, त्याचं्या सुखरूपिेिी 
सर्ळी काळजी वािणे िे सवज त्यानंी केले िोिे. पुढे िे सर्ळे जण िी र्ोष्ट आठवीि खरे, पण मािाजींच्या 
समोर त्यािंा िाि नेिमी पशैासाठी पसरलेला असे. हवशषेिः मािाजींिे कािी सुखवस्िू भक्ि त्याचं्या 
सुखसोयींसाठी नाना प्रकारिी मदि पाठवीि असिाि िे बंधंूना हदसून आले िेव्िापासून त्यािें िाि 
सदािेि उिाणे रािू लार्ले. 

 
मािाजींना पाि भाऊ व एक बिीण िोिी िे आपण जाणिोि. बिीण कादंहबनी लग्नानंिर 

लवकरि वारली. हिला मलू नव्ििे. एक भाऊ उमेश अठरा एकोणीस वषांिा िोऊन लग्नापूवीि रे्ला. 
यानेि िर मािाजींना आमाशंािा हवकार जडला असिा सुिहवले िोिे की त्यानंी र्ावािील कसिवाहिनी 
देवीला औषधासाठी साकडे घालाव.े सर्ळ्यािं धाकटा अभयिरण. सर्ळ्या भावडंािं मािाजींिे 
याच्यावरि जास्ि पे्रम िोिे. त्यािे हशक्षण िारं्ले िोऊन त्याने डॉक्टरकीसाठी ‘मेडीकल स्कूल’ मध्ये प्रवशे 
हमळहवला. रामकृष्ट्णाचं्या स्वामी हववकेानंद, ब्रम्िानंद व सारदानंद या हशष्ट्याशंी त्यािी मैत्री जमली िोिी व 
स्वामी ब्रह्मानंदानंी त्याला डॉक्टरी पसु्िके हवकि घ्यायला मदि केली िोिी. स्वामी हववकेानंद 
त्याच्याबरोबर क्वहिि पते्त खेळि. एकदा स्वामीजी म्िणाले –“मािाजींना एवढा िुशार भाऊ आिे िे मला 
मािीि नव्ििे. बाकीिे त्यािें बधूं नुसिेि हभक्षुक, सदासवजदा दहक्षणेसाठी िपापलेले, आहण हनरक्षरािंि 
जमा.” दुदैव असे की डॉक्टरी पदवी हमळव्यानंिर थोड्ाि हदवसािं िा भाऊ कॉलऱ्याने वारला. 
मािाजींना त्यािा मृत्यू फार फार जाणवला, आहण हशक्षणाबद्दल त्याचं्या मनाि अनास्था उत्पन्न िाली–
आपले भािे हनरक्षर राहिले िरी िालेल असे त्या एकदा बोलून रे््या असिा भावजयी “असले काय 
भलिेि कििाव!े” असे म्िणिाि मािाजी उत्तर्या–“िे िुम्िालंा कसे समजाव!ेअभयला मी कसे िान 
वाढहवले, हन िो मला असा सोडून रे्ला!” अभयिे लग्न िाले िोिे. त्याच्या मृत्यूनंिर त्यािी मुलर्ी 
राधाराणी हििा जन्म िाला. मािाजींच्या िहरत्राि ह्या त्याचं्या भािीला फार मित्त्व आिे िे पुढे हदसून 
येणार आिे. 

 
बाकीिे िीन भाऊ प्रसन्न, कालीकुमार व बरदा िे वृद्धपकाळपयंि िोिे. वहडलाचं्या मृत्यूनंिर िे 

अन्यान्य नािलर्ापंाशी आश्रयाला िोिे पण नंिर वहडलार्मजि घरी परिून स्विःिी स्विंत्र घरे बाधंीपयंि 
वडील बहिणीजवळ राहिले. 

 
कालीकुमार िा श्यामासुंदरींिा हिसरा मुलर्ा. िा हिडखोर िोिा, आहण यािे प्रसन्न व बरदा 

याचं्याशी मुळीि पटि नसे. त्याला सते्तिी िाव िोिी व कुटंुबािी सवज सूते्र आप्या िािी असावी असे 
त्याला वाटे. त्याच्या पुिण्या त्याला फार भीि असि. कालक्रमे याला दोन मुलरे् िाले, व त्यािंी लग्नेिी 
जरा लवकरि िाली. कालीकुमारने जयरामबाटीि स्विःिे हनराळे घर बाधंले. हभक्षुकी करून िो आपले 
कुटंुब िालवी. पुरीच्या िीथजयाते्रि िा मािाजींबरोबर िोिा. 

 
िा कालीकुमार पैसे मार्मार्ून मािाजींना नेिमी िैराण करी. कलकत्ता अर्र इिर कुठे त्या 

रे्ले्या अस्या की िे सर्ळे भाऊ त्यानंा आप्या आर्मथक टंिाईिी रड पत्राने कळवीि. एक हदवस एक 
हशष्ट्य मािाजींना म्िणाला–“आई िुम्िी यानंा खूप पसेै देऊनि टाका ना! ठाकुराजंवळ प्राथजनािी करा 
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यासाठी. काय त्यानंा उपभोर् घ्यायिे िे एकदा घेऊ देि िरी. मर् िाली िर त्यानंा उपरिी 
िोईलदेखील.” त्यावर मािाजी म्िणा्या–“त्याना उपरिी िोणार? नाव नको. केवढ्यानेिी त्यािें 
समाधान व्िायिे नािी. ससंाऱ्यािा जीव कधी धायला आिे का? ह्या माझ्या भावाचं्या िोंडी रडर्ाण्याहशवाय 
दुसरा सूरि नािी. कालीिी पैशािी मार्णी सदािीि िालू असिे. आिा प्रसन्निी त्यािीि री ओढायला 
लार्ला. बरदा िेवढा फार करून कािी मार्ि नािी. हददी कुठून आणणार पैसा एवढे समजिे त्याला.” 
आणखी एका अस्याि प्रसरं्ी मािाजी म्िणा्या–“पैशाहशवाय यानंा दुसरा हविार नािी. िुकूनदेखील 
कधी यानंी ज्ञान आहण भक्िी माहर्िली नािी. बरे िर, देत्ये त्यानंा काय िव ेअसेल िे.” 

 
भावाभावामंध्ये भाडंणिंटे नेिमी िालूि असि. प्रत्येकाला स्विःच्या स्वाथासाठी हदहदिी मजी 

राखायिी असे. हददीकडून कोण केव्िा हकिी जास्ि उपटिो िीि भावाभावािं नेिमी िुरस. मािाजींना 
यािे दुःखिी वाटे व त्रासिी िोई. पण मािाजींच्या सिनशक्िीला अंि नव्ििा. त्यानंी सर्ळे सिन केले 
आहण शक्य िी मदि बधंूंना करीि राहि्या. शवटेी वहडलोपार्मजि मालमते्तिी वाटणी के्याहशवाय यािें 
आत्मे शािं िोणार नािीि िे त्यानंा कळून िकुले. स्वामी सारदानंदानंा लवाद करण्याि आले. िे मािज 
१९०९ मध्ये जयरामबाटीस आले, पण हनवाडा करणेिी दुष्ट्कर ठरले. सवज कार्दपत्र आप्याि िाब्लयाि 
िविे असा कालीकुमारिा िेका, िर प्रसन्न या र्ोष्टीला हबलकूल नाकबूल. बधुंद्वय एकमेकावंर असे र्रम 
िाले की, िािघाईिी पाळी. पण स्वामी सारदानंदानंी मजल िेथवर येऊ हदली नािी. सारा प्रकार मािाजी 
हनर्मवकारपणे पािाि िोत्या. शवेटी एकदाच्या वाटण्या िोऊन रे््यावर “आपण कुठे रािणार?” असे कोणी 
हविारिा त्या म्िणा्या–“उंदीर हबळे करिाि त्याि अखेर साप येऊन राििाि. आलटून पालटून काली 
व प्रसन्न दोघाकंडेिी रािीन मी.” प्रत्यक्षाि, १९१६ मध्ये त्यािंी हनराळी एक कुटी िोईपयंि त्या बिुधा 
प्रसन्नकडेि रािाि. यािे कारण प्रसन्नच्या दोन लिान मुलींिे त्यानंाि सर्ळे कराव ेलारे्. 

 
भाऊबंदकीिे आणखी एक उदािरण–एक हदवस मािाजी घरच्या ओटीवर जरा हवसाव्या िोत्या 

िो कालीकुमारने एक कंुपण घािले िोिे त्यावरून त्यािे बरदाशी भांडण सुरू िाले. प्रकरण लवकरि 
िािघाईच्या बेिाि आले. मािाजींनी दोघानंािी दोषी ठरवनू त्यानंा शािं करण्यािी शथज केली. शवेटी 
त्याचं्या हशष्ट्यानंी मध्ये पडून बोलािाली िर थाबंहवली पण एकमेकासं हशव्या घालीिि भाडंणारे पारं्ले. 
प्रक्षुब्लध मनानेि मािाजी घराच्या आि आ्या, आहण मर् अकस्माि त्यानंा िसू लोटले. त्या म्िणा्या–
“मिामायेने [मिामाय िे हवश्वजननीिे एक रूप–ब्रह्मािी सुप्िासुप्ि हक्रयाशक्िी. सषृ्टीिा व्यापार अखंड िालू रािावा म्िणून प्राहणमात्राचं्या 
डोळ्यावंर मोिजाळ टाकणे िे हिच्या कायजशक्िीिे एक अंर्, व त्याि मोिजाळाच्या बंधनािून त्यािंी सुटका करणे िे त्याि शक्िीिे दुसरे अंर्.] 
अजब देखावा उभा केलाय खरा! एवढे िे अफाट जर्; पण त्यािले मािे मािे म्िणनू वाटेल िेवढे जरी 
कवटाळले िरी मरिाना सर्ळेच्या सर्ळे इथेि िर सोडून जायिे असिे, पण एवढे उघड सत्य माणसानंा 
हदसि मात्र नािी.” िसिा िसिा िर मािाजींिी कािी वळे मुरकंुडी वळली िोिी. 

 
पण एवढे लोहभष्ट असूनिी काली व प्रसन्न यानंा अधूनमधून मािाजींच्या खऱ्या स्वरूपािी िुणूक 

िरी हदसून येईि. प्रसन्न एकदा म्िणाला–“आमिी हददी खरोखरीि एक देविा आिे. आम्िी जर्ाव े
एवढ्यासाठीदेखील हिने कािी करायिे बाकी ठेवले नािी. लिानपणी आमच्यासाठी भाि भरडले, जानवी 
वळली, रु्रानंा खायला घािले, स्वयंपाकिी केला. कुटंुबािी सवज व्यवस्था बिुिेक हिने एकटीनेि 
पाहिली.” एकदा सारदादेवींनाि म्िणाला–“हददी िू केवढा मोठा ठेवा आिेस आमिा िे कळि का नािी 
मला? सर्ळे कळिे पण कालीला मत्सर वाटेल म्िणून नुसत्या र्ोडपणाने वार्िािी नािी येि मला 
िुझ्याशी. िूि मला आशीवाद देऊन ठेव की या जन्मासारखीि पुढ्या जन्माि पण िू आमिी हददी िोऊन 
येशील. माझ्यापुरिे मला िेवढेि पुरे.” मािाजी यावर म्िणा्या–“वाट बघा मी िुमच्या कुळाि पनु्िा 
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यायिी! ह्या एकाि जन्मी पुरिी िौस हफटली! पुढच्या जन्मीदेखील िुमच्याकडेि जन्मायिे म्िणजे िालेि 
म्िणायिे. िसली क्पनासुद्धा नको!” 

 
आणखी एकदा प्रसन्न मािाजींना म्िणाला–“मी ऐकले की िू एका भक्िाच्या स्वप्नाि आलीस 

आहण दीक्षा देऊन त्याला मुक्िीिे आश्वासन हदलेस. आमिी िर िू सर्ळी काळजी वािून लिानािे मोठे 
केलेस. आम्िी काय सदािे असेि रािणार?” मािाजींनी उत्तर केले–“ठाकुर जसे ठरविील िसे िोईल. 
एक र्ोष्ट िुला सारं्नू ठेवत्ये. श्रीकृष्ट्ण र्ोपाळबाळाबंरोबर िसले खेळले, भटकले, त्यािंी उष्टीिी त्यानंी 
खाल्ली, पण श्रीकृष्ट्ण कोण कळले का त्यानंा?” एकदा प्रसन्नाने हविारले–“हददी, एकाि आईच्या उदरी 
आपण सर्ळी आलो, मर् आमच्याि िािून कािीि का िोणार नािी?” यावर मािाजींनी भावाला आश्वासन 
हदले “एकाि आईच्या उदरी िे खरे ना? मर् िू हभिोस कशाला?” 

 
कालीकुमारलािी कधीमधी मािाजींिी हनर्मलप्ििा पटि असे. एक हदवस त्याचं्या एका संन्यस्ि 

हशष्ट्याला िो म्िणाला–“हददीला लोक एवढे मानिाि त्यािे कारण पैशाबद्दल जरािी लोभ हिला नािी. 
यापेक्षा हनराळा असिा हििा स्वभाव िर लोक हििी पवा कशी करिे? मनुष्ट्य कोटीिली नािीि आमिी 
हददी, देवकोटीिली आिे. खरोखर िुमिे भाग्य मोठे. इिक्या िरुणपणाि िुम्िी संसाराकडे पाठ 
हफरवलीि आहण अिोरात्र हिच्या सेविे र्कज  आिाि.” 

 
एक हदवस रामकृष्ट्णािें अत्यंि हनष्ठाविं भक्ि हर्रीश घोष याचं्याशी कालीकुमारिा मोठा 

कडाक्यािा वादहववाद िाला. वादािा हवषय मािाजी सामान्य माणसू आिेि की देवी. कालीकुमार 
सािहजकि मािाजींकडे आपली बिीण या दृष्टीने पािी. िो म्िणाला–“िुम्िी लोकानंीि हिला जर्न्मािा, 
हवश्वजननी वर्ैरे ठरवलीि. पण आम्िी सर्ळीजणे एकाि मािेच्या उदरी जन्मालो. म्िणून िुम्िी काय 
म्िणिा िे मी समजूि शकि नािी.” यावर हर्रीश घोष ठामपणे म्िणाले,–“िुम्िी बोलिाय काय? एका 
सामान्य ब्राह्मणािे िुम्िी पुत्र. खेडेर्ावाि िुमिा जन्म, आहण हिथेि वाढलेि. बाह्मणािंी खास कामे 
पूजाअिा व स्वाध्याय िीि िुम्िी हवसरलाि. म्िणजे आिा िुम्िी हनव्वळ शिेकरी. नारं्राला कुणी बले देऊ 
केला िुम्िालंा िर हनदान सिा महिने िरी त्याच्यामारे् सावलीसारखे हफराल. मर् असंभवािे संभव 
करणाऱ्या मिामायेला िुम्िी आपली बिीण समजाव े अशी जन्मभर िुमिी हदशाभलू करणे कािी कठीण 
आिे की काय? िुम्िी मािे ऐका. ह्या जन्मी, नािी िर पढेु केव्िा िरी पण मुक्िी  िवी असेल िर आिाच्या 
आिा मािाजींकडे जा आहण त्याचं्या पायािंा आश्रय घ्या. िा मािा िुम्िालंा आग्रि आिे. िे असेि जा.” 
हर्रीशाचं्या शब्लदािं नेिमीि मोठा जोर असे. कालीकुमार िसाि मािाजींकडे रे्ला व त्यािें पाय धरून 
अनुग्रिािी हभक्षा मार्ू लार्ला. मािाजी म्िणा्या–“अरे काली, काय करिोस िू िे? मी िुिी बिीणि 
ना? काय बोलिोयस काय िू?” हर्रीशाकंडे परिला िो पूवीिीि काली. त्यानंी त्याला हफरून जायला 
साहंर्िले पण िो रे्ला नािी. हर्रीश एकदा म्िणाले िोिे की अशी बिीण लाभायला मािाजींच्या भावानंी 
पूवजजन्मी िाडमोडी िपे केली असणार. 

 
मािाजींच्या भावजया व पुिण्या एकमेकींिा मत्सर करीि आहण क्षुल्लक र्ोष्टींवरून भाडंि. 

कुटंुबाि्या प्रत्येकाला सुखी करण्यासाठी मािाजींनी जो धीर आहण सोशीकपणा दाखहवला त्यािे वणजन 
करणे अशक्य आिे. त्या नेिमी म्िणि–“माणसाने धहरत्रीसारखे सोशीक व्िायला पाहिजे. धहरत्री सवांिे 
अपराध पोटाि घालीि असिे. माणसानंी त्यािप्रमाणे वार्ाव.े” कुटंुहबयानंी त्याचं्या सिनशीलिेिा अर्दी 
अंिि पाहिला िर त्या म्िणि–“कदजमाच्या राशीमधून मी कमळासारखी वर आ्ये आिे.” 
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नािेवाइकावंरील त्याचं्या करुणेला लोक िुकीने ममिा समजून त्याचं्यावर टीकािी करीि. अशा वळेी त्या 
म्िणि–“खरी र्ोष्ट िरी लोकानंा समजावी कशी? पण ज्या कुळाि मािा जन्म त्यािा साभंाळ करणे मला 
प्राप्ि  आिे. मािाहपिा, भाऊभावजया, भािेभाच्या याचं्याबद्दल वाटिे िे एवढेि. त्यािें ऋण आिे माझ्यावर 
िेवढे फेडायला िव ेमला. नािी िर कशाला मी त्याचं्याबद्दल हवविना करीन? स्विः ठाकुरानंी आप्या 
आईिी नािी का काळजी वाहिली? त्यानंी िर पिुण्या रामलालला दहक्षणेश्वरच्या कालीमहंदराि नोकरीला 
लावनू घेिला.” 

 
मािाजींिा भाऊ प्रसन्न याला पहिली पत्नी रामहप्रया हिच्या दोन मुली िोत्या. त्यािंी नाव ेनहलनी व 

सुशीला ऊफज  माकू. पहि्या पत्नीच्या हनधनानंिर त्याने दुसरे लग्न केले. त्या पत्नीिे नाव सुभाहषनी. 
हिला िीन मुले िाली. नहलनी व माकू. यािंी वळेेवर लग्ने िाली िोिी पण त्या दुदैवी हनघा्या. दोघीिी 
बिुिेक मािाजींजवळि असि. दुसरे बधूं कालीकुमार याचं्या पत्नीिे नाव सुबोधबाला. हिला दोन मुलरे्; 
आहण बरदािी पत्नी इंदुमिी हिलािी दोन मुलरे्. अभयिरणच्या मृत्यूनंिर त्यािी मुलर्ी राधाराणी 
जन्माला आली िे मारे् आलेि आिे. ह्या सवज नािलर्ािें मािाजींच्या जीवनाशी हनरहनराळ्या प्रकारािें 
संबंध आले. 

 
अभयिी पत्नी सुरबाला हिच्यामुळे मािाजींना हकत्येकदा मोठमोठ्या अडिणींना िोंड द्याव ेलारे्. 

लिानपणीि हििी आई रे््यामुळे हििे पूवीिे आयुष्ट्य फार दुःखाि रे्ले िोिे. पिीच्या मृत्यूनंिर हििी सवज 
जबाबदारी मािाजींवर पडली. िळूिळू हिच्याि भ्रहमष्टपणािी लक्षणे हदसू लार्ली, आहण मुलीच्या 
जन्मानंिर िा भ्रहमष्टपणा आणखी वाढला. िेवढ्याि एक हदवस पिाटेस स्वयंपाकघराि हिला एक िोर 
हदसला. त्याच्या भीिीने िी बेशुद्ध िाली आहण िेव्िापासून हिला पुरिे वडे लार्ले. आप्या मुलीिे 
संर्ोपन करणे हिच्याने अशक्य अस्यामुळे मुलीिािी सवज भार मािाजींना घ्यावा लार्ला. एविं, सुरबाला 
िा मािाजींच्या शरीराि कायमिा रुिून बसलेला एक काटाि िोिा. एकेकदा सुरबालेिी करणी असह्य 
िोऊन मािाजी म्िणि–“काटेरी बलेपते्र मी शकंराला केव्िा िरी वाहिली असणार म्िणूनि िा काटा 
माझ्या आयुष्ट्याि असा रुिून बसलाय.” 

 
वडेाच्या भरीला स्वाथीपणा व हशवराळपणािी सुरबालेि िोिा. हिला आप्या जावा व पुिण्या 

यािंा मत्सर वाटे, हवशषेिः नहलनीिा िर जास्िि. स्वकपोलकस््पि र्ाऱ्िाण्यािें एक मोठे र्ाठोडे िी 
जवळ बाळर्ी. आप्या मुलीिे दाहर्ने मािाजींनी हर्ळंकृि केले आिेि िा त्या र्ाऱ्िाण्यािला एक मासला. 
यावरून िी वारंवार भाडंण उपस्स्थि करी. राधाराणीच्या लग्नानंिर हिच्या डोक्याि एक हदवस हशरले 
की, आपला जावई कुठ्या िळ्याि आत्मित्या करून बुडून पडलाय, व मािाजीि याला जबाबदार! 
वास्िहवक िेवढा वळे हमत्राबंरोबर पते्त कुटीि बसण्याइिपि िो सिीसलामि िोिा. मािाजींनी भािेभाच्या 
अर्र भावयजींना कािीिी हदलेले हिला खपि नसे. राधाराणीसाठी सवज कािी भरपूर ठेवनू देऊन मर्ि 
त्यानंी एक सुिळीिा िोडादेखील इिर कोणाला द्यायिा! वाराणशीस असिाना एक हदवस हिने मािाजींना 
मयादेबािेर हशवीर्ाळ सुरू केली. मर् मािाजींनी हिला बजावले–“बघ बरे, मला कुणी सामान्य माणसू 
समजू नकोस. िुिी हशवीर्ाळ मलाि लार्िे असे नािी, माझ्या आईवहडलानंािी लार्िे. मी मनावर घेि 
नािी, िू नुसिाि र्ोंर्ाट िालवलािेस असे समजत्ये. िुझ्या अपराधािंी दखल ध्यायिी ठरवले मी, िर 
आधार आिे का िुला दुसरा? मीि आिे िोवर िुिी धडर्ि. िुिी मुलर्ी िुिीि रािणार आिे. हिला 
स्विःच्या पायावंर उभे राििा येि नािी िोवर घेईन मी हििी काळजी. नािी िर एवढी ममिा मी कशाला 
दाखवत्ये हिला? मनाि आणीन िर ह्या क्षणाला मी हििा संबधं िोडून टाकीन. कधी एक हदवस 
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कापरासारखी मी हवरून रे््ये िुला कळणारिी नािी.” यावर सुरबालाने लरे्ि सूर बदलला–“मी कधी 
िुमच्या वहडलािंा अपमान केला? कध्धीसुद्धा नािी. मला म्िणायिे एवढेि की देिा त्यािी िुम्िी सर्ळी 
धन करिा.” त्यावरून मािाजी म्िणा्या– 

 
“एखाद्या मुलासारखा आिे स्वभाव मािा. हिशबे करून मला कािी करिा येि नािी. जो जे मारे्ल 

िे मी त्याला देत्ये.” याि भावजयीच्या िळाने एक हदवस कावनू मािाजी म्िणा्या–“हिदाकाशाि उडून 
भराऱ्या मारण्यासाठी मािे मन िटफटिे पण याचं्याबद्दल करुणा वाटून त्याला आवरून जहमनीशी 
जखडून ठेवत्ये मी, आहण त्याबद्दल मला हमळिे काय िर हशव्याशाप आहण अपमान.” एक हदवस नुकिीि 
पूजा आटोप्यावर त्या सुरबालेला म्िणा्या–“हकिी साधू आहण िपस्वी िप करूनिी मािा अनुग्रि 
त्यानंा लाभि नािी, आहण िी मी िुझ्या इिकी जवळ असूनिी िुला िे उमजि नािी.” 

 
प्रसंर्हवशषेी या सुरबालेलाली हवनोद सुिे. एक हदवस मािाजी परमिंसदेवाचं्या फोटोला फुलािंी 

आरास करीि असिाना मखूज हन हनबुजद्ध सुरबाला खट्याळपणाने म्िणाली–“पािा काय करिािेि त्या! 
आप्याि िािानंी नवऱ्यािी फुलानंी सजावट िाल्येय.” क्वहिि सठीसामासी िी मािाजींिा सन्मान 
करी. एकदा िुकून मािाजींिा हिच्या पायानंा िाि लार्ला. [पूजािज ककवा वडीलधाऱ्या व्यक्िीला लिानािा पाय लार्ला 
िर त्याला पाप लार्िे अशी हिदंूिी समजूि आिे. अपराध्याने लरे्ि क्षमा मार्ावयािी असिे.] सुरबाला र्डबडून म्िणाली–“आिा 
काय िोणार मािे कोण जाणे. कसा माझ्या पायाला िाि लावलाि?” मान देण्यािा िा मानभावी प्रकार 
पािून मािाजी मोठ्याने िसून एका हशष्ट्याला म्िणा्या–“रावणाला िारं्ले मािीि िोिे राम म्िणजे प्रत्यक्ष 
नारायण, प्रत्यक्ष ब्रह्मि, आहण सीिा िी आहदशक्िी, हवश्वािी जननी. िरीदेखील सीिेिा िळ करायिे 
त्याने सोडले नािी. [रामाविाराि रावणाला पाहपष्ठािी भहूमका घ्यावी लार्ण्यािे कारण राक्षसािंा अहधपिी असूनिी त्याला त्यािंाि सिंार 
घडवनू आणायिा िोिा.] िी [अथाि सुरबाला] खूप ओळखून आिे मी कोण आिे िे. अर्दी पुरिे समजून आिे. 
पण हिलािी हििी भहूमका सजवणे भार् आिे.” 

 
पुढील प्रकरणी आप्याला कळून येणारि आिे की, राधाराणी िीदेखील हवपरीि स्वभावािी 

िोिी, आहण हिला मुलर्ा िा्यावर िर जास्िि हवकृि स्वभावािी िोऊन रे्ली. याहशवाय, हिला ज्या 
सिि देियािना िोि त्यािंी जाणीव हवसरण्यासाठी हिने स्विःला अफूिे व्यसन लावनू घेिले िोिे. एक 
हदवस मािाजी भाजी हिरीि बस्या िोत्या. हिथे अकस्माि सुरबाला येऊन म्िणाली–“िुम्िीि माझ्या 
मुलीला अफू भरविा. हिच्यावर िाबा रािावा म्िणून हिला िुम्िी अधू करून टाकली. माझ्या मुलीला हन 
नािवाला माझ्या जवळ येऊदेखील देि नािी िुम्िी.” मािाजी अर्दी थंडपणे म्िणा्या–“िी बघ िुिी 
लेक. घेऊन जा हिला. मी काय हिला कुठे लपवनू ठेव्ये?” पण सुरबाला भाडंायलाि आलेली, रार्ाने 
अर्दी लाल िाली. सरिेशवेटी हिने एक जळिे कोलीि ओढले आहण मािाजींवर उर्ारले. मािाजी 
ओरडून उठ्या–“अरे कोणी आिे का रे हिकडे? या अर्ोदर माझ्या मदिीला. िी वडेी मला ठार 
मारायला हनघाली.” एक हशष्ट्य धावि आला, पाििो िो जळिे कोलीि मािाजींच्या डोकीि बसणार. 
वळेीि िे सुरबालेच्या िािून त्याने िे हिसकले, हिला खोलीबािेर घालवले, आहण पुन्िा इथे पाय न 
घालण्याबद्दल बजावले. क्षोभामुळे क्षणभर आत्महवस्मृि िोऊन मािाजी बोलून रे््या िोत्या–“भ्रहमषे्ट िू 
काय करायला हनघालीस? िाि र्ळून जाईल िुिा!” दुसऱ्या क्षणालाि त्या अत्यंि उहद्वग्न िा्या व 
परमिंसदेवाचं्या फोटोपढेु िाि जोडून म्िणा्या–“ठाकुर, िे मी काय बोलून रे््ये! ह्या ओठािूंन कधी 
शापवाणी हनघाली नव्ििी िी आज हनघाली. यापुढे जर्णे नको.” [मािाजी शवेटच्या खेपेस जयरामबाटीस आ्या िोत्या 

िेव्िािी िी घटना. त्यानंिर थोड्ाि महिन्यािं त्या इिलोक सोडून रे््या.] त्यानंा रडू कोसळले. मािाजींिा एवढा िा करुणा-
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हवस्िार पािून हशष्ट्याला फारि नवल वाटले. दैवािी अशी अिक्यज लीला की मािाजींच्या मृत्यूनंिर 
थोड्ाि अवधीि सुरबालेला मिारोर्ाने र्ाठले व हिच्या िािािी बोटे िडून रे्ली. 

 
मािाजींिे भािे व भाच्या यािंा उल्लेख मारे् आला आिे. भाच्यापंैकी माकू व नहलनी ह्या वस्िुिः 

त्याचं्या कुटंुबाि्याि िा्या िोत्या. नहलनी व सुरबाला यािें एकमेकींशी क्षणभर पटि नसे. त्यानंा शािं 
करण्यािे प्रसंर् मािाजींवर वारंवार येि. कुटंुबाच्या बाबिीि त्या नहलनीला सल्ला हविारीि. त्या म्िणि–
“ह्या मुलींना मी त्याचं्या मिािंी कदर करत्ये िे मला दाखवायिे असिे. त्यानंी कशािािी अहिरेक करू 
नये एवढेि लक्ष मी त्यांच्यावर ठेवत्ये. िेिी हनर्मलप्िपणाने. प्रत्येकाने स्विः लीनपणा पिकरून दुसऱ्यानंा 
थोडी िरी मोकळीक असू द्यावी.” नहलनीिी स्वच्ििेिी आवड व सोवळे िाहंदष्टपणाला पोिले िोिे. त्यािंा 
इिराबंरोबर हिला स्विःलािी उपद्रव िोई. नवऱ्याबद्दल हििी अनास्था लक्षाि घेऊन मािाजी म्िणा्या–
“हिला आप्या आिेसारखेि [अथाि स्विः मािाजींसारखेि] वाटिे व म्िणून िी नवऱ्यािी उपेक्षा करिे.” 
भाच्याचं्या मुलानंा मािाजींच्या पे्रमािा भरपूर वाटा हमळि असे–त्यानंा त्यानंी सोन्यािे दाहर्ने केले व 
आजारीपणाि त्यािें नीट औषधोपिारिी करहवले. माकूिा एक मुलर्ा त्यािंा हवशषे लाडका िोिा. िो 
लिानपणीि वारला िेव्िा त्यानंा रडू कोसळले. त्याच्याबद्दल त्या एकदा म्िणा्या–“िो पूवजजन्मी कोणी 
योर्ी असला पाहिजे. इिक्या लिान वयाि एवढे िारं्ले संस्कार सिसा हदसून येि नािीि. फुले र्ोळा 
करून िो माझ्या पायाशी वािाि असे.” एकदा या मुलाने त्यानंा हविारले लाल फुले कोण हनमाण करिो 
म्िणून. त्यावर मािाजींनी परमेश्वर करिो म्िणून त्याला साहंर्िले. त्याने त्यािे कारण हविारले िेव्िा 
मािाजींनी साहंर्िले–“परमेश्वराला िी ्यायला आवडिाि.” मािाजींिे कािी दाि पडून रे्ले िेव्िा त्याने 
हविारले–“मर् मािे दोन दाि का नािी घेि?” 

 
मािाजींच्या कािी नािलर्ानंी त्याचं्यापासून दीक्षा घेिली िोिी पण या सर्ळ्याि कुटंुबापासून 

त्यानंी आपले सत्य स्वरूप दडवनू ठेवले िोिे. एक हदवस नहलनी त्यानंा म्िणाली–“लोक म्िणिाि सवांिे 
अर्दी अंिरंर्ािले हविारिी िुम्िालंा कळून येिाि.” 

 
मािाजी–“थाबं बघू. माझ्यावरच्या भक्िीच्या पोटी िे असे म्िणिाि. मी कोणीि नव्िे.” 
 
नहलनी-“िे नािी मला पटि. ह्या क्षणाला माझ्या डोक्याि कोणिा हविार िाललाय सारं्ा ना.” 
 
मािाजी–“नहलनी, िा हवषय सोडून दे पािू. िल माझ्याबरोबर ठाकुरािंी आळवणी कर की 

अिंकारािा लवलेशिी आप्या मनािून पुसून जावो.” असे म्िणून त्यानंी लरे्ि प्राथजनेस सुरुवाि केली. 
 
मािाजींच्या करुणेला सीमा नव्ििी, व िीि स्वाथािा लवलेश नव्ििा. त्या पुष्ट्कळ वळेा म्िणि–

“ज्याच्यापाशी दया नािी त्याला माणूस िरी कसे म्िणायिे!” त्यािें पे्रम आहण कणव यािंी दोन उदािरणे 
पुढे हदली आिेि. 

 
जयरामबाटीि एक हदवस एका उच्च ब्राह्मण जािीच्या भक्िापाशी मािाजी बोलि िोत्या. त्याच्या 

ब्राह्मण्यािी जणू पिाकाि असे. त्यािे जानव े स्पष्ट हदसि िोिे. इिक्याि एक िरुण उपस्स्थि िोऊन 
मंत्रदीके्षिी हवनवणी करू लार्ला. िा अस्पृश्य वर्ािला िोिा. र्ावी असिाना िेथील जािपािींिे 
आिारहनयम मािाजी कसोशीने पाळीि असि, त्यामुळे एका अस्पृश्याला हशष्ट्य करून घेणे योग्य िोईल की 
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नािी याबद्दल त्यानंी संदेि व्यक्ि केला. यावरून िो िरुण रार्ावला व िढत्या आवाजाि म्िणाला–“मारे् 
आपण एका हनजजन मदैानािून [दहक्षणेश्वरास हनघा्या असिा मािाजींिी एका वाटमाऱ्याशी र्ाठ पड्यावर त्याला त्यानंी ‘बाबा’ अस 

सबंोधले िोिे िोि िो प्रसरं्.] संध्याकाळच्या वळेेला एकट्या िाल्या असिा एका अस्पृश्य वाटमाऱ्याशी आपली 
र्ाठ पडली िोिी िो प्रसंर् आपण हवसरलाि वाटिे? भयंकर भ्या्यामुळे आपण त्याला ‘बाबा’ [म्िणजे 
हपिाजी] म्िटले िोिे ना? आहण आिा इथे मात्र एका अस्पृश्यािी मािा िोण्यास आपण नाकबलू!” 
मािाजींना फार िसू लोटले. जािपािीिा हविार बाजूला सारून कनवाळूपणाने त्याला मंत्रदीक्षा देण्यास 
त्या हसद्ध िा्या. 

 
कलकत्त्याि एक मुलर्ी आप्या सर्ळ्या वडीलधाऱ्यानंा त्रास देि असे. िरघडी आपले लाड 

व्िाव ेअशी हििी अपेक्षा. िी आप्या आईबरोबर मािाजींकडे येि असे. खोलीि हशरिाि िी मािाजींना 
हबलरे्. मािाजीिी हिला भरपूर खाऊ देि. एकदा मािाजी जयरामबाटीस हनघण्याच्या बिेाि असिा या 
मुलीला म्िणा्या–“बाळे, िू पुष्ट्कळदा आलीस माझ्याकडे. मी आवडत्ये का िुला?” 

 
“िो, फारि आवडिा.” 
 
“केवढी आवडत्ये?” 
 
मुलीने िाि शक्य िेवढे लाबं पसरून म्िटले, “एवढी.” मािाजींनी आणखी हविारले–“मी दूर 

हिकडे जयरामबाटीस असेन िेव्िाहदखील?” 
 
“िो, अर्दी अशीि. मी हवसरणार नािी िुम्िालंा.” 
 
“पण मला िे कळणार कसे?” 
 
“मी काय करू म्िणजे कळेल िुम्िालंा?” 
 
“िुझ्या घरच्या सर्ळ्या माणसावंर ममिा करायला लार्लीस िर माझ्यावर िुिी ममिा कायम 

आिे असे समजेन मी.” 
 
“बरे मर् सर्ळ्यावंर करीन मी ममिा. यापढेु आिा मी मुळीि खोड्ा करणार नािी.” 
 
“ठीक, ठीक. पण सर्ळ्यावंर िू सारखीि ममिा करत्येस, एकावर जास्ि दुसऱ्यावर कमी असे 

करीि नािीस िे कसे कळेल मला?” 
 
“मर् सर्ळ्यावंर सारखी ममिा करायला मी काय करू?” 
 
“सर्ळ्यावंर सारखी ममिा कशी करायिी सारं्त्ये मी िुला. ज्याचं्यावर िुिी ममिा त्याचं्याजवळ 

कािी मार्ायिे नािी. माहर्िलेस िर कुणी जास्ि देईल, कुणी कमी. मर् जास्ि देईल त्यावर िुिी जास्ि 
ममिा जडेल. आहण कमी देईल त्यावर कमी. म्िणजे मर् िुिी सर्ळ्यावंर सारखीि ममिा रािायिी 
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नािी. भेद न करिा सवांवर ममिा करिा यायिी नािी.” मुलीने सर्ळ्यावंर सारखी ममिा करायसाठी 
कोणाजवळिी कािी न मार्ायिे कबलू केले. आहण खरीि त्या हदवसापासून अर्दी आदशज वार्णूक या 
मुलीिी हदसून यायला लार्ली. 

 
मािाजींच्या पे्रमाला कस्यािी परिीिी अपेक्षा नसे. भ्याबऱु्यावर त्याचं्या पे्रमािा वषाव सारखाि 

असायिा. एका हवशषे प्रसरं्ी त्यानंी आपण माणसापं्रमाणे पशु, पक्षी, कीटकाचं्यािी मािाि आिोि असे 
उद् र्ार काढले िोिे. 

 
मािाजी र्ृिस्थाश्रमािे जीवन जर््या. जनाि त्या कुटंुबकायाि र्ढले्या हदसि, आप्या 

नािलर्ाचं्या सुखदुःखाशी अर्दी एकरूप िा्यासारख्या वाटि. सासंाहरक किजव्यािील क्षुल्लकािली 
क्षुल्लक र्ोष्ट कशी करावी िे त्यानंी प्रत्येकाला हशकहवले. या सवज र्ोष्टींमुळे मािाजी ह्या जर् की नािलर् 
दोन्िीहवषयी संपूणज अनासक्ि आिेि िे फारि थोड्ानंा कळून येि असे. त्याचं्या अर्दी अंिरंर्ािील 
सारं्ात्यापंकैी योर्ीन-मा ह्या एक. पण त्याचं्यािी मनाि याहवषयी संदेि हनमाण िाला िोिा. त्यानंा 
वाटले–“रामकृष्ट्ण म्िणजे त्यार्ािी केवळ मूिी, आहण मािाजी मात्र संसाराि पुरत्या रु्रफटले्या; 
अिोरात्र त्यानंा हविार काय िो भाऊभावजया, भािेभाच्या यािंा.” यानंिर थोड्ाि हदवसािं त्या एकदा 
र्ंर्ाकाठी ध्यानस्थ बस्या असिा रामकृष्ट्ण त्यानंा दशजन देऊन हविारिे िाले–“र्ंरे्च्या पाण्यावरून िे 
काय वािाि िालले आिे पाहिलेस का?” योर्ीन-मा पाििािेि– एक नवजाि हशशूिे शव, रक्िाने 
माखलेले, नाळ अजून शाबिू आिे! पण इकडे िजारो लोकािें र्ंरे्च्या पहवत्र ओघािे पूजन िालूि आिे. 
परमिंसदेव योर्ीन-मानंा सारं्िािेि–“र्ंर्ा कशाने अशुद्ध िोऊ शकिे काय? त्याि दृष्टीने त्याचं्याकडे 
[अथाि मािाजींकडे] पािा. त्याचं्याहवषयी कधीिी मनाि शकंा आणू नकोस. यापासून [म्िणजे स्विः 
रामकृष्ट्णािूंन] त्या हनराळ्या नािीि यािे स्मरण ठेवीि जा.” 

 
माकूिा मुलर्ा वारला िेव्िा इिर कोणािी ससंारी माणसासारखाि मािाजींनी शोक केला. 

स्विःिे मलू अर्र कोणी नात्यािे रे्ले की माणसानंा हकिी यािना िोिाि यािा त्यानंी अनुभव घेिला. एका 
हशष्ट्याने हविारलेि–“आई, त्या मुलाच्या मृत्यूमुळे इिर सामान्य माणसाप्रमाणे िुम्िी का बरे शोक केला?” 
यावर मािाजी म्िणा्या–“मी संसारी माणसािे जीवन जर्त्ये आिे. िेव्िा जर्ािा जो वृक्ष आिे त्यािी फळे 
मला िाखायला िवीि. मी रडत्ये यािे कारण िेि. ठाकुर एकदा म्िणाले िोिे–‘मानवी शरीर धारण 
के्यावर प्रत्यक्ष भर्विंानंािी मनुष्ट्यासारखेि िंिोिंि वार्ाव े लार्िे–त्याचं्यासारखीि भर्विंानंािी 
ििानभकू लार्िे. व्याधी, दुःख, भय िे हवकार इिरासंारखेि त्यानंािी िोिाि. पंिमिाभिूाचं्या [भमूी, आप, 

अनल, वायू व आकाश िी पिंमिाभिेू; भौहिक िेवढे सवज कािी यािेंि बनलेले आिे.] सापळ्याि अडक्यावर स्वयं ब्रह्मदेखील 
हवलाप करिे.’” 

 
जयरामबाटीि मािाजींिे जीवन अहि कष्टािें असे. सर्ळ्या नािलर्ािंी जबाबदारी त्याचं्या 

हशरावर िोिीि. हशवाय जे हकत्येक हशष्ट्य त्याचं्या दशजनासाठी येि त्याचं्या सुखसोयींकडे त्या जािीने 
पािाि. कलकत्त्यास असिाना पुरुष हशष्ट्यानंा त्यािें दशजन ठराहवक वळेािि घडि असे. यामुळे 
हशष्ट्यर्णापैकी हकत्येक मुद्दाम त्या र्ावी असिाना दशजनास येऊन हकत्येक हदवस रािाि. र्ावािून 
भाजीपाला व मासळी आणवनू मािाजी त्याचं्यासाठी स्विः स्वयपंाक करीि, आहण आजारी पडेल त्यािी 
शुश्रूषािी त्याि करीि. कािी हशष्ट्यानंा न्यािारीबरोबर ििािी लारे्, त्यासाठी अर्दी पिाटेस लोकाचं्या 
दृष्टीस न पडिा त्या दूध घेऊन येि. अथाि बिुिेक जण त्यानंा मदि करायला एका पायावर ियार असि, 
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पण हकत्येक र्ोष्टी स्विः करणे मािाजी जास्ि पसंि करीि. िा क्रम त्याचं्या उत्तर आयुष्ट्याि, मलेहरया 
जडला असिािी असाि िालू िोिा. एका हशष्ट्याने या अहिकष्टाबंद्दल एकदा त्याचं्याजवळ र्ाऱ्िाण्यािा सूर 
काढला िेव्िा त्या म्िणा्या– “अरे बाबा, नेिमी कामाि असणे िारं्ले रे!” कािी वळे थाबंून त्या र्ंभीरपणे 
म्िणा्या–“हजविं आिे िोवर अशीि दुसऱ्यांिी सेवा माझ्या िािून घडो असा मलाि िुिा आशीवाद असू 
दे.” 

 
र्ृिकायाला त्या सकाळी साि वाजिा आरंभ करीि. दोन िास शाकभाज्यािंी ियारी करण्याि 

जाि. आणले्या हजनसावंर त्यािंी देखरेख असे. पूजेिे सवज साहित्य ियार करून स्विः पूजा करीि व 
प्रसाद वाटीि. हशष्ट्याचं्या जेवणावर त्यािें लक्ष असे. पोळ्यािें पीठ त्याि मळीि, हदव ेत्याि साफ करीि, 
आहण इिर हकत्येक बारीकसारीक कामे त्याि उरकीि. रात्री अकराच्या अर्ोदर त्या िोपि नसि. 
स्विःवरि काय िे नेिमी अवलंबून रािण्यािी त्यािंी नेिमीिी सवय–दुसऱ्यानंा भारभिू िोऊन बसण्यािी 
क्पनािी त्यानंा सिन िोि नसे. त्यािें बधूं िर बहिणीच्या शरीर-स्वास्र्थयािी पवा न करिा उलट त्यानंाि 
भारभिू िोऊन बसलेले. भक्ि व हशष्ट्य याचं्याकडून भेटीच्या रूपाने जे उत्पन्न येई िे िुटपुजें, पण त्यािूनि 
र्रीब श्रीमिं सर्ळ्याचं्या आवडीनावडी भार्हवण्यािा मािाजींिा आटोकाट प्रयत्न असे. एवढे खरे की, 
अन्नधान्य आदी म्िणा अर्र पैसाअडका म्िणा, िुटवडा पडला की पुष्ट्कळदा अर्दी अनपेहक्षिपणे 
त्याचं्यापुढे िजर िोि असे. 

 
स्वामी पे्रमानंद म्िणनू रामकृष्ट्णािें हशष्ट्य िोिे. िे बलूेड मठािील िरुण संन्याशांपुढे नेिमी 

मािाजींिा आदशज ठेवीि असि. िे एकदा म्िणाले–“हकिी िरी लोक मािाजींच्या फोटोिीिी पूजा करीि 
असिाि, पण कोणािीिी सेवा त्या स्विः घेि नािीि, अर्दी संहधवाि जडला असूनिी. उलट 
जयरामबाटीस येणाऱ्या प्रत्येकािी सेवा मात्र िालू! मर् िो ओळखीिा असो की नसो. ‘पुकुर’वरून पाणी 
त्याि आणिाि. दूध ककवा भाजीपाला िारं्ला हमळावा म्िणून मलैभर िालि जािील. पुष्ट्कळदा जेवणे 
उरक्यावर िाटे त्या स्विः घासिाि.” प्रस्िुि लेखकाने स्विःिा एक अनुभव स्वामी पे्रमानंदानंा 
साहंर्िला–“मी जेवायला बसलो असिा मािाजी माझ्याजवळ बसून िोत्या, भाज्या त्यानंी आप्या िािानंी 
के्या िोत्या.” िे ऐकून स्वामी पे्रमानंद र्हिवरून म्िणाले–“संसाराि रु्रफटून रािूनिी आदशज जीवन 
कसे जर्ाव ेयािा त्यानंी हकत्ताि घालून हदला आिे. एवढी हनरहनराळी कामे उरकीि असिािी त्या हकिी 
कमालीच्या हनर्मलप्ि रािू शकिाि पािा! आहण िरीिी त्या प्रत्यक्ष हवश्वजननीच्या प्रहिमूिीि आिेि िे 
हवसरून िालणार नािी.” 

 
जयरामबाटीबद्दल त्याचं्या मनाि हवलक्षण आत्मीयिा असे िे आपण पाहिलेि. एकदा त्या 

कलकत्त्याकडे हनघा्या असिा त्याचं्या मावशी “सारदे, लवकर परि ये बरे” असे सारं्ू लार््या िेव्िा 
डोळे भरून येऊन त्या म्िणा्या–“अलबि लवकर परित्ये.” िे विन जणू अधोरेहखि करण्यासाठीि की 
काय, जहमनीवर वारंवार डोके टेकीि संस्कृिमधले िे सुप्रहसद्ध विन त्या पटुपुटि राहि्या–“जननी 
जन्मभहूमि स्वर्ादहप र्रीयसी.” लग्नानंिर वास्िहवक त्यािें स्विःिे असे घर कामारपुकुराि. पण त्या 
भहूमष्ठ िा्या जयरामबाटीि, आहण वाढ्यािी हिथेि. प्रत्यक्ष इथले आकाशदेखील त्यानंा हप्रय, मर् 
इथली िळी, वृक्ष, भोविालिी मदैाने या सवांवर त्यािें अिोनाि पे्रम असे याि नवल नािी. या र्ावाच्या 
आकषजणाने कलकत्त्यासारखे राजधानीिे शिर सोडून त्या इथे येि. कलकत्त्याच्या त्याचं्या हनवासस्थानाि 
त्यानंा ज्या सुखसोयी उपलब्लध असि िशा त्याचं्या इथ्या घराि काय ककवा या र्ावाि काय मुळीि भेटि 
नसि. पण या र्ावािला हनवेधपणा व मोकळेपणा, आनंद आहण हनसर्जसाहन्नध्य यािंी जोड जर्ाि अन्यत्र 
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कोठेिी घडणारी नव्ििी. कलकत्ता सोडिाि त्यािंा सुटकेिा हनःश्वास पडे, कारण हिथे त्यानंा 
कपजऱ्याि्या पष्यासारखे वाटे. र्ावाि त्यानंा सर्ळे कािी स्विःच्या इच्िेनुरूप करिासवरिा येि असे, 
िर कलकत्त्यास त्यािें जेवण, किडणे-हफरणे, लोकाचं्या भेटीर्ाठी, सर्ळे कािी  घड्ाळाशी बाधंलेले. 
राजधानीि्या औपिाहरकपणाहवरुद्ध त्यािंी नेिमी िक्रार असे. एका हशष्ट्याला त्या एकदा म्िणा्या–
“कलकत्त्याि एक शब्लद बोलायिा िर िो पहि्याने स्विःशी मोजूनमापून मर् बोलायिा. नपेक्षा लोकानंा 
िो लार्ायिी धास्िी. जयरामबाटीस असली भानर्ड नािी. मनाि येईल िे मला र्ावकऱ्यानंा िडकफडक 
सारं्िा येिे, आहण िेिी त्यानंा वाटेल िे उलट मला सरळ सारं्ू शकिाि. एकमेकाबंद्दल दुजाभाव मनािि 
येि नािी. कलकत्त्यािी माणसे जरासे कोणी औपिाहरकपणापासून ढळले िर मनाला लावनू घेिाि.” 

 
परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर जयरामबाटीिे लोक लवकरि मािाजींना आप्यािीलि एक 

समजू लार्ले. पहि्याने कािीजण त्यानंा एक मूलबाळ नसलेली व भावावंर अवलंबून असलेली र्रीब 
हवधवा समजि. िे खरे. पण थोड्ाि हदवसािं ह्या लोकानंा जरासा धक्का  बसला, कारण आसपासिूनि 
नव्िे िर दूरदूरकडून लोक मािाजींच्या दशजनासाठी नाना िऱ्िाचं्या भेटी घेऊन उपस्स्थि िोऊ लार्ले. 
कािी र्ावकऱ्याचं्या मनाि िेवािी उत्पीन्न िाला. एक र्ावकरीण म्िणाली–“फारि भाग्यािी बाई िं! भक्ि 
काय, सेवक काय! आहण पैसे हन इिर भेटींिा पायाशंी पाऊस पडिोय! नुसत्या ब्राह्मणाच्या घराि 
जन्मा्या िर एवढे हमळिे. मर् आम्िी काय पाप केले? आम्िीिी ब्राह्मणि की!” कािी र्ावकऱ्यानंी 
हनरहनराळ्या सबबींवर मािाजींकडून पैसे उकळण्यािािी प्रयत्न करून पाहिला. 

 
बिुिेक र्ावकरी मात्र मािाजींकडे अत्यिं आदराने पािाि. बायको, मुले, नािवडंानंा घेऊन 

त्याचं्या दशजनाला येि आहण सवांना हमठाईिा प्रसाद हमळे. मािाजी र्ावािून फळे व भाजीपाला हवकि घेऊ 
लार््यामुळे त्यानंा थोडीफार आर्मथक मदििी िोि असे. धार्ममक उत्सवाचं्या वळेी र्ावकऱ्यानंा त्या भरपूर 
मेजवान्या देि. अहंबका [मूळ नाव ‘अंहबकािरण’, ‘अंहबकादास’, ककवा ‘अंहबकाप्रसाद’ असे कािी िरी असावे. सक्षेप करिाना नुसिे 
‘अंहबका’ एवढेि राहिले–भा.] नावािा अस्पृश्य जािीिा एक जुना रखवालदार िोिा, त्याला लिानपणी मािाजी 
भाई म्िणि असि. उत्तर आयुष्ट्याि िो त्यानंा एकदा म्िणाला–“लोक िुला देवी म्िणिाि. जर्न्मािािी 
म्िणिाि, आणखीिी पुष्ट्कळ मोठी नाव ेत्यानंी िुला हदली आिेि. पण मला त्या सर्ळ्यािंा अथजि कळि 
नािी.” मािाजींनी त्याला साहंर्िले–“मुळीि िुला कािी कळायिी र्रज नािी. िू एवढेि लक्षाि 
ठेवायिेस की िू मािा भाई अंहबका आहण मी मुिी बिीण सारदा.” 

 
जवळच्या एका र्ावाि कािी मुसलमान कुटंुबे रािाि असि. पूवीच्या जमान्याि रेशीम पैदा करणे 

िा त्यािंा धंदा, पण परदेशी रेशीम यायला लार््यावर त्या िढाओढीि त्यािंा धंदा बसला. त्यानंिर 
यािले हकत्येक मुसलमान िोर डाकू बनले व र्ावाने त्यािंी धास्िी घेिली. पुढे १९१५ साली दुष्ट्काळ 
पडला िोिा त्यावळेी याचं्यापैकी हकत्येक मुसलमान मािाजींिे नव ेघर बाधूंन िोि िोिे त्यावर काम करून 
आपले पोट भरू लार्ले. िे असे साव बनलेले पािून जयरामबाटीिले लोक म्िणू लार्ले–“मािाजींच्या 
अनुग्रिाने असले दाडंरे्श्वरदेखील देवभक्ि बनले.” या लोकानंा मािाजी अत्यंि दयाळूपणाने वार्वीि. 
एक हदवस त्यािं्या एकाने मािाजींपुढे कािी केळी ठेवली व म्िणाला– “आई िी मी ठाकुरासंाठी आणली 
िोिी, घ्याल का?” मािाजी लरे्ि म्िणा्या – “अलबि घेईन. ठाकुरासंाठी आणलीस िर मी घेणारि. 
आण िी इकडे.” मािाजींनी त्याला प्रसादाच्या रूपाने कािी परिफेड हदली. एक स्त्रीभक्ि हिथेि िोिी 
हिला या सर्ळ्यािें आियज वाटून िी म्िणाली–“सवांना मािीि आिे िो िोर आिे. त्यािी वस्िू ठाकूरानंा 
कशी काय वािाल?” िो माणूस हनघनू रे््यावर मािाजींनी त्या स्त्रीिी हनभजत्सजना करून म्िटले–“कोण 
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िारं्ला कोण वाईट मला नीट कळिे.” एकदा त्या म्िणा्या–“पुष्ट्कळ वळेा माणसे जात्याि वाईट विजन 
करिाि. त्यानंा िारं््याकडे वळहवणे फारि थोड्ानंा जमू शकिे.” 

 
याचं्यािलाि अमजाद नावािा आणखी एक लुटारू िोिा िो मािाजींच्या घरावर र्वडं्ािे काम 

करीि असे. एक हदवस मािाजींनी त्याला जेवायला बोलावनू आप्या राित्या घराच्या ओटीवर त्यािे पान 
माडंले. मुसलमानानंा हकत्येक बाबिीि सनािनी किदू अस्पृश्यांसारखेि वार्हविाि. अन्नपाण्याला त्यािंा 
धक्का लार््यास िे हवटाळािे समजिाि. मािाजींिी भािी नहलनी अमजादला जेवण दुरून 
टाक्यासारखे वाढायला लार्ली, िे पािून त्या म्िणा्या–एवढ्या हिरस्काराने वाढले जेवण िर िे 
कोणाला र्ोड लारे्ल का? आण िे, मीि त्याला नीट वाढत्ये.” त्यािे जेवण आटोप्यावर मािाजींनी 
स्विःि िी जार्ा साफ केली, त्यासरशी हनलनीने “आिे िुिी जाि रे्ली” असा ओरडा आरंभला. हिला 
र्प्प बसवीि मािाजी म्िणा्या–“शरद जसा मािा मुलर्ा, अर्दी िसाि अमजादिी मािा मुलर्ाि.” 
शरद िे प्रत्यक्ष रामकृष्ट्णािें हशष्ट्य, रामकृष्ट्ण हमशनिे सेके्रटरी, व शुद्ध साधुत्वािी हकत्येक अंर् सामावनू 
असलेले संन्यासी, िर अमजाद िोिा कुख्याि िाहरत्र्यािा एक माणूस. या प्रसंर्ी मािाजींनी “मी 
िारं््यािी जननी आिे आहण वाइटािीिी मी जननी आिे” िी स्विःिी उक्िी हकिी साथज िे प्रत्यक्षाि 
दाखवनू हदले. 

 
अमजादिी कथा पुरी करायिी िर–यानंिर हकत्येक वषांनी मािाजी िापाने अंथरुणाला हखळ्या 

िोत्या. दूरदूरिून भक्ि मंडळी त्याचं्या दशजनाला जयरामबाटीस येि िोिी. एक हदवस सकाळी मािाजींच्या 
सेवशुश्रूषेला िजर असले्या ब्रह्मिाऱ्याला एक काळरे््या रंर्ािा अस्स्थपजंर माणूस घराि हशरिाना 
हदसला. त्याच्या कपड्ाचं्या किध्या िाले्या िोत्या, िािाि काठी िोिी. मािाजींच्या खालीसमोर येिोय 
िो त्यािंी नजर त्याच्याकडे रे्ली व क्षीण आवाजाि त्यानंी हविारले–“कोण िे? मािा अमजाद का? ये, 
आि ये.” अमजाद आि आला व कािी वळे त्याचं्याशी बोलि बसला. दुपारी घरी जायला हनघाला िेव्िा 
त्याच्याि हनखहशखान्ि फरक िाला अस्यािे लोकानंा हदसून आले. त्यािे स्नान िाले िोिे, त्याला 
पोटभर जेवायला हमळाले िोिे आहण नवकेोरे कपडे त्याच्या अंर्ावर िोिे. मािाजींनी हदले्या हकिी िरी 
वस्िंूिे एक र्ाठोडे त्याने बरोबर िालहवले िोिे. इिके हदवस त्यािी उपासमार िाली िोिी. लवकरि 
त्यािी प्रकृिी िारं्ली सुधारली. आिा िो मािाजींिा भक्ि बनला आहण आसपासच्या मुलखाि कधी न 
हदसणारी फळे व इिर वस्िू त्याच्या मुखी पडू लार्ली. इिके सर्ळ िाले िरी त्याने लुटारूिा धंदा मात्र 
सोडला नािीि. एकदा िुरंुर्ािून सुट्यावर घरच्या वलेीवरिा एक भोपळा मािाजींसाठी िो घेऊन 
आला. त्यानंी हविारले–“कुठे िोिास इिके हदवस? मी हकिी िरी िुिी आठवण काढीि िोत्ये.” एक 
र्ाय िोर्यावरून आपण िुरंुर्ाि िोिो असे त्याने साहंर्िले. त्याच्या रु्न्िेर्ारीबद्दल मािाजी त्याला कािी 
बोल्या नािीि. उलट हकिी ममिेने म्िणा्या–“िू आला नािीस त्याने मला हकिी काळजी लार्नू 
राहिली िोिी.” अमजाद हकत्येक वळेा िुरंुर्ाि जाऊन आला िोिा. मािाजींच्या शवेटच्या आजाराि 
त्याचं्या कानी आले की दरोड्ाच्या आरोपाखाली िो अटकेि आिे. िेव्िा त्या म्िणा्या–“अमजादने जुनी 
खोड सोडली नव्ििी िे मी ओळखू असे.” 

 
जयरामबाटीपासून सुमारे िीन मलैावंर कोआलपाडा नावािे एक र्ाव आिे, त्यािा मािाजींच्या 

जीवनाशी बराि हनकटिा संबंध आला. कलकत्त्यािी र्ाडी र्ाठण्यािे रे्व े स्टेशन जे हवष्ट्णुपूर त्याच्या 
रस्त्यावर िे र्ाव आिे. येथे मािाजींिे एक भक्िमंडळ िोिे. त्यापंैकी हकत्येकानंी पुढे संन्यास घेिला. 
कालक्रमाने येथे एक आश्रम उभा राहिला. या स्थानाला मािाजी आपली ‘बैठकीिी जार्ा’ म्िणि, व 
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कलकत्त्यास जािायेिाना येथे त्या हवश्राम करीि. मािाजींिे कोठे कािी बाधंकाम हनघाले की येथील 
मंडळी त्यानंा मदि करीि, िसेि धार्ममक उत्सवाििी भार् घेि. भाजीपाला हमळवनू देणे, वस्िंूिी नेआण 
करणे, इत्यादी कामािं िी मडंळी मािाजींच्या हदमिीस असि, आहण मािाजींच्या मनाि भक्िमंडळींबद्दल 
हवलक्षण ओलावा असे. कोआलपाड्ाि मािाजींसाठी एक खोपटी बाधंण्याि आली. िीि त्या एकेकदा 
हकत्येक हदवस रािून जाि. इथे त्याचं्या दशजनासिी बरेि लोक येि असि. हिथ्या देवघरािील वदेीवर 
त्यानंी परमिंसदेवािंा व स्विःिा असे फोटो हनत्यपूजेसाठी स्थापन केले. आरंभ िे आश्रमवासी भारिीय 
स्वािंत्र्यसगं्रामाि खूपि रस घेि असिे, परंिु मािाजींनी त्यानंा आध्यास्त्मक मार्ाकडे वळवनू 
रामकृष्ट्णाचं्या उपदेशावर सवज लक्ष केहद्रि करण्यास प्रवृत्त केले. या हठकाणी मािाजींना दृष्टाविेी पुष्ट्कळ 
िाले. कालक्रमाने आसपासच्या खेड्ािंील लोकानंा फुकट औषधे देण्यासाठी कोआलपाडा येथे एक 
धमाथज दवाखाना उघडण्याि आला. एकदा आश्रमप्रमुखाने मािाजींना साहंर्िले की हकत्येक ऐपिदार 
लोक धमाथज दवाखान्यािा फायदा घेऊन फुकटाि औषधे पदराि पाडिाि. एवढे सारं्ून त्याने हविारले–
“र्हरबानंा वाटण्यासाठी हमळहवलेली औषधे अशा लोकानंा द्यावी की नािी?” त्यावर मािाजींिे उत्तर–
“इथे जो कोणी औषधासाठी येईल िो र्रीबि समजावा. या दवाखान्यािे दरवाजे सवांनाि उघडे ठेवाव.े” 

 
भर्वद् र्ीिेि ज्या अनासक्िीिी हशकवण आिे हिच्या मािाजी हजविं प्रहिमा िोत्या. िीिील 

योर्ािे, अथाि ईश्वराशी संपूणज िादात्म्यािे आप्या लिानमोठ्या प्रत्येक कृिीि त्या आिरण करीि 
असि. त्यािंा संक्प िा ईश्वरी संक्पाशी एकरूप िाला िोिा. सनं्याशासंाठी त्यार्ािा जो आदशज घालून 
हदलेला आिे त्यापासून र्ृिस्थाश्रमाि रािूनिी त्या कधी लेशमात्र ढळ्या नािीि. अहप्रय किजव्यानंा त्यानंी 
कधी पाठ दाखहवली नािी की हप्रय किजव्यानंा कधी आवजूजन जवळ केले नािी. सर्ळी कामे यथास्स्थि 
उरकीि असिा कधीिी त्यानंी ईश्वरािे हवस्मरण स्विःला िोऊ हदले नािी. त्यानंी िसे मनाि आणले 
असिे िर कलकत्त्याच्या सुखसोयींमध्ये वास करून भक्िमंडळी व हशष्ट्यर्णािें वदंनपूजन घेि उवजहरि 
सर्ळे आयुष्ट्य त्यानंा घालहविा आले असिे. त्याऐवजी त्यानंी पिकरले मलेहरयाग्रस्ि अशा एका 
खेड्ािले खडिर जीवन; आहण त्या जीवनािील प्रत्येक प्राप्ि किजव्य सदा आनंदी वृत्ती ठेवनू त्यानंी पार 
पाडले. उदे्दश एकि–जर्ापुढे एक आदशज जीवन उभे करून ठेवायिे. त्यानंा सिि घडि असलेला 
ईश्वरसंयोर् िाि त्याचं्या अिंरंर्ािील शािंिा, समिोलपणा, व हनत्य संिुष्टिा या सवांिा मूळ उर्म िोिा. 
त्यािें शरीर अर्र त्यािंी बाह्येंहद्रये अत्यंि प्रभावीपणाने आपापली काये िालवीि असिाना त्यािें हित्त मात्र 
िोकायंत्रािा काटा जसा उत्तरेकडे कायमिा वधेलेला राििो िसे केवळ ईश्वराकडेि लार्लेले असे. 
याहशवाय, जर्ािे आघाि त्याचं्यावर अहवरि िालू असिा, लोिाराच्या ऐरणीप्रमाणे त्या सदा अहविल 
असि. बाह्य जर्ािील घटनामुंळे त्यांच्या मनावर क्षुद्र लाटा उठ्या असिील, पण त्याचं्यामुळे मािाजींिी 
आत्मशािंी कधी ढळली नािी. ििूकडच्या नद्या सार्राला येऊन हमळिाि त्या प्रत्येक संर्मावर पाणी उंि 
सखल िोिे खरे पण सार्रर्भज जसा सवजदा स्स्थर र्ंभीर राििो, िशीि मािाजींिी अवस्था असे. 
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राधू 
 

माताजींिा आप्या कुटंुहबयाकंडून जो कािी िाप िाला त्यामंध्ये त्यािंी भािी राधू िी त्यािंी 
मूर्मिमंि िळणूक ठरली. राधू म्िणजे एक अजे्ञय कूट, एक िालिाबोलिा उत्पाि िोिा. मािाजींच्या 
आयुष्ट्याि, आहण ज्या कायासाठी मािाजींिा अविार िोिा त्या कायाििी राधूने अत्यंि मित्त्वािी पण 
दारुण क्लेशकारक अशी भहूमका पार पाडली. रामकृष्ट्णानंी एकदा म्िट्याप्रमाणे “जीवननाट्याि रंु्िारंु्ि 
वाढावी म्िणून खट्याळ, असंबद्ध, आहण बंडखोर पाते्रिी त्याि यावी लार्िाि,” त्यािलीि एक राधू. 

 
रामकृष्ट्णाचं्या हनवाणानंिर मािाजींच्या जीवनाि खराखुरा असा कािी िेिूि उरला नव्ििा, िे 

आपण पाहिलेि आिे. सारे जीवन त्यानंा बेिव, अथजिीन िोऊन रे्ले, देिािी साडंणूक बेिेत्तर वाटायला 
लार्ली. परंिु हकत्येक जे दृष्टाव े त्यानंा िाले त्यावंरून कािीएक हवशषे उदे्दश्य आपणाकडून साध्य 
व्िावयािे आिे, व त्यासाठी िा देि आप्याला िर्हवला पाहिजे अशी त्यािंी दृढ भावना िाली. 
जयरामबाटीि असिाना एक हदवस आप्या जीवनािा हनखालस हरिेपणा त्यानंा अहि उत्कटपणाने 
जाणवला आहण परमिंसदेवानंा त्यानंी “िे शरीर यापढेु बाळर्ण्याि िशील िे काय” अशीि हविारणा 
केली. अकस्माि एक लाल साडी नेसलेली दिाबारा वषांिी मुलर्ी आप्या समोरि इकडे हिकडे किडिे 
आिे असा त्यानंा आभास िाला. िेवढ्याि रामकृष्ट्ण प्रर्ट िोऊन त्या मुलीकडे बोट दाखवीि त्यानंा 
म्िणाले–“हििा आधार घेऊन जर्ा. आत्म्याच्या शोधास हनघालेले हकिीएक जीव िुमच्याकडे येणार 
आिेि.” क्षणाि सवज दृष्टावा अंिधान पावला. पुढे आपली भािी राधाराणी हिच्याि मािाजींना त्या मुलीिी 
ओळख पटली. िी राधाराणीि अशी एक बाळकट शृखंला ठरली की हजच्या योर्ाने मािाजींिे हनरंिर 
आकाशाि भराऱ्या मारू इस्च्िणारे, िसेि रू्ढ अंियामाि हविरू इस्च्िणारे हित्त या सापेक्ष जर्ाशी जखडून 
राहिले व िेणेकरून रामकृष्ट्ण अपुरे ठेवनू रे्ले िे कायज मािाजींच्या िािून िडीस जाऊ शकले. 

 
मािाजींिा सवाि धाकटा भाऊ अभय िा आपली अंत्येच्िा म्िणून आप्या र्रोदर स्त्रीिी काळजी 

मािाजींवर सोपवनू हनघनू रे्ला िोिा. सन १९०० च्या जानेवारी २६ रोजी सुरबाला प्रसूि िोऊन हिला 
मुलर्ी िाली. हििे राधाराणी असे नाव ठेवले. घराि हिला राधू अर्र राधी म्िणि. सुरबाला िी 
जवळजवळ वडेीि िोिी. मुलीसाठी एक दाई ठेवनू मािाजी कलकत्त्यास रे््या. एकदा संध्याकाळी जप 
करीि असिा, राधूिी भ्रहमष्ट आई हििी अर्दीि िेळसाडं करीि असून पोरीिा जीव धोक्याि आिे असा 
मािाजींना दृष्टावा िाला. अहिशय काळजीि पडून त्या जयरामबाटीस परि्या. हिथे त्यानंा एक हदवस 
सुरबाला घरािे अंर्ण पार करून इकडेि येि असलेली हदसली. पुरेपूर वडेाच्या लिरीि र्वसलेली, 
िािानंा लाल हनळे हन इिर रंर्ारंर्ािें दोरे रंु्डाळलेले, आहण काखेि धरले्या कािी र्ोधड्ा खाली 
लोंबिािेि, असे सुरबालेिे त्या वळेिे ध्यान. आहण हिच्या पाठीमारे् धुळीि रारं्त्येय राधाराणी नावािी 
मूर्मिमंि िेळसाडं! –इिर आयाचं्या मािृस्नेिावर भरपूर पोसून रु्टरु्टीि िाले्या घरािील बाकीच्या 
मुलाचं्या मानाने दीनवाणे कलेवर भासणारी राधाराणी धुळीिून रारं्त्येय, मध्येि कुरमुरे खात्येय, हन 
स्फंुदूनस्फंुदून रडत्येय, ह्या आईला र्ाठायला पाित्येय–असे कारुण्यािी अखेर र्ाठणारे दृश्य पािून 
मािाजींच्या अंर्ावर काटा उभा राहिला, बुडत्या माणसासारखा त्यािंा श्वास कोंडला. क्षणाि त्या स्विःशी 
म्िणून रे््या–“ह्या दीन हजवािी काळजी माझ्याहशवाय कोण घेईल? हििे वडील रे्ले हन िी आई िर 
वडेी!” धावि जाऊन त्यानंी मुलीला उिलले व हृदयाशी धरले. लरे्ि रामकृष्ट्ण प्रकट िोऊन म्िणाले–
“पूवी पाहिलीि िी मुलर्ी िीि. िीि िुमिा आधार समजा. योर्माया आिे िी.” त्या क्षणापासून मािाजींिे 
जीवन राधूच्या जीवनापाशी हनरवस्च्िन्नपणे रंु्िून रे्ले. दोघी अहवभाज्य िोत्या म्िटले िरी िालेल. 
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मािाजी स्विः हिला भरवीि, खेळवीि, हिला जवळ घेऊनि िोपि. बािेरच्या लाकानंा वाटे त्यािें 
हिच्यावरिे पे्रम म्िणजे कािी िरी अिीि आिे. एक हदवस एक हशष्ट्य त्यानंा म्िणालािी–“आई, िुम्िालंा 
राधूिे इिके कसे वडे? संसारािि िुम्िी भयंकर रु्रफटून रे््यासारख्या हदसिा. हकिी भक्ि येिाि, पण 
िुमिे लक्षि नसिे त्याचं्याकडे. असली आसक्िी िुम्िालंा बरी का?” यापूवी असेि र्ाऱ्िाणे कानावंर 
आलेले िोिे व आप्या नेिमीच्या नम्रपणाने त्या म्िणा्यािी िोत्या–“मी पड्ये बाईमाणसू, 
स्त्रीस्वभावाप्रमाणेि मी वार्त्ये.” पण या खेपेस त्या जरा आवशेानेि म्िणा्या–“माझ्यासारखी आणखी 
कोणी आढळेल का रे बाळा िुला? पािा बरे शोधून! एक र्ोष्ट सारूं्न ठेवत्ये िुला. हिरंिन सत्यािेि जे 
सिि कििन करीि असिाि, त्याचं्या हित्ताि कािी एक हवलक्षण सूष्मिा िाहण शुहििा हनष्ट्पन्न िालेली 
असिे. अशा प्रकारच्या हित्ताने कशािीिी एकदा पकड घेिली की त्याला िे अर्दी हिवटपणे घट्ट पकडून 
ठेविे. लोकानंा मात्र िी आसक्िी  वाटिे. एखाद्या इमारिीवर वीज कोसळिाना हििा िकिकाट लाकडी 
समानावर हदसणार नािी, फक्ि िावदानावंर हदसिो.” आणखी एका प्रसंर्ी त्या म्िणा्या–“लोकानंा 
वाटिे मी राधूबद्दल फार कििा करत्ये, आहण आत्यंहिक पे्रमाने मी हिच्याशी जणू बाधूंनि रे््ये आिे. पण 
त्यानंा िे मािीि नािी की िे मायेिे बधंन नसिे िर ठाकुराचं्या हनयाणानंिर मािे शरीरि हटकून राििे ना. 
त्यानंीि िे शरीर हजविं ठेवले आिे, आहण िे त्याचं्याि कायाकहरिा–राधूच्या हनहमत्ताने. हिच्यावरून मािे 
हित्त उडाले की लरे्ि िे शरीर मी साडूंन टाकीन.” आणखी एका प्रसंर्ी त्या म्िणा्या–“राधूवरिी मािी 
ममिा िी एक प्रकारिी आसक्िी िर खरीि. पण इच्िेच्या एका फटकाऱ्याने मला िी िोडून टाकिा येईल. 
मी िसे करीि नािी िे केवळ कारुण्यामुळे. मायेिे बंधन मला कुठले?” मािाजी इिलोकी रािण्यािे व 
संसारािली दैंनहदन कामे पुन्िा िािी घेण्यािे कारणि मुळी राधूवरून त्यानंा िाले्या दृष्टाव्याि िोिे. त्या 
दृष्टाव्यामुंळेि जीवनाि त्या कािी रस घ्यायला लार््या िोत्या. 

 
अशाि स्वरूपाच्या घटना रामकृष्ट्णाचं्यािी जीवनाि आढळिाि. समाधीच्या अत्युच्च अवस्थेिून 

आपले हित्त खालच्या स्िरावर परिून याव ेयासाठी िे पुष्ट्कळ वळेा कािी ना कािी वासना बळेि हनमाण 
करून त्या स्विःवर लादून ठेवीि असि. “रु्डरु्डी ओढायिी आिे िा!ं” अर्र “अमकीिमकी हमठाई 
खायिी आिे मला” असे म्िणून ठेविी! जर्दंबेिी आळवणी करीि की “ब्रह्मकििनाि असिाना मािी शुद्ध 
घालव ूनकोस!” भौहिक स्िरावर हित्त रंु्िवनू ठेवले नािी िर इिलोकीिे आपले कायज िडीस िरी कसे 
जाव ेअसा स्विःि स्विःला प्रश्न टाकीि. 

 
लिान असिाना राधाराणीमध्ये थोडासा र्ोडवा िरी िोिा. सालसपणािी हिच्याि िेव्िा असे, 

त्यामुळे कुणािेिी मन िी सिज ओढून घेई. भहवष्ट्यािी हफकीर हिला नव्ििीि, पैशाबद्दल िर िी उदासीन 
असे. मािाजींवर पे्रम िोिे म्िणून मोठ्या मायेने िी त्यानंा ‘आई’ म्िणे. खऱ्या आईपासून िी दूरदूरि असे, 
हिला ‘टकली आई’ म्िणे, कारण जुन्या पद्धिीनुसार हििे वपन िाले िोिे. वडेाि सुरबालेच्या 
मािृस्नेिािेिी स्वरूप हवकृि िाले िोिे. त्यािा मुख्य भार् वाकडा मत्सर. मािाजींनी राधू साडून इिर 
कोणालािी कािी हदलेले हिला खपि नसे, लरे्ि हिच्या मनाि िीव्र मत्सर उभा रािी. मािाजींनी प्रत्येक 
िीजवस्ि फक्ि राधूलाि द्यायिी असा हििा िेका. घडीघडीला हिने म्िणावे–“पािा पुन्िा दान करायला 
हनघा्या. मर् राधूिे व्िायिे कसे?” कधी िी मुलीलाि म्िणे–“वन्सेबाई परक्यानंा िेवढ्या उदार. 
िुझ्यासाठी कािीि नािी ठेवीि. मर् िू त्याचं्यापाशी राििेस िरी कशाला? िल माझ्या घरी.” राधू 
अस्या बोलण्यावरून हिडे, आईला बोले, हिच्याजवळिी जायिे टाळी. मािाजी िी मारे्ल िे हिला देि. 
याप्रमाणे राधूिे हदवस सुखाि जाि िोिे. 

 



 अनुक्रमणिका 

पण राधू मोठी व्िायला लार्ली िसिशी हिच्या शरीराि व मनाििी हवकृिी हदसायला लार्ली. 
शरीराने िी कपडरोर्ी (Valetudinarian) आहण डोक्याने हनबुजद्ध (moron) हनघाली, आहण िऱ्िेवाईक, 
हिरसट व िटवादी बनली. मािाजींिी िर िी िरघडी अवज्ञा करी, त्यानंा हशव्याशाप देई, त्याचं्याशी अशी 
वारे् की िसले इिर कोणीिी सिन केले नसिे. 

 
राधू बारा वषांिी िोि आली िेव्िा मन्मथ िािजी (वय १५ वष)े याशी हििे लग्न िाले. वर 

जवळच्याि एका खेड्ािला, घरिा खाऊन हपऊन सुखी. परंिु हनघाला मात्र अर्दी कुिकामी. स्वामी 
सारदानंदानंी या लग्नासाठी पाण्यासारखा पैसा खिज केला आहण समारंभाि कािी उणे पडू हदले नािी. 
राधूला सोन्यािादंीच्या दाहर्न्यानंी नखहशखान्ि मढवनू काढली. नवरदेवाकडील वऱ्िाडी व 
जयरामबाटीिले लोक या सवांना िमिमीि मेजवानी िडली. 

 
राधूला सासरी रािायला नको िोिे म्िणून मन्मथि बिुिेक मािाजींकडे रािाि असे. राधू आिा 

मोठी िाली, कािी काळानंिर र्रोदर राहिली, िरी मािाजींशी हििे वार्णे जरादेखील सुधारले नािी. 
एकदा त्या एका हशष्ट्याला म्िणा्या “लिानपणी िी कािी िरी बरी िोिी. आिा लग्न िाले हन 
हनरहनराळ्या रोर्ानंी हिला पिाडले. भय वाटिे मला की वडे्ा आईिी िी मुलर्ी स्विःि वडेी िर नािी 
ना िोणार? एका वडेीिे िर मी संर्ोपन नािी ना करीि?” मािाजींना कष्ट हन यािना देण्यािी एकिी संधी 
राधू व्यथज दवडीि नसे. एकदा दत्तक घ्यायला हनघाले्या एका बाईला मािाजी म्िणा्या–“असले कािी 
एक करू नकोस. प्रत्येकाबद्दल आपले किजव्य पार पाड पण एका परमेश्वराखेरीज कोणावरिी पे्रम करू 
नकोस. माणसावर पे्रम करायला लार्लीस िर िुझ्या यािनानंा अंि रािणार नािी. मािीि र्ोष्ट घे. 
राधूमुळे मला हकिी भोर्ाव ेलार्िे आिे!” एकदा मन्मथ बािेर रे्ला िोिा आहण राधूला त्यािी उत्कंठा 
लार्ली िोिी. िे पािून मािाजी समोरच्या कोणाला िरी म्िणा्या–“ठाकुरािंी लीला अर्ाध खरी! माझ्या 
आईिे एवढे उच्च कूळ, आहण आिा त्याि कुळािली माझ्या भोविालिी िी माणसे पािून घ्यावी! िी राधी 
िर पुरिीि पार्ल–ओटीवर कठड्ाला धरून नवऱ्याच्या वाटेवर डोळे लावनू पािा कशी उभी आिे! 
पलीकड्या घरी र्ाणे िालले आिे त्यािीि डर वाटत्येय हिला, नवरा हिथे हशरेल म्िणून! अिोरात्र लक्ष 
त्याच्याकडे. काय अजब पे्रम! मला नव्ििे वाटले एवढी िी पे्रमाि रु्रफटेल म्िणून.” 

 
सन १९११ िे १९१७ या काळाि राधूमध्ये मज्जािंिूच्या क्षीणिेिी सवज लक्षणे प्रादुभूजि िाली. 

(Hysteria) उन्मादािेिी िटके हिला येऊ लार्ले. थोडािी आवाज हिला सिन िोईना. िा काळ 
मािाजींना फार काळजीिा रे्ला. र्रोदर राहि्यावर राधूला शिरािी र्डबड असह्य िा्यामुळे हिला 
जयरामबाटीस न्यायिे ठरले. हशष्ट्य बरदा यानंा मािाजी म्िणा्या–“मी खवळलेला एक समुद्रि घेऊन 
हनघा्ये आिे. आिा यापुढे िुम्िा मुलावंरि मािी हभस्ि.” िी मंडळी रे्वनेे हवष्ट्णुपुरास पोिली. हिथ्या 
एका ज्योहिषाने राधूिी प्रसूिी सरळ िोणार नािी असे भहवष्ट्य साहंर्िले. मािाजी व बरोबरिी मंडळी सिा 
बैलर्ाड्ा करून हनघाली िी मध्ये वाटिे जेवणासाठी थाबंली. भािािे भाडें उिरिाना िे आिाऱ्याच्या 
िािून सुटले व सर्ळा भाि जहमनीवर साडंला. ह्या अविटािे मािाजींखेरीज सवांना वाईट वाटले. पनु्िा 
भाि करायिा िर उशीर िोणार म्िणून वरवरिा भाि मािाजींनी रामकृष्ट्णांच्या नैवदे्यासाठी काढून घेिला. 
मर् िाि धुवनू रामकृष्ट्णािंी िसबीर पेटीिून बािेर काढली. भाि आहण थोड्ा भाज्या एका पानावर वाढून 
नैवदे्य दाखहवला व िाि जोडून त्या म्िणा्या–“आज िुम्िी िे असे घडवनू आणले. आमिा नाइलाज 
िालाय. आिा उन्ि उन्ि आिेि िोवर जेवनू घ्या.” बरोबरिी माणसे सर्ळा प्रकार पािािि िोिी. 
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सर्ळीजणे मोठ्याने िसली. मािाजी त्यानंा एवढेि म्िणा्या–“येईल प्रसंर् िो हनभावनू न्यावा लार्िो. 
आिा बसा हन राह्यलय िे जेवनू घ्या.” 

 
मंडळी कोआलपाडा येथे रात्री ११ ला पोिली. िेथे एक दोन हदवस रािून मर् जयरामबाटीस जाव े

असा बेि िोिा. दोन रात्री राधूला िोप िारं्ली लार्ली आहण या हनवािं र्ावाि रािण्यािे हिच्या मनाने 
घेिले. परंिु लवकरि हििा हवकार वाढला आहण मनाि येईल िे िे मार्ि सुटली. हवष्ट्णुपुरािून 
हिच्यासाठी बफज  मार्वावा लार्ला. दैवी उपायासंि अनेक उपिार हिच्यावर िाले. राधूसंबधंी आपली 
सर्ळी किजव्ये मािाजी बजावीि िोत्या पण भाव मात्र त्यािंा अर्दी हनर्मलस्प्ििेिा. राधूच्या प्रसूिीसाठी 
कोणा हवशषे िज्ञाला आणाव े असे कोणी सुिहवले त्यावर मािाजी म्िणा्या–“को्िी कुत्री जंर्लाि 
राििाि त्यानंा काय हपले िोि नािीि?” सन १९१९ मध्य राधूिी सुखाने प्रसुिी िोऊन हिला मुलर्ा 
िाला. वनाि जन्मला म्िणून त्यािे नाव वनहविारी ठेवले. घराि त्याला वनू म्िणि. 

 
कािी हदवसानंंिर राधू, हििा मुलर्ा व इिर कािीजणानंा घेऊन मािाजी जयरामबाटीस आ्या. 

राधू फार अशक्िर िाली िोिी, हिला उभेिी रािवि नसे, फरफटाव े लारे्. हकत्येकदा हिला बळेि 
िोपवाविेी लारे्. हििा हवहक्षप्िपणा कळसाला पोिला. एका हशष्ट्याच्या दैनंहदनीि्या पुढील उिाऱ्यावरून 
राधूच्या कारणाने मािाजी कस्या हदव्यािून रे््या यािी क्पना करिा येईल. 

 
“राधूिा मुलर्ा सिा महिन्यािंा िाला िरी हिला अशक्िपणामुळे धड उभेिी राििा येि नव्ििे, 

खुरडिि इकडे हिकडे करी. िशाि हिला अफूिे व्यसन जडले. मािाजींिी प्रकृिीिी अलीकडे बरी 
नव्ििी, मधूनमधून त्यानंा िाप येि िोिा. राधूिे अफूिे व्यसन घालवायिा त्यानंी प्रयत्न केला पण व्यथज. 
एक हदवस सकाळी मािाजी भाजी हिरीि असिा राधू अफूसाठी हिथे फरफटि आली. हिच्या मनािले 
ओळखून मािाजी म्िणा्या–“राधी, आिा िे पुरे िाले. उभी रािायला लार् बघू. िुिी काळजी मी हकिी 
हदवस करायिी? िुझ्याखािर मी पूजा-अिा टाकली. इिर कामेिी सोडली. आिा िा असला िुिा खिज 
हकिी हदवस मी िालवायिा?” ह्या कडवट शब्लदािंा राधूला एकदम रार् येऊन हिने टोपलीिले एक मोठे 
वारें् उिलले हन िाडकन मािाजींच्या पाठीि मारले. वदेनेने मािाजींिी पाठ वाकडी िाली. पण िाि 
जोडून परमिंसदेवाचं्या िसहबरीपढेु त्या म्िणा्या–“ठाकुर, हिच्या अपराधािी हिला क्षमा करा. हनबुजद्ध 
आिे.’ आपलीि पायधूळ घेऊन त्यानंी िी राधूच्या कपाळी लावली [वडीलधाऱ्या माणसानंा नमस्कार करायिा िेव्िा 
त्याचं्या पायावर डोके ठेवायिे, हनदान त्याचं्या पायानंा िाि लावनू िोि िाि आप्या कपाळाला लावायिा. याला ‘पायधूळ घेणे’ म्िणिाि. किदु 
हरवाजानुसार कोणाकडून वडीलधाऱ्यािंा अपमान िाला अर्र आर्ळीक घडली िर प्रायहित्त-रूप त्या वडीलधाऱ्याच्या त्याने पाया पडायिे 
असेि.] व म्िणा्या–“राधी, ठाकुरानंी मला कधी एका शब्लदाने दुखवले नािी, हन िू मला अशी िळिेस! 
मािे स्थान कोणिे िुला कळायिे नािी. िुमच्यामध्ये मी राित्ये म्िणून िुम्िी लोक मला मोजीिि नािी.’ 
राधू रडायला लार्ली. मािाजी पढेु म्िणा्या–“राधी, मी जर िुझ्यावर रार्ाव्ये िर हिन्िी लोकािं [अथाि 

पृर्थवी, स्वर्ज व या दोिोंमधला लोक.] िुला थारा देऊ शकणारा कोणी नािी.’ पुन्िा त्या रामकृष्ट्णानंा म्िणा्या–
‘ठाकुर, हिच्यावर रार्ाव ूनका.’ 

 
“कािी हदवसापूंवी बंर्ळूरिा एक भक्ि कोआलपाड्ास मािाजींपाशी येऊन राहिला िोिा. त्याने 

राधूच्या खिासाठी कािी पसेै हदले, आहण जायला हनघाला िेव्िा म्िणाला–“मािाजी, पैशािी नड िाली 
िर मारे् पढेु न पाििा मला कळवीि जाव.े’ जयरामबाटीस खिज फारि वाढला. स्वामी सारदानंदानंी 
त्यानंा पत्राने कळहवले की, पैसे इकडून हिकडून र्ोळा करून पाठवायिे अस्यामुळे माहसक खिासाठी 
नेमाने पाठहवणे कठीण आिे. यानंिर मािाजींनी एका हशष्ट्याला म्िटले–‘शरदपाशी मला पाठहवण्याइिके 
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पैसे नसणार म्िणूनि त्याने असे हलहिले. परवा बंर्ळूरच्या त्या र्ृिस्थाने पसेै पाठवायिे विन हदले आिे 
खरे पण मी त्याला िसे कसे हलिू? दुसऱ्याजवळ पैसे मार्ू नकोस िा ठाकुरािंा शवेटिा आदेश मला, िोि 
मला पाळायला नको का?’ राधूला त्या म्िणा्या–‘पािा राधू, िुझ्यामुळे मािे सर्ळे कािी सुटि िालले. 
ठाकुरानंी मला साहंर्िले िोिे, कुणापुढेिी पैशासाठी िाि पुढे करू नकोस म्िणनू. साध्या अन्नवस्त्रािी 
ददाि पडायिी नािी असे त्यािें आश्वासन आिे मला. कोणािीकडे एक पैसा मी माहर्िला िर मािे 
मस्िक मी त्याला हवक्यासारखे िोईल असे मात्र त्यानंी मला बजावनू ठेवले आिे.” 

 
मरणाच्या हकिी िरी वष ेअर्ोदर मािाजींनी सारं्ून ठेवले िोिे की, राधूकडून आपण आपले मन 

काढून घेिले की इिलोकिी कोणिीिी र्ोष्ट आप्याला इथे रोखून ठेव ूशकणार नािी. यावरून असेि 
वाटायला लार्िे की, त्यानंी स्विःवर लादून घेिलेले म्िणा अर्र परमेश्वराने त्याचं्यावर लादलेले म्िणा, 
पण राधूिे बधंन आिा िुटायला आले. मरणापूवी िब्लबल साि वष े अर्ोदर त्या एकदा म्िणा्या िोत्या 
की–“राधूकडे माझ्या मनािा कल अहजबाि राहिला नािी. हिच्या दुखण्यािा मला कंटाळा येऊन रे्ला. 
हिच्याकहरिाि मला मािे मन वरच्या वािावरणािून खाली आणाव ेलार्िे. ठाकुरानंा मी सार्त्ये–‘मािे 
हित्त राधूमध्ये थोडे मला रंु्िवनू ठेव ूद्याव,े निून हिच्याकडे कोण पािील?’ असली खराब िब्लयेि कधी कुठे 
पाहिली नव्ििी. आपला आजार घालहवण्याइिके िप पूवजजन्मी हिने केले नसाव.े” राधूला हिच्या हवहक्षप्ि 
वार्ण्यािे बजावीि त्या एकदा म्िणा्या–“िुला वाढहवले एका कसहिणीने, पण विजन मात्र िुिे एखाद्या 
को्िीसारखे. एवढ्या काळजीने मी वाढहवली िुला पण एक रु्ण मािा िुझ्याि उिरला नािी, आईिेि 
िेवढे सर्ळे िू उिललेस.” यावर राधूने रार्ावनू िोंडावर पदर ओढला आहण मािाजींकडे पाठ हफरहवली. 
त्यावर मािाजी िसून म्िणा्या–“माझ्यावािून िालि िर नािी, िरी मी डोळ्यािं खुपत्ये िोय?” 

 
राधूकडून मािाजींिा दारुण िळ पायरी पायरीने वाढिि रे्ला. एकदा हवष्ट्णुपुरािून बैलर्ाडीने 

घराकडे येि असिा मध्येि राधू मािाजींना र्ाडीिून लाथाडूनि बािेर घालवायला लार्ली! िोंडाने 
ओरडत्ये–“नीघ इथून, िालिी िो! नीघ र्ाडीबािेर!” त्या र्ाडीि शक्य िेवढे मारे् सरकून मािाजी 
म्िणा्या–“हनघून रे््ये िर िुझ्याकरवी िे मािे िप िालले आिे त्याला खंड पडेल ना!” राधूने हफरून 
त्यानंा लाथ मारली पण घाईघाईने “काय करत्येस राधी, काय करत्येस” असे म्िणि त्यानंी आपले 
िरणरज हिच्या कपाळी लावले. 

 
एक हदवस मात्र त्यानंा अर्दी हनराशसे वाटले. एका हशष्ट्याला त्या म्िणा्या–“जन्मापासून 

एकदेखील पाप मी के्यािे आठवि नािी मला. पाि वषांिी िोत्ये िेव्िाि ठाकुरानंा मी स्पशज केला. 
त्यावळेी नसेल ओळखले मी त्यानंा, पण त्यानंीिी मला स्पशज केला िे िर खरे ना? मर् मला एवढे िे दुःख 
कशापायी? त्याचं्या स्पशाने एवढी सर्ळी माणसे मायेपासून मुक्ि िाली आहण माझ्याि भोविी एवढी 
रंु्िवण का असावी? अिोरात्र मािे हित्त वरवर जायला बघिे पण लोकावंरील करुणेमुळे मी िे परि खाली 
आणत्ये. िरी मलाि या यािनािंा भोर्!” िो हशष्ट्य यावर म्िणाला–“लोक लारे्ल िे करीनाि! आमिे 
मात्र अपराध पोटाि घाला.” मािाजी उत्तर्या–“म्िणिोस िे खरे बाळ. क्षमेसारखा मोठा रु्ण दुसरा 
नािी. रक्िामासािे िे शरीर.’ एखादे वळेी रार्ाने मी कािी बािी बोलून जात्ये.” राधूच्या वार्ण्यािा 
जसजसा किर व्िायला लार्ला िसिशा मािाजी हिच्याहवषयी उदासीन िोि रे््या. आिापयंि सवांच्या 
नजरेि भरणारी ममिा लोपून हििी जार्ा बेहफहकरीने घेिली. 
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राधूिा मुलर्ा वनहविारी ऊफज  वनू यािा उल्लेाख पूवी आला आिे. रामायणाि मािा कौस्या प्रभ ु
रामिंद्राला िोपेिून जारे् करण्यासाठी जी भपूाळी म्िणिे िीि वनूसाठी मािाजी रु्णरु्णि– 

 
उठ लालजी, भोर भयो, सुर-नर-मुहन-हििकारी। 
स्नान करो, दान देिु र्ो-र्ज-कनक-सुपारी॥ 

 
(पिाट िाली, ऊठ रे माझ्या राजा; अरे िू देवािंा हन माणसािंा हन मुहनजनािंा के्षमकर ना? स्नान 

करून र्ो-दाने, र्ज-दाने, धन-दाने करून वर पानसुपारी पण दे.) 
 
मािाजींच्या पे्रमािला वनू यािा योग्य िो अंश त्याला हमळि िोिा िे ओघानेि आले. आप्या 

मुलािी जोपासना करणेदेखील राधूला अशक्यप्राय िोिे. त्या मुलािी काळजी मािाजींनी आप्या एका 
हशष्ट्येवर सोपहवली. डॉक्टरानंी स्वच्ि सारं्ून टाकले िोिे, मुलाला त्याच्या आईपासून दूर ठेवले नािी िर 
आपण उपिारि करणार नािी. मािाजीिी एकदा म्िणा्या–“देवाने हिला मूल हदले कशाला? स्विःिीि 
िर हिला काळजी घेिा येि नािी.” 

 
राधूिा वृत्तान्ि संपहवण्यापूवी आणखी एक घटना सारं्ावीशी आिे. प्रसंर् मािाजींच्या जीवनावर 

पडदा पडण्याच्या िीन महिने आधीिा. कलकत्त्यास उद् बोधनमध्ये संध्याकाळिी आरिी सपंली, व वनूला 
भरहवण्यासाठी दाईला बोलावणे रे्ले. वास्िहवक बाळािी भकेुिी वळे िाली नव्ििी, दाई येईपयंि अवधी 
िोिा. पण िो रडि िोिा म्िणून त्यािे खाणे स्विःि उरकण्यािी राधूला िुक्की आली. मािाजींनी हिला िसे 
करू नको म्िणून साहंर्िले. िाले. राधूिे माथे भडकले. िाळिंत्र सोडून हिने मािाजींना हशव्या द्यायला 
सुरुवाि केली; व शवेटी म्िणाली–“आर् लावत्ये मी िुझ्या िोंडाला [हििेवर पे्रि ठेव्यावर अग्नी द्यायिा िो प्रथम 

मुखाला देिाि, या प्रथेशी वरील उद् र्ारािंा सबंंध. अथाि ‘िू मर’ अशी मािाजींना राधूिी शापवाणी!]! मरि का नािीस!” आिा मात्र 
मािाजींच्या सिनशीलिेिी अखेर िाली. त्या रार्ाने म्िणा्या–“िो र् िो–! मी रे््यावर िुिे काय िोिे 
िे पािशीलि मर्! काय दशा िोणार आिे िुिी! सारं्वि नािी हकिी लाथा खाशील, हकिी केरसुण्या 
पाठीि बसिील िुझ्या! आज िा वषािा पहिला हदवस. मला मनापासून वाटिे िू माझ्याअर्ोदर मरावीस. 
[वषाच्या पहि्या हदवशी जो जे वाचं्िील िे त्यास हमळिे असा समज आिे.] मर् िुझ्यामार्नू हनकिि मरेन मी.” या हवलक्षण 
उद् र्ारावंरून मािाजींना राधूच्या क्याणािी केवढी आि िोिी िे लक्षाि येिे. [मािाजींच्या हनयाणानंिर नऊ 
महिन्याचं्या आि राधूच्या नवऱ्याने दुसरे लग्न केले व पहिसरं्माला पारखी िोऊन राधू जयरामबाटीस परि आली. नंिर मन्मथिी आर्मथक 
पहरस्स्थिी हबघडली. स्वामी सारदानंदानंी राधूसाठी वषासन नेमून हदले िोिे त्याििी भार्ीदारी ठेवनू मन्मथ हिच्या वसुलीसाठी जयरामबाटीस 
यायिा, आहण राधूला त्यािी हरकाम्या िािाने बोळवण करिा यायिी नािी.] राधूने मात्र हशवीर्ाळ िालूि ठेवली. जवळच्या 
कोणाला मािाजींनी आप्याला वारा घालायला साहंर्िले, कारण राधूच्या िळवादाने त्याचं्या अंर्ािी 
लािी िाली िोिी. 

 
मािाजींिे जीवन राधूने एखाद्या कृष्ट्णमेघासारखे सावटले िे जवळजवळ आप्या जन्मापासून. ह्या 

मेघािून अनेकदा त्याचं्यावर पाऊस आहण हवजािंा मारा िाला परंिु िे सवज न जुमानिा मािाजींिा मूळ 
स्वभाव सूयजसदृश िेजाने िळपिि राहिला. 

 
मािाजींच्या मार्ाि राधूिा जो िेद पडला त्याने मुख्यिः दोन उहद्दषे्ट साध्य िाली. पहिले िे की 

त्यािंी राधूवरिी दशजनी ममिािी त्यानंीि बदु्धया स्विःवर लादून घेिलेली, ककबिुना दैवाने त्याचं्यावर 
लादलेली एक उपाधी िोिी. िी लादण्यािा उदे्दश रामकृष्ट्णािें जीवनकायज यथास्स्थि उरकले जाव.े 
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मािाजींच्या अंियामी ज्या कािी सासंाहरक कामना कधी काळी हवद्यमान असिील त्या सवज त्याचं्या 
आध्यास्त्मक अनुभवाचं्या योर्ाने समूळ लोप पाव्या िोत्या. परंिु पुणजिया हनष्ट्काम िाले्या हजवाला 
देिाकरवी कायज करून घेिा येि नािी. हनर्मवक्प समाधीिा अनुभव घेि्यावर शरीर िे देठापासून 
िुटले्या पानासारखे सिजासिजी र्ळून पडिे. अध्यात्मािा प्रिार िे मािाजींिे जे जीवनकायज त्यािी 
सारं्िा िोण्यास अर्ोदर त्या इथे इिलोकी शरीररूपाने वावरणे अवश्य िोिे, व त्यासाठी जीवनाि त्यानंा 
एखादा िरी ससंारिेिू िवा िोिा. िसा िेिू राधूच्या रूपाने उपलब्लध िाला. दुसरे उहद्दष्ट असे की राधू व 
इिर नािेवाइकाबंरोबरच्या आप्या वार्णुकीने, र्ृिस्थाश्रम्यानंी स्विःिी सासंाहरक किजव्ये कशी पार 
पाडायिी असिाि यािा त्यानंी प्रत्यक्ष धडा घालून हदला. वस्िुिः त्यािी आदशज संसारत्यार्ीि िोत्या, 
परंिु रामकृष्ट्णापं्रमाणे त्यानंी संसारािा हवहधपूवजक त्यार् केलेला नव्ििा. राधूवरच्या दशजनी ममिेच्या योर्ाने 
वरच्या वािावरणाि भरारू पािाणारे त्यािें हित्त जर्ाशी हखळून राहिले. एकदाि नव्िे पुष्ट्कळदा त्या 
म्िणा्या िोत्या की, “राधूवरच्या ममिेमुळेि मािे शरीर ठाकुराचं्या कायासाठी शाबूि राहिले आिे.” 
भक्िमंडळी आपाप्या अडीअडिणी व आपत्तीहवपत्ती त्याचं्यापुढे सोडवणकुीसाठी माडंीि, अिोरात्र त्यािंी 
र्ाऱ्िाणी मािाजींना ऐकावी लार्ि. एका हशष्ट्याला त्या एकदा म्िणा्या–“बाळा, उभा हदवस मािा ह्या 
भक्िाशंी िटापटी करण्याि जािो. िा एक भक्ि आला आहण लरे्ि िा दुसरा. प्रत्येकािी हनराळी कोडी 
आहण पेि आिेिि. माझ्या शरीराला िे आिा असह्य िाले आिे. ठाकुराकंडे मी मार्णे मार्िे मािा जीव 
राधूवरि टारूं्न ठेवा म्िणनू. पण वाटेल त्या क्षणाला सर्ळे बंध मला िोडून टाकिा येिील. िसे मी करीि 
नािी याला कारण मािी करुणावृत्ती. वस्िुिः िर मी मायेच्या पलीकडे.” 

 
हनयाणाच्या एकदोन वष ेअर्ोदर एकदा मािाजी िापाने फणफणि पडले्या असिा राधू त्याचं्या 

सारं्ण्याबािेर अकस्माि नवऱ्याकडे हनघून रे्ली. त्यानंिर मािाजी एका हशष्ट्याला म्िणा्या–“राधू रे्ली 
िशी माझ्या मनाि भीिी उभी राहिली, वाटले यापुढे मी जर्ू नयेसे ठाकुरानंी ठरहवले असाव.े पण अजून 
हकिी िरी र्ोष्टी करायच्या बाकी आिेि, िे िके्क हदसिे आिे मला.” राधूवर मािाजींिे खूप पे्रम हदसून येई 
खरे, पण िी त्यानंा कधी आपलीशी वाटली नािी. त्याचं्याि शब्लदािं सारं्ायिे िर–“राधू हन िी इिर 
माणसे मािी खरी नािेवाईक नव्िेिि मुळी. खरोखरीिी मािी माणसे िुम्िीि [म्िणजे हशष्ट्यवर्ज]. पण 
एवढी िुमिी ममिा वाटिे मला, िीि माया मात्र नािी. िी ममिाि मला पुन्िापनु्िा ससंाराकडे ओढून 
आणीि असिे.” एक हदवस एक हभकारीण येऊन र्ाणे म्िणू लार्ली. हशवपत्नी र्ौरीिी हिमालयाि 
आप्या मािेरी जायिी उत्कंठा त्याि वणजन केली िोिी. मािाजी घराच्या ओटीवर बसून ऐकि िोत्या. 
ऐकिा ऐकिा त्या एकदम हनःस्िब्लध िा्या. हभकारीण हनघून रे्ली िरी त्या िलि ना. एका हशष्ट्याने येऊन 
आि जायला सुिहवले, त्याला उत्तरि हमळाले नािी. बऱ्याि वळेाने त्या आि येऊन भईुवरि बस्या, पण 
हित्तािा लय पार अन्यत्र. शवेटी स्विःशीि पुटपटु्या–“िे ईश्वर, आिा आणखी हकिी हदवस रखडायिे 
मी इथे? आ्ये त्याला फार फार हदवस िोऊन रे्ले की.” 

 
राधूला हनहमत्त करून मािाजींनी र्ीिेिील कमजयोग्यािा आदशज प्रत्यक्षाि आणून ठेवला. 

किदुधमाच्या या सवजश्रेष्ठ गं्रथाि भर्विंानंी म्िटले आिे की, देिधाऱ्याला कमज करणे िुकि नािी. कायज 
करीि राहि्याहशवाय देिि रािणार नािी. साधकदेखील कायजि करिो पण िे केवळ स्विःच्या 
हित्तशुद्धीसाठी; आहण ज्ञानी करिो लोकसंग्रिासाठी, समाज सुस्स्थिीि रािावा यासाठी. 

 
राधू व इिर नािेवाइकानंी दुःखयािनािंी र्ाजंणकू मािाजींना यथेच्ि केली. पण त्या 

र्ाजंणीपासून मािाजींिे अिंरंर् अहलप्िि राहिले. कारण स्वानंदसाम्राज्याशी त्यािंा हनत्यसंबधं िोिा. 
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आहण त्या हनरवद्य आनंदाि आप्या हशष्ट्यानंा त्यानंी सिभार्ी केले. एका हशष्ट्याला त्या एकदा म्िणा्या–
“ईश्वरािे रूप माझ्या करिळी आिे, वाटेल िेव्िा मी िे पािू शकत्ये.”  
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आध्यात्त्मक कायय 
 

रामकृष्ट्र्णाांिी आप्या जीहविावस्थेि व मुद्दाम योजून मािाजींना अशा कािी स्थानी व पदवीस 
िढहवले िोिे की आप्या मारे् आप्या आध्यास्त्मक कायाच्या आपोआपि त्या वारस ठराव्या. आहण 
आप्याकडून त्यािी स्विः हकत्येक अनन्यसाधारण आध्यास्त्मक संस्कार घेऊन जन्म्या िोत्या. त्याचं्या 
भक्िर्णाचं्या व हशष्ट्यर्णाचं्या दृष्टीने िर जर्ज्जननी ऊफज  आहदशक्िीि त्याचं्या रूपाने देि धारण करून 
इिलोकी प्रकट िाली िोिी. त्याचं्याशी सबंंध जड्या हदवसापासून रामकृष्ट्णानंी मािाजींना त्याचं्या भावी 
भहूमकेसाठी क्रमाक्रमाने हसद्ध करून घेिले िोिे, आहण त्यानंिर अध्यात्मािील साधनमार्ज व प्रत्यक्ष अनुभव 
याचं्या हनरहनराळ्या बाजू त्यांना समजावनू हद्या िोत्या. जर्ज्जननीिी मानवी देिधारी हजविं प्रहिमा 
म्िणून आप्या दहक्षणेश्वरािील दालनाि जेव्िा त्यानंी सारदादेवींिी हवहधपूवजक पूजा केली िेव्िाि 
मािाजींिे हदव्यत्व जार्ृि िाले िोिे. हनयाणाअर्ोदर रामकृष्ट्णानंी मािाजींना सारं्ून ठेवले की “अंधाराि 
िािपडणाऱ्या हकिीएक भ्रािं जनानंा ज्ञानािा प्रकाश पुरहवण्यािे कायज िुम्िालंा यापढेु करायिे आिे.” 
परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर मािाजींना जीवनाि वास्िहवक कािी र्ोडी अशी उरलीि नव्ििी, देिािी 
आस्था िर नािीशीि िाली िोिी. परंिु म्िणूनि या सहंधकालाि रामकृष्ट्ण मािाजींना दृष्टाव्याचं्या द्वारे 
त्याचं्यापुढे वाढून ठेवले्या हवराट कायािे वारंवार स्मरण करून देि िोिे. एकदा त्याचं्यापढेु प्रकट िोऊन 
रामकृष्ट्ण म्िणाले–“िे िे, िुम्िालंा जर्ायलाि िव.े हकिी िरी र्ोष्टी करायच्या आिेि अजून.” अथािि 
सारदादेवींनी एखाद्या धार्ममक आखाड्ाच्या मठाध्यक्षा ऊफज  जोर्ीण बनाव े असले कािी रामकृष्ट्णाचं्या 
मनािदेखील येणे शक्य नव्ििे. आहण िसले कािी मािाजींच्या स्वभावाशी व मनःप्रवृत्तींशी जुळलेिी नसिे. 
रामकृष्ट्णािंा भावाथज एवढाि की मािाजींनी आप्या भक्िमंडळींिे मार्जदशजन करावे, त्यानंा उपदेश देि 
रािाव.े रामकृष्ट्णाचं्याि आजे्ञवरून मािाजींनी वृदंावनी असिाना स्वामी योर्ानंदानंा मंत्रोपदेश व 
संन्यासदीक्षा हदली िोिी. 

 
या हठकाणी किदु परंपरेिील दीक्षाहवधी अथाि आध्यास्त्मक मंत्रोपदेश व िो देणारा जो रु्रू त्यािी 

हशष्ट्यािा आध्यास्त्मक हवकास घडवनू आणण्यासंबधंी जबाबदारी, या हवषयािंा थोडक्याि ऊिापोि करणे 
उपयुक्ि िोईल. 

 
आत्म्याहवषयी हजज्ञासा, आत्म्यािे ज्ञान स्विः करून घेण्याकडे प्रवृत्ती, यािे नाव आध्यास्त्मकिा. 

हििी मनुष्ट्यािं जार्िृी िाि कोणी एक प्रकाश. सिेिना (living) पासून या प्रकाशािा उर्म, सिेिनि 
त्यािे वािन, आहण सिेिन त्यािा ग्रिणकिा. ह्या प्रकाश-संिरणािा जो सिंारक िोि आध्यास्त्मकिेिा 
हशक्षक, अथाि रु्रू; आहण प्रकाश-संिरणािी जी प्रहक्रया अर्र पद्धिी हिला दीक्षा अशी संज्ञा आिे. 
प्रकाश-संिरण ज्याच्याि िोिे िो हशष्ट्य. आध्यास्त्मक सत्य िे ईश्वरािि अंिभूजि असून ईश्वरािे सनािनत्व 
िे त्या सत्यािेिी सनािनत्व, ईश्वरािे हिरंिन ििैन्य िे त्या सत्यािेिी ििैन्य. दीक्षा ऊफज  मंत्रोपदेश 
म्िणजेि ईश्वरािे मानवी माध्यमाच्या (अथाि रु्रूच्या) योर्ाने िोणारे अविरण (descent); आहण िे 
अविरण ज्याच्यामध्ये िोिे िो सिेिन हशष्ट्य. अशा अविरणाला ‘अनुग्रि’ असेिी म्िणिा येिे. ईश्वर िा 
नामरूपाचं्या अिीि असून त्यािे अस्स्ित्व सवज िरािराि आिे (‘ईशा वास्यहमदं सवज यस्त्कंि जर्त्या ं
जर्त्’) िे जरी हनःसंशय खरे िरी पण आमच्या हित्ताला ईश्वरािे ग्रिण करिा याव े यासाठी आमच्या 
ग्रिणशक्िीशी मेळ घेणे, आमच्या ग्रिणशक्िीच्या पािळीवर येणे त्या हवराटालािी भार् पडिे. आध्यास्त्मक 
जर्िािलाि िा एक न्याय आिे आहण िा न्याय कृष्ट्ण, हिस्ि, िैिन्य, रामकृष्ट्ण यासंारख्या दैवी पुरुषानंी 
हसद्ध करून दाखहवला आिे. ह्या दैवी पुरुषानंी आपले हवभहूिमत्त्व जणू दृहष्टआड ठेवनू मानवी रु्रू केले िे 
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केवळ सामान्य जनानंा उदािरण घालून देण्यासाठीि िोय. हिस्िीधमािील पे्रहषिािंा अनुक्रम 
(Apostolic succession) ककवा वरदिस्ि ठेवण्यािी प्रथा (Laying on of hands) वरील ित्त्वावंरि 
आधारलेली हदसिे. अखेर परमेश्वर िाि खरा रु्रू, पण िो आपले सामर्थयज प्रकट करण्यासाठी कोणा 
कोणा मानवानंा आपले साधनयंत्र (instrument) बनवीि असिो. ईश्वराच्या अनुग्रिािे िे वािन अर्र 
साधनयंत्र जेवढे हवशुद्ध असेल िेवढे त्यािे सामर्थयज जास्ि स्पष्टपणे प्रत्ययास येिे. 

 
रु्रूिे किजव्य योग्य रीिीने पार पडावयािे असेल िर त्याच्या ठायी आवश्यक िे सवज रु्णहवशषे 

असाविे लार्िाि. ब्रह्मज्ञान व ब्रह्मसाक्षात्कार िे अहधकारी रु्रूिे प्रधान हवशषे उपहनषदािं साहंर्िले 
आिेि. ज्ञान िा अथाि बदु्धीिा प्रािं आिे. हशष्ट्याच्या संदेिािें, शकंास्थळािें हनराकरण करण्यासाठी 
ज्ञानािी आवश्यकिा असिे. उपरािं रु्रू िा पापरहिि, व कोणत्यािी ऐहिक िेिूपासून सवजथा मुक्ि असला 
पाहिजे. नम्र भाव धरून जे काणी त्याच्या आश्रयाला येिील त्या सवांिा साह्यकारी हमत्र त्याने व्िावयािे 
असिे. रु्रू िा अिीव करुणेिा सार्र असिो. हशष्ट्यािें हिरंिन क्याण िा एकि त्याच्या अंियामीिा िेिू. 
थंडीिा सुस्ि मोसम लोट्यावर वसंि जसा िोरपावलानंी येऊन पणजपुष्ट्पानंा िळूिळू हवकहसि करिो 
त्याप्रमाणे रु्रूिी स्विःस दृहष्टआड व श्रवणािीि ठेवनू आप्या हशष्ट्यािा आध्यास्त्मक हवकास घडवनू 
आणीि असिो. आदशज रु्रूिा असा रु्णसमुच्चय केवळ दैवी पुरुषािंि आढळून येिो याि आियज नािी. 
परंिु असेिी रु्रुश्रेष्ठ या परृ्थवीिलावर मधूनमधून अविरि असिािि. असा रु्णसमुच्चय मािाजींमध्ये 
प्रकषाने वसि िोिा. परंिु यािून कमी श्रेष्ठ रु्रूपासूनिी साधकानंा साह्य िोऊ शकिे. शास्त्र ककवा कला 
यािंा एखादा प्राथहमक हवद्याथी जर म्िणेल की एखादा आइन्स्टाइन ककवा हलओनाडो मला हशकवायला 
येि नािी िोपयंि मी हशकणारि नािी, िर त्याच्यासारखा मूखज िोि. आहण समजा असा थोर रु्रू भेटला 
िरी प्राथहमक हवद्याथी त्यापासून काय लाभ उठहवणार? हिस्ि अर्र रामकृष्ट्ण याचं्या समकालीनापंकैी 
िरी हकिीकानंी या अलौहकक हशक्षकापंासून आपला लाभ करून घेिला? हवद्यार्थयािी िेवढी ियारी 
िालेली असली की योग्य िो रु्रू वळेेवर प्रकट िोणार म्िणून समजाव.े 

 
आध्यास्त्मकिा िी अशी कािी एक वस्िू आिे की, रु्रूपाशी िी असेल िर व हशष्ट्य िी घेण्यास पात्र 

असेल िर एखाद्या जड पदाथासारखी त्याच्या स्वाधीन करिा येिे. कारण हविार िादेखील एखाद्या जड, 
स्पशजजे्ञय पदाथाइिकाि ठसठसीि, वास्िव असू शकिो. दीक्षा िी साधकाला नुसत्या दृष्टीके्षपाने, स्पशाने, 
अर्र र्ूढाथज शब्लदानंी देिा येिे. पण नुसत्या स्पशाने अर्र दृहष्टके्षपाने आध्यास्त्मकिा जार्िृ करण्याएवढा 
अहधकार परमश्रेष्ठ रु्रूमध्येि असू शकिो. आहण अशा उंि पािळीिा हशष्ट्यिी िसाि हवरळा. 
सवजसाधारणपणे दीक्षा देिाि िी र्ूढाथािा एखाददुसरा शब्लद हशष्ट्याला सारं्ून देिाि. त्या शब्लदास अर्र 
शब्लदसंििीस मंत्र अशी संज्ञा आिे. खरे मंत्र मानवी बदु्धीि हनमाण िोि नसिाि; ईश्वराच्या हिच्िक्िींि 
त्यािें स्थान असून रु्रुपदास पोिले्यानंाि िे प्रकट िोऊ शकिाि. “प्रारंभी शब्लद िोिा (In the 
beginning was the Word).” प्रत्येक मतं्रािी रिना परमेश्वराच्या हवहभन्न स्वरूपापंकैी एकास अनुलक्षून 
असिे व हशष्ट्याच्या जरुरीप्रमाणे व त्याच्या मर्दुरास िेपेल असाि मंत्र हदला जािो. कािी मंत्राचं्या योर्ाने 
साधकाला परमेश्वराच्या अव्यक्ि, हनराकार स्वरूपाशी, िर अन्य कािींच्या योरे् त्याच्या साकार स्वरूपाशी 
संबंध प्रस्थाहपि करिा येिो. कािी मंत्रानंी साधकाला परमेश्वरपे्रमािे भरिे येिे, अन्य कािींनी साधकाि 
ज्ञान स्फुरू लार्िे. अशा हभन्न हभन्न शक्िी मंत्रामंध्ये समाहवष्ट असिाि. मािाजी म्िणि असि की “मंत्राने 
शरीर हवशुद्ध िोिे. रु्रूने हदले्या मंत्रािा जप के्याने आपण पहवत्र िोि जािो.” मंत्रािा जप हशष्ट्याने 
एकहित्ताने व भस्क्िभावाने करावयािा असिो. मंत्राि स्विःिेि एक सामर्थयज असिे. िो हशष्ट्यामधील 
आध्यास्त्मक स्फुकल्लर्ाला िेिहविो. “उत्कट भस्क्िभाव नसिािी अहधकारी रु्रूने हदले्या मंत्रािा केवळ 
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जप के्याने साधकाला कािी साह्य िोिे काय?” अशी एका हशष्ट्याने पृच्िा केली असिा त्या म्िणा्या–
“अरे िू स्विः पाण्याि उडी टाकलीस काय ककवा िुला कोणी पाण्याि ढकलून हदले काय, िुिे कपडे 
हभजायिे राििील वाटिे?” साधारणिः मंत्रािी हनवड रु्रूि करीि असिो, पण कधीकधी िो हनवडिाना 
हशष्ट्याच्या भावनािी रु्रू हविाराि घेिो. हशष्ट्याला मंत्र देण्याच्या उपरािं रु्रू प्रत्यक्ष समजावणीने, 
स्विःच्या उदािरणाने, आहण मूक प्रविजकत्वाने, अशा हभन्न प्रकारानंी हशष्ट्याला अध्यात्महवद्या हशकवीि 
राििो. मूक प्रविजन मात्र अत्यंि श्रेष्ठत्वास पोिलेले रु्रुि करू जाणोि. 

 
परमेश्वरािे ज्ञान िालेला साक्षात्कारी रु्रू हशष्ट्याच्या पापािंा भार स्विःवर घेिो आहण पुष्ट्कळदा 

हशष्ट्यासाठी काहयक व मानहसक दोन्िी प्रकारिी दुःखेिी भोर्िो. अशा रु्रूिा हशष्ट्याशी असलेला संबंध 
शाश्वि, हिरस्थायी असून िो मरणानेिी िुटि नािी. असा रु्रू इिपरलोकी हशष्ट्यासहन्नधि असिो, 
हशष्ट्यािी जर्ाच्या बधंनािून, मोि संभ्रमािून, व यािनािूंन मुक्ििा िोईपयंि त्यािे मार्जदशजन करण्यास 
िुकि नािी. लौहकक अथाच्या हपत्यापेक्षा जास्ि साथजकिेने िोि हशष्ट्यािा जन्मदािा, कारण लौहकक हपिा 
िा केवळ शरीरािा जनक, िर रु्रू िा हशष्ट्याला आध्यास्त्मक जन्म देणारा. उलट रु्रू अंध व हशष्ट्यिी अंध 
असे िा्यास दोघेिी खड्डयाि पडणार. रामकृष्ट्ण दृष्टान्ि देि असि की साध्या पाणसपाने मोठा बेडूक 
िोंडाि धरला िर दोघाचं्यािी नहशबी अनंि यािना. सापाला बेडूक धड हर्ळिािी येि नािी की 
िोंडाबािेरिी काढिा येि नािी. बेडूक िर सारखा हवव्िळि ओरडिि राििो. िोि नार्ाने धरलेला बेडूक 
दोनिीनदा काय िो ओरडेल, नंिर त्याच्या यािना िुकिाि. पुढे आप्याला कळणारि आिे की 
पापहविारी माणसानंी पदस्पशज केला असिा मािाजींना आत्यहंिक यािना िोि असि. उलटपक्षी 
आस्थेवाईक साधक पाया पडला की त्याचं्या शरीराला व िसेि मनाला शािंसुस्थ वाटे. 

 
उपहनषदािं म्िटले आिे की रु्रू जे ईश्वरज्ञान हशष्ट्यामध्ये संिाहरि करिो िे पतु्रापेक्षा हप्रय, 

धनािून हप्रय, जर्ािील सवज मौ्यवान वस्िंूपेक्षा हप्रय. पात्रिेस पोिले्या पुत्रास ककवा हशष्ट्यासि िे ज्ञान 
द्यावयािे असिे. कोणत्यािी प्रकारच्या ऐहिकाच्या बद्याि िे ज्ञान द्यावयािे नसिे. रु्रूप्रमाणे हशष्ट्यािीिी 
पात्रिा असावी लार्िे. किदुधमािी हशकवण आिे की रु्रूला धमजगं्रथािंी सामान्य िरी ओळख असावयाला 
पाहिजे, त्याने आपली हनत्य नैहमहत्तक कमे हवहधपूवजक करीि रे्ले पाहिजे, आहण पापकृत्यापंासून सवजथैव 
अहलप्ि राहिले पाहिजे. ज्यािा हनत्याहनत्यहववके जार्ृि िालेला असेल असाि हशष्ट्य प्रर्ि ऊफज  
अहधकारी समजावयािा असिो. असाि हशष्ट्य अहनत्यािा त्यार् करण्यास समथज असिो. शरीर व मन 
दोन्िींवर त्यािा िाबा असला पाहिजे. क्षमाशीलिा त्याच्या अंर्ी बाणलेली पाहिजे, सवज ऐहिकाहवषयी 
त्याच्याि अनासक्िी रुजली असली पाहिजे. हनष्ठा आहण हित्तािी एकाग्रिा त्याच्या अंर्ी असावी लार्िे. 
अशा हवहवध साधनाचं्या द्वारे त्यािी हित्तशुद्धी िोि जािे, आहण हित्तशुद्धी िाली की मर् आध्यास्त्मक 
ित्त्वािा साक्षात्कार व्िावयास लार्िो. आध्यास्त्मक प्रर्िीसाठी हिकाटी अत्यिं आवश्यक आिे. प्रपिंाकडे 
ओढणारे पूवापार संस्कार मनाि साठलेले असिाि िे घालहवण्यास व पारमार्मथक ससं्कार त्याचं्या जार्ी 
प्रस्थाहपि करण्यास कािी िाले िरी वळे लार्णारि. ज्या कोणाला परमाथािी उत्कंठा असेल व त्यासाठी 
प्रयत्न करण्यािी ियारी असेल त्याला रु्रू करून घेणे कठीण नािी. भर्वद् र्ीिेि म्िटले आिे की 
हशष्ट्यािी आप्या रु्रूवर अपार श्रद्धा असावी लार्िे (‘श्रद्धावाँल्ल भिे ज्ञानम्’–४.३९). नम्र भाव धरून 
त्याने रु्रूला िौकस प्रश्न हविाराविे (‘प्रहणपािेन पहरप्रश्नेन सेवया’–४.३४). एका उपहनषदाि 
म्िट्याप्रमाणे आध्यास्त्मक उपदेश साक्षात्कारी रु्रूपासून हमळाला िरि फलप्रद ठरिो. (‘अनन्य-प्रोक्िे 
र्हिरत्र नास्स्ि’–कठ उप.१.२.८) 
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पूवीि म्िट्याप्रमाणे, आध्यास्त्मक अनुभव घडून येिो त्या वळेी परमेश्वर अविरण करीि असिो, 
अथाि अनुग्रि करिो, आहण साधक िा उद् र्मन करीि असिो, अथाि स्विःस उंिावण्यािे योग्य िे प्रयत्न 
करिो. अहधकारी रु्रू आहण सत्पात्र हशष्ट्य यािंी भेट िा सोिळा कािी अपूवजि! उपहनषदाि म्िटले आिे– 

 
श्रवणायाहप बुिहभयो न लभ्यः 
शृण्वन्िोऽहप बिवो यं न हवदु्यः। 
आियो वक्िा कुशलोऽस्य लब्लधा 
आियो ज्ञािा कुशलानुहशष्टः ॥ 

–कठ १.२.७ 
 

“ज्यासंबधंी (आत्म्यासबंंधी) ऐकिदेखील नािीि असे बिुि असिाि. ऐकूनिी त्याला न 
जाणणारेिी बिुि असिाि. हवस्मयावि असा (अथाि अत्यंि दुलजभ) यािा वक्िा एखादाि हनघिो, िसेि 
याला प्राप्िि करून घेणारािी एखादाि हनघिो. कुशल आिायाने उपदेश केला आिे असा एखादाि 
हवस्मयकारक यािा ज्ञािा असिो.” 

 
मािाजी अहिश्रेष्ठ योग्यिेच्या रु्रू िोत्या िे सारं्णे नको. हशष्ट्याशंी त्यािें नािे म्िणजे मािा, रु्रू, व 

मूर्मिमंि देवत्व यािंा एकरूप समन्वय िोिा. परंिु बिुिाशंी त्या स्विःला लौहकक मानविेच्या पडद्याआड 
दडवनू ठेवीि असि. मध्याह्नीच्या िंडसूयाकडे रंर्ीि कािेहशवाय उघड्ा डोळ्यानंी बघू शकेल असा कोण 
आिे? 

 
वृदंावनिून १८८७ साली परि्यावर मािाजी ३३ वष ेियाि िोत्या. यापंैकी पहिली ११ वष ेत्यानंी 

हवजनवासाि घालहवली. मधूनमधून त्या कलकत्त्यास जाऊन येि िे आपण पाहिलेि आिे. दुसऱ्या ११ 
वषांच्या काळाि लोकानंा त्याचं्याहवषयी थोडेथोडे कळून येऊ लार्ले. कािी हशष्ट्यानंा या काळाि त्यानंी 
दीक्षािी हद्या. १९०९ िे १९२० च्या हिसऱ्या कालखंडाि त्या आलटून पालटून कलकत्त्यास व 
जयरामबाटीि स्विःच्या घरी वास्िव्य करून असि. या काळाि भक्िांिे थवचे्या थव ेत्याचं्या दशजनासाठी 
येऊ लार्ले. आहण अमाप औदायाने त्यािी सवांवर अनुग्रि करीि रे््या. या दशजनाथी र्दीमध्ये उच्च-नीि, 
लिान-थोर, हशक्षक-हवद्याथी, डॉक्टर-वकील, क्राहंिवादी, आत्महजज्ञासू व सवजथा प्रपंिहलप्ि असे अत्यंि 
हवहवध प्रकारािें लोक असि. कािी िऱ्िेवाईक माणसेिी येि. अत्य्प अपावाद-हवशषे सोड्यास यापंैकी 
कोणी िाि िलवीि परि रे्ला नािी. मािाजींच्या हृदयाि एक प्रकारिी मूक उत्कंठा सिि उफाळि असे 
–“या रे, सर्ळे जण या. मी िुमच्या परमश्रेयसासाठीि इथे उभी ठाक्ये आिे. िुम्िा सवांना मुक्िीिा मार्ज 
दाखहव्यानेि माझ्या हृदयािे शािंवन िोईल.” िाका घालून मािाजींनी आप्या भोविी भक्िर्ण र्ोळा 
केले नािीि, पुस्िके त्यानंी हलहिली नािीि, जािीरनामे काढले नािीि, की लोकासंमोर वक्िृत्व र्ाजहवले 
नािी. रामकृष्ट्णािें हशष्ट्य त्याचं्या संबंधाि अत्यंि मूक वृत्ती राखून असि. बिुधा त्यानंा वाटि असाव ेकी 
सामान्य माणसे मािाजींिी योग्य िी कदर ठेवणार नािीि, योग्य िो सन्मान त्यानंा देणार नािीि. असे 
असूनिी केवळ दुर्मनवार आकषजणाने बिुिािंी अंिरे त्याचं्याकडे आपोआप ओढली रे्ली. त्यािें मािृहृदय 
सदा म्िणि रािी की “सवांनी आपणाकडे येि रािाव.े कोणािािी अहधके्षप िोणार नािी. कोणा एखाद्यािे 
जीवन असेलिी पापी, पण िेवढ्यामुळे त्याने माझ्या आशीवादापासून वहंिि रािायिे की काय?” दीक्षाहवधी 
त्यानंी देवघराि उरकले िसे रुग्णशय्येवरूनिी उरकले. रस्त्यावर हन रे्वेफलाटावर दीक्षा हद्या, 
वृक्षाचं्या िायेि हद्या िशा खु्या मदैानाििी हद्या. जेवढे म्िणनू त्याचं्या सहन्नध असिील त्या सवांना 
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वाटे आपण आप्या वत्सल मािेच्याि ित्राखाली आिोि. आहण अशा भावनेमुळे मनाि आले्या सुजाण 
अजाण मार्ण्या करीि आहण िर प्रयत्न करून मािाजी त्या पऱु्यािी करीि हवश्रािंीिी अत्यंि आवश्यकिा 
असेल िेव्िािी त्यानंा िी हमळि नसे. एखाद हदवस कोणीि भक्ि हफरकला नािी िर त्या म्िणि–“कुणी 
आले नािी, आजिा हदवस फुकट जािोय वाटिे.” हििक्याि बिुिेक कोणी िरी येईि. िे असे त्याचं्या 
आयुष्ट्याि अखेरपयंि िालले. एक हदवस एका हशष्ट्याला मािाजी र्ंभीरपणे म्िणा्या–“माझ्या करुणेला 
पात्र नािी िो खरोखरीिाि दुदैवी. मला ज्यािी करुणा येि नािी असा अजून मला कोणी भेटला नािी. 
कृमीकीटकदेखील नािी.” 

 
त्या दीक्षा कशी देि असि? ध्यान, प्राथजना, व पूजा या हक्रयासंाठी कोणिे िरी एक इष्ट दैवि 

लार्िे, मर् िे सरु्ण देव असो की हनरु्जण ब्रह्म असो. सामान्य साधकाला परमेश्वराच्या पार्मथव प्रिीकािी 
आवश्यकिा असिे. मािाजी श्रीरामकृष्ट्णानंाि या युर्ािे अविार मानीि असि, व त्याचं्या बिुिेक हशष्ट्यानंी 
रामकृष्ट्णानंाि इष्ट दैवि म्िणून ग्रिण केले. पण मािाजी या बाबिीि अत्याग्रिी नसि. प्रस्िुि 
लेखकाप्रमाणे अनेकानंा त्या दीके्षअर्ोदर इष्ट दैवि कोणिे म्िणून हविारून घेि. कुलदैवि जे असेल 
त्यािेि भजन कर असेिी हकत्येक साधकानंा सारं्ि. कोणाला हनहििपणे सारं्िे नािी आले िर त्या 
स्विःि ईश्वरािी हनरहनराळी नामरूपे हनवडीसाठी सुिवीि. असे सांर्िाि की, दीक्षा देण्याच्या पूवी त्या 
ध्यान लावनू ह्या साधकाला कोणिा मंत्र योग्य आिे िे स्विःशीि ठरवीि. त्याचं्या हवशुद्ध हित्ताि मंत्र सिज 
प्रकट िोई. रामकृष्ट्ण िर म्िणि असि की, हवशुद्ध हित्ताला जे कािी ऐकू येिे िे सवज ईश्वरी कथनि िोय. 
हवशुद्ध हित्त आहण हवशुद्ध आत्मा दोन्िी एकि. 

 
रामकृष्ट्णाचं्या भक्िानंा मािाजी नेिमी म्िणि–“िुमच्यासाठी िर हनराळा रामकृष्ट्ण-लोकि आिे. 

िेथे ठाकुर आप्या अंिरंर् हशष्ट्यासंमविे अखंड हविरि आिेि. िेथे िुम्िालंा अनंि काळ ईश्वरसाहन्नध्य 
लाभेल.” अव्यक्ि हनरु्जणाच्या उपासकानंा मात्र “रामकृष्ट्ण िुमच्यासाठी हवस्िृि मिाद्वार उघडे ठेवनू 
आिेि” असा उपदेश देि. अशानंा त्यािें सारं्णे असे की अिंी इष्टदैवि, रु्रू, आहण हशष्ट्य सवजि 
परमात्म्याि हवलीन िोऊन जािाि. 

 
मािाजींिे कािी हशष्ट्य त्याचं्या मािृसदृश वात्स्याने प्रभहवि िोि, िर कािी हशष्ट्य शकंाकुशकंािें 

समाधान करण्याच्या त्याचं्या कौश्याने िहकि िोऊन जाि, आहण अन्य कािी हशष्ट्य मािाजी ज्या ठाम 
हनहििपणाने अहंिम मुक्िीिे आश्वासन देि त्याने हवलक्षण हदलासा पावि–कारण ईश्वरी शक्िीहशवाय 
एवढे हनहिि आश्वासन अन्य कोठून हमळणे केवळ अशक्य. परंिु मािाजींच्या ठायी वसि असले्या ह्या 
मौहलक देणग्या म्िणजे त्याचं्या व्यस्क्ित्वािे वरे्वरे्ळे कप्पे समजू नयेि. त्याचं्या मािृत्वािी प्रिीिी िोि 
असेल िेव्िािी त्या प्रिीिी आड आत्मज्ञान करून देणाऱ्या रु्रूिे सामर्थयज आिे यािी जाणीव सिि िोि 
रािी. अन्य पक्षी त्याचं्याि रु्रूिा आवशे जेव्िा प्रधान असे िेव्िािी रु्रूिी अहलप्ििा अर्र उग्रिा 
याचं्याऐवजी त्याचं्यािील मािृत्वािी ओढ हशष्ट्यानंा जाणवि असेि. आहण शवेटी मािा व रु्रू ह्या त्याचं्या 
दोन्िी भहूमकािंा अहंिम आधार त्यािें हदव्य देवीत्व िा िोिा. 

 
रामकृष्ट्ण इिलोकी असिाना, आपणाला मुले नािीि यािे मािाजींना कधीमधी दुःख िोई िे आपण 

पाहिलेि आिे. यावर “अनेक हशष्ट्य येऊन िुम्िालंा आप्या आईिे स्थान देणार आिेि” असे रामकृष्ट्ण 
त्यानंा आश्वासन देि असि. यािीपेक्षा हवशषे मित्त्वािी र्ोष्ट अशी की मािाजींच्या द्वारे ईश्वरािे मािृत्व 
रामकृष्ट्णानंा जनमानसाि प्रस्थाहपि करावयािे िोिे. कारण ईश्वराशी मािेिे नािे जड्याने साधकािी 
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आध्यास्त्मक प्रर्िी जास्ि त्वरेने िोि जािे. मािाजींिी मुलासंंबधंी उत्कंठा त्याचं्या शकेडो हशष्ट्यानंी िर 
पुरी केलीि, पण त्या हशष्ट्याचं्या इच्िा, आकाकं्षा, व भौहिक र्रजािी भार्हविाना मािाजींमध्ये आत्यंहिक 
ममिा, हिहिक्षा, माधुयज, करुणा इत्यादी परमोच्च वृत्तींिे जे भरिे येई त्याच्या योरे् त्यािंी स्विःिी मािृत्वािी 
भकू अशषे िृप्िी पाव.े उद् बोधन या त्याचं्या कलकत्त्यािील हनवासस्थानाि र्ोलाप-मा, योर्ीन-मा, स्वामी 
सारदानंद, व इिर अंिेवासी मािाजींच्या सुखसोयींकडे िर पािािि असि, पण हशवाय त्यािंा कायजभारिी 
थोडाफार िलका करीि असि. परंिु जयरामबाटीस त्या एकट्यानेि सवज कािी करीि अस्यामुळे िेथील 
पहरस्स्थिी वरे्ळी असे. िेथे मािाजीि उलट स्विःला हशष्ट्याचं्या सुखसोयींना वािून घेि. एक हदवस एका 
िरुण हशष्ट्याच्या मनाि स्विःिे िाट घासावयािे िोिे पण मािाजी त्याला िसे करू देईनाि. म्िणा्या–
“नािी रे मी िुझ्यासाठी फारसे कािी करू शकि! िू असा ठेवा की देवानंीदेखील िुिी जोपासना करावी.” 
कधीकधी मािाजींच्या साथीदार महिला िक्रारी करीि–“एक िर िुम्िी ब्राह्मण, त्याििी ह्या मुलाचं्या 
रु्रू–िुम्िी त्यािंी सेवािाकरी करिा, त्यािें अमंर्ळ व्िायिे अशाने.” सािहजकि मािाजींपाशी यािे उत्तर 
ियार असे–“मी त्यािंी आई. मुलािंी काळजी आईने नािी घ्यायिी िर कुणी?” खालच्या वर्ािे हशष्ट्य 
सोडाि, अर्दी अस्पृश्य हशष्ट्याबंद्दलदेखील त्यािंी िीि भावना असे. त्याचं्या दृष्टीने भक्ि िेवढे सर्ळे 
एकाि कुटंुबािले–रामकृष्ट्णाचं्या घरिी माणसे सर्ळी. लाबंिा प्रवास करून एखादा हशष्ट्य आ्यावर 
त्यािा शीण घालवायसाठी पुष्ट्कळ वळेा मािाजी स्विः त्याला वारा घालीि. आजारी हशष्ट्यािंी सेवाशुश्रूषा 
त्या बिुधा जािीने करीि. जयरामबाटीस येिािा प्रवास हवशषेेकरून शिरच्या सुखसोयींना सोकावले्या 
लोकानंा हकिी त्रासािा िे मािाजी ओळखून िोत्या. एकदा त्या म्िणा्याि–“जयरामबाटीस येण्यापेक्षा 
र्यावाराणशीसारखी दूरिी यात्रा पिकरली.” जयरामबाटीस पोि्यावर हशष्ट्याने दोन िीन हदवस िरी 
रािाविे असा मािाजींिा आग्रि असे. स्वयंपाकािी सामग्री र्ावाि मुबलक हमळि नस्यामुळे मच्िी, 
फळे, व भाजीपाला दूरदूरच्या र्ावािूंन त्या मार्वीि. एकदा हर्रीश घोष मािाजींकडे येऊन पुष्ट्कळ हदवस 
राहिले िोिे. धुवट पलंर्पोस रोजि आप्या अंथरुणावर पडिो िे लक्षाि येऊन त्यानंी िौकशी केली 
असिा कळले की, दररोज त्यािंा पलंर्पोस व उशीिा अभ्रा मािाजी स्विः र्ावच्या िळ्यावरून धुवनू 
आणीि असिाि! कलकत्त्यास उद् बोधनाि जेवणाच्या वळेी येणाऱ्या भक्िास जेव्याहशवाय त्या जाऊ देि 
नसि. यािा र्ोलाप-मानंा मात्र रार् येई, कारण आिली सरबराई त्याचं्याकडे असे आहण आर्ंिुकािे 
जेवण त्यानंाि पुरवाव ेलारे्. मर् त्या मािाजींना म्िणि–“बऱ्याि आिाि की िुम्िी आईसािेब! जो कोणी 
येऊन िुम्िालंा ‘आई आई’ करील त्याला िुम्िी जेवायला घालणार!” असले र्ाऱ्िाणे मािाजी िसण्यावारी 
नेि. हशष्ट्य व नािलर् याचं्यासाठी मािाजी हकिी करिाि यािा पाढा एका हशष्ट्याने त्याचं्या समोर 
वाि्यावर त्या म्िणा्या–“वाजवीपेक्षा मी जास्िीिे करत्ये िे दुसऱ्यासंमोर आदशज ठेवण्यासाठी.” 

 
स्वामी अरूपानंद िे त्यािें एक संन्यासी हशष्ट्य. त्यानंा कामाहनहमत्त जवळच्या एका र्ावाि जाव े

लार्ले व परिायला दुपार टळली. येऊन पाििाि िो मािाजी जेवायच्या खोळंबून आिेि. स्विःिी प्रकृिी 
बरी नसिा त्यानंी असे उपाशी रािाव ेयािे हशष्ट्याने त्याचं्याि समोर र्ाऱ्िाणे माडंले. त्यावर त्या एवढेि 
म्िणा्या–“अरे िुिे जेवण िा्याहशवाय मी कशी जेवने?” एका हशष्ट्याला त्या एकदा म्िणा्या िोत्या–
“िुझ्या पायाला काटा टुपला िर नारं्रािा फाळ काळजाि घुस्याच्या वदेना मला िोिाि.” 

 
जयरामबाटीिून कोणिािी भक्ि जायिा हनरोप घ्यायला आला की मािाजींना स्विःच्या मुलािी 

िाटािूट िोि अस्याच्या वदेना िोि. भक्िाबरोबर कािी पावले त्या िालून जाि आहण डोळ्यािं पाणी 
आणनू त्याला हनरोप देि. येथे प्रस्िुि लेखकाला त्याच्या स्विःच्या एका अनुभवािी आठवण िोि आिे. िो 
र्ौरी-माबंरोबर कलकत्त्यास परि यायला हनघण्यापूवी मािाजींच्या खोलीि त्यािंा हनरोप घ्यायला रे्ला 
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िोिा. जवळ पायसािे भाडें िोिे त्यािले थोडे हजभेवर ठेवनू मािाजींनी सर्ळे पायस प्रसाद [देवाला अपजण 
केलेला नैवदे्य ककवा रु्रूने िाखलेले अन्न ‘प्रसाद’ समजण्याि येिे. त्याि आध्यास्त्मक सामर्थयज उिरलेले असिे असेिी समजिाि.] करून 
टाकले व त्याच्यापढेु केले, आहण त्यािी िनुवटी वात्स्यभराने कुरवाळली. िो म्िणाला–“आई मी 
जािो.” लरे्ि मािाजींनी त्याला िटकले–“असे कधी म्िणू नये. म्िणाव े‘येिो’. पूवज बंर्ालाि िुिा जन्म 
म्िणून िुला िे मािीि नािी. [‘मी जािो’ म्िणणे म्िणजे एक प्रकारे कायमिा हनरोप घेणे–इंग्रजीिील farewell ककवा goodbye सारखे. 
उलट जमजन भाषेिील auf Wiedersehen ह्या हनरोपाच्या शब्लदासंारखा ‘येिो’ शब्लद पुन्िा भेट िोण्यािी शक्यिा दशजहविो. परमिंसदेवाचं्या 
हनयाणाच्या कािी हदवस अर्ोदर योर्ीन-मा वृंदावनला जाण्यास हनघा्या असिा हवमनस्कपणे रामकृष्ट्ण त्यानंा ‘जा’ म्िणाले. त्या हनघून रे््यावर 
असला अमंर्लसूिक शब्लद िोंडािून रे््याबद्दल रामकृष्ट्णानंा वाईट वाटले. इिलोकी त्यािंी पुन्िा भेट िाली नािी.] दुःखाश्रू र्ाळीि 
मािाजींनी परमिंसदेवािंी प्राथजना केली–“लाबंच्या प्रवासाला दोघे हनघाली आिेि, त्यािंी काळजी घ्या.” 
अत्यंि जोमदार असे व्यस्क्ित्व र्ौरी-माचं्या हठकाणी िोिे, आहण त्या संघटना-ििुर व वक्िृत्ववानिी 
िोत्या. वय िोण्यापूवीि जोर्ीण बनून अहखल भारिािा प्रवास त्यानंी केलेला िोिा. त्यानंी मािाजींना खूप 
ठासून साहंर्िले की एका रात्रीिा काय िो प्रवास, खहिि कलकत्त्यास सुखरूप पोिणार. जसजसा त्यािंा 
आवाज िढि रे्ला िसिशा मािाजी जास्िि हवनीि िोि िोत्या. िे दृश्य पािाि असिा लेखकाच्या मनाि 
आले की “खरे सामर्थयज मािाजींच्या एक-लक्षाशंदेखील अंर्ी नसून ह्या बाई जणू उफाळून येिािेि, आहण 
मािाजी एवढे आपले सामर्थयज सर्ळे िाब्लयाि ठेवनू एखाद्या सामान्य आईसारख्या वार्िािेि.” पंिेिाळीस 
वष े लोटली पण िी घटना लेखकाच्या स्मृिीि िाजीिवानी आिे. १९२० सालच्या आणखी एका प्रसंर्ी 
प्रस्िुि लेखकाने उद् बोधनािून मािाजींिा हनरोप घेिला, बिुधा शवेटिाि. बािेर पडून रस्त्याच्या मोडेवर 
वळून पाििो िो मािाजी घराच्या उत्तर देवडीवर उभ्या असून त्याच्याकडे एकटक पािाि आिेि! 

 
कािी भक्िाचं्या मािाजींकडून भलभलत्या अपेक्षा असि. कािीजण मािाजींना सरळ हविारीि 

खरेि का त्या हवश्वजननी देवी भर्विी आिेि? अस्याि िर आप्याला त्यांिा िशा स्वरूपाि अजून 
साक्षात्कार का न व्िावा? अस्या प्रश्नािंी उत्तरेिी त्यानंा िाबडिोब िवी असि. कािींना ईश्वरी 
साक्षात्कार अर्र रामकृष्ट्णािें दशजन िाबडिोब िव ेअसे. अस्या िंिल वृत्तीच्या लोकानंािी मािाजी स्वस्थ 
करू शकि. जयरामबाटीस, कलकत्त्यास व इिरत्रिी यािी उदािरणे घडून आलेली आिेि. एकदा 
मािाजींनी पूजा नुकिीि आटोपली असिा एक अपहरहिि भक्ि फुले घेऊन उपस्स्थि िाला. उघडि 
त्याला मािाजींिी पूजा करायिी िोिी. अपहरहििासंमोर मािाजी अंर्ाभोविी शाल लपेटून अंथरुणावर 
बसले्या असि. त्या माणसाने मोठ्या र्ंभीरपणे मािाजींसमोर रु्डघे टेकले; ओंजळभर फुले वाहिली 
आहण एखाद्या प्रहिमेसमोर करिाि िसे प्राणायामादी उपिार आरंहभले. असे बराि वळे िालले आहण 
भोविी शाल रंु्डाळलेली अस्यामुळे मािाजी घामाने डबडबून रे््या. र्ोलाप-मानंीि या प्रसंर्ािून त्यािंी 
सुटका केली. त्या माणसाला िाि धरून त्यानंी उठहवले आहण आप्या खणखणीि आवाजाि हविारले–
“िुम्िालंा काय वाटले ह्या एक लाकडी पुिळी आिेि हन प्राणायाम वर्ैरे करून आपण त्याचं्याि जीव 
भरणार आिोि म्िणनू? हदसि नािी मािाजंींना उकडिेय हन त्रास िोिोय िो?” 

 
एक सनं्यासी हशष्ट्य आपली आध्यास्त्मक प्रर्िी िटपट िोि नािीसे पािून रुसून बसला. 

उद् बोधनापासून दोन िार घरे सोडून िो रािाि असूनिी मािाजींच्या दशजनासाठी सिि दोन िीन वष े
आला नािी. सरिेशवटी त्याने मािाजींना एक लाबंलिक पत्र हलिून आपला दीके्षिा मंत्र परि घ्यायला 
साहंर्िले. मािाजींनी त्याला बोलावनू आणनू साहंर्िले–“िे पािा बाळा, सूयज आकाशाि फार उंिावर 
असिो. आहण पाणी खाली जहमनीवर. पाण्याला काय सूयाला ओरडून सारं्ाव ेलार्िे–‘बा सूया, मला वर 
ओढून घे’ म्िणून? सूयािा स्विःिाि धमज असा की वाफेच्या रूपाने पाण्याला वर खेिून घ्याव.े िे मी िुला 
आश्वासन देऊन टाकले–िुला कािी एक साधन करायला नको.” 
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अशीि िक्रार अन्य एका हशष्ट्याने केली असिा मािाजी म्िणा्या–“समज कलकत्त्याि िू िोपला 
आिेस हन िुझ्यासकट पलंर् उिलून वाराणशीला कोणी घेऊन िाललाय. िर िुला कळेल का 
वाराणशीला हनघालािेस म्िणून? िोपेिून उठलास की आपण कुठे येऊन पोिलो िे पािून िुिे िुलाि 
नवल वाटेल.” 

 
एका हशष्ट्याला आपले मन िाब्लयाि रािाि नािी असे आढळून आले, आहण अर्दी काकुळिीने िो 

मािाजींना म्िणाला–“आई, माझ्या मनािी िंिलिा िरी घालवा नािी िर आपला मंत्र िरी परि घ्या.” 
हशष्ट्याच्या यािनेने मािाजींिे डोळे भरून आले आहण अत्यंि कळकळीने त्या म्िणा्या–“बरे िर, िुला 
मंत्रजपि यापढेु करावा लार्णार नािी.” िे शब्लद ऐकिाि हशष्ट्य र्डबडून रे्ला. मािाजींिा व आपला 
संबंधि कायमिा िुटलासे वाटून िो म्िणिो–“सर्ळेि िुम्िी माझ्याकडून काढून घेिले की काय? आिा 
कसे करून? नरकाि का जाऊन पडायिा मी?” मािाजी आवशेाने म्िणा्या–“अरे मािा बाळ ना िू? मर् 
नरकाि कसा जाशील? मािी मुले बनून रे्ले त्या सवांिी मुक्िी ठरून रे्ली आिे. देव दैव कोणालािी 
आिा त्यानंा नरकाि पाठहविा येणार नािी.” 

 
एक हदवस हवहक्षप्ि स्वभावािा एक मनुष्ट्य सकाळीि येऊन संन्यासदीक्षा मार्ू लार्ला. आहण 

त्याि बैठकीला आपणाि ‘वडे’ भरवनू परमिंसदेवािें दशजन घडवाव ेअसािी आग्रि धरून बसला. कशी 
िरी त्यािी समजूि घालून मािाजींनी त्याला घराकडे परिहवले. परंिु त्यािा हवहक्षप्िपणा वाढिि जाऊन 
पुन्िा िो जयरामबाटीस िजर िाला. त्यािी धारणा मािाजींना राकृष्ट्णािें दशजन घडहवण्यािे सामर्थयज 
असूनिी आप्याला मुद्दाम घडवीि नािीि. येऊन म्िणिो–“आई, मला ठाकुर दाखहवणारि नािी का?” 

 
मािाजी–“घडेल रे त्यािें दशजन िुला. असा उिावळा िोऊ नकोस.” 
 
हशष्ट्य–(रार्ाने) “िुम्िी फसविािाि मला. िी घ्या िुमिी जपमाळ. जरूर नािी मला हििी 

यापढेु.” 
 
असे म्िणि त्याने जपमाळ मािाजींकडे फेकली. मािाजी म्िणा्या “बरे िर, हिरकाल ठाकुरािें 

बाळ िोऊन रािा.” पण हिथून िो िाबडिोब िालिा िाला. आिा त्याला खरोखरि वडे लार्ले आहण 
रामकृष्ट्ण हमशनच्या स्वामींना िो अद्वािद्वा पते्र हलिू लार्ला. मािाजींनािी वर्ळले नािी. स्वामी 
अरूपानंदानंी एकदा मािाजींना हविारले–“जपमाळेबरोबर त्याने मंत्रिी परि केला काय? मंत्र कधी 
कोणाला परि करिा येिो?” त्यावर मािाजी म्िणा्या–“िे कसे काय शक्य आिे? मंत्र िी हजविं वस्िू. 
एकदा मंत्र घेिला की मर् कोणालािी िो कसा परि करिा येईल? एकदा का रु्रूिे आकषजण वाटायला 
लार्ले की िेिी कसे सोडिा येईल? िा माणसू पुढे सुधारेल, आहण आज ज्यानंा हशव्या देिोय त्याचं्याि 
पाया पडायला लारे्ल. एकदा िो मला म्िणाला–“आई, माझ्याि वडे भरून टाका.’ मी म्िटले–‘का बरे? 
िू का म्िणून वडेा व्िायिेस? अहि पाप के्याहशवाय कोणी वडेा िोि असिे काय?’ िाि भक्ि पुन्िा 
उद् बोधनाि यायला लार्ला, पण स्वामीमंडळींनी त्याला हधक्कारले. िो र्ंरे्च्या काठावर रािाि असे आहण 
कधीकधी उद् बोधनच्या देवडीवरि जेवायला बसे. एक हदवस मािाजींच्या परवानर्ीने त्याला त्याचं्यापाशी 
आणले. मािाजींनी हनरहनराळ्या प्रकारानंी त्याला शािं करण्यािा प्रयत्न केला. त्या म्िणा्या–“ठाकुर 
नेिमी म्िणि ‘मरणकाळी जे मािी प्राथजना करिील त्यानंा मला साद हदलीि पाहिजे.’ त्याचं्याि िोंडिे िे 
शब्लद. िू मािा बाळ आिेस. िुला भीिी कसली? वडे्ासारखे का बरे करावसे? अशाने ठाकुरानंाि दोष 
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नािी का रे लार्णार? लोक म्िणिील त्याचं्या एका भक्िाला वडे लार्ले. ठाकुरानंाि दोष लारे्ल असे िू 
वार्िोस िे बरे का? घरी जा आहण िारिौघासंारखा रािायला लार्. जनरीिीप्रमाणे खा, पी आहण वार्. 
मरणकाळ आला की ठाकुर आप्यािूनि िुझ्यासमोर प्रकट िोिील आहण िुला बरोबर घेऊन जािील.” 
मािाजींच्या शब्लदानंी त्या भक्िािे सात्वन िाले व िळूिळू त्यािे हित्त िारं्ले पूवजस्स्थिीवर आले. असले 
वडेेिार मािाजींना पुष्ट्कळदा खपवनू घ्याव ेलार्ि. खरोखर डोकी हफरले्या माणसाशंी वार्िाना त्याचं्या 
सिनशीलिेला अंि नसे. एकदा एक स्त्रीभक्ि हनरोप घेिाना मािाजींच्या अंर्ठ्यालाि िावली! मािाजी 
ओरडून उठ्या–“बाई बाई! िी कुठली भक्िी? पाया पडायिे िे सरळ पड की! पण अंर्ठा िावायिा 
म्िणजे काय?” िी बाई म्िणिे–“िुम्िालंा मािी आठवण रािावी म्िणून िाव्ये!” “असे िोय! रु्रूला 
भक्िािी आठवण ठेवायला लावण्यािा िा अद् भिु प्रकार नव्ििा पाहिला आजपयंि!” एका पुरुषभक्िानेिी 
पाया पडिाना मािाजींच्या करंर्ळीवर एवढ्याने डोके आपटले की त्या कळवळून उठ्या. भोविाली लोक 
िोिे त्यानंी अस्या िऱ्िेवाईक वार्ण्यािे कारण हविारिा िो भक्ि म्िणिो–“पाया पडिाना मी मुद्दामि 
दुखावले त्यानंा. दुखेल िोवर िरी त्यानंा मािी आठवण येि रािील!” 

 
भरमसाट मार्ण्यािंा सामना करण्यािा प्रसंर् मािाजींवर अनेकदा येई. काजंीलाल नावािा एक 

वैद्य त्याचं्या अंिरंर् हशष्ट्यापंकैी िोिा. त्याच्या बायकोने एकदा मािाजींिी हवनवणी केली–“आई, माझ्या 
पिीिी आवक वाढावी असा त्यानंा आशीवाद द्या.” एकटक हिच्याकडे थोडा वळे पािून मािाजी 
म्िणा्या–“िुझ्या म्िणण्यािा अथज लोकानंी आजारी पडाव ेहन यािना भोर्ाव्याि असाि ना? िसले कािी 
मी करायिी नािी. सवज लोक सुखी असाविे, हनरामय असाविे िीि मािी प्राथजना.” 

 
डोके हफरले्या भक्िासंंबधीिा िा पहरच्िेद अशाि एका कथेने पुरा करून. “रामकृष्ट्णकथामृि” 

गं्रथािे संग्रिकार ‘श्रीम’ याचं्या शाळेि एक िरुण हशकि असे. पढुील काळाि त्यािे ‘पममहवनोद’ असे नाव 
िाले. रामकृष्ट्णािें दशजन घेऊन त्यािंा आशीवादिी त्याला हमळाला िोिा. पुढे िो नाटकाि काम करू 
लार्ला व दारूिे व्यसनिी त्याला जडले. स्वामी सारदानंदाशंी त्यािा दाट पहरिय िोिा, िो त्यानंा 
‘दोस्ि’ म्िणि असे. रात्रीअपरात्री नाट्यर्ृिािून घरी परििाना दारूच्या नशिे त्यािी सारखी बडबड िालू 
असायिी. उद् बोधनवरून जािाना पुष्ट्कळ वळे िो आप्या ‘दोस्िा’ ला िाका मारायिा. परंिु मािाजींिी 
िोपमोड िोईल म्िणून घरािील मंडळींना त्याला साद न देण्यािी सक्ि िाकीद िोिी. एका रात्री कोणीि 
साद देि नािीसे पािून उदासवाण्या स्वराि त्याने पढुील र्ाणे सुरू केले– 

 
“ओठ र्ो करुणामयी, खोल र्ो कुटीर-द्वार, 
आँधारे िेहरिे नाहर, हृहद काँपे अहनवार। 
िारस्वरे डाहकिेहि आहम िोमाय किबार, 
दयामयी िये आहज एहक कर व्यविार। 
सन्िाने राहख बाहिरे, आि सुखे अन्िःपुरे, 
आहम डाहकिेहि ‘मा-मा’ बले, हनद्रा हक भाडेना िोमार? 
 
िाल-लय-ध्वहन आहम हिन ग्राम बसाइये, 
एि डाहक िबू हनदे्र भाङे नाहक मा िोमार। 
खेलाय मत्त हिलाम बले बुहि मुख बाँकाइले 
िाओ मा बदन िुले, खेहलि याब ना आर॥ 
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राम बले त्यहज िोरे याब कार कािे आर 
मा हबने के लबे एइ अकृहि अधम भार॥” 

 
“कारुण्यपूणज आई, ऊठ ना, दार उघडून टाक. 
अंधारािून मला वाट हदसि नािी. 
भीिीने माझ्या हृदयािा थरकाप िोिो आिे. 
िुझ्या नावाने हकिींदा िरी िाका मार्या मी, 
पण दयामयी मािे 
आज काय िे िुिे हवहित्र वार्णे! 
िुझ्या खोलीि र्ाढ िोपेि आिेस िू, 
िुझ्या बाळाला एकटाि बािेर सोडून. 
‘आई! आई!’ म्िणि रडून रडून मािा अस्स्थपंजर िोऊन रे्ला. 
िरी िुिी िोप मात्र उडि नािी. 
 
िाल, लय, स्वर, हिन्िी िंत्रािंा समेळ साधून 
एवढ्या मोठ्याने मी िाकारिो आिे िीर िुिी िोप उडि नािी! 
खेळाि मी रमून रे्लो िोिो 

म्िणून का िू माझ्याकडे पाठ हफरहवलीस? 
िुिी दयामय दृष्टी माझ्याकडे वळीव म्िणजे मी पुन्िा 

खेळायला नािी जाणार. 
राम म्िणे, िुिी कूस सोडून मी जाणार कोणीकडे? 
माझ्या आईहशवाय या दुभार्ी मुलािा 
भार कोण वािणार आिे!” 
 
सर्ळा जीव ओिून िे र्ाणे पममहवनोद भर रस्त्यावर आळवीि असिानाि मािाजींच्या खोलीिी 

एक हखडकी उघडली. िे पािून मोठ्या समाधानाने पममहवनोद म्िणाला–“आई िुम्िी जाग्या िालाि िर! 
ह्या लेकरािी प्राथजना ऐकलीि ना? आिा उठलािाि िर मािे प्रणाम घ्या.” असे म्िणून हिथेि जहमनीवर 
लोळण घेि त्याने िेथली मािी कपाळी लावली, आहण पनु्िा र्ाणे सुरू केले– 

 
“यिने हृदये रेखो आदहरणी श्यामा माके, 
मन, िुहम देखो आर आहण देहख, 
आर येन केउ ना देखे।” 

 
(रे मना, पूजनीया श्यामा मािेला [अथाि कालीमािेला] हृदयाि साठवनू ठेव. फक्ि िू हन मी हििे 

दशजन घ्यायिे, दुसऱ्या कोणाला घेऊ द्यायिे नािी िा!ं) 
 
आहण िेवढ्याि त्याने आप्या पदरिी एक ओळ हिथ्या हिथे रिून पदाच्या शवेटी जोडून 

हदली– 
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“दोस्ि येन नाहि देखे” (‘दोस्ि’लादेखील नािी घेऊ द्यायिे!) दोस्िाला म्िणजे अथाि स्वामी 
सारदानंदानंा. दुसऱ्या हदवशी मािाजींनी हविार्यावरून पममहवनोदिा वृत्तान्ि त्यानंा सारं्ण्याि आला. 
ऐकून त्या म्िणा्या–“पण त्यािी दृढ हनष्ठा ध्यानाि आली िा िुमच्या?” आणखी एकदा िरी याि 
उपायाने पममहवनोदने मािाजींिे दशजन घेिले. कािी भक्िमंडळीने मािाजींिी िोपमोड िा्यावरून 
र्ाऱ्िाण्यािा सूर काढला िेव्िा त्या म्िणा्या–“असले कािी करून िो मला िाका मारू लार्ला की 
माझ्याने रािवि नािी.” 
 

यानंिर थोड्ा हदवसानंी पममहवनोद आजारी पडला व त्याला रुग्णालयाि नेण्याि आले. मतृ्यू 
जवळ आलासे पािून त्याने “रामकृष्ट्णकथामिृ” िा कािी भार् मला ऐकवा म्िणनू साहंर्िले. ऐकिा ऐकिा 
त्याच्या र्ालावंरून अश्रू वािू लार्ले, आहण परमिंसदेवािें नाव घेि त्याने देि ठेवला. िी िहकर्ि ऐकून 
मािाजी म्िणा्या–“आणखी दुसरे काय व्िायिे िोिे म्िणा! हकिी िाले िरी ठाकुरांिा पुत्र ! त्याने 
आप्याि अंर्ावर शणेखळा उडवनू घेिला खरा पण शवेटी ठाकुराचं्या बिुपाशािील आपले िक्कािे स्थान 
त्याने परि हमळहवले.” 

 
खरोखर पाििा हशष्ट्यावंरील मािाजींिे पे्रम केवळ लौहकक मािाचं्या अपत्यपे्रमासारखे नव्ििे, िर 

त्यापेक्षा हकिी िरी जास्ि र्ाढ िोिे. एकदा एक सनं्यासी हशष्ट्याने त्यानंा हविारले–“आमच्याहवषयी 
िुमच्या मनाि कोणिा भाव असिो?” 

 
“प्रत्यक्ष परमेश्वराहवषयी जो भाव िोि.” 
 
हशष्ट्य–“पण आम्िी िुमिी मुले. आम्िालंा परमेश्वरि समजू लार्लाि िर मर् मले नािी समजिा 

येणार.” 
 
मािाजी–“मुलेिी समजत्ये हन परमेश्वरिी समजत्ये.” 
 
आणखी एकाने हविारले–“मी िुम्िालंा ‘आई’ म्िणिो, पण िुम्िी मािी स्विःिी आई आिाि 

का?” 
 
मािाजी–“आई नािी िर मर् कोण? िुिी आईि मी.” 
 
हशष्ट्य–“िसे म्िणिा िुम्िी पण कसे िे मला नीटसे समजि नािी. ज्या आईने मला जन्माला 

घािले हिच्याबद्दल मला जे वाटिे िेि िुमच्याबद्दलिी का वाटू नये? 
 
मािाजी त्यावर उद् र्ार्या–“वाः! िे मात्र अर्दी खरे.” नंिर यावर त्यानंी पुस्िी जोडली–

“बाळा, परमेश्वर िाि आपला हपिा, आहण मािािी िोि. म्िणजे असे की त्यानेि आप्या मािाहपत्यािें 
रूप घेिले आिे. त्यािें पे्रम िेि परमेश्वरािे पे्रम.” 

 
सामान्य मािाचं्या हृदयाि अपत्यस्नेि परमेश्वराने रुजहवला आिे त्यािा उदे्दश असा की, कुटंुब व 

समाज दोन्िी सिि हटकून राहिली पाहिजेि. मािाजींिा अपत्यस्नेििी िेि कायज करीि िोिा. फरक 
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एवढाि की त्याचं्या स्नेिािा हवषय त्यािंी आध्यास्त्मक संििी िा िोिा, आहण उदे्दश त्या आध्यास्त्मक 
संििीला जर्ाच्या बधंनािून मुक्िीिा मार्ज दाखहवणे. 

 
परंिु मािाजीिे पे्रम आप्या हशष्ट्यापंुरिेि मयाहदि नव्ििे. त्याचं्या साह्यासाठी जो कोणी येई 

त्यािी जािपाि ककवा योग्यायोग्यिा न पाििा त्यावर त्याचं्या पे्रमािा वषाव िोि असे. सवांना अन्न, कपडे, 
औषधे यािंी ज्याच्या त्याच्या नडीप्रमाणे त्या मदि करीि. एकदा त्या कोआलपाड्ास असिाना एक 
अस्पृश्य बाई येऊन डोळ आसव ेआणून त्यािें साह्य मार्ू लार्ली. स्विःिे घरदेखील हिने. ज्याच्याखािर 
सोडले िोिे त्या हिच्या उपपिीनेि हििा अकस्माि त्यार् केला िोिा. मािाजींनी त्या माणसाला बोलावनू 
घेिले व सौम्य हनभजत्सजना करून म्िटले–“िे पािा, हिने िुझ्याकहरिा सारे कािी सोडले. आहण िू िी हििी 
सेवा आज इिके हदवस घेि आलास. आिा हििा त्यार् केलास िर िुला फार फार पाप लार्णार आिे. 
नरकािदेखील िुला जार्ा िोणार नािी.” त्या जोडप्यािे पुनमीलन िाले. 

 
यािीपेक्षा मािाजींच्या ममिाळूपणािे बोलके उदािरण राधूच्या माजंरािे. रोज त्याला दुधािा जण ू

रिीबि लावला िोिा. त्याचं्या जवळपास िे माजंर पडून असे. एखादे वळेी त्याला काठीने मारण्यािा 
मािाजी आव आणीि. पण अशा वळेी माजंर त्यािंाि पायाभंोविी घोटाळि रािी. त्यावर िसू येऊन त्या 
काठी हभरकावनू देि आहण घराि्या माणसानंािी िसू लोटे. आप्या जािी-स्वभावास अनुसरून माजंर 
पुष्ट्कळदा िोरून खाि असे. मर् मािाजी म्िणि–“िोरणे िा त्यािा धमजि. दर वळेी त्याला पे्रमाने खाऊ 
घािील असे आिे का कोणी?” एक हदवस एका संन्यस्ि सेवकाने माजंराशी दाडंर्ाई करून वर आणखी 
त्याला जहमनीवर आदळले. त्यावरून मािाजींना फार दुःख िाले. संन्याशाला त्यानंी म्िटले–“माजंराला 
बोलाव ेपण मारू नये. त्याला नेमाने अन्न दे आहण िोरीसाठी िे दुसऱ्याकडे जाणार नािी यािी खबरदारी 
घेि जा.” वर त्याला अत्यंि र्ंभीरपणे बजावले–“माजंराला मारू नकोस. मी त्या माजंराििी आिेि.” 
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गुरूच्या भूनमकेत 
 

अांती परमेश्वर िाि खरा रु्रू. आध्यास्त्मक प्रकाशािा िोि खरा उर्म, पण िो आध्यास्त्मक प्रकाश 
मुख्यत्वकेरून कोणा िरी मानवाच्या माध्यमािून आपणापयंि पोिि असिो. त्या माध्यमालाि रु्रू िी संज्ञा 
आिे. रु्रूिी मूक ओढ िी एखाद्या लोििुबंकाच्या आकषजणासारखीि अहनवायज; आहण ईश्वरप्राप्िीसाठी जे 
व्याकुळ असिील अशानंा अशी ओढ सिजि जाणविे. असे जीव जर्त्तापाने र्ाजंले आहण बाह्यात्कारी 
अटळ वाटणारा जन्ममरणािा फेरा िुकहवण्यािी त्यानंा िळमळ लार्ली की रु्रूसाठी त्याचं्या मनाला ओढ 
लार्लीि म्िणून समजाव.े रु्रू िा हशष्ट्याच्या सर्ळ्या पापािंा आहण दुनीिीिािी भार स्विःच्या हशरावर 
घेणारा असिो व त्याचं्याबद्दल स्विः दुःखयािनािी भार्िो. हशष्ट्याच्या हृदयाि रु्रू आत्मज्योि पाजळून 
शवेटी त्याला स्वानंदसाम्राज्य आहण अमरत्वाप्रि पोिवनू देिो. 

 
हशष्ट्य जमहवण्यािा मािाजींनी कधी प्रयत्न केला नािी. एकदा त्या म्िणा्या िोत्याि की 

“माझ्याकडे ज्यानंा यायिे असेल िे आपणिून, जर्ािे पाश िोडून येिील. मी त्यानंा बोलावनू आणणार 
नािी.” त्यािें स्विःिे जीवन लोकदृहष्टआड, हवजनवासािि रे्ले. त्याचं्या अस्स्ित्वािीदेखील माहििी फार 
थोड्ानंा िोिी. प्रस्िुि लेखकाने सन १९१६ साली बेलूड मठाि स्वामी पे्रमानंदानंा आपली सनं्यास 
घेण्यािी इच्िा प्रदर्मशि केली आहण रामकृष्ट्णाचं्या एका ज्येष्ठ हशष्ट्यािे नाव रु्रू म्िणनू सुिहवले. पण स्वामी 
पे्रमानंदानंी त्याला मािाजींकडे जाण्यास साहंर्िले. र्ाढ अज्ञानामुळे “मािाजी म्िणजे कोण” असे 
हविारण्यािी लेखकावर पाळी आली, आहण स्वामी पे्रमानंदाकंडून खाशी हनभजत्सजना त्याने उपार्मजि केली. 
“रामकृष्ट्णकथामृि” मधील संहक्षप्ि उल्लेखाखेरीज त्याचं्याहवषयी कोठेिी कािी िेव्िा प्रहसद्ध िालेले 
नव्ििे. परमिंसदेवाचं्या एका बंर्ाली िहरत्राि त्याचं्यासबंंधी कािी मजकूर आला िोिा पण िे पुस्िकिी 
फार थोड्ाचं्या वािनाि आलेले िोिे. त्यािें फोटो कोठे सावजजहनक हठकाणी हदसि नसि. मर् लोकानंा 
िरी त्याचं्याबद्दल कसे कळाव?े 

 
मािाजींिे हकत्येक हशष्ट्य प्रस्िुि लेखकासारखेि रामकृष्ट्णहशष्ट्याचं्या अर्र रामकृष्ट्ण हमशनमधील 

अन्य स्वामींच्या सारं्ण्यावरून त्याचं्याकडे आले. कािींना मािाजींच्या दीहक्षि हशष्ट्याचं्या हमत्राकंडून अर्र 
नािलर्ाकंडून मािाजींिी माहििी हमळाली िोिी, िर अन्य हकत्येकानंी स्वप्नामधून ककवा दृष्टाव्यामंधून 
त्याचं्याहवषयी कळले िोिे. आहण असेिी हकत्येक िोिे की जे एक पुण्यशील व्यक्िी म्िणून मािाजींच्या 
पाया पडण्यासाठी आले आहण न मार्िाि त्यािंा अनुग्रि हमळहविे िाले. स्विःच्या हशष्ट्याचं्या 
हवनंिीवरूनिी मािाजींनी हकत्येकानंा दीक्षा हदली. एकदा कलकत्त्यास जाि असिा हवष्ट्णुपूर स्टेशनावर 
त्यानंा र्ाडीसाठी थांबाव ेलार्ले िोिे. एक र्रीब पोटजर धावि हिथे आला आहण म्िणाला–“िुम्िीि माझ्या 
जानकी. [अथाि रामपत्नी सीिादेवी.] हकिी हदवस शोधिोय मी िुम्िालंा! इिके हदवस िोिाि िरी कुठे?” एवढे 
बोलून िो रडायला लार्ला. मािाजींनी त्यािे सातं्वन केले व आप्या पायावंर वािण्यासाठी एखादे फूल 
आणायला साहंर्िले. िे आ्यावर िेथ्या िेथेि त्याला दीक्षा हदली. कािींना स्वप्नाि त्याचं्याकडून दीक्षा 
हमळाली. अशी स्वप्ने त्यानंी मािाजींना साहंर्ि्यावर दीक्षामंत्रािा अथज त्यानंा त्या समजावनू देि आहण 
त्यािा जप िालू ठेवण्यास बजावीि. कधी एखाददुसरा जादा मंत्रिी देि. हशष्ट्यािंी हनवड करिाना 
मािाजी त्याचं्या हृदयाि डोकावीि. जािपाि अर्र समाजािील दजा यािंा हविारिी करीि नसि. यामुळे 
जरी सािहजकपणे त्याचं्या हशष्ट्यर्णाि बंर्ालमधील लोकािंा जास्ि भरणा असला िरी दहक्षण-किदवासी, 
युरोहपयन, व एक पारशी अशीिी मंडळी िोिी. मािाजींना मािृभाषा बंर्ालीखेरीज कोणिीिी भाषा बोलिा 
येि नसे की समजि नसे िे येथे नमूद केलेले बरे. 



 अनुक्रमणिका 

मािाजींच्या आध्यास्त्मक कामहर्रीिील एक हवशषे लक्षणीय र्ोष्ट म्िणजे त्याचं्या मनािी पंथािीि 
वृत्ती. आप्या हशष्ट्यानंी रामकृष्ट्णानंाि इष्ट दैवि मानाव े असा त्यािंा मुळीि आग्रि नसे. मात्र 
परमिंसदेवाचं्या मार्जदशजनाखाली आध्यास्त्मक जीवनािा हवकास जास्ि सुलभ िोिो, कारण रामकृष्ट्ण िेि 
या युर्ािे अविारी पुरुष िोि, असे त्या अनेक वळेा अर्दी ठासून सारं्ि असि. रामकृष्ट्णानंी जे िपःसाधन 
केले िे स्विःसाठी नसून जर्ाच्या क्याणासाठीि केवळ िोिे यािी मािाजींना खात्री वाटि असे. एखाद्या 
जुन्या शिराच्या उत्खननाि एखादे अत्यंि मौ्यवान, संग्रिालयाि जपून ठेवण्यासारखे नाणे सापडू शकिे 
पण अशा नाण्यािा दैनंहदन व्यविाराि उपयोर् अर्दी शून्य, त्यासाठी िलनी नाणीि िवीि, अशी 
रामकृष्ट्णािंी हशकवण असे. दीक्षा घेणारास मािाजी पुष्ट्कळदा त्याच्या कुलदैविाहवषयी हविारीि व त्याच्या 
परंपरेस अनुरूप अशी दीक्षा देि. केव्िा केव्िा साधकालाि संदेि पडे की आप्या आध्यास्त्मक ध्येयािे मूिज 
रूप कोणिे व कसे हनवडाव.े मर् िो मािाजींवरि भार टाकी. अशा समयी त्या ध्यानस्थ बसून त्या हशष्ट्यास 
सवांि श्रेयस्कर आदशज कोणिा िे शोधून काढीि. अशा ध्यानस्थ अवस्थेि पुष्ट्कळ वळेा हशष्ट्याच्या 
आध्यास्त्मक भहवष्ट्यािेिी ज्ञान त्यानंा िोऊन जाई. प्रस्िुि लेखक मािाजींकडे मंत्रोपदेशासाठी रे्ला िेव्िा 
िो कॉलेज हवद्याथी िोिा व आप्या कुटंुबाि रािाि असे. मंत्रोपदेश पाव्यावर त्याने िादंीिे एक नाणे 
रु्रुदहक्षणा म्िणनू मािाजींच्या पायापंाशी ठेवले. मािाजी म्िणा्या आपण सनं्याशी हशष्ट्याकंडून पैसा घेि 
नािी. लेखकाने आपण संन्यासी नव्िे िे त्याचं्या हनदशजनास आणले िरी आपण रु्रुदहक्षणा घेणार नािी व 
कारणिी िेि असे त्यानंी म्िटले. हत्रवार िा प्रकार घडला. 

 
िालू शिकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये या देशाि मोठी राजकीय खळबळ उडाली िोिी. अनेक 

युवकानंी क्राहंिमार्ी संस्थामंध्ये प्रवशे करून घेिला. त्या सवांवर पोलीस सक्ि नजर ठेवीि व त्यानंा 
आश्रय देणाऱ्यावंरिी पोहलसािंी करडी नजर असे. मािाजी कोआलपाड्ास असिाना असा एक 
क्राहंिकारी युवक त्याचं्याकडून दीक्षा घेण्यासाठी आला. सरकारी अवकृपेच्या भयाने त्याला आश्रमाि रात्री 
रािू देणे धोक्यािे वाटून त्यािी व्यवस्था एका खाजर्ी घराि करण्याि आली. दुसऱ्या हदवशी पिाटेस 
मािाजी राधूकडे हनघा्या असिाना वाटेवरि युवक त्यानंा भेटला व िेथेि त्याला दीक्षा हमळाली. 

 
येथे थोडे हवषयािंर करून, धार्ममक वृत्तीच्या क्राहंिकारकाशंी मािाजी कशा वार्ि आहण 

भारिािील हब्रटीश दंडनािी व अत्यािार याबंद्दल त्यानंा काय वाटे िे स्पष्ट करणाऱ्या कािी घटनािें वणजन 
करू. हकत्येक क्राहंिकारकानंा स्वामी हववकेानंदांच्या प्रखर देशभक्िीिून राष्ट्रकायािी स्फूिी हमळाली 
िोिी. असे राष्ट्रभक्ि िरुण स्वामीजींिे गं्रथ व ‘श्री म’ यािे ‘रामकृष्ट्णकथामृि’ हनत्य वािीि असि. [(हब्रटीश 
अमदानीिील) बंर्ाल प्रािंाच्या रु्प्िर् पोलीस खात्यािे प्रमुख िे त्या काळी राजकीय कैदी व अटक केलेले इिर लोक (detenus) याचं्याबद्दल 
जबाबदार असि. प्रस्िुि लेखक या प्रकारच्या अटकेि असिाना त्याच्या िावणीला अशा एका अहधकाऱ्याने भेट हदली. लेखकाच्या टेबलावर 
‘रामकृष्ट्णकथामिृ’ ह्या बरं्ाली गं्रथािा पुरा सिं पािून िो म्िणाला–“जवळजवळ प्रत्येक डेहटनूकडे िी पुस्िके हदसून येिाि. िी मुळाि वाििा 
यावीि म्िणून मी बरं्ाली हशकलो, पण हब्रटीश सत्तेहवरुद्ध त्याि कुठे एक वाक्य मला आढळून आले नािी.” यावर लेखकाने त्याला साहंर्िले की 
“क्राहंिकारकािंा धमज िाि त्याचं्या देशभक्िीिा खरा उर्म िोय.” 

 
हब्रटीश सरकारने भारिीय क्राहंिकारकािें कायज व िालिाली यािंी िौकशी करण्यासाठी जे मडंळ नेमले िोिे त्याच्या अिवालाि 

म्िटले िोिे की “क्राहंिकारकाचं्या एका हखशाि बाँबर्ोळा िर दुसऱ्याि भर्वद् र्ीिा असे.” भारिीय स्वािंत्र्यसगं्रामाि ज्यानंी भार् घेिला त्यांच्या 
हृदयावर भारिभमूीिी जी प्रहिमा कोरलेली असे िी एका आध्यास्त्मक एकात्म समष्टी (sprirtual unity)िी. िी समष्टीि किदुधमाच्या सनािन 
सत्यािंी व ित्त्वज्ञानािी जन्मदात्री. आहण या सवांिी एकीभिू प्रहिमा म्िणजेि भारिवषज. एक िजार वषांच्या परदास्याच्या काळाि या देशाच्या 
आध्यास्त्मक आदशांिा केवळ अपकषज िोि रे्ला. िी ध्येये व िे आदशज पुन्िा प्रस्थाहपि करावयािे िर प्रथम देश स्विंत्र केला पाहिजे, िी त्या सवज 
क्राहंिकारकािंी भावना िोिी. या सवज कारणामुंळे भारिाच्या राजकीय स्वािंत्र्यसगं्रामाि आध्यास्त्मकिेिा फार मोठा अंश िोिा.] याचं्यापकैी 
हकत्येक पुढे रामकृष्ट्ण संघास यऊन हमळाले, त्यामुळे रामकृष्ट्ण हमशनवरिी बराि काळपयंि पोहलसािंी 
नजर असे. 



 अनुक्रमणिका 

मािाजींिा जन्म िाला त्या हज्ह्यािील दोन जावाजावापंैकी एक क्राहंिकारक अस्यािा 
सरकारला विीम िोिा. दोघािेंिी नाव एकि–कसधुबाला असे िोिे. त्यािंली एक र्रोदर िोिी. 
पोहलसानंी िुकीने हजच्यावर विीम नव्ििा हिलाि प्रथम हर्रफदार केले. नंिर दुसरी त्याचं्या िािी 
लार्ली. पण पोलीस दोघींनािी लोकासंमक्ष रस्त्यावरून िालि नेऊ लार्ले. िालेली िूक पोहलसाचं्या 
नजरेस आणनू हशवाय स्त्रीकैद्यानंा नेण्यासाठी योग्य वािनािी िरिूद िाली पाहिजे अशी लोकानंी मार्णी 
केली. पण हिकडे दुलजक्ष करून िेक्याने त्यानंा िालिि नेण्याि आले. उपरािं त्यानंा जाहमनावर 
सोडण्यास नकार देऊन त्यािंा अनेक प्रकारे उपमदज करण्याि आला. या र्ोष्टी मािाजींना कळिाि त्याचं्या 
अंर्ावर शिारे आले आहण रार्ामुळे िढले्या आवाजाि त्या म्िणा्या–“ह्या सर्ळ्यािा अथज काय 
समजायिा? सरकारच्या िुकुमावरून िे िाले की पोलीस अहधकाऱ्यािंी िी फाजील िुशारी? राणी 
[व्िक्टोहरया]च्या राजवटीि बायाबापड्ावंर असले अत्यािार ऐकलेिी नव्ििे. सरकारि जर ह्या 
सर्ळ्याला जबाबदार असेल िर िे फार काळ हटकणार नािी. आहण हिथे कोणी िरुण पुरुष नव्ििे की 
काय? पोहलसाचं्या थोबाडाि मारून त्या बायकानंा सोडवनू नािी का आणायिे?” थोड्ा वळेानंिर 
मािाजींच्या एका बधूंने बायकानंा सोडून देण्याि आ्यािी बािमी आणली िेव्िा मािाजींच्या मनाला 
स्वस्थिा वाटली. त्या म्िणा्या–“या बायकानंा सोड्यािे कळले नसिे िर मला िोप लार्ली नसिी.” 

 
मािाजींच्या एका शािं स्वभावाच्या व अध्यात्माकडे कल असले्या हशष्ट्याला पोलीस नािक 

सिावीि असि. एक हदवस ध्यान संपवनू िो देवघरािून बािेर पडिाि पोलीस त्याला हर्रफदार करून 
सरळ घेऊनि रे्ले, फराळ वर्ैरे उरकून घ्यायला वळे हदला नािी. िा प्रकार मािाजींना कळ्यावर फार 
उहद्वग्न िोऊन त्या म्िणा्या–“िा मोठा अन्याय आिे इंग्रजािंा. माझ्या अर्दी सच्िील हशष्ट्यापंैकी िो 
एक, त्याला हनष्ट्कारण सिाविािेि. थोडा प्रसाददेखील त्याला खाऊ हदला नािी. अशाने ह्या हब्रहटशािें 
राज्य हकिी हदवस हटकणार आिे?” 

 
प्रस्िुि लेखकाबरोबरि मािाजींच्या आणखी एका हशष्ट्याला अटक िाली िोिी. िुरंुर्ाि्या 

िालअपेष्टा सिन न िोऊन त्याने आत्मित्या केली. सुटून आ्यावर लेखकाने िा वृत्तान्ि मािाजींना 
साहंर्ि्यावर त्या हनःश्वास सोडून म्िणा्या–“परमेश्वरा, ह्या सरकारिी दुष्ट्कृत्ये िू हकिी हदवस िालू 
देणार आिेस?” 

 
आप्या परीने मािाजी देशभक्ि िोत्या व देशहििाहवषयी िारं््या दक्ष असि. पहि्या 

मिायुद्धाच्या काळाि कपड्ाचं्या टंिाईमुळे लोकािें आहण हवशषेिः हस्त्रयािें फार िाल िाले. लोकासंमोर 
बािेर पडणे त्यानंा मुस्ष्ट्कलीिे िाले िोिे. हकत्येकानंी आत्मित्या के्याच्या बािम्या विजमानपत्राि नेिमी 
येि. एक हदवस अशा हृदयद्रावक घटनािें वृिान्ि कानी आ्यावर त्यानंा रडू आवरेना. रडिा रडिा त्या 
अत्यंि कडवटपणाने म्िणा्या–“िे इंग्रज जाणार िरी कधी? केव्िा सोडणार िे लोक आमिा देश? 
पूवीच्या काळी घरोघर िरखे असि. लोक स्विः सूि काढून कपडे हवणनू घेि. वस्त्रप्रावरणािा कधी 
दुष्ट्काळ नसे. ह्या हब्रहटशानंी सर्ळे नष्ट करून टाकले. ‘एका रुपयाि िार इंस्ग्लश कापडे, आहण वर 
आणखी एक, एवढे देऊ आम्िी िुम्िालंा’ [िी लालूि दाखवनू हब्रहटशानंी भारिीयानंा आप्या कापडािी िटक लावली.] असे 
सारं्ून त्यानंी आमच्या लोकानंा फसहवले. त्यानंा ख्यालीखुशालीिी सवय यानंी लावली आहण िरखे 
हदसेनासे िाले, आहण आिा िी पाळी आली या िानिोकी लोकावंर. त्याचं्या िालानंा आिा अिं नािी.” 
एका हशष्ट्याला त्यानंी एक िरखा आणून द्यायला साहंर्िले. 
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परंिु अशा अन्यायाबंद्दल िीड वाटि असूनिी िीमुळे त्याचं्या अंर्भिू औदायाि कधी हिळमात्र 
अंिर पडले नािी. दुर्ापूजेिा समय िोिा. या उत्सवाच्या वळे घरािील स्त्रीपुरुष सवांना नव े कपडे 
घेण्यािा प्रघाि आिे. मािाजींनी आप्या भाच्याचं्यासाठी कपडे आणायला एका ब्रह्मिाऱ्याला पाठहवले. 
िो देशभक्ि अस्यामुळे जाडेभरडे देशी कापड व कपडे त्याने आणून हदले, पण मुलींना िारं्ली िलम वसे्त्र 
िवी िोिी. जी आणली िी वापरण्यािे त्यानंी साफ नाकरले. मोठी कडाक्यािी ििा िाली. मािाजींनी 
सर्ळे ऐकून घेऊन शवेटी िसि िसि म्िटले–“इंस्ग्लश लोकदेखील मािी लेकरे. सवांना मला जवळ 
करायला िव,े जािवारी मला करिा यायिी नािी.” त्यानंी ब्रह्मिाऱ्याला हब्रटीश बनावटीिी वसे्त्र 
आणायला लावनू हदले. 

 
आिा परि मािाजींच्या दीक्षाहवधीकडे वळू. कािी हमहनटािंि त्या हशष्ट्यािा दीक्षाहवधी उरकीि 

असि. पुढे कोणी िरी “आपणालंा िोि हवधी उरकायला एवढा वळे का बरे लार्ावा?” असे स्वामी 
सारदानंदानंा हविारले असिा िे म्िणाले–“मािाजींना एका दृहष्टके्षपाि अर्र एका स्पशाने परमिंसदेवानंी 
या साधकािा स्वीकार केला ककवा नािी िे कळून येि असे, मला स्विःला मात्र िीि र्ोष्ट कळून यायला 
बराि काळ ध्यान लावनू बसाव ेलार्िे.” 

 
मािाजींनी दीक्षा देण्यास नकार हद्यािी उदािरणे आिेि, पण फार थोडी. कदाहिि दीक्षा 

घेणारािी िेवढी ियारी िाली नसेल, ककवा त्या त्या व्यक्िीला दीक्षा हद्याने मािाजींिी आध्यास्त्मक 
शक्िी फारि जास्ि प्रमाणाि खिी पडणार असेल. त्या स्विः एकदा म्िणा्या िोत्या की “देि धारण 
के्याने आहदशक्िीच्यादेखील सामर्थयािा सकंोि िोिो.” पण कधी म्िणि–“ह्या देिािा एक हदवस अिं 
िा िोणारि आिे. िो आिाि िाला िरी बेिेत्तर पण मी दीक्षा देि रािणेि बरे.” लोकाचं्या दुःखािी व 
कष्टािंी त्यानंी हकिी उत्कट जाणीव िोिी यािी त्याचं्या एका वळेच्या उद् र्ारावरून साक्ष पटिे–“मला 
मधूनमधून वाटि राििे की माझ्या ह्या रक्िामासाच्या हकरकोळ सापळ्याऐवजी जर का मािे शरीर िारं्ले 
दणकट असिे िर हकिी िरी आणखी लोकानंा मी साह्य करू शकत्ये.” 

 
मािाजींच्या शरीर-क्लेशािंा उल्लेख पूवी केलाि आिे. शरीर-क्लेश िी के्या पापािी भरपाई 

असा समज आिे. पण मािाजी िर जन्मिःि पूणज हनष्ट्पाप. आपण स्विः एकिी पाप के्यािे आपणास 
आठवि नािी असे त्या म्िणि, आहण हशष्ट्यािंी पापे स्विःवर घेि्या कारणाने िे क्लेश आप्या देिाला 
भोर्ाव ेलार्िाि असे स्पष्टीकरण त्या देि असि. यािेि नाव दुसऱ्याचं्या विीने पापक्षालन (Vicaruous 
punishment). दीके्षसंबधंाने त्या म्िणि–रु्रूिे सामर्थयज हशष्ट्याि उिरिे आहण हशष्ट्यािे सामर्थयज रु्रूमध्ये 
प्रवशे करिे. हशष्ट्याला दीक्षा हद्याने त्यािी पापे मी स्विःवर घेत्ये आहण म्िणून आजारी पडत्ये रु्रू िोणे 
फार कठीण. उलटपक्षी हशष्ट्याने आपले विजन शुद्ध ठेव्याने रु्रूिे क्याण िोिे.” आपला सहंधवाि आिा 
जुनाट िोऊन बसला यािे कारण आपण देि असले्या दीक्षा, असे एकदाि नव्िे िर हकिींदा िरी त्या 
म्िणा्या िोत्या. 

 
मािाजी १९१६ साली दुर्ापूजेच्या उत्सवाि बलूेड मठाि आ्या िोत्या. उत्सवाच्या  दुसऱ्या 

हदवशी अनेक भक्ि त्याचं्या पाया पडून रे्ले. त्यानंिर त्या सारख्या र्ंर्ाजलाने पाय धूि आिेि असे पािून 
योर्ीन-मा म्िणा्या–“िे काय करिा, सदी िोईल ना?” त्यावर मािाजी म्िणा्या–“आिा िुला कसे 
समजावनू सारं्ू मी? कािी कािी माणसानंी माझ्या पायानंा स्पशज केला की शरीरािी लािी िा्यासारखे 
िोिे मला. मर् र्ंर्ाजलानेि काय िे बरे वाटिे.” एक हदवस िर भक्िाचं्या पाया पडण्याच्या अक्षरशः 
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केवळ यािनाि िोऊन स्वामी अरूपानंदानंा त्या म्िणा्या–“मी आजारी पडत्ये त्यािे िेि कारण. पाया 
पडायिे िे दुरून पडा असे सारं् िू सर्ळ्यानंा. पण शरदला यािले कािी सारं् ू नकोस, नािी िर िो 
कुणालाि पाया पडू द्यायिा नािी.” 

 
िे जे प्रकार िोि त्यािें एक ठळक उदािरण एका हशष्ट्याने नमूद करून ठेवले आिे. 

जयरामबाटीिली घटना. मािाजींिा सेवक कािी कामाहनहमत्त बािेर रे्ला िोिा. परि येऊन पाििो िो 
मािाजी एका िटईवर पडून आिेि. त्याला पाििाि त्या म्िणा्या–“एक वयस्कर र्ृिस्थ आिाि येऊन 
रे्ला. त्याला येिाना पाहिले हन मी आि येऊन अंथरुणावर बस्ये. माझ्या पायानंा स्पशज करण्यािी जशी 
काय हजद्द िोिी त्याला. मी नको नको म्िटले िरी जणू जबरदस्िीने मािे पाय धरून त्याने प्रणाम केला. 
त्या वळेेपासून मरणप्राय कळा पायािं हन पोटाि सुरु िा्या. िीन िारदा पाय धुिले िरी आर् कमी िोि 
नािी. िू असिास िर पायानंा स्पशज करू हदला नसिास त्याला.” अशा िऱ्िेिी हकिी िरी उदािरणे सारं्िा 
येिील. 

 
खरे पाििा अशा जबरदस्ि कळािी मािाजी मनावर घेि नसि. मािृवात्स्य आहण 

जीहविकायािी सिि जाणीव या भावनामुंळे असले शरीरक्लेश म्िणजे आपले एक प्राप्िव्यि त्यानंा वाटे. 
कोआलपाड्ास एकदा एक हशष्ट्य त्यानंा क्लेश िोिीलसे वाटून त्याचं्या पाया पडण्यास अनमान करू 
लार्ला, िेव्िा मािाजी म्िणा्या–“अरे बाळा ह्या कायाकहरिा िर आमिा जन्म. खुशालपाया पड माझ्या. 
दुसऱ्यािंी दुःखे हन पापे आम्िी नािी िर कोण घेईल हशरावर? दीनदुबळे आहण दुष्ट अशािंा भार मर् कुणी 
वािायिा?” 

 
दीक्षा देण्याहवषयी अंिरंर्ािून स्फूिी िाली की मािाजी प्रकृिी अर्र सुखसोयी यािंी पवा करीि 

नसि. एकदा जयरामबाटीि त्या मलेहरयाने आजारी असिाना, दीक्षा घेण्यासाठी कोणालािी त्याचं्या 
समोर आणू नये अशी सक्ि िाकीद मािाजींिी सेवाशुश्रषूा करणाऱ्यानंा स्वामी सारदानंदानंी देऊन ठेवली 
िोिी. अशा वळेी दीके्षच्या उदे्दशाने एक भक्ि फार दूरिून येऊन पोिला. सेवकानंी त्याला मािाजींकडे 
न्यायिे नाकारले आहण बािाबािी सुरू िाली. मािाजी दाराशी येऊन भक्िाला मज्जाव का करिा म्िणनू 
सेवकानंा हविारू लार््या; आहण सेवकानंीिी स्वामी सारदानंदािंी सक्ि िाकीद मािाजींच्या कानावंर 
घािली. िे ऐकिाि मािाजी उद् र्ार्या–“मी दीक्षा द्यायिी बंदी करायला शरद कोण लार्नू रे्लाय? 
मािा जन्मि िर ह्या कायासाठी.” 

 
मािाजी नेिमी म्िणि–“मी केवळ करुणेच्या पोटी लोकानंा दीक्षा देत्ये, कारण त्याहशवाय िे मला 

सोडीिि नािीि, रडायला लार्िाि आहण करुणेने मािे हृदय भरून येिे. मर् दया उपजून मी दीक्षा 
देऊन टाकत्ये.” 

 
एक हदवस सकळीि हिघेजण भक्ि जयरामबाटीस येऊन पोिले. बरोबर स्वामी ब्रह्मानंदािें 

हशफारसपत्र, त्याि हवनवणी की या हिघानंा दीक्षा हमळावी. पत्रािला मजकूर मािाजींना सारं्नू िाला िशा 
त्या म्िणा्या–“िाय िे दैवा! राखालने का िी सामग्री पाठवली? मुलरे् आईला नेिमी िारं्लेिुंर्ले 
पाठविाि ना?” प्रथम त्यानंी या हिघानंा दीक्षा देण्यास नकार देऊन बेलूड मठास परि जा म्िणनू 
साहंर्िले. पण नंिर त्यांिे मन द्रवले व रामकृष्ट्णानंा उदे्दशून त्या म्िणा्या–“कालि मी िुम्िालंा प्राथजना 
केली िोिी, एकिी हदवस मािा फुकट न जाईल असे करा म्िणून. आहण आज पाठवनू काय हदलेि िर िे 
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असले. ठीक आिे. िे शरीर आिे िोवर िुमिे कायज करायिे.” त्या िीन भक्िानंा दीक्षा हमळून रे्ली. स्वामी 
ब्रह्मानंद व इिर ज्येष्ठ स्वामींना िा वृत्तान्ि कळ्यावर ब्रह्मानंद हवशषे र्ंभीर िाले. स्वामी पे्रमानंद दीघज 
श्वास टाकून म्िणाले–“अनुग्रिावंर अनुग्रि! ह्या अलौहकक अनुग्रिाचं्या योर्ानेि मािाजी आम्िा सवांिे 
आजवर रक्षण करीि आ्या. काय िलािल त्यानंी हर्ळले आहण हर्ळीि आिेि िे शब्लदानंी वणजन करिा 
येि नािी. त्या करिाि िे आम्िी करायला रे्लो िर आमिे भस्म व्िायला उशीर लार्यिा नािी.” वाटेल 
िी कुकमे केलेली माणसे मािाजींकडे येि, पण त्या मात्र म्िणि–“यानंी ‘आई’ म्िणनू मला साद घािली 
की मी सारे हवसरून जात्ये हन वाजवीपेक्षा जास्िि त्यानंा हमळून जािे.” 

 
दीक्षा देण्याच्या बाबिीि मािाजी वाजवीपेक्षा जास्ि उदारपणा करिाि असे त्याचं्या जवळपासच्या 

कािी हशष्ट्यानंा कािी काळ वाटि असे. त्यापंकैी एकजण त्यानंा म्िणालाि–“आई िुम्िी इिक्या जणानंा 
दीक्षा देिा, पण त्या सवांिी कािी िुम्िालंा खहिि आठवण रािाि नसणार. त्यािंी काय िालिवाल आिे 
यािा सिि हविार िुम्िालंा मनाि ठेविा येि नसणार. पण रु्रूने िर हशष्ट्याचं्या हििाबद्दल नेिमीि दक्ष 
रािायिे असिे. मर् आठवणीि राििील िेवढ्याि हशष्ट्यानंा दीक्षा देणे बरे नव्िे का?” यावर मािाजींनी 
उत्तर हदले िे असे–“पण ठाकुरानंी िर मला या बाबिीि कधीि मनाई केलेली नािी. मला त्यानंी एवढे जे 
सर्ळे हशकवनू ठेवले त्यािि िू म्िणिोस िसले कािी सारं्नू ठेवणे त्यानंा जमले नसिे वाटिे? 
हशष्ट्याचं्याबद्दल मािी जबाबदारी मी ठाकुरावंर सोपवत्ये. रोज त्यानंा मािी प्राथजना–‘कुठे असिील हिथे 
माझ्या हशष्ट्यािंी िुम्िी काळजी घ्या.’ यािी वर असे की सर्ळे मंत्र मला ठाकुराकंडूनि हमळालेले. त्या 
मंत्रािें सामर्थयज फार प्रिंड. त्याचं्याद्वारे त्या त्या भक्िानंा मुक्िी हमळणार िे अर्दी हनहिि.” िरी पण त्या 
स्विःिी आप्या हशष्ट्यासंाठी हनराळे कािी एक सहक्रय असे करून ठेविीि असि. िे म्िणजे हशष्ट्याचं्या 
आध्यास्त्मक श्रेयसासाठी रोजि िहरनामािा जप. िा क्रम त्यानंी आयुष्ट्याच्या अंिापयंि िालू ठेवला िोिा. 
त्या िोप फार थोडी घेि. एकदा त्या रात्री दोन वाजिाि उठ्या. कशासाठी म्िणनू कोणी हविार्यावर 
म्िणा्या–“बाळा मर् काय करू? िी सर्ळी मुले दीके्षसाठी िळमळि येिाि पण बिुिेक जण नेमाने 
मंत्रािा जप मात्र करीि नािीि. नेमाने रािू दे, कधीि करीि नािीि. पण त्यािंी जबाबदारी मी एकदा 
घेिली खरी हशरावर, मर् आिा त्यािंी काळजी नको का मला घ्यायला? म्िणून त्याचं्यासाठी जप करत्ये. 
ठाकुरानंािी सारखी हवनवत्ये, म्िणत्ये–‘ठाकुर, यािंी आत्मबदु्धी जार्ी करा, यानंा मुक्िी द्या. जर्ािले 
दुःख अहि कठीण. पुन्िा त्यानंा ह्या जर्ाि जन्म नको!’” 

 
उद् बोधनामध्ये अंहिम आजाराि त्या एका हशष्ट्याला म्िणा्या–“िुला काय वाटिे मृत्यूनंिर िरी 

मला हवश्रािंी हमळणार आिे म्िणून? ज्यािंी जबाबदारी मी घेिली आिे त्यािंला प्रत्येक जण मुक्ि 
िोईपयंि मला हवश्रािंी नािी. त्याचं्या बऱ्यावाईटािा भार मी एकदा घेिला खरा, पण आिा त्याचं्यापाशी 
मला असायलाि िव.े दीक्षा द्यायिी म्िणजे थट्टा का आिे? रु्रू िा केवढ्या िोलािी जबाबदारी घेि 
असिो! अिर्मनश काळजीिा प्रिंड डोंर्रि! िुला समजिे कारे िे सर्ळे? पण कळि असिे िर मािा हकिी 
िरी भार िलका िोऊन जािा! श्रीरामकृष्ट्ण आपलाि खेळ खेळिािेि, फक्ि हनरहनराळ्या लोकाशंी हन 
हनरहनराळ्या िऱ्िानंी. भार मात्र मला वािावा लार्िो. ज्यानंा मी एकदा आपले म्िटले त्यानंा मध्येि सोडून 
देणे मला अहजबाि शक्य नािी.” 

 
दुसऱ्या एका प्रसंर्ी मािाजी म्िणा्या–“पुण्यविंािंी मी जशी मािा िशीि पाहपष्ठािंी पण मी 

मािाि.” कोणीिी अनुिापदग्ध पापी त्याचं्या अनुग्रिापासून वहंिि िाला नािी. दुसऱ्यािे दोष कसे िे 
त्यानंा हदसिि नसि. एकदा एका हशष्ट्याला त्यानंी साहंर्िले की “बाळा िुला भीिी रे कसली? लक्षाि 
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ठेव, ठाकुर सदा सवजदा िुझ्या पाठीशी उभे आिेि, आहण मीिी पण आिे. मी प्रत्यक्ष िुिी मािाि इथे 
असिाना िुला भ्यायिे कारणि काय? ठाकुर मला सारं्ून रे्ले आिेि–“िुमच्याकडे जे जे येिील त्या 
प्रत्येकासमोर मी अंिकाळी प्रकट िोि जाईन आहण त्या प्रत्येकािा िाि धरून त्याला वर उिलीन.’ िू 
कसािी वार् ककवा कसेिी आयुष्ट्य घालव, िुझ्या अंिकाळी ठाकुर िुझ्यापढेु प्रकट िोणार. परमेश्वराने िुला 
िािपाय इहंद्रये हदली आिेि िी आपापली कायज करणारि.” 

 
एक कुलस्त्रीिे नैहिक अधःपिन िाले िोिे. स्विःिी भलू कळून आ्यावर िी उद् बोधनमध्ये आली 

व मािाजींच्या खोलीसमोर उभी रािून म्िणाली– 
 
“आई मािे कसे र् िोणार! ह्या देवघरासमान खोलीि पाऊल ठेवण्यािािी मला अहधकार नािी.” 

मािाजी पुढे िा्या आहण हिच्या मानेभोविी िािािा हवळखा करून म्िणा्या–“बाळे ये, आि ये, आि ये. 
आपण पाप केले िे िुला उमर्ले आहण पिात्तापिी िाला. आि ये, मी िुला दीक्षा देत्ये. ठाकुराचं्या पायाशी 
सर्ळे कािी वािून टाक. हभण्यासारखे मर् काय उरले?” 

 
र्ृिस्थाश्रम घेिलेला एक िरुण मािाजींना एक हदवस म्िणाला–“आई, संसारािली अनेक दुःखे 

मला भोर्ावी लार्ली आिेि. िुम्िी माझ्या रु्रू, मािे इष्ट दैवि. िुम्िालंा सारं्ायलादेखील लाज वाटिे 
असली हकिी िरी पापे मी केली आिे. केवळ िुमच्या अनुग्रिामुळे मी इथे उभा आिे.” त्याच्या मस्िकावर 
पे्रमभराने िाि हफरवीि मािाजी म्िणा्या–“अरे आईला मूल िे सदािेि मूल बरे.” त्याचं्या कारुण्याने 
त्या िरुणािे हृदय भरून आले व िो म्िणाला–“आई, िे िर खरेि. केवढी िरी दया िुम्िी माझ्यावर 
आजवर करीि आलाि. पण अशी दया सिजासिजी हमळविा येिे असे मात्र कधी मला वाटायला लार् ू
नये अशी प्राथजना आिे मािी.” 

 
ह्या अशा घटनामुंळे भर्वद् र्ीिेि श्रीकृष्ट्ण जे म्िणाले आिेि त्यािा प्रत्यय येिो– 
 

अहप िेत्सुदुरािारो भजिे मामनन्यभाक् 
साधुरेव समन्िव्यः सम्यग्व्यवहसिो हि सः ॥ ९.३० 

 
“अत्यंि मोठा दुरािारी असूनिी जर अनन्य भक्िीने एखादा कोणी मािी सेवा करीि असेल िर िो साधूि 
समजला पाहिजे. कारण त्याने योग्य िो प्रयत्न केलेला असिो.” 
 

मािाजींनी आप्या हशष्ट्यावंर अलौहकक कोटीिे पे्रम केले, क्षमा व करुणा यािंा त्यावंर अहवरि 
वषाव केला, आहण इिजन्म संपिाि मोक्षािी शाश्विी त्यानंा देऊन टाकली. त्या म्िणि असि की 
“माझ्याकडून ज्यानंी मंत्रदीक्षा घेिली आिे त्यानंा मुक्िीसाठी िपिरण कराव ेलार्णार नािी. अंिकाळी 
त्यानंा परमेश्वरािा साक्षात्कार िोणारि आिे. पण त्यािी अर्ोदर कािी िरी एक प्रिीिी ज्यानंा िवी असेल 
त्यानंी साधना करणे अवश्य आिे. साधन जेवढे जास्ि िेवढी प्रिीिी लवकर. आळसाि वळे घालहवणार 
असेल त्याला थाबंाव ेलारे्ल. साधना सोडून देिील त्यानंािी अंिकाळी ईश्वरसाक्षात्कार ठेवलेलाि आिे, 
त्याि हिळमात्र शकंा नािी.” आप्या हशष्ट्यािंा िाि शवेटिा जन्म, असे त्या वरंवार सारं्ि असि. 
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मात्र सर्ळेि आपले हशष्ट्य या जन्मावधीिि मुक्िी पाविील (अथाि जीवन्मुक्ि िोिील) असे 
अहभविन मािाजी देि नसि. [‘शवेटिा जन्म’ या शब्लदसिंिीिा अथज स्वामी सारदानंदानंी प्रस्िुि लेखकास साहंर्िला िो असा–“’या 
जन्मानंिर िुला पुनजजन्म नािी’ असे सवजि हशष्ट्यानंा मािाजी सारं्ि असि असे नािी. ज्या कोणा हशष्ट्याला असे विन हदले असेल त्याला 
मृत्युकाळी मुक्िी ठरलेलीि. पण त्याहशवाय िी, या आश्वाहसि भावी हदव्यानंदािी थोडीशी िरी िुणूक मृत्यूअर्ोदर आपणासं हमळावी असे या 
हवहशष्ट हशष्ट्यानंा वाटू लारे् व त्यासाठी ईश्वरािी जाणीव आप्या अंिरंर्ाि स्फुरहवण्याच्या प्रयत्नासं िे याि आयुष्ट्याि लार्ि.” स्वामी आणखीिी 
म्िणाले की “‘शवेटिा जन्म’ िे शब्लद अर्दी अक्षरशः घ्यायिे नािीि. मािाजींच्या म्िणण्यािा अथज एवढाि असावा की जन्ममरणाच्या न िुकणाऱ्या 
फेऱ्याला या हशष्ट्याचं्या बाबिीि हनहिि मयादा घािली रे्ली. कािी जन्म त्यानंा घ्याव ेलार्िीलिी. उलट ससंाराहवषयी आसक्िी बाळर्णाऱ्यानंा 
मुक्िी केव्िा हमळेल िे सारं्णेि अशक्य.”] “प्रत्येकाला िात्काळ मुक्िीं मी द्यायला लार््ये िर माझ्या शक्िीिा पुरिा 
क्षय िोऊन जाईल व िे शरीर अन्य अनेकानंा साह्य करू शकणार नािी. ज्या थोड्ानंा मुक्िीिे विन हदले 
िेवढ्यािंी मुक्िीं िोऊन रे्ली की िे शरीर र्ळून पडेल.” कािी कािी हशष्ट्यानंा मािाजी म्िणि–“एवढी 
कशाला काळजी करिोस? सर्ळ्या सासंाहरक इच्िा आधी पऱु्या करून घेईनास. पढेु िुला हनरंिर शािंीिा 
लाभ व िोिी रामकृष्ट्णाचं्या संर्िीि िोणार िे ठरलेले आिे. त्यानंी िुम्िा सवासाठी एक नवीन स्वर्जि 
हनमाण करून ठेवला आिे.” हशष्ट्यानंा त्यािें आश्वासन असे की आपण स्विः व रामकृष्ट्ण यानंी कमाहवलेली 
आध्यास्त्मक संपदा उभयिािें वारस जो हशष्ट्यवर्ज त्यानंाि प्राप्ि व्िावयािी आिे. या हवषयािा ऊिापोि 
पुढील प्रकरणाि िोईल. 

 
आप्या सवज हशष्ट्यािें आध्यास्त्मक बळ मािाजी ओळखून असि. एकदा त्याचं्या समक्षि योर्ीन-

मा हशष्ट्यवृदंास म्िणा्या–“मािाजी आपणा सवावर हकिीिी पे्रम करोि, पण परमिंसदेवाइंिके त्यािें पे्रम 
उत्कट नािी. काय वषाव केला आिे त्यानंी करुणेिा हन पे्रमािा आम्िा हशष्ट्यावंर! ह्या डोळ्यानंी आपण 
सवांनी िे प्रत्यक्ष पाहिले. शब्लदानंी त्यािे वणजन करणे केवळ अशक्य आिे.” यावर मािाजी म्िणा्या–
“त्याि एवढे नवल कसले? ठाकुरानंी काय, हनवडक थोडेसे हशष्ट्य केले, िेिी िारं्ले िावनू सुलाखून 
घेिले, आहण माझ्याकडे मात्र मंुग्यािें वारूळच्या वारूळ धाडून हदले!” रामकृष्ट्णािंा एक थोर र्ृिस्थाश्रमी 
हशष्ट्य म्िणाला िे खरे–“आई िी वहडलापेंक्षा [आई म्िणजे मािाजी व वडील म्िणजे रामकृष्ट्ण] जास्ि ममिाळू 
असायिीि!” 

 
सवांनाि मुक्िी िवी असिे का, याबद्दल भर्वद् र्ीिा म्िणिे–“मनुष्ट्याणा ं सिसे्त्रषु कहिद्यिहि 

हसद्धये।“–िजारोमध्ये एखादाि मनुष्ट्य मुक्िीसाठी प्रयत्न करिो. ज्यानंा केवळ संसारािे सुख िव ेअसिे 
अशानंा, अर्र रामकृष्ट्णाचं्या शब्लदािं “शरीरसुखाच्या लालभडक खेळण्यानंा भलूुन जर्न्मािेिा हवसर 
पडले्या बाळानंा” ईश्वर िरी कसा काय मुक्िी देणार? उद् बोधनाि एक र्ृिस्थाश्रमी सेवक असे. िदं्र 
त्यािे नाव. मािाजींसाठी कािीबािी नेण्याआणण्यािे काम िो करी. त्याचं्याकडून त्याने दीक्षािी घेिली 
िोिी. मोठा पोटबाबू िोिा, आहण मािाजीिी पे्रमाने त्यािी खाण्यािी आवड पुरवीि. केव्िािी त्याचं्यासमोर 
िो येवो, त्याला कािी ना कािी खायला हमळायिेि. एक हदवस एका ज्येष्ठ स्वामींनी िंद्रला म्िटले–
“मािाजींकडे सारखा जािोस प्रसादासाठी, मी सारें्न िे मार्शील त्याचं्याकडे?” 

िंद्र–“िो, मारे्न की.” 
स्वामी–“मािाजींकडे जाऊन ‘आई मला मुक्िी िवी’ असे म्िणशील?” 
िंद्र–“म्िणेन की, िा िाललो.” 
िो वरच्या मज्यावर येऊन पोिला िेव्िा मािाजी पूजेि रंु्ि्या िोत्या. िलक्या पावलानंी िो 

आि िर आला, पण हिथे त्याला कापरे भरले. थोड्ा वळेाने मािाजींिे त्याकडे लक्ष जाऊन त्यानंी 
हविारले–“काय िव ेआिे रे?” िंद्रला आपला र्ळा कोणी िरी दाबून धर्यासारखे वाटायला लार्ले. 
कसाबसा िो “प्रसाद” एवढेि म्िणाला, आहण मािाजींनी बाजेखाली ठेवले्या हमठाईकडे बोट दाखहवले. 
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ह्याि िदं्रच्या बाबिीिले मािाजींच्या करुणेिे व सहृदयिेिे आणखी एक उदािरण. 
मिाहशवरात्रीिा हदवस. दरसालप्रमाणे उद् बोधनमधील सर्ळ्या हशष्ट्यानंा सबधं िोवीस िासािंा उपास. 
हनद्रा व घेिा ध्यानभजन व हशवाख्यानाि्या हनरहनराळ्या प्रसंर्ािें वािन-श्रवण याि रात्र घालवावयािी 
असे. सकाळपासून कोणीना कोणी िरी िदं्रच्या मारे् उपास करण्यािे टुमणे लावीि िोिे. पहि्याने त्याने 
काकू केले पण शवेटी सबधं हदवसरात्र हनरािार रािण्यािे त्याने कबलू केले. संध्याकाळी मािाजींच्या पाया 
पडण्यासाठी रे्ला िेव्िा त्याच्या सुकले्या भकूव्याकुळ िोंडाकडे पािून मािाजींनी काय िाले म्िणनू 
हविारले, िेव्िा अर्दी रडकंुडीस येऊन त्याने साहंर्िले की, घराि्या सर्ळ्या मंडळींनी हपच्िा पुरवनू 
आप्याला उपास करायला लावले आिे. मािाजींनी लरे्ि त्याला जेवनू घ्यायला साहंर्िले. त्यावर िसे 
के्याने एवढ्या उपासािे पुण्य आप्या िाििे जाईल अशी त्याने शकंा काढली. त्यावर मािाजी 
म्िणा्या–“िू जेव. िुझ्या वाटिा उपास मी करीन.” िंद्रने येथेच्ि जेवनू घेिले आहण त्यािा उपास 
मािाजींनी स्विः केला. 

 
आिा संन्यासी व र्ृिस्थाश्रमी यािें पृथक जीवनक्रम, िसेि हववािसंस्था, यासंंबधंी मािाजींिा 

कोणिा दृहष्टकोन िोिा िे पािू. ह्या िीनिी अवस्थािंा त्याचं्याि संर्म िोिा िे िर उघडि आिे. त्यािें बाह्य 
जीवन र्ृिस्थाश्रमािे िोिे, भोविी नािलर्ािंा र्राडा िोिा. असे असूनिी त्या स्विः मात्र संन्यासी 
जीवनािा हजविं आदशज असि. संन्यासास उहिि अशा करुणा, सेवा, पाहवत्र्य, संसाराहवषयी अनासक्िी, 
आहण परमात्मित्त्वाशी अहवरि संपकज , या ध्येयानंी पहरपूणज असे त्यािें समग्र जीवन िोिे. 

 
त्याचं्या हशष्ट्यर्णािं संन्यासी व र्ृिस्थाश्रमी दोिोंिािी अिंभाव असे. रामकृष्ट्ण संघािील हभक्षूंच्या 

हठकाणी त्यानंी ब्रह्मियज व संन्यास िी ध्येये रुजहवली. वळेोवळेी त्यापंैकी हकत्येकानंा ब्रह्मिाऱ्यािंी िर अन्य 
हकत्येकानंा संन्याशािी योग्य वसे्त्र देऊन त्या त्या आश्रमाचं्या हवहधपूवजक दीक्षा रामकृष्ट्ण हमशनिे िेव्िािे 
अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद याचं्या मार्जदशजनाखाली उरकून घेण्यास त्यानंी उदु्यक्ि केले. आप्या हशष्ट्यापंैकी 
कोणी र्ृिस्थाश्रम स्वीकारावा व कोणी सनं्यास घ्यावा यासबंंधी त्याच्या त्याच्या प्रवृत्ती व अंर्भिू योग्यिा 
पािून प्रत्येकाहवषयी स्विंत्र हनणजय मािाजी देि असि. संसारािील अडीअडिणी व काळज्यानंी ग्रासले 
असूनिी जे र्ृिस्थाश्रमी हशष्ट्य आस्त्मक साधन मनोभावकेरून आिरीि असि त्याचं्याहवषयी मािाजींच्या 
मनाि हवशषे हजव्िाळा असे. त्याि्या कोणी जर संन्यासी जीवनाबद्दल िेवा करू लार्ले िर त्या म्िणि–
“भर्व्या वस्त्रािि सारे कािी आले असे िर नािीना? त्याचं्यावािनू काय नडले आिे िुमिे? भर्वी 
घेि्याहशवायिी परमेश्वर-प्राप्िी िोऊ शकिे.” संन्यासी जीवनािले धोके, हवशषेिः र्ृिस्थाश्रम्यानंी योग्य 
िो सन्मान न केला िर त्यानंा िे बोििे त्याि्या धोक्याकडे मािाजी त्यािें लक्ष वधेीि. आप्या 
श्वेिवस्त्राकंडे बोट दाखवनू म्िणि–“िा असा पोषाख करणे जास्ि िारं्ले. सवांनाि शोभनू हदसिो.” 
स्मशान वैराग्याच्या भराि एका िरुणाने लग्नािी इच्िा नािी म्िट्यावर मािाजी िसून म्िणा्या–
“ईश्वराने सृष्टीि जास्ि करून जोड्ाि हनमाण के्या आिेि ना? डोळे दोन, कान दोन, पाय दोन आहण 
त्याप्रमाणे पुरुष हन बायका.” लग्न कराव े न कराव े या संदेिाि पडले्या दुसऱ्या एका िरुणाला त्या 
म्िणा्या–“का बरे? लग्न के्याने सन्मार्ािे आिरण करिा येि नािी की काय? मन िेि सवज कािी. 
ठाकुरानंी नािी का माझ्याशी लग्न केले?” एका हशष्ट्याने स्विःि कबलुी हदली की लग्नाहशवाय रािण्यािा 
आपण प्रयत्न केला पण आिा अहववाहिि रािणे आपणास शक्य िोि नािी. त्याला धीर देि मािाजी 
म्िणा्या–“लग्नािे भय धरू नकोस. ठाकुरािें हकत्येक हशष्ट्य र्ृिस्थी िोिे. लग्न करूनि टाक पािू. 
कािी कििा करून नकोस.” कािी लोकाचं्या बाबिीि त्यानंी सनं्यासाला हवरोध केला. लग्न िोऊन मुलेिी 
िाले्या एका हशष्ट्याला सनं्यास घेण्यािी इच्िा िोऊन िो आप्या बायकोला मािेरी जाऊन रािायला 
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सारं्ू लार्ला. त्य हबिारीने मािाजींना याबद्दल पत्र हलहिले. त्या पत्राने कळवळून मािाजी म्िणा्या–“िा 
काय ह्यािा न्याय िाला? हबिारीने कच्च्या बच्च्यानंा घेऊन कुणाकडे आश्रय घ्यायिा? आिा िा संन्यास 
घ्यायला हनघाला, मर् आधी लग्न केलेि का? संसारािा त्यार्ि करायिा असेल िर पहि्याने 
मुलाबाळािंी सोय करून ठेव म्िणाव”े कधीकधी लग्नाबद्दल मिि द्यायिे त्या नाकारीि, म्िणि–“मी 
कािी एक सारं्ि नािी. लग्न के्यावर संसाराि्या आपत्ती सुरू िा्या की परि टेपर माझ्यावर!” 

 
र्ृिस्थाश्रमासबंंधी मािाजींिे हविार वरीलप्रमाणे असले िरी संन्यासाश्रम िीि जीवनािी श्रेष्ठिम 

अवस्था िोय याहवषयी मात्र त्यािें मन अर्दी हनःशकं िोिे. हकिींदा िरी आप्या सनं्यस्ि हशष्ट्याजंवळ त्या 
म्िणा्या असिील–“संसारी माणसािें कोण कष्ट, िे नीट ध्यानाि घ्या! ससंारािा त्यार् के्याने िुम्िी 
सुखाने िोपिा िरी!” त्या आणखीिी म्िणि–“संसाराि्या सुखािी ज्याला फार ओढ असेल िो केवळ 
मी सहंर्िले म्िणनू त्या सुखावर हिलाजंली देईल की काय? पण ज्या भाग्यवान हजवाला संसार िा मायेिा 
खेळ आिे. एक परमेश्वार िेवढा सत्य िोय िे एकदा पटले त्याला मी माझ्याकडून थोडी िरी मदि नको का 
करायला? संसाराि यािनानंा मुळी अिंि नसिो.” 

 
आप्या सनं्यस्ि हशष्ट्यािंा मािाजी फार आदर करीि. एकदा एका र्ृिस्थाश्रमी भक्िाने एका 

संन्याशाबरोबर भाडूंन त्याला कािी दुरुत्तरे केली. मािाजींनी त्यािी हनभजत्सजना केली. व सनं्याशाबंद्दल 
आदर बाळर्ण्यास साहंर्िले. त्या म्िणा्या–“संन्याशाच्या एका कठोर शब्लदाने ककबिुना हविारानेिी 
संसाऱ्यािे अनहिि िोऊ शकिे िे लक्षाि ठेव.” आपली भािी नहलनी हिच्या िोंडून संन्याशाबंद्दल अनुदार 
उद् र्ार ऐकिाि िीिीिी त्यानंी कडक शब्लदािं कानउघाडणी केली. त्यािे असे िाले–त्याचं्या एका 
कॉलेजाि हशकणाऱ्या हशष्ट्याला सनं्यास घ्यायिा िोिा व मािाजी त्याला प्रोत्सािन देि िोत्या. त्यावरून 
नहलनी म्िणाली–“आिेिे वार्णे हकिी िमत्काहरक पािा ना! िा िुशार हन िोिकरून िरुण बी.ए.िा 
अभ्यास करिोय. अहिशय कष्ट करून त्याच्या आईवहडलानंी त्याच्यासाठी पसैा उभा केलाय. आहण आिा 
कुठे याने िार पैसे कमवनू म्िािाराम्िािारीिे पालनपोषण करायिे, िे सोडून िे राजेश्री मठाि जायला 
हनघाले आिेि!” िे एकिाि धारदार आवाजाि मािाजी म्िणा्या–“िुला काय कळिे र् त्यािले? िा 
कावळा नव्िे, कोहकळ िोय! [कोहकळा अंडी घालिे िी कावहळणीच्या घरट्याि, असा एक समज आिे. कावळीण िी स्विःिी समजून 
उबहविे व हपलानंा वाढहविे. पण मोठी िोिाि कोहकळ-हपले आप्या आईकडे परि जािाि.] कोहकळ मोठा िाला की त्याला खऱ्या 
आईिी ओळख पटिे हन मानले्या आईला सोडून िो हिच्याकडे िेप घेिो.” त्या िरुणाने नंिर संन्यास 
घेिलाि. 

 
दुसऱ्यािी एका िरुणाला अशीि मािाजींच्या िािून भर्वी वसे्त्र लाभली व िो अत्यिं िषास्न्वि 

िाला, परंिु मािाजींच्या एका भावजयीने हटप्पणी केली–“पािा िर खरे! यानंी त्याला संन्यासी बनवनू 
टाकले.” वर एका भािीने पुस्िी जोडली–“केवढ्या आशा उराशी धरून त्याच्या आईवहडलानंी त्याला 
वाढहवले असेल! पण त्या साऱ्या आशा आिा धुळीला हमळा्या. लग्न करणे िेिी एक किजव्यि आिे. आिे 
जर अशीि सनं्यासी बनवीि रे्ली िर नक्की  हिच्यावर मिामायेिा कोप िोणार! ज्याला संन्यास घ्यायिा 
असेल त्याला आप्याि मनाने घेऊ दे की. मध्ये आिेने हनहमत्त कशाला व्िायिे!” यावर मािाजींिे उत्तर–
“िे पािा बाळे, मािी िी मुले दैवी संपदा घेऊन आली आिेि. जर्ाि रािूनिी फुलासारखी पहवत्र रािणार 
िी. यापेक्षा जर्ाच्यािी दृष्टीने भाग्यािे आणखी काय असू शकेल? संसारी लोकांच्या यािना बहघि्या की 
त्यािंी िळ मला िाडीमाशी पोळिे.” 
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पात्रिा असेल त्याने संन्यास घेण्यास मािाजींिे नेिमी उते्तजन असे. त्या जयरामबाटीस असिाना 
एका एम.ए. पदवीधराने येऊन त्याचं्या समोर एक यक्षप्रश्न टाकला–संन्यासाश्रम स्वीकारण्यािी खरोखर 
आपली इच्िा. त्याि स्वामी हशवानंदािें आपणाला प्रोत्सािनिी आिे. परंिु परमिंसदेवािें दुसरे एक हशष्ट्य 
‘श्री म’ यानंी आप्याला घरच्या मंडळींना धक्का बसू नये म्िणून धीर धरण्यास साहंर्िले आिे. िा िो 
यक्षप्रश्न’. मािाजींनी सवज वृत्तान्ि ऐकून घेिला पण िाबडिोब कािी उत्तर त्यानंी हदले नािी. पण नंिर 
एका सेवक हशष्ट्याजवळ त्या िरुणाबद्दल म्िणा्या–”‘श्री म’ याचं्या घराजवळि िा राििो. घरी आई हन 
भाऊ आिेि. म्िणून िर त्याने सनं्यास घेण्याबद्दल ‘श्री म’ असे मारे्पुढे करिािेि. पण िारक [म्िणजे 
स्वामी हशवानंद] त्याला संन्यास घेण्यािा आग्रि करिोय. कािी िाले िरी शवेटी ‘श्री म’ िे संसारी माणसू. 
आहण िारक संन्यासी. ठाकुरानंी उपदेहशलेला सनं्यासािा आदशज स्वीकारायला नहशबाि मिा भाग्यािी 
जोड असावी लार्िे. िारकिेि मि बरोबर. एकदा संसाराि कोणी रु्रफटला की त्यापासून सुटका िोणे 
फार कठीण. ह्या मुलािे मन िसे िारं्ले कणखर आिे.” युवकाने पुन्िा दुसऱ्या हदवशी येऊन मठ-प्रवशेािी 
र्ोष्ट काढली िेव्िा मािाजी म्िणा्या–“बाळा िुिी कामना पूणज िोवो. िारकने िुला योग्य िेि साहंर्िले.” 

 
एका हववाहििाने सनं्यास घेि्यामुळे त्याच्या आईिे मन मािाजींहवषयी कडवट िोऊन रे्ले व 

त्याचं्यािकडे िी त्याबद्दल िक्रार करू लार्ली. त्यावर मािाजी म्िणा्या–“कािी वाईट नािी केले त्याने. 
उलट उत्तम हन योग्य मार्ज पिकरलाय. आहण सर्ळ्या कुटंुबािी वाजवी िी िरिूद करून ठेवली आिे 
त्याने िी र्ोष्टिी माझ्या कानावंर आिे.” 

 
संन्यासी जीवनाच्या उच्च आदशांहवषयी मािाजींच्या मनाि हवलक्षण आदरभाव असे व त्या 

आदशापासून िळेल त्यािा िीव्र हनषेध त्या करीि. अशापंैकी एक जणाबद्दल त्या म्िणा्या–“िो आजारी 
पडला िे कळले मला. पण म्िणून काय त्याने कोणा ससंारी माणसाच्या घरी आश्रय घ्यायिा? मठ नव्ििे 
की काय? कोणािी संन्यासाने त्यार्ािे आदशज खाली आणिा नयेि. रस्त्याि संन्याशाला स्त्रीिी नुसिी एक 
बािुली उपडी पडलेली हदसली िरी िी सुलटी करूनदेखील पािायिी नसिे संन्याशाने. त्याने पैशािी 
बिि करणेिी धोक्यािे. पशैामुळे अनेक अडिणी उभ्या िोिाि हन हजवाला अपायिी िोऊ शकिो.” 
आणखी एक संन्यासी हशष्ट्य हकत्येक महिने मािाजींच्या दशजनाला मुकलो म्िणून िळिळि िोिा असे 
ऐक्यावर त्या म्िणा्या–“त्याने का म्िणून वाईट वाटून घ्याव?े संन्याशाने मायेच्या शृखंला पार िोडून 
टाक्या पाहिजेि. सोन्यािी िाली िरी साखळीि. सनं्याशाने आसक्िीन मुळीि धरिा नये. िे असले 
‘आईिी माया’ म्िणि बसणे आहण िी न हमळाली िर हवव्िळणे, ह्याला कािी एक अथज नािी. मािे जे पुरुष 
हशष्ट्य आिेि त्यानंी माझ्या भोविी सदा घोटाळि रािणे मला मुळीि आवडि नािी. कािी िाले िरी मािे 
मानवी शरीर आिे. त्याबद्दल हनत्य दैवी भाव बाळर्ले सोपे नािी.” 

 
एका सनं्यासी हशष्ट्याने हर्रीश घोषाबंरोबर वाराणशीस जायिे योजले. त्यािे र्ाडीभाडे हर्रीशबाब ू

देणार िोिे. मािाजी त्याला म्िणा्या–“िू संन्यासी आिेस. र्ाडीभाडे िुला जमहविा येणार नािी की 
काय? कािी िाले िरी हर्रीश र्ृिस्थाश्रमी माणसू. त्याचं्याबरोबर िू का म्िणनू प्रवास करायिास? र्ाडीि 
िुम्िी दोघे एकाि खणाि बसणार. िेव्िा िुला एखाद वळे िे आप्यासाठी कािी करायलािी सारं्ायिे. िू 
िर संन्यासी. त्यािंा िुकूम पाळायिी िुझ्यावर पाळी यावीि का?” 

 
संसारत्यार्ी हशष्ट्यािा अनादर मािाजींना मुळीि खपि नसे, मर् िो कोणाकडूनिी िोवो. एकदा 

र्ोलाप-मा उद् बोधनमधील कोणा ब्रह्मिाऱ्यावर संिापून म्िणा्या–“यापुढे िा या घराि राह्यिा असेल 
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िर मी इथे रािणार नािी.” त्या हनघा्याि िोत्या, एवढ्याि र्ोष्ट मािाजींच्या कानावंर रे्ली. मािाजी स्वर 
जरा िढवनू म्िणा्या–“कोण लार्ून रे्ली िी र्ोलाप-मा? अखेर िीिी एक र्ृिस्थाश्रमी माणूस. हिला 
जायजे असेल िर खुशाल जाऊ देि. माझ्याखािर सवजस्वािा त्यार् करून िा ब्रह्मिारी रािािोय इथे.” 

 
मािाजींिे पढुील उद् र्ार पषु्ट्कळानंी ऐकले आिेि : “परमेश्वरासाठी ज्यानंी ससंारत्यार् केला 

आिे त्यानंा सोडून कुठे रािणार मी?” त्याचं्या दृष्टीने त्यार् िाि आध्यास्त्मक जीवनािा आधार, आहण 
संन्यासी िा त्यार्ािा हजविं दृष्टान्ि. 

 
हस्त्रयानंी संन्यास घेण्याला मािाजी पूणजपणे अनुकूल िोत्या. मात्र त्यािंी त्यासाठी हसद्धिा िालेली 

असली पाहिजे. एका िरुण मुलीने लग्नाला नकार हदला म्िणून हिच्या आईने मािाजींना पत्र हलिून, 
त्यानंीि हििे मन संसाराि पडण्याकडे वळवावे, अशी हवनवणी केली. मािाजींनी उत्तर पाठहवले–
“नवऱ्यािी रु्लाम बनून सदा त्याच्या लिरी साभंाळायच्या, असले जीवन आयुष्ट्यभर जर्ण्याच्या कोण त्या 
यािना!” 

 
मािाजींच्या हशष्ट्यर्णािं हवहवध मनोवृत्तीिे व स्वभावािे पुरुष व हस्त्रया असि. हकत्येक असे िोिे 

की जे हनत्य मािाजींच्या दशजनासाठी िर येि परंिु त्यािंी व्यस्क्िशः सेवािी करीि नसि हन त्याचं्या 
कृपालुत्वािा हवशषे फायदािी घेि नसि. त्यापंैकी अनेकािंी आध्यास्त्मक साधना मात्र अव्यािि िालू असे. 
अशा हशष्ट्यर्णासंबधंाने मािाजी म्िणि–“सर्ळेि हशष्ट्य म्िणजे मािी मुले. पण यािें मािे संबधं कािी 
हनराळेि. िे नेिमी भेटीस येिाि आहण मला आप्यािलीि एक समजिाि.” इिर हकत्येक र्ृिस्थाश्रमी 
लोकानंी मािाजींकडून दीक्षा घेण्यावरि समाधान मानले. अशािंी संख्यािी कािी कमी नव्ििी. िे फारसे 
दशजनासिी येि नसि, आहण ध्यानभजनाबद्दलिी हवशषे दक्ष नसि. आप्याला मुक्िीिी मुळीि कििा 
करायला नको, मृत्यूनंिर, कदाहिि त्यािी अर्ोदर, आपणालंा मुक्िी हमळणारि अशी त्यािंी हनिान्ि 
श्रद्धा. मािाजींवर आपला सर्ळा भार टाकून िा वर्ज आपाप्या हनत्य कायािि दंर् असे. याचं्या बाबिीि 
मािाजींिे दोन अहभप्राय असि. एक “माझ्या हशष्ट्यानंी कोणिेिी साधन नािी केले िरी िालेल. मृत्युकाळी 
त्यानंा ईश्वरदशजन िोणारि.” दुसरे–“देवावर सवजिोपरी भार टाकणे व मनोभावकेरून त्याचं्यावर श्रद्धा 
ठेवणे, िीि मुळी एक साधना िोय.” हिसरा एक अ्पसखं्याकं हशष्ट्यवर्ज असा िोिा की ज्यांना मािाजींिे 
दशजन घडले नािी, ककवा त्याचं्यापासून दूर रािाव ेलार्ले िर िे अिोनाि कष्टी िोि. वषानुवषज मािाजी 
असिील हिथे वारंवार येऊन त्यािंी सेवािाकरी करणे िाि त्यािंा क्रम असे. इिकी दक्ष आहण हनष्ठिेी असे 
त्यािंी सेवा की सिजासिजी हवश्वास ठेवणे कठीण. अशी सेवा िीि त्यािंी िपिया. मािाजींच्या एकंदर 
कायजसंभारािि काय पण त्यािें शरीर धड राहिले याििी त्याचं्या सेविेा फार मोठा वाटा आिे. 
त्याचं्याहवषयी बोलिाना मािाजी म्िणि–“िे जीव मािेि अंशभिू, प्रत्येक युर्ाि माझ्याबरोबर िेिी जन्म 
घेि असिाि.” याचं्यानंिर शवेटिा त्यािंा हशष्ट्यवर्ज म्िणजे स्स्थर र्ंभीर वृत्तीच्या कठीण व्रििारी 
संन्याशािंा. मािाजी ह्या साक्षाि हवश्वजजनी जर्दंबाि िोि अशी यािंी हनिािं श्रद्धा असूनिी एकदा दीक्षा 
घेि्यावर क्वाहििि िे मािाजींच्या सशं्रयास येि. आत्म्यािे संर्मन िेि खरे संर्मन, बािेरून भेट िोणे िे 
त्या संर्मनािे हनहमत्तमात्र, अशी त्याचं्या मनािी पक्की  खात्री. आणखीिी त्यािंी श्रद्धा अशी की िे आंिहरक 
संर्मन एकदा घडून आले की, मािाजींिे आशीवाद व त्यािंा अनुग्रि यानंा योग्य िी फळे यावयािीि. 
असा हशष्ट्यवर्ज दीक्षाहवधीनंिर मािाजींकडे क्वहििि येई, व िे आले िरी साष्टारं् नमस्कार घालण्यावरि 
संिुष्ट असि. मािाजींना अनेक प्रश्न हविारून त्यानंा सिावणे त्यानंा बरे वाटि नसे. रामकृष्ट्ण हमशनिे 
पुष्ट्कळ वष े सरहिटणीस राहिलेले स्वामी माधवानंद िे अशा हशष्ट्यापंैकी िोिे. “िीन वष े उद् बोधनाि 
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वास्िव्य असूनिी मािाजींशी मी क्वहििि बोललो असेन,” असे िे एकदा म्िणाले िोिे. इिराबंरोबर 
मािाजींिी पायधूळ मस्िकी घेणे एवढ्यावरि त्यािें समाधान असे. याि घराि मािाजींिे वास्िव्य आिे 
एवढे लक्षाि ठेवणे त्यानंा पुरेसे वाटे. असे हशष्ट्य जोडले असिा मािाजींना हवलक्षण आनंद िोि असे, व त्या 
म्िणि–“प्रत्येक जन्माि अशी मुले मला असावीि.” 

 
बिुिेक िीि अवस्था खुद्द रामकृष्ट्णाचं्या भक्िर्णािंीिी िोिी. त्यािें दशजन घेण्यास येणारािें 

स्थूलमानाने िीन वर्ज असि. पण सवांिीि श्रद्धा अशी की, रामकृष्ट्ण िे मिायोर्ी व साक्षात्कारी संि असून 
आप्या कामना पूणज करण्यास समथज आिेि. पैकी एका वर्ाला ससंाराि यश व दुःखािा पहरिार यासाठी 
रामकृष्ट्णािें आशीवाद िव ेअसि. दुसरा वर्ज आध्यास्त्मक साधनेसाठी त्यानंी आपले मार्जदशजन कराव ेअशी 
त्यािंी प्राथजना करी. यापंैकी कोणालािी िे नािी म्िणि नसि. याचं्याहशवाय ज्यानंा परमिंसदेव आप्या 
अंिरंर् र्टािले मानीि अशािंा वर्ज िोिा. यानंा आस्त्मक दृष्टाव्यािंी ककबिुना मुक्िीिीदेखील पवा नसे. 
परमिंसदेवाशंी आपले अनंि, अक्षय्य नािे आिे अशी त्यािंी मनोमन प्रिीिी असे. परमिंसदेवानंा जे 
त्याचं्याहवषयी अहनवार पे्रम वाटे त्यािीि केवळ त्यानंा ओढ असे. स्विःला त्यानंी शरीर मन हजवकेरून 
रामकृष्ट्णानंा समपजण केले िोिे, व रामकृष्ट्णिी त्याचं्याशी िे आपले जन्मजन्मािंरीिे सििर व सवरं्डी या 
नात्याने वार्ि. स्वामी ब्रह्मानंद िे अशापंैकी एक. कोणा एका भक्िाच्या सारं्ीवरून त्यानंी रामकृष्ट्णापंाशी 
मार्णी केली की ध्यान व इिर आध्यास्त्मक साधन करण्यािी हशकवण आपणासं हमळावी. िी ऐकिाि 
परमिंसदेव अश्रूंनी आकुल िोऊन त्यािंी हनभजत्सजना करू लार्ले. त्या वळेच्या त्याचं्या उद् र्ारािंा आशय 
असा की, असे हभकाऱ्यासारखे काय मार्ायिे! आपण जेवढे कािी हमळहवले िे युवराजाच्या हपिृव्यासारखे 
ब्रह्मानंदानंा हमळायिेि आिे! अंिरंर्ािील या हशष्ट्यानंा परमिंसदेव आग्रिाने बजावीि असि की आपण 
कोण, हशष्ट्य िेिी कोण, आपले त्याचं्याशी जे अहिमानुष नािे आिे त्यािे प्रकृि स्वरूप कोणिे िे सवज या 
हशष्ट्यानंी कधीिी हवसरिा नये. िेि हशष्ट्य पुढे परमिंसदेवाचं्या संदेशािे समथज हववरणकार व प्रिारक 
िाले. 
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नदव्यत्वाची प्रचीती 
 

माताजींच्या करवी आहदशक्िी जर्दंबेने कस्या कायािा व्याप माडंला िोिा िे येथपयंि 
वािकाचं्या ध्यानाि आले असेल. परमेश्वरी शक्िी जणू त्याचं्या मनाि िशीि शरीराि लपंडावािा खेळ 
खेळि असावी. रामकृष्ट्णाचं्या हशष्ट्यानंीि नव्िे िर खुद्द रामकृष्ट्णानंी मािाजींच्या हदव्यत्वािी ग्वािी देऊन 
ठेवली िोिी. मािाजींिा ‘ज्ञानदात्री सरस्विी देवी’ असािी उल्लखे परमिंसदेव करीि असि. त्यानंी 
मािाजींिी ‘षोडशी’ च्या रूपाि, अथाि त्यानंा प्रत्यक्ष जर्दंबाि क्पून, हवहधपूवजक पूजािी केली िोिी. 
महिभ्रष्ट िोऊन हपसाटपणे वार्णारा िरीश आहण प्रवासाि भेटलेला वाटमाऱ्या याचं्याबरोबर िाले्या 
सामन्याि मािाजींच्या दैवी सामर्थयािा कसा प्रत्यय आला िे आपण पाहिले. अशीि अन्य कािी उदािरणे 
पुढे हदली आिेि. 

 
रामकृष्ट्णाचं्या हनयाणानंिर थोड्ाि हदवसानंी एकदा मािाजी कामारपकुुरािून जयरामबाटीस 

हनघा्या िोत्या. बरोबर िोिा त्यािंा पुिण्या हशवराम ऊफज  हशव ूहन त्याच्या िािाि मािाजींिे कपडे वर्ैरेंिे 
र्ाठोडे. र्ाव जवळ आला िसा एकदम कािी िरी आठवनू हशवराम मध्येि हनिळ उभा राहिला. त्यािे 
थोडे नवल वाटून मािाजी म्िणा्या–“अरे िल ना पुढे.” 

हशव–ू“एक र्ोष्ट सारं्ाल िर िलेन.” 
मािाजी–“कोणिी र्ोष्ट?” 
हशव–ू“िुम्िी खऱ्या कोण िे सारं्ा मला.” 
मािाजी–“अरे मी िुिी काकी नव्िे का? दुसरी कोण?” 
हशव–ू“मर् व्िा िुम्िी पुढे एकट्या. घर िर आलेि. मी नािी येि. 
मािाजी–“वडेा रे वडेा. दुसरी कोण वाटत्ये मी िुला? माणसासारखी माणून ना मी?” 
हशव–ू“ठीक आिे. मर् आिा जाि का नािी िुम्िी?” 
हशव ूजार्िा िलि नािीसे पािून मािाजी म्िणा्या–“लोक म्िणिाि मात्र मी कालीमािा आिे 

म्िणून.” 
हशव–ू“पण खरे ना िे? िुम्िी कालीमािाि ना?” 
मािाजी–“िो, खरीि.” 
हशविेू समाधान िाले व िो म्िणाला–“िं, मर् िला िर!” 
 
मधूनमधून मािाजी आप्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल बोलि खऱ्या, पण िे क्वहिि बोलि िेव्िा मात्र 

त्यािंा आवाज व एकंदर आहवभाव नेिमीपेक्षा हनराळा हदसून येई. जयरामबाटीस एकदा रात्रीच्या वळेी 
त्यािंी आिारीण म्िणाली–“कुत्र्यािी हशवि िाली मला, अंर् धुवायला िव.े” [कुत्र्यािा स्पशज िाला िर हवटाळ 
िोिो असा समज आिे. िो आंघोळ के्याने अर्र कपडे बदल्याने जािो.] 

मािाजी–“पण आिा रात्र नािी का िाली? आंघोळ नको करूस या वळेी. िािपाय धू हन लुर्डे 
बदल.” 

आिारीण–“िेवढ्याने कसे िोईल?” 
मािाजी–“मर् र्ंर्ाजळ कशपडून घे.” 
पण आिारणीिे सोवळ्याओवळ्यािे प्रस्थ, हिला िे पटेना. शवेटी मािाजी म्िणा्या–“मर् मला 

शीव.” 
 



 अनुक्रमणिका 

कामारपकुुरास एक हदवस एक भक्ि हनरोप घ्यायला आला. रामलाल व लष्मी िी भावडें 
जवळपास िोिी. भक्िािा पाय बािेर पडणार इिक्याि मािाजी बोलून रे््या–“मला आळवीि जा बरे.” 
क्षणाि स्विःस सावरून त्या म्िणा्या–“म्िणजे, ठाकुरानंा आळवीि जा. त्याने िोईल िुिे काम.” 
लष्मीने सर्ळे ऐकले िोिे. िी म्िणाली–“म्िणजे र् काय काकी? िे नव्िे खरे. भक्िांना असे फसवलेस 
िर त्यानंी काय कराव?े” 

मािाजी–“का, मी काय केले?” 
लष्मी–“क्षणापूवी म्िणालीस ‘मला आळवीि जा’ म्िणून, हन आिा म्िणत्येस ‘रामकृष्ट्णानंा 

आळवीि जा.’” 
मािाजी–“ठाकुरानंा आळवले की िाले. आणखी कािी करायला नको िे खरे ना?” 
पण लष्मीने भक्िाला समजावले की एका क्षणापूवी मािाजी म्िणा्या िोत्या त्याला फार मोठा 

अथज आिे, आहण त्याने मािाजींिीि आळवणी करावी. 
 
एकदा एका भक्िासमोर मािाजींनी रामकृष्ट्णािंा भर्वान, अथाि प्रत्यक्ष परमेश्वर, असा उल्लखे 

केला. त्यावर भक्िाने हविारले–“िे जर परमेश्वर िर आपण कोण?” मािाजी क्षणभरिी हद्वधा न िोिा 
म्िणा्या–“दुसरी कोण? मी भर्विी, ह्या हवश्वािी जननी.” 

 
एका स्त्रीभक्िाने एकदा हविारले–“िुम्िीि जर्दंबा असा साक्षात्कार आम्िालंा का बरे िोि 

नािी?” त्यावर मािाजी म्िणा्या–“हदव्यत्वािा साक्षात्कार सर्ळ्यानंा कुठे िोिोय? एका िीथाच्या 
हठकाणी एक मोठा हिरा पडला िोिा, पण लोकानंा िो साधा दर्ड वाटे आहण नदीि स्नान करून 
आ्यावर आपले हिखलािे पाय त्यावर घासून स्वच्ि करून घेि. पण एक हदवस एक जवाहिऱ्या हिथे 
आला त्याने िो हिरा िोय िे लरे्ि ओळखले.” हकत्येक भक्िाचं्या स्वप्नाि मािाजी देवीरूपाने आ्या 
िोत्या आहण अन्य हकत्येकानंा िसा साक्षात्कार दीके्षच्या वळेी िालेला िोिा. मािाजी म्िणजे प्रत्यक्ष 
जर्दंबाि या बुद्धीने पुष्ट्कळदा भक्िर्ण त्यािें पाय धूि असि. आहण त्याि अथाने मािाजीिी या 
पूजाहवधीिा स्वीकार करीि. जयरामबाटीस एकदा नािलर्ावंर वैिार्नू त्या रार्ाने म्िणा्या–“मािा 
जास्ि अंि पािू नका. (स्विःकडे बोट दाखवनू) ह्या शरीराि ज्यािी वस्िी आिे त्याने नुसिा फूत्कार जरी 
केला िरी मर् ब्रह्मा, हवष्ट्ण,ू मिेश कुणी िुम्िालंा िारू शकणार नािी.” आणखी एक प्रसंर्ी राधू आपला 
िळ करिे त्यास अनुलक्षून एका स्त्री-हशष्ट्येस त्या म्िणा्या–“िे पािा बाळे, िा देि हदव्यत्वाने पहरपूणज 
आिे. त्याने नािक पीडन िरी हकिी सिन करायिे? ईश्वराहशवाय हनव्वळ मानवी हजवाला िे हकिी काळ 
सिन िोईल? एक सारं्ून ठेवत्ये िुला. मी इिलोक आिे िोवर मािी ओळख फारशी कोणाला पटणार 
नािी. त्यानंिरि मािे स्वरूप लोकानंा कळून येईल.” 

 
परंिु बिुधा आप्या हदव्यत्वाहवषयी मािाजी मुग्धि असि. त्याचं्या लीनपणाला सीमा नव्ििी. 

एकदा एक स्त्री-हशष्ट्या म्िणाली–“आप्यापैकी अनेक मािाजींना हवश्वजननी म्िणून संबोधिाि, पण 
खरोखर हकिीकािंी िशी हनष्ठा आिे िे एक परमेश्वर जाणे. आमच्यासारख्यानंी िसे म्िणि रािणे िी 
हनव्वळ पोपटपंिी.” मािाजी ककहिि िसून म्िणा्या–“अर्दी खरे.” हशष्ट्या पुढे म्िणाली–“मािाजींिा 
आत्यंहिक लीनपणा िेि त्याचं्या हदव्यत्वािे पुरेपूर र्मक आिे. मानवी प्राणी अिंकाराने पुरा व्यापलेला 
असिो. रोज शकेडो लोक मािाजींसमोर साष्टारं् नमस्कार घालिाि व त्यानंा जर्दंबा म्िणि असिाि. 
त्या केवळ एक मानव असत्या िर यािा अिंकार त्याचं्याि माविा ना. एवढा सन्मान आत्मसाि करणे 
हनऱ्या मानव्याला केवळ अशक्य आिे.” 
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त्यािंा लीनपणा प्रकषाने दशजहवणारी एक घटना येथे नमूद करण्यासारखी आिे. त्यानंा ‘रु्रू’ असे 
वारंवार संबोधून एक हदवस एक हशष्ट्या त्यािंा आध्यास्त्मक अहधकार केवढा आिे िे सूहिि करीि िोिी. 
त्यावर मािाजी िसून म्िणा्या–“अशी मला बुडवायला कारण िोऊ नकोस. एक र्ोष्ट सारं्त्ये ऐक. एक 
हशष्ट्य नदी पोिून जाि िोिा. पण अकस्माि पाण्याच्या ओढीने आपण वािून जाि आिोि असे त्याच्या 
ध्यानाि आले. शास्त्राि साहंर्िलेले रु्रूिे सवजव्यापी सामर्थयज व हदव्यत्व आठवनू त्याने रु्रुनामािा जप 
आरंभला व िो िरला. दुसऱ्या हदवशी रु्रूच्या हवलक्षण सामर्थयाने आपण कसे िरलो त्यािी कथा त्याने 
रु्रूसमोर हनवदेन केली. रु्रूला फार बरे वाटले आहण आप्या सामर्थयािी स्विःि प्रिीिी पािण्यासाठी 
िो नदीवर जाऊन पाण्याि उिला. पण त्याला पोििाि येि नव्ििे. पाण्याच्या ओढीबरोबर र्टंर्ळ्या 
खायला लार्ला िसा नुसिा ‘मी, मी’ [मीि िो रु्रू, मीि िो रु्रू या अथी] िा जप त्याने सुरू केला हन 
शवेटी बुडून मेला!” 

 
कोठार येथे बलराम बसूंच्या पहरवाराि कािी हदवस रािाि असिा मािाजींच्या हदव्यत्वािी साक्ष 

देणारा एक हवलक्षण प्रकार घडून आला. अंिःपुराि बायका असि हिकडे एक हशष्ट्य रे्ला असिाना एका 
हनवािं जार्ी मािाजी एकट्याि पाय लाबं करून बसले्या त्याला हदस्या. त्या पूणजपणे हविारमग्न 
असून त्यािें डोळे उघडे िोिे खरे परंिु बाह्य जर् पािाि मात्र नव्ििे. हशष्ट्य स्िब्लध िोऊन त्याचं्या मुखाकडे 
पािािि राहिला. जवळजवळ पंधरा हमहनट रे््यावर मािाजींना त्यािे भान िोऊन त्यानंी हविारले–“अरे 
केव्िा आलास?” वर आणखी म्िणा्या–“सर्ळीजणे हिकडे दुपारिी िोपली आिेि. मला मात्र 
कोंड्यासारखे िाले िर सिन िोि नािी, म्िणून इथे येऊन बसत्ये.” पुन्िा अर्दी अहलप्ि भावाने, जण ू
स्वर्ि बोल्यासारखे त्यािें उद् र्ार–“पुन्िापनु्िा िा असा पृर्थवीवर संिार! कधी सुटका नािीि ना 
यापासून? हजथे हशव हिथे शक्िी्, दोघे एकत्र असायिी. िोि हशव व िीि शक्िी , सदा सवजदा 
एकमेकाबंरोबर. यापासून सुटका नािी.” 

 
“ठाकुरानंी आप्यासाठी हकिी यािना भोर््या िे लोकानंा कळििी नािी. काय िी दुधजर िपस्या! 

िी काय त्यानंा स्विःसाठी िवी िोिी? पण लोकाचं्या श्रेयसासाठी केलीि ना त्यानंी? आध्यास्त्मक साधन 
लोकाचं्याने िोणे नािी. िेवढे बळ हन िेवढा उत्साि आिे कुठे! म्िणनू ठाकुरानंा िेवढे सवज स्विः कराव े
लार्ले. िे पद मािीि आिे का रे िुला?” 

 
भक्ि–“कोणिे पद?” 
 
मािाजी–“पािा िो दीनािंा परमेश्वर दीनासंाठी धावनू आला!’ खरेि मािी मुले म्िणजे सर्ळी 

यािक. िी ‘आई’ म्िणून िाका मारायला लार्ली की त्या ईश्वराला रािवले कसे? लरे्ि िो अविरून 
येिो.” 

 
भक्ि–“िैिन्य [मिाप्रभ ुिैिन्य (जन्म इ. स. १४८५). यािें अनुयायी त्यानंा ईश्वरािा अविार मानीि, आहण रामकृष्ट्णिी त्यानंा 

िसेि मानीि.] िेदेखील परमेश्वरि का?” 
 
मािाजी–“िो िर! परमेश्वरि. पुन्िापनु्िा िो या परृ्थवीवर अविरिो. रात्री-मार्ून रात्री आकाशाि 

प्रकाशणारा िदं्र एकि. त्यालािी त्यािे फेरे िुकहविा येि नािीि. िसा परमेश्वर आप्या प्राण्याशंी 
बाधंलेलाि नािी का! त्यािेि िे, त्याने नािी त्यािंी काळजी घ्यायिी मर् घेणार कोण? त्या भर्विंािे 
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म्िणणेि मुळी असे–‘मला आळवाल िेव्िा लरे्ि मी िुमच्या समोर येऊन ठाकेन.’ िे ित्त्व लक्षाि ठेव, 
कधी हवसरू नकोस. परमेश्वराला आळवलेस िर त्यािा साक्षात्कार िोणारि िोणार. िो क्पवृक्षि 
समज.” 

भक्ि–“मी जर्दंबलेाि िेवढे ओळखिो.” 
 
मािाजी–“जर्दंबेिे नावदेखील ठाकुरानंीि हशकहवले ना? त्यापूवी ईश्वर मािृरूप आिे िे 

कोणाला कळले िोिे? [मिाराष्ट्रास मात्र ईश्वरािे मािृरुप अपहरहिि नािी िे हनराळे सारं्ावयास नकोि. –भा.] िी सवज त्या 
मािेिी सृष्टी. प्राहणमात्राला िी उत्पन्न करिे, आहण अिंी त्यानंा हर्ळंकृििी करिे. (त्वयिैद्धायजिे हवश्व ं
त्वयैित्सृज्यिे जर्त् । त्वयिैत्पा्यिे देहव त्वमत्स्यंिे ि सवजदा ॥–सप्िशिी, अ. १) हर्ळंकृि करणे 
म्िणजे मुक्िी देणे. िी सर्ळी हििी केवळ लीला िोय.” 

 
मध्येि राधू आि येऊन परि िालिी िाली, आहण मािाजींनी आपले हववरण पढेु िालहवले–

“लोकाचं्या िोंडी असिे िे िे–‘जन्मदशिेा फेरा पनु्िापुन्िा माझ्यावर येिो, आहण दुःखाचं्या राशींच्या राशी 
मला भोर्ाव्या लार्िाि. हकिींदा मी त्या पुन्िापनु्िा सिन करायच्या?’ पण मी म्िणत्ये खरोखर यािना 
भोर्िे िे कोण? स्विः ठाकुर की िो योनीयोनीिून हफरणारा जीव? अथाि ठाकुरि; िेि खरे यािना 
भोर्िाि. ह्याि सर्ळ्यािंा मी हविार करीि िोत्ये. याला अंि नािी िे मी ओळखून आिे. ठाकुराचं्या 
यािना हकिी हन केवढ्या िे कुणालािी कळायिे नािी.” 

 
भक्ि–“परमिंसदेवि एकटे यािना भोर्िािेि असे थोडेि आिे? िुम्िीिी भोर्िािाि. 

परमिंसदेव व िुम्िी एकि.” 
 
मािाजी–“हधक्कार असो िुला. हनबुजद्ध बाळ मािं िे, असलं कािी बोलू नये िो! ठाकुरािंी मी केवळ 

दासी. ‘रामकृष्ट्णकथामृिाि’ हलहिले आिे िे वाटले नािीस वाटिे–‘मी केवळ यंत्र, िुम्िी यंत्रधारी. मी 
केवळ घर, िुम्िी घरमालक, यजमान; िुम्िी जसे करून घ्याल िसे मी करायिे.’ सवज कािी ठाकुर, 
त्याचं्या परिे अन्य कािी नािीि. कधीकधी मी स्विःला प्रश्न करत्ये की ‘अरे प्राण्या, कधी काळी त्यािें 
ऋण फेडू शकशील काय?’ मर् मािी मीि म्िणत्ये–‘नािी, िे ऋण हफटणार नािी माझ्याने, दािी िृण 
धरले िरी हफटणार नािी. िा जीव सवजस्वी केवळ त्यािंाि आिे.’” 

 
भक्ि–“म्िणूनि का िुम्िी भेदाभेद न करिा मारे्ल त्या प्रत्येकाला दीक्षा देिा?” 
 
मािाजी–“हकिी दुःखयािना प्राहणमात्राला भोर्ाव्या लार्िाि िरी! त्या पािवि नािीि म्िणून 

िर ठाकुर अस्वस्थ िोऊन परृ्थवीवर अविरिाि. आिा प्राण्यािें िे दुःखहनवारण ठाकुराहंशवाय दुसरे कोण 
करू शकेल? त्यािंी सिानुभिूी, आहण समरस िोण्यािे त्यािें सामर्थयज असे हवलक्षण की या दुःखी 
प्राण्याचं्या बरोबरीने त्यािें क्लेश िे स्विः अनुभव ू शकिाि. मला मधूनमधून काय हदसिे मािीि आिे? 
ठाकुरि आिा सवजमय िाले आिेि. हजकडे दृष्टी हफरवावी हिथे केवळ ठाकुरि हदसिाि. अंधाच्या 
हठकाणी िेि आहण अपंर्ाच्या हठकाणी िेि. त्याचं्याहशवाय अन्य कािी कुठे नािी. मर् मािा मला प्रत्यय 
येिो की सवज सृष्टी म्िणजे ठाकुरि िोि, वस्िुजाि सवज िेि आिेि. प्राण्यािें दुःख िे त्यािें स्विःिे नसून 
ठाकुरािेंि िे दुःख, कारण ठाकुरि िे वस्िुजाि बनून रे्ले आिेि. म्िणूनि सवांिे दुःखक्लेश िे ठाकुरािें 
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दुःखक्लेश. आहण म्िणनूि जो कोणी रडिखडि माझ्याकडे येईल त्याला त्याला मुक्िी देणे मला प्राप्ि 
आिे. जे त्यािें स्विःिे िेि मी त्यानंा परि देत्ये आिे. 

 
“लोक मला िोप घ्यायला सारं्िाि. पण मला िोप आिे कुठे, हन मी िोपू िरी कशी? मनाशी 

हविार करत्ये की िोपेि वळे फुकट दवडायिा िो जपाकडे लावला िर लोकािें हििकेि भले िोईल. 
पुष्ट्कळदा वाटिे की िा देि असा लिानसर नसिा, भला हधप्पाड असिा िर आणखी हकिी िरी लोकािें मी 
भले करू शकत्ये!” 

 
“एक मंुर्ी सरसर िालली िोिी हिला राधू मारायला हनघाली. त्या क्षणी मला काय हदसले 

ठाऊक आिे? िी मंुर्ी नसून स्वयं ठाकुर िाल्येि! हिच्या त्या देिाि ठाकुरािें िािपाय, त्यािें मुख, हन 
िे डोळे! राधीला मी थोपवले. हविार केला की ठाकुरि सवजत्र भरून राहिले आिेि, िेव्िा सवांिी काळजी 
घेणे मला उहिि.” 

 
देवळाि शखं व घंटा हननादू लार््या. मािाजी जणू स्वप्नािून जाग्या िा्यासारख्या म्िणा्या–

“संध्याकाळ िाली, ठाकुराचं्या पूजेला जात्ये. हकिी वळे रे्ला ह्या बडबडीि!” 
 
भक्िाने मािाजींना प्रणाम केला, व त्यानंी त्याला आशीवाद हदला. मािाजी रे््या त्या मंद स्स्मि 

करीि आहण “आई हन बाळ, बाळ हन आई” असे स्विःशी पुटपटुि रे््या. 
 
आपण रामकृष्ट्णािूंन हभन्न नािी यािी पुरिी जाणीव मािाजींना असे. एक हदवस त्या म्िणा्या–

“ठाकुर मला ‘मी िुमच्या देिाि सूष्मरूपाने रािीन’ असे सारं्नू रे्ले आिेि.” असे असूनिी मािाजींच्या 
वाणीि व वार्ण्याि कोण िो हवलक्षण लीनपणा! एक हदवस एका हशष्ट्येने त्यानंा ‘जर्दंबे’ असे सबंोधिाि 
त्यानंी हिला हिथून हनघून जायला फमाहवले. आप्या हशष्ट्यर्णानंा त्या नेिमी म्िणि–“जसे िुम्िी 
सवजजण ठाकुरानंा शरण आलाि िशीि मीिी आ्ये, आहण जसा िुमच्यावर त्यानंी कृपेिा वषाव केला 
िसाि मलािी त्यानंी आप्या पायापंाशी आश्रय हदला. मी त्यािंी दासी, हन त्यािंी दासी िोण्यािि मािा 
मोठा सन्मान.” 

 
स्वामी पे्रमानंदानंी एका हशष्ट्याला एक मोठे भावपूणज पत्र हलहिले िोिे. त्याि िे म्िणिाि–

“मािाजींिे स्वरूप कुणाला कळले आिे! त्याचं्या ठायी असले्या सामर्थयािा त्या मार्मूसिी लार्ू देि 
नािीि. परमिंसदेवानंी ज्ञानािे िरी सामर्थयज दाखवनू हदले. पण मािाजींमध्ये काय हदसिे? त्या 
ज्ञानसामर्थयािािी त्यानंी लोप के्यासारखा हदसिो. असे असूनिी वस्िुिः केवढे प्रिंड सामर्थयज त्याचं्या 
ठायी सामावले आिे! जय, जय मािाजीकी ! ‘सवजशस्क्िसमस्न्विे’ मािे, िुिा हवजय असो! आम्िी जे हवष 
हर्ळू शकि नािी िे त्याचं्यापढेु करिो, आहण त्या िे घेिाििी. केवढी िी अफाट शक्िी! आहण केवढी अमाप 
करुणा! हन आम्िी केवढे क्षदु्र! स्वयं परमिंसदेवानंा जे साध्य नव्ििे िे मािाजी करून राहि्या आिेि. 
हशष्ट्य करायिा त्या प्रत्येकाला परमिंसदेव प्रथम उलटसुलट िपासून, िावनू सुलाखून मर् घेि. िर इथे 
सारा प्रकार न्यारा–हवलक्षण न्यारा! मािाजी सवांिे आश्रयस्थान. वाटेल त्याने अन्न पुढे करावे, िे 
स्वीकारायला त्यािंी ना नािी. आहण सर्ळे त्या पिविाि. मािे, मािे, जयोऽस्िु िे! त्यािंी िी असीम 
करुणा हनत्य स्मरणाि असू दे–सुखाच्या िसेि दुःखाच्या वळेी, बरकिीच्या काळाि हन हवपन्नावस्थेि, 
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दुष्ट्काळाि हन रोर्राईि, युद्धाि हन बखेड्ाि, त्या मिान करुणेिे सदा स्मरण करीि जा. जय, जय 
मािाजीकी!” 
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नतघा निषयाचं्या आठवणी 
 

तीि हनरहनराळ्या हशष्ट्याचं्या मािाजींशी िाले्या भेटींच्या पुढील वणजनावरून मािाजींिा 
दीक्षाहवधी आहण त्यािंी उपदेश देण्यािी पद्धि यािंा बोध िोईल. 

 
कालीकृष्ट्ण [यानंी पुढे सनं्यास घेऊन स्वामी हवरजानंद िे नाव धारण केले. िे १९३८ पासून १९५१ पयंि रामकृष्ट्ण सघंािे अध्यक्ष 

िोिे.] िे मािाजींना प्रथम १८९१ साली भेटले. स्वामी सारदानंद, योर्ीन-मा, र्ोलाप-मा व परमिंसदेवािें 
इिर हशष्ट्य याबंरोबर कालीकृष्ट्णिी, जर्द्धात्रीिी पूजा जयरामबाटीस िाली त्या वळेेस उपस्स्थि िोिे. या 
भक्िानंा पाििाि मािाजींना अिोनाि आनंद िाला. कालीकृष्ट्णािंा त्यानंी िात्काळ आपले बाळ म्िणून 
स्वीकार केला आहण त्यांिी िनुवटी र्ोंजारली. ह्या भक्िांिे जेवण त्या स्विः राधंीि आहण त्या सवांिी 
जेवणे उरकेपयंि त्याचं्या जवळ बसून रािाि. कालीकृष्ट्णानंा हनरोप्यािे काम हमळाले. अंिर्ृजिाि त्यानंा 
मज्जाव नसे. मािाजींच्या मािुःश्री श्यामासुंदरी िेव्िा ियाि िोत्या. 

 
एक हदवस एका हफरत्या र्वयाने येऊन अंर्णाि बैठक मारली आहण पढुील र्ाणे मािाजींच्या 

कुटंुहबयानंा ऐकवले. त्या र्ाण्याि एक प्रकारे मािाजींिे जीवन प्रहिकबहबि िाले िोिे. आपली कन्या उमा 
[जर्दंबिेे िे अन्य एक रुप. हििी आणखी नाव–ेर्ौरी अथाि अत्यंि र्ौर वणािी, व अन्नपूणा म्िणजे सवांस अन्न परुहवणारी. काशीि अन्नपूणा िी 
हशवािी सिधर्ममणी म्िणून पूहजली जािे. आहण हशव िा यावचं्चद्रहदवाकरौ काशीिा अधीश्वर. त्यामुळे अन्नपूणा िी काशीिी राणी. हशव िा 
ससंारत्यार्ी असून हभक्षा मार्ि हफरिो, असेिी समजिाि. त्यािे विजन िऱ्िेवाईक व रूप ओबडधोबड. िो भिुाखेिाचं्या व दैत्याचं्या सरं्िीि 
भटकणारा. उमा िी राजकुमारी िोिी व हििे लग्न अशा िऱ्िेवाईकाशी लावनू हदले म्िणून हिच्या आईिी अहिशय िेष्टा िाली िोिी.] हिला 
हििी आई म्िणिे आिे– 

 
हक आनंदेर कथा उमे (र्ो मा)! 
(ओ मा) लोकेर मुखे शुहन, सत्य बल हशवानी, 
अन्नपूणा नाम हक िोर काशीधामे? 
 
अपणे, यखन िोमाय अपजन कहर, 
भोलानाथ हिलेन मुहष्टर हभखारी! 
आज हक सुखेर कथा शुहन शुभकंरी 
हवश्वेश्वरी िुइ हक हवश्वेश्वरेर वामे? 
 
के्षपा के्षपा आमार बलि हदर्ंबरे, 
र्ंजना सयेहि कि घरे परे; 
एखन द्वारी नाहक आिे हदर्बंरेर द्वारे, 
दरशन पाय ना इदं्र-िंद्र-यमे! 
 
हिमालय-वास िर कहरयािे, 
हभक्षाय हदन-रक्षा एमन हदन रे्िे, 
एखन कुबेर-धनेिे काशीनाथ ियेिे! 
हफरेिे हक कपाल िोर कपालक्रमे? 
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हवषय-वृहद्ध, बटे, हवश्वास िइल मने; 
िा ना िले र्ौरीर एिक र्ौरव केने? 
नयने ना देखे आपन संिाने, 
मुख बाँकाये रय श्रीराहधकार नामे॥ 

 
“बाळ उमे, िे मी आज काय ऐकत्ये? 
लोक म्िणिािेि, काशीि िुिी अन्नपूणा म्िणून पूजा व्िायला लार्ली आिे! खरे का िे? 
र्ौरी, मी हशवाशी जेव्िा िुिे लग्न लावनू हदले, िेव्िा िर िो दारोदार हभक्षान्न मार्ि भटकि असे. 
आज मात्र ऐकून भारी आनंद िाला िो! – 
की आिा त्याच्याि जवळ बसून जर्ािी िू राणी िाली आिेस! 
पािा िरी, माझ्या हशवाला िे वडेप्या म्िणि असि. 
प्रत्येकाने मला लार्ले िी दूषणे हदली. 
आहण आिा िर ऐकत्ये की त्याच्या राजवाड्ावर द्वारपाल उभे आिेि, 
आहण इंद्र, िंद्र, यम यासंारख्या देवानंािी त्यािे दशजन दुलजभ िाले आिे! 
पूवी हशव हिमालयाि असायिा; 
हभक्षान्नावर त्यािी उपजीहवका िाले; 
आिा वाराणशीवर िो राज्य करिो आहण कुबेरासारखा श्रीमंि आिे. 
असे सर्ळे त्यािे भाग्य उजळले िे िुझ्यामुळेि ना? 
बाकी, िो फारि श्रीमंि िाला असावा िो! 
नािी िर र्ौरीला एवढा अहभमान का िढिा? 
िी आिा आप्या बाळाकंडेिी दृहष्टके्षप करीि नािी, 
आहण राहधकेपासून [र्ाणे हजने रिले हििे नाव राहधका] िोंड हफरवनू आिे!” 
 
र्ाणे ऐकून सवांना मािाजींच्या पूवज अवस्थेिी आठवण िाली. र्ाणारा आपली बहक्षसी घेऊन रे्ला. 

र्ाणे ऐकणारािं श्यामासुंदरीिी िोत्याि. त्या भक्िमडंळींना म्िणा्या–“त्या काळी सवांनी आमच्या 
जावयाला वडेा ठरवले िोिे, आहण सारदेिी लोक मोठी कीव करीि असि. मलािी लोक भारी दूषणे देि, 
आहण दुःखाने मी अर्दी मरायला टेक्ये. आहण आिा पािा, मोठमोठे लोक येऊन सारदेिी देवीसारखी 
पूजा करिािेि.” 

 
जर्द्धात्रीिी पूजा उरकली नािी िोि कलकत्त्यािून आले्या भक्िांना मलेहरयाने र्ाठले व त्यानंी 

अंथरूण धरले. मािाजी बेिद्द काळजीि पड्या. वारंवार दरवाजाशी येऊन रोग्याकंडे त्या पािाि रािाि. 
र्ावाि दुधािे दुर्मभक्ष. कालीकृष्ट्णानंा समजले की, मािाजी भाडें घेऊन दारोदार किडिािेि, 
रोग्याचं्यासाठी थोडेफार दूध हमळवाव ेम्िणून. मािाजींच्या ह्या अडिणी लक्षाि घेऊन भक्िमंडळींना मात्र 
आपण सवांनी िाप उिरिाि कलकत्त्यास हनघून जाव े असे फारफार वाटू लार्ले, पण उलट त्यानंी 
िारं्ले किडू हफरू लारे्पयंि हिथेि रािाव े असा मािाजी आग्रि करू लार््या. शवेटी एकदािी त्यानंी 
जाण्यािी परवानर्ी हदली. ह्या मंडळींना हनरोप देिािेि िो मािाजींच्या डोळ्यािूंन अश्रूधारा िालू िा्यािे 
कालीकृष्ट्णानंा हदसून आले. त्यािें मुख लाल िाले िोिे व डोळे रडून रडून सुजले िोिे. कालीकृष्ट्णांनािी 
रडू कोसळले. बलैर्ाडी िालू िाली िशा मािाजीिी हिच्यामारे् मध्ये मध्ये थाबंि थाबंि िालू लार््या. 
शवेटी आणखी पुढे न येण्यासाठी भक् िानंी त्यािें मन वळहवले. पण र्ाडी दृहष्टआड िोईपयंि हिकडे बघि 
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त्या उभ्या िोत्या. कालीकृष्ट्ण म्िणिाि–“मठाि आम्िी शून्य हृदयाने परिलो. जे कािी मािाजींबद्दल 
यस्त्कंहिि एकले िोिे त्यावरून त्याचं्या वात्स्यािी एक ढोबळशी क्पना आली िोिी खरी, पण आमिी 
हृदये इिक्या पूणजपणे त्या काबीज करिील आहण स्विःपेक्षा पण आम्िावंर एवढा जास्ि स्नेि करिील असे 
कदाहप वाटले नव्ििे. माझ्या आईवर मािे फार पे्रम िोिे व हििेिी माझ्यावर िोिे. पण मािाजी माझ्या 
जन्मोजन्मींच्या मािा, अनंिकाळच्या मािा ठर्या.” 

 
यानंिर दोन वष ेिोऊन रे्ली. बेलुडास येऊन मािाजी एका भाड्ाच्या घऱाि रािाि िोत्या. एक 

हदवस कालीकृष्ट्ण त्याचं्या दशजनास आले, आहण मािाजींनी त्यानंा रात्रभर हिथेि रािायला साहंर्िले. 
दुसऱ्या हदवशी िे हनरोप घ्यायला लार्ले िशा मािाजी म्िणा्या–“िुझ्याकडे पाहिले की मला वाईट 
वाटिे रे. िारं्ला सुदृढ हन रु्टरु्टीि िोिास िू, आहण आिा मलेहरया भोर्नू भोर्ून रोर्ट हदसायला 
लार्लास. मठािले सर्ळे हभक्षान्नावर राििाि. त्यानंा िुला नीट खाऊ हपऊ घालिा येि नािी. कािी 
हदवस िू आप्या घरी जाऊन रािावसे िे बरे.” िी आज्ञा ऐकिाि, आिा मठाच्या पहवत्र वािावरणापासून 
आपणासं दूर रािाव ेलार्णार असे मनाि येऊन या युवकाला फार वाईट वाटले. परंिु मािाजींनी घरीि 
जाण्यासाठी त्यािे मन वळहवले व त्यास दीक्षािी हदली. नाविे बसून िो मार्ास िर लार्ला पण वळून 
बघिो िो मािाजी र्च्चीवर पडत्या पावसाि हभजि आप्या नावकेडे हनर्मनहमष नेत्रानंी पािाि उभ्या आिेि! 

 
शरयुबाला नावाच्या हशष्ट्येने मािाजींिे वळेोवळेी दशजन घेिले त्या भेटींिा सहंक्षप्ि वृत्तान्ि शक्य 

िोवर त्या हशष्ट्येच्याि शब्लदािं पुढे हदला आिे– 
 
जािेवारी १९११–मािाजींच्या पहि्या भेटीच्या अर्ोदरच्या हदवशी शरयुबाला यानंा उत्कट 

आनंदािे असे कािी भरिे आले िोिे की रात्री त्यानंा बिुिेक िोपि नव्ििी. कलकत्त्याि त्यानंी १४-१५ वष े
घालहवली िोिी. आिा मािाजींिा िरणस्पशज करण्यािे भाग्य त्यानंा लाभणार िोिे. त्यािंी बिीण सुमिी 
िेव्िा हशकि िोिी व मािाजींिे दशजन हिला यापूवीि घडले िोिे. हिच्याबरोबर एक भाड्ािी र्ाडी करून 
शरयुबाला उद् बोधनाि आ्या. हिथे पोििाि िो मािाजी देवघराच्या दरवाजाशी उभ्या असले्या त्यानंा 
हदस्या. त्यािंा एक पाय उंबरठ्यावर व दुसरा हिथ्या पायपुसण्यावर िोिा. डावा िाि वर दरवाजावर 
टेकलेला व उजवा िाि सरळ खाली िोिा. नेिमीिा पदर डोक्यावर नव्ििा. त्यािंी दृष्टी जण ू
आशास्न्विपणे कोणािी िरी उत्सुकिेने वाट पािाि िोिी. शरयुबालानंी त्याचं्यासमोर लोटारं्ण घालिाि 
मािाजींनी सुमिीजवळ त्याचं्याबद्दल हविारपूस केली, िेव्िा समुिीने साहंर्िले की, िी आपली वडील 
बिीण. शरयुबालाकंडे पािाि मािाजी म्िणा्या–“िे पािा बाळे, माझ्या र्ोिावळ्याने मला अर्दी भडंावनू 
सोडले आिे. मािी भावजय हन हििी मुलर्ी राधू दोघींना िाप भरलाय त्यािंी सेवा शुश्रूषा करायला कोणी 
नािी. हमहनटभर थाबंिेस का? िी मी िाि धुवनू आ्येि.” परि आ्यावर त्यानंी दोघी बहिणींना 
ओंजळभर हमठाई हदली हन पनु्िा यायला साहंर्िले. िी भेट पाि हमहनटािंीि िाली. 

 
रे्बु्रवारी १२, १९११–सुमारे एक महिन्यानंिर पुन्िा शरयुबाला उद् बोधनाि रे््या त्यावळेी 

मािाजी जवळि असले्या बलरामबाबूंच्या घरी रे््या िोत्या. परि आ्यावर शरयुबालाबंरोबर बोलिा 
बोलिा मािाजी म्िणा्या–“बरेि हदवसािं आली नव्ििीस िू, आजारीहबजारी िर पडली नािीस ना अशी 
मला काळजी वाटायला लार्ली.” मािाजींना आपण फक्ि एकदा व िेिी पाि हमहनटे काय िी भेटलो 
असिा त्या आप्याला मुळीि हवसर्या नािीि िे पािून शरयुबालािें अंिःकरण सद् र्हदि िाले, व डोळे 
अश्रूंनी भरले. हििक्याि अिानक मािाजी आणखी म्िणा्या–“िू आली अस्यामुळे बलरामबाबूंच्या हिथे 
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मला बिेैन िोऊन रे्ले.” मािाजींच्या ह्या आपलेपणाने शरयुबाला अर्दी भारावनू रे््या. थोड्ाि वळेाने 
मािाजी आप्या खाटेवर बस्या व शरयुबालानंा म्िणा्या–“ये बाळे, बैस इथे माझ्याजवळ. आपली जण ू
हकिी हदवसािंी जुनी ओळख आिे असे मला वाटायला लार्ले आिे.” शरयुबाला त्यावर म्िणा्या–
“कोण जाणे आई! एक हदवस काय िी पाि हमहनटे येऊन रे््ये िोत्ये.” हनरोप घेण्यािी वळे आली िेव्िा 
मािाजी म्िणािाि–“एकटे जाववले िुला की मी येऊ बरोबर?” [िे सभंाषण उद् बोधनच्या दुसऱ्या मज्यावर िाले.] 
हजन्यापयंि मािाजी शरयुबालाबंरोबर रे््या व “आिा येशील िी सकाळी ये” असे त्यानंी सारं्नू ठेवले. 
शरयुबाला मनाशी म्िणा्या–“काय हवलक्षण वात्स्य िे!” 

 
पुन्िा शरयुबाला उद् बोधनाि आ्या िेव्िा उन्िाळ्यािे हदवस िोिे. मािाजींभोविी भक्िर्णािंा 

र्राडा िोिा. शरयुबालाने त्याचं्यापढेु लोटारं्ण घालिाि मािाजींनी मच्िरदाणीच्या टपावरून एक िोटा 
पंखा घेिला, व शरयुबालानंा त्या वारा घालू लार््या. कळकळीच्या स्वराि त्यानंी म्िटले–“अंर्ािले 
पोलके िटकन काढून टाक म्िणजे िुला जरा र्ार वाटेल.” इिर भक्िासंमक्षि त्या शरयुबालानंा आंजारू 
र्ोंजारू लार््या आहण शरयुबालानंा कािीसे संकोि्यासारखे िाले. “पंखा द्याना माझ्याकडे, द्या, मी 
घेत्ये वारा” असे जो जो शरयुबाला हनकडीने म्िणू लार््या िो िो मािाजी जास्िि आग्रिपूवजक त्यानंा 
वारा घालीि राहि्या. वर म्िणिाि–“रािू दे र्, िुला जरा र्ार वाटू दे.” हशवाय थोडी हमठाई व पाणी 
आणनू हदले आहण शरयुबालािें खाणेहपणे िालू असिा मािाजींच्या हजवाला समाधान िोि अस्यािे 
अर्दी उघड हदसून येि िोिे. 

 
ऑगस्ट ३, १९९१—या हदवशी शरयुबालािंा दीक्षाहवधी ठरला िोिा. त्यासाठी कािी सामानसुमान 

त्यानंी बरोबर आणले िोिे. उद् बोधनाि त्या पोि्या िेव्िा मािाजी देवघराि पूजेि हनमग्न िोत्या. 
शरयुबाला आि येऊन त्याचं्या बाजूला बस्या. बाकीच्या मंडळींना मािाजींनी बािेर जाण्यास साहंर्िले व 
नंिर त्या म्िणा्या—"स्वप्नाि िुला मंत्र हमळाला िो सारं् मला." दीक्षा देिाना त्या मंत्रािा अथज त्यानंी 
समजावनू हदला. प्रथम स्वप्नाि्या मंत्रािा शरयुबालाकंडून जप करहवला आहण नंिर एक नवा मंत्र 
मािाजींनी त्यानंा हदला. ह्या दुसऱ्या मंत्रािा जप करून नंिर ध्यान लावण्यास हशष्ट्येला साहंर्िले. दीक्षा 
देण्यापूवी मािाजी र्ाढ ध्यानमग्न िा्यािे शरयुबालानंी पाहिले िोिे. हशष्ट्येच्या सर्ळ्या देिाला कंप 
सुटला व िी रडू लार्ली. हिने प्रणाम के्यावर मािाजी म्िणा्या—"ईश्वरहनष्ठा िुला प्राप्ि िोवो." 
दोघीजणी जेवावयास बस्या िेव्िा मािाजींनी िीन घास घेिले व बाकीिे जेवण प्रसाद म्िणून भक्िर्णािं 
वाटले रे्ले. िे सवज उरक्यावर त्यािंी नेिमीिी खेळकर आनंदी वृत्ती पनु्िा जार्ी िाली. 

 
जूि १५, १९१२—दुपारच्या पूजेिी वळे. मािाजींनी वसे्त्र बदलली व त्या रामकृष्ट्णाचं्या 

मूिीसमोरच्या िटईवर बस्या. परमिंसदेवाचं्या िसहबरीस घालण्यािे िार मािाजी स्विस्िे रंु्फीि 
असि. रासहबिारी [यानंी पुढे सनं्यास घेऊन स्वामी अरूपानंद िे नाव धारण केले. मािाजींच्या हनयाणानंिर त्यािें सभंाषण व उपदेश यािें 

दोन खंड त्यानंी रिले. या प्रकरणािील आठवणी त्यापंैकी एका खंडािून घेि्या आिेि.] नावाच्या िरुण ब्रह्मिाऱ्याने त्या 
हदवसािे िार नैवदे्यासाठी ठेवले्या हमठाईजवळि ठेवनू हदले िोिे, आहण हमठाईभोविी जमले्या 
मंुग्यापंकैी हकत्येक िारामंध्ये हशर्या िोत्या. मािाजी िसून म्िणिाि—“रासहबिारीने काय करून ठेवले 
बघ. मंुग्या ठाकुरानंा िाविील ना!” त्यानंी सर्ळ्या मंुग्या मोठ्या काळजीपूवजक काढून टाक्या आहण 
अर्दी िळुवारपणे िार परमिंसदेवाचं्या िसहबरीला घािला. त्यानंा पहिदेवािंी अशी पुष्ट्पानंी पूजा 
बाधंिाना पािून डोके हबघडलेली त्यािंी भावजय सुरबाला मात्र त्यानंा िसू लार्ली. 
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आणखी एक हदवस शरयुबाला उद् बोधनाि आ्या त्या वळेी मािाजी जेवणानंिर हवश्राम करीि 
िोत्या. शरयुबालानंा त्यानंी आप्याला वारा घालण्यास साहंर्िले. अशी सेवा रु्रूने करून घेणे िा एक 
अनुग्रिि. अकस्माि मािाजी स्विःशीि पटुपटु्या—“िुम्िी आ्याि सर्ळ्या िे ठीक, पण ठाकुर कुठे 
आिेि?" हशष्ट्येने उत्तर केले—"इिजन्मी त्यािें दशजन नािी घडले. कुठ्या जन्मािंरी घडेल िेिी कळणे 
कठीण. पण िुमिा िरणस्पशज िाला िे आमिे मिद्भाग्य.” “िेवढे मात्र खरे” एवढेि सहंक्षप्ि उत्तर 
मािाजींनी यावर हदले. स्विःबद्दल असे उमर्ार त्या फारि क्वहिि काढीि. 

 
एक हदवस मािाजी कुठे हदसेनाि म्िणनू शरयूबाला शोधीि शोधीि उद् बोधनाच्या उत्तरेकडच्या 

देवडीवर पोि्या. हिथे दोन िरुण सुंदर हस्त्रया मािाजींजवळ कािी र्जू करीि असले्या त्यानंा 
हदस्या. मािाजी त्या बायकानंा—“मनािा भार ठाकुरासंमोर हनवदेन करा. डोळ्यािं आसव े आणनू 
आपले दुःख त्याचं्या समोर माडंा. िुम्िाला िवे िे ठाकुर िुमच्या ओटीि हनरविील.” त्या बायका 
मािाजींजवळ आपणालंा मलू व्िाव ेअशी हवनवणी करीि आिेि िे शरयुबालानंी िाडले. कािी महिन्यानंी 
पुन्िा मािाजींच्या हनवासस्थानी त्या बायका त्यानंा हदस्या िेव्िा त्याचं्या मनीषा पूणज िोण्यािी लक्षणे 
पािून शरयुबालानंा समाधान वाटले. 

 
सप्टेंबर ८, १९१२—र्ंरे्ि स्नान उरकून मािाजी आप्या खोलीि आ्या, खाटेवर बस्या, आहण 

शरयुबालानंा म्िणा्या—“पािा बाळे, मािी आंघोळ उरकली आिे.” शरयुबालानंा कळून िुकले की 
मािाजींिी पूजा करण्यािी आपली अंिरंर् इच्िा त्यानंी ओळखली आिे. त्या स्विःशीि म्िणा्या—“िू 
िर मािे हनत्यशुद्ध, र्ंर्ास्नानािे िुला काय िोय!” 

 
नंिर शरयुबालानंी मािाजींिी र्धंपुष्ट्पानंी पूजा केली व त्याचं्या समोर प्रहणपाि केला. मर् 

मािाजींिी न्यािारी िाली, त्या वळेी मािाजींनी ह्या हशष्ट्येला जवळ बसवनू न्यािारीिला प्रत्येक हजन्नस 
अधाअधा उरवनू हिला खायला हदला. हशष्ट्येला िे मोठेि आशीवजिन वाटले. 

 
रथयाते्रच्या [या हदवशी श्रीकृष्ट्ण, त्यािें बंधु बलराम व भहर्नी सुभद्रा याचं्या मूिीिी हमरवणूक रथािून काढिाि. रथाला घोडे वरै्रे 

न जंुपिा भक्िजनि िो ओढिाि.] उत्सवािा हदवस. शरयुबाला र्ौरी-मानंा बरोबर घेऊन उद् बोधनाि आ्या. 
मािाजींिी दुपारिी पूजा उरक्यावर दोघी त्याचं्या पाया पड्या. हशष्ट्येने मािाजींसाठी एक रेशमी साडी 
आणली िोिी. िी मािाजींच्या पायापंाशी ठेवनू त्यानंी भीिभीि म्िटले—“आई, िी नेसिा का?” मािाजी 
िसून म्िणा्या—“नेसत्ये ना बाळ.” हििक्याि कािी पुरुषभक्िानंी आि येऊन प्रहणपाि केले. 
त्याचं्यापैकी एकाने रु्लाबािी फुले, मोर्ऱ्यािंा िार, फळे आहण हमठाई बरोबर आणली िोिी िी 
मािाजींच्या पायापंाशी ठेवली व िो त्यािंी पूजा करू लार्ला. एक हित्तथरारक दृश्य िेथे हनमाण िाले. 
मािाजी स्िब्लध बसून िोत्या, ओठावर मंदस्स्मि खेळि िोिे. र्ळ्याि िार शोभि िोिा, आहण पुष्ट्पानंी पाय 
सुशोहभि िाले िोिे. पूजा सपं्यावर भक्िाने प्रत्येक फळ व हमठाईच्या िर प्रकारािून थोडेथोडे घेऊन िो 
िे मािाजींनी खाव े म्िणून आग्रि करू लार्ला. र्ौरी-मा िसून म्िणिाि—“मिा कट्टर भक्िाच्या 
िडाख्याि र्वसला आिाि. िरेक हजन्नस थोडीथोडी िरी घ्यायला िवी.” मािाजीिी िसून म्िणिाि—
“अर्दी थोडीथोडी दे बाबा. जास्ि खाववणार नािी माझ्याने.” त्यानंी प्रत्येकामधले अ्पसे िोंडाला 
लावले. राहिले िेवढ्या सर्ळ्यािंा भक्िाने आप्या कपाळी स्पशूजन आदर केला व त्यािे मुखमंडळ 
अवणजनीय आनंदाने उजळून हनघाले. शवेटी मािाजींपढेु साष्टारं् प्रहणपाि घालून त्याने हनरोप घेिला. 
मािाजींनी र्ळ्यािला िार काढून र्ौरी-माचं्या र्ळ्याि घािला. 
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ऑक्टोबर १९१२.—मािाजींिी भािी नहलनी िी कशावरून िरी रार्ावली िोिी. मािाजींनी हिला 
दाबीि म्िटले—“असे थोडक्यावरून बायकानंी रार्ाव ू नये. र्म खायिी, र्य करण्यािी सवय त्यानंी 
लावनू घ्यायला िवी. लिानपणाि हपिा आहण िरुणपणाि पिी िाि त्यािंा संरक्षणकिा. बायका फार 
िळुवार मनाच्या असिाि, एका शब्लदानेिी त्यािंी िलहबिल िोऊ शकिे. आहण आजच्या काळाि शब्लद 
फार सवरं् िालेि. बायकानंी नेिमी दमाने घ्याव,े आहण कठीण प्रसंर्ीिी वडीलधाऱ्याशंी आहण नवऱ्याशी 
त्यानंा जमवनू घेिा आले पाहिजे.” 

 
राधू मािाजींच्या जवळ बसली िोिी, हििे वस्त्र रु्डघ्यावर आले िोिे. मािाजी म्िणा्या—“अर् िे 

काय? बाईमाणसाने आपले वस्त्र रु्डघ्याच्या वर का बरे येऊ द्यावे?” एवढे बोलून मािाजींनी एक श्लोक 
ऐकवला, त्यािा महथिाथज असा— 

 
“स्त्रीने आपले वस्त्र रु्डघ्याच्या वर घेिले म्िणजे िी नग्नप्राय िाली म्िणायिी.” 
 
शजेारच्या खोलीि कािी स्त्रीभक्ि जम्या िेत्या, त्यापंकैी दोघींनी संन्याहसनीिी भर्वी वसे्त्र धारण 

केली िोिी. त्यािंील एकीने मािाजींना हविारले—“मूर्मिपूजेि कािी िर्थय आिे का? आमच्या रु्रंूना 
मूर्मिपूजा संमि नािी. िे अग्नी व सूयज यािंी उपासना करायला सारं्िाि.” 

 
मािाजी—“आप्याि रु्रूच्या शब्लदाबंद्दल मनाि हवक्प बाळर्ू नये. िुझ्या रु्रूने िुला कािी 

साहंर्ि्यावर मला त्याबद्दल कसे हविारिेस?” 
 
सनं्याहसनी—आम्िालंा आपले मि पाहिजे आिे. 
 
प्रथम मािाजींनी मि देण्यािे नाकारले. परंिु त्या संन्याहसनीने आग्रिि धर्यामुळे त्या 

म्िणा्या—“िुिे रु्रू खरोखरीिे ज्ञानी पुरुष असिे—पािा िुझ्या हजद्दीमुळे िे बोलणे आले—िर िे असे 
कािी म्िणिे ना. अर्हणि वष ेअसंख्य माणसे मूिींिी पूजा करीि आली आिेि, आहण आत्मज्ञान त्यानंा 
प्राप्ि िाले आिे. या र्ोष्टी नाकबलू करिा येिील का? धमाच्या बाबिीि ठाकुरानंी कधीिी िठाग्रि केला 
नािी. सर्ळे कािी ब्रह्ममय आिे. मनुष्ट्यजाि अज्ञानाि िािपडिे आिे हिला ज्ञानािी वाट दाखहवण्यासाठी 
साधुसंि जन्मले आहण अविार िाले. ज्याच्या त्याच्या कुविीप्रमाणे हनरहनराळे साधनमार्ज त्यानंी दाखवनू 
हदले आिेि. सत्यािा साक्षात्कार करून घेण्यािे अनेकानेक मार्ज आिेि, पद्धिी आिेि. त्यािं्या 
प्रत्येकािे आपापले मोल आिे. व्यस्क्िभेदानुरूप सवांिा उपयोर् आिे. असे पािा, िाडाचं्या फादं्यावंर 
रंर्ारंर्ािे हकिी िरी पक्षी बसिाि, काळे हन पाढंरे, लाल हन हपवळे, आणखी हकिी िरी. प्रत्येकािा बोल 
वरे्ळा. पण त्यानंा कंठ फुटला की, आपण म्िणिो पक्षी र्ािािेि. सर्ळ्या पष्यािंा एकि हवहशष्ट स्वर 
असेिी आपण समजि नािी, आहण त्या एकाहशवाय बाकीिे आवाज पष्यािें नव्िेि असेिी आपण म्िणि 
नािी.” त्या दोघीजणी हनघनू रे््यावर मािाजी म्िणा्या—“असला वाद घालणे बायकानंा शोभि नािी. 
मोठे पहंडि िाले िरी नुसिी बुद्धी िालवनू ब्रह्मािे स्वरूप कळणे दुरापास्ि आिे. ब्रह्माहवषयी हविंडवाद 
का करिा येिो?” 

 
आिा राधू मोठी िाली, आिा हिने शाळेि जाणे बरोबर नािी असा र्ोलाप-मानंी मुद्दा काढला. 

त्यावर मािाजी म्िणा्या—“हििकी कािी िी नािी िाली मोठी अजून. जाऊ दे हिला शाळेि. हििे हशक्षण 
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िाले, कािी िरी उपयोर्ािे हमळहवलेन हिने शाळेि िर इिराचं्या िी पुष्ट्कळ उपयोर्ी पडू शकेल. र्ावढ्या 
र्ावाि िर हििे लग्न िाले आिे. हशक्षणाने स्विः हििी िर प्रर्िी िोईलि पण दुसऱ्यानंािी मदि करिा 
येईल हिला.” 

 
शरयुबालाने कािी वैयस्क्िक प्रश्न हविारले असिा मािाजींनी पुढील उत्तरे हदली—“ठाकुर आहण 

मी याचं्याि मुळीि फरक करू नकोस. वळेोवळेी ध्यानाि (आमच्यापैकी) जे रूप मनाि येईल त्यािीि त्या 
त्या वळेी भस्क्िस्िुिी करीि जा. ध्यान-मननािा आरंभ हृदयाि िोिो, आहण त्यािी पहरणिी मस्िकाि िोि 
असिे. शास्त्र म्िण, मंत्र म्िण, त्यानंा कािी मित्त्व नािी. पे्रम आहण भक्िीने सवज कािी साध्य िोिे. सवज 
कािी केवळ ठाकुर; ठाकुरि रु्रू हन ठाकुरि इष्ट दैवि. िेि सवजमय आहण सवजत्र.” 

 
एके हदवशी िी हशष्ट्या उद् बोधनाि रे्ली असिा मािाजींनी हिला म्िटले—“मािी आंथरी पसर, 

आहण मािी जपमाळिी घेऊन ये.” थोड्ाि वळेाि मािाजी प्रर्ाढ ध्यानाि मग्न िा्या. उद् बोधनाच्या 
र्ल्लीसमोर एक पटारं्ण िोिे ----- िोपड्ा बाधूंन बायकामुलासंि रािाि असि. संध्याकाळ िोि आली 
एवढ्याि एक मजूर एका स्त्रीला भयंकर मारिाण करू लार्ला, आहण शवेटी हिच्या कडेवर मूल असूनिी 
हिला त्याने अशी लाथ मारली की त्या धक्क्याने िी दूर जाऊन कोसळली. वर पुन्िा िो हिला लाथा 
मारायला लार्ला. मािाजींना ध्यान लावणे अशक्य िाले. त्या जात्या एवढ्या लाजाळू की 
िळमज्यावर्या लोकानंािी त्यािें बोलणे फारसे ऐकू येि नसे, पण आिा त्या दुसऱ्या मज्याच्या 
व्िराडं्ाि येऊन हिथ्या कठड्ाजवळून त्या माणसावर ओरड्या—“ए बेरडा! काय ठार मारणार काय 
हिला? का मेलीि आिापयंि?” त्याचं्याकडे दृष्टी वळिाि िो माणसू एखाद्या मंत्रमुग्ध सापासारखा 
हनःस्िब्लध िाला, त्यािा अत्यािार संपला. िी बाई िर मािाजींच्या सिानुभिूीने भारावनू जाऊन हिला रडू 
कोसळले. स्वयंपाक वळेेवर िाला नव्ििा एवढाि काय िो हििा दोष. थोड्ाि वळेाि नवरोबा बायकोशी 
नरम आलेसे पािून मािाजी आप्या खोलीि परि्या. शरयुबाला जायला हनघा्या िेव्िा त्यानंा जरा 
एकीकडे नेऊन मािाजी म्िणा्या—“आध्यास्त्मक साधनेि पहिपत्नींिा ऐक्यभाव असला िर प्रर्िी जास्ि 
सुर्म िोि जािे.” 

 
िोहेंबर १९१३.—मािाजी पूजेला बसणार एवढ्याि आप्या बारे्िली पुष्ट्कळशी फुले घेऊन 

हशष्ट्या उद् बोधनाि उपस्स्थि िा्या आहण त्यानंा पािून मािाजींनािी फार बरे वाटले. शरयुबालानंी 
परडीि फुले नीट लावनू ठेवली िोवर मािाजी मुिीसमोर िटईवर बसून िोत्या. आपण स्विः मािाजींिी 
पूजा करायिी िीसाठी कािी फुले हनराळी राखून ठेवायिे मात्र शरयुबाला हवसरून रे््या िोत्या, पण 
हशष्ट्येच्या मनािील इच्िा ओळखून मािाजींनी कािी फुले देवाला न वाििा मुद्दाम राखून ठेवली. पूजा 
संप्यावर त्या हशष्ट्येला म्िणिाि—“बाळे, िी िेवढी फुले िुझ्यासाठी राखून ठेवली आिेि, आण िी 
इकडे” िेवढ्याि पुष्ट्कळशी फळे घेऊन एक भक्ि येऊन पोिला. त्याला पािून मािाजी अर्दी आनंदून 
रे््या. त्याच्या कपाळी िदंनािा हटळा लावनू त्यािी त्यानंी िनुवटी र्ोंजारली. मािाजींनी कोणा 
पुरुषभक्िावर स्नेिािा एवढा वषाव केलेला शरयुबालानंी कधी पाहिला नव्ििा. नंिर मािाजींनी या 
भक्िाला कािी फुले देण्यास शरयुबालानंा साहंर्िले. िी फुले िािी पडिाि त्या हशष्ट्याला भक्िीिे भरिे 
येऊन त्यािे शरीर कंपायमान िाले. फुले मािाजींच्या िरणी वािून व प्रसाद ग्रिण करूण िो हनघून रे्ला. 
मािाजी आप्या खाटेवर बस्या आहण शरयुबालानंा त्यानंी जवळ बोलावले. हशष्ट्येने येऊन त्यािंी 
पाद्यपूजा केली. मािाजींनी हशष्ट्येच्या मस्िकावर अत्यंि स्नेिाने िस्िस्पशज केला व त्या िस्िाद्वारे हशष्ट्येिे 
िुंबन घेिले. अशा या प्रभिू आशीवादाने शरयुबाला अत्यिं समर्हदि िा्या. 
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यानंिर थोड्ा वळेाने मािाजी आपले ओले केस वाळहवण्यासाठी घराच्या िपरावर रे््यािे 
शरयुबालानंी पाहिले. मािाजींनी त्यानंा जवळ बोलावनू म्िटले—“डोक्यावरिा पदर काढून केस वाळव, 
नािी िर डोळे हबघडिील.” िेवढ्याि र्ोलाप-मािी िपरावर आ्या व मािाजींना “पाने वाढली, नैवदे्य 
दाखवायला िला” असे म्िणा्या. मािाजी खाली हनघा्या व पाठोपाठ हशष्ट्यािी उिरून दोघी देवघराि 
आ्या. मािाजी एखाद्या लाजाळू नववधूसारख्या रामकृष्ट्णानंा म्िणिाि—“या आिा, जेवायला वाढले.” 
मर् र्ोपाळाच्या मूिीजवळ जाऊन म्िणा्या—“बाळ र्ोपाळा, िूिी पण िल जेवायला.” हशष्ट्या त्याचं्या 
पाठीशीि िोिी, हिच्याकडे नजर जािाि िसून मािाजी म्िणिाि—“ह्या सर्ळ्यानंा दुपारच्या जेवणासाठी 
बोलावत्येय.” त्यािंा त्या वळेिा हद्वधािीन भस्क्िपूणज िावभाव असा र्ाढ श्रद्धास्न्वि की आमहंत्रि देव जणू 
त्याचं्या सारं्ण्याबरिुकूम जेवायला जािािेि त्याचं्यामार्नू, असाि देखावा हशष्ट्येच्या मनाि उभा िाला. 

 
एका हशष्ट्याने एकदा मािाजींना हविारले—“खरेि का परमिंसदेव िुमिा नैवदे्य ग्रिण करिाि?” 
 
मािाजी—“खरेि ग्रिण करिाि.” 
 
हशष्ट्य—“पण मर् आम्िालंा कािीि कसा प्रत्यय येि नािी?” 
 
मािाजी—“त्याचं्या नेत्रािूंन प्रकाशज्योि येऊन नैवदे्यािील सवज पदाथांना स्पशज करिे. [ईश्वर 

नेत्रज्योिीच्या हकरणादं्वारे नैवदे्यािा स्वीकार करिो, िी क्पना उपहनषदाििी आिे. पािा-िादंोग्य उप. ३. ६. १.] पण िे असे िरी का 
व्िाव—ेठाकुरानंा खरोखरि का अन्नािी जरूर आिे? मुळीि नािी! नैवदे्यािा िे स्वीकार करिाि िो केवळ 
भक्िाचं्या समाधानासाठी. त्यानंी सेहव्यामुळे पहवत्र िालेला प्रसाद भक्िािंी अंिःकरणे शुद्ध करिो. 
ईश्वराला प्रथम अपजण न करिा सेवन केले्या अन्नाने हित्त अशुद्ध िोि असिे.” 

 
जूि ८, १९१८—शरयुबाला आ्या िेव्िा मािाजी ध्यानमग्न िोत्या. थोड्ा वळेाि आणखी 

पािसिा स्त्री-भक्ि येऊन पोि्या. त्याचं्यािील एकीला उदरप्रदेशी भले मोठे आवाळू िाले िोिे, व त्यािा 
इलाज करण्यासाठी िी कलकत्त्यास आली िोिी. िोऊ घािले्या त्या शस्त्रहक्रयेिी हिला फार भीिी वाटि 
िोिी. का कुणास ठाऊक पण मािाजींनी त्यानंा दुरूनि प्रणाम करायला साहंर्िले, पायानंा स्पशज करू 
हदला नािी. एकीने िी रुग्ण स्त्री आप्या व्याधीिून बरी व्िावी असा मािाजींनी आशीवाद द्यावा अशी 
हवनवणी केली, त्यावर मािाजी म्िणा्या—“ठाकुरापंढेु नमस्कार घाल आहण मनोभाव ेत्यािंी प्राथजना कर. 
सवज कािी किे-करहविे िेि िोि.” अ्पावधीि त्या अधीर िोऊन त्या बायानंा म्िणा्या—“उशीर िोि 
आला, िुम्िी घरी जाव.े” त्या रे््यावर िी सवज जार्ा त्यानंी र्ंर्ाजलाने स्वच्ि करवनू घेिली. नंिर त्या 
ककहिि लवडं्या व शरयुबालानंा म्िणा्या—“मला पंख्याने वारा घाल बघू. सर्ळ्या अंर्ािी माझ्या आर् 
िोत्येय. नमस्कार असो ह्या कलकत्त्याला. इथे येिे िे प्रत्येक जण आप्या दुःखािी लाबंलिक यादी ठेविे 
माझ्यापढेु. कोणी कसकसली पापे केलेली असिाि िर कोणी पंिवीस पंिवीस मुले पैदा केलेली असिाि! 
आहण त्यािली दिा मेली म्िणून इथे येऊन र्ळे काढिाि! ह्यानंा माणसे म्िणायिे कशाच्या जोरावर? 
पशूि िी! मनावर जरा कुठे िाबा नािी की कािी नािी!” 

 
ऑगस्ट २२, १९१८—संध्याकाळ िाली िोिी. आप्याि खाटेच्या जवळ खाली िटईवर मािाजी 

लवडं्या िोत्या. एका ब्रह्मिाऱ्याने आि येऊन वदी हदली की-कोणी एक स्त्री-भक्ि दशजनासाठी आली 
आिे. मािाजींना थक्यासारखे वाटि िोिे म्िणून त्या त्रासून म्िणा्या—“अर् बाई, आणखी का कुणाला 



 अनुक्रमणिका 

दशजन देणे आले? मरण नािी िर!” त्या उठून बस्या. थोड्ा वळेाि िारं्ला िकपक पोषाख केले्या 
एका बाईने आि येऊन जवळ बसून त्यानंा प्रहणपाि केला. मािाजींनी कुशल प्रश्न हविारले िेव्िा बाईने 
साहंर्िले की आपला नवरा मधुमेिाने आजारी आिे. वर म्िणिे—“डॉक्टर म्िणिाि रोर् फार बळावलाय. 
पण मी त्याचं्या मिािंी फारशी हक्षिी बाळर्ीि नािी. मािाजी आपणि त्यानंा बरे कराव.े िे बरे िोिील एवढे 
म्िणा मात्र.” 

 
मािाजी—“बाळे, अस्या बाबिीि मला फारसे कािी कळि नािी. ठाकुरि सवज कािी. त्यानंी 

मनाि आणले िर िुिे पिी बरे िोिील. ठाकुरािंी मी प्राथजना करीन मात्र.” 
 
भक्ि—“फार बरे वाटले मला मािाजी. आपला शब्लद रामकृष्ट्ण कधीिी खाली पडू देणार नािीि.” 
 
बाईने रडि रडि मािाजींच्या पायावंर डोके ठेवले. मािाजी हििे सातं्वन करीि म्िणा्या—

“ठाकुरािंी प्राथजना करीि जा. िे िुझ्या पिीला बरे करिील.” 
 
थोड्ा वळेाने हिने हनरोप घेिला. िी रे््यावर मािाजी म्िणा्या—“हििा नवरा एवढा आजारी 

हन त्याने बरे व्िाव ेम्िणून िी देवाघरी प्राथजना करायला आलेली. पण हिच्याि भाहवकपणा अर्र पिात्तापािे 
हिह्न िर नािीि, वर अंर्ाला अत्तरे फासून आली इथे. देवळारावळाि असे जाणे शोभिे का? पण ह्या 
इथ्या लोकािंा स्वभावि असा!” 

 
ऑगस्ट २३, १९१८—संध्याकाळच्या सुमारास शरयुबाला मािाजींच्या दशजनास आ्या. एका स्त्री-

भक्िाबद्दल मािाजी म्िणा्या—“िी बाई आप्या सुनेला मोठी कडक हशस्ि लावीि असिे. पण अिी हिथे 
मािी. सुनेवर हिने नजर ठेवावी िे ठीक पण थोडी मोकळीकिी हिला द्यायला िवी. सून वयाि आ्येय, 
थोडी फार िौस असणारि. सासू जास्िि धाकाि ठेवायला लार्ली िर एक िर िी घर सोडील नािी िर 
जीव देईल. मर् काय करील सासू? सुनेने पायाला थोडी मेंदी लावली, िा काय मोठा रु्न्िा िाला? पिीिी 
भेटिी हिच्या नहशबी नािी—िो संन्यासी िालाय. मी माझ्या पहिदेवानंा प्रत्यक्ष पािाि िोत्ये, त्यािंी 
सेवािाकरी करीि िोत्ये, त्यािंा स्वयंपाक करीि िोत्ये, आहण त्याचं्या संमिीने त्याचं्या साहन्नध्याििी 
िोत्ये.” 

 
सप्टेंबर ३, १९१८—बोलण्याच्या ओघाि मािाजींनी रामकृष्ट्णािंा हवषय काढला. त्या म्िणा्या—

“हकिी मिान त्यािंी हशकवण! त्या हशकवणीिे फहलि आज एवढे हदसून येईल असे िेव्िा वाटले िरी िोिे 
का? केवढे मिान पुरुष जन्मले िोिे! त्याचं्या मुखीच्या शब्लदानंी आज हकिी जीव ज्ञानी िोऊन जािािेि! िे 
म्िणजे जणू मरू्मिमंि आनंद, साक्षाि उत्सवमूिी. हदवसािे िोवीसिी िास धमजसरं्ीि, िास्यहवनोद हन 
उ्िास, उपदेश आहण आख्याने यानंी पहरपूणज असायिे. कधीिी कस्या हफहकरीि िे पड्यािे मला 
आठवि नािी. नेिमी मला र्ोड शब्लदािं उपदेश करायिे. हलहििा येि असिे िर सर्ळे िे मी हलिून ठेवले 
असिे.” नंिर थोड्ा िळू आवाजाि त्या पुढे म्िणा्या—“ईश्वर िा एकि हवषय ठाकुराचं्या सदा िोंडी 
असे, अन्य कािी मुखी यायिेि नािी. मला नेिमी म्िणि—‘िा मानवी देि म्िणजे काय िे कळले ना? 
आज आिे हन उद्या नािी. आहण जर् िर नुसिे दुःखयािनानंी भरलेले. मर् आणखी एखादा िरी जन्म 
हमळावा अशी आिुरिा कशापायी? देि म्िटला की त्याबरोबर दुःख हन अडिणी ठेवले्या…’ संन्यासी 
म्िणजे धुवट कपड्ासारखा. काळ्या कापडावरिा डार् डोळ्यािं भरि नािी, िोि धुवट कापडावर 
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शाईिा एक थेंब साडंला िर िटकन नजरेि भरिो. काहमनीकािंनाने सर्ळे जर् भारून टाकले आिे. 
संन्याशाने सिि त्यार् आहण हनर्मवकाहरिा यािें आिरण करीि रे्ले पाहिजे. ठाकुर नेिमी म्िणायिे—
‘सनं्याशाने सदा जार्रूक आहण सावधान असले पाहिजे.’ आप्या उत्पन्नास अनुसरूनि इसं्ग्लश लोक 
प्रजोत्पादन करिाि असे ऐकत्ये. अवश्य िेवढीि मुले िा्यावर हिकडे नवराबायको एकमेकापासून अलर् 
राििाि आहण प्रत्येकजण आपाप्या कामाि दंर् राििे. नािी िर आप्या लोकािें पािा! 

 
“काल एक बाई आली िोिी माझ्याकडे. वय मोठे नव्ििे िसे हििे, पण हकिी िरी मुले हिला. 

कािी पाठीवर, कािी कडेवर, सर्ळ्यानंा साभंाळिा साभंाळिा हिच्या नाकी नऊ येि िोिे. आहण मला 
काय म्िणाली मािीि आिे? म्िणिे—‘आई संसाराि मािे मन मुळीि रमि नािी.’ मी म्िणा्ये—‘बाळे िू 
म्िणिेस िे खरे नव्िे. इिकी सर्ळी बाळे िुिीि ना?’ िी म्िणाली—‘एवढी आिा परेु. आणखी मी आिा 
िोऊ देणारि नािी.’ मी म्िटले ‘िुिा िा हविार िडीस नेशील िर फार उत्तम!’ " असे म्िणून मािाजी िसू 
लार््या. 

 
सप्टेंबर ३०, १९१८.—मध्याह्नपूजेिी वळे िाली िोिी, िेवढ्याि कािी बायका व हिघेजण पुरुष 

बंर्ालच्या एका सुदूर भार्ािून मािाजींच्या दशजनासाठी येऊन पोिले. फार र्रीब माणसे, नेसत्या 
वस्त्राहशवाय त्याचं्यापाशी कािी एक नव्ििे. प्रवासखिासाठीिी त्यानंा भीक मार्ावी लार्ली िोिी. 
याचं्यापकैी एका पुरुषभक्िािे मािाजींबरोबर बोलणे सुरू िाले िे संपिा संपेना. पूजेला उशीर िोि 
िालला आहण िी िर मािाजींनी स्विःि करायिी. सर्ळे उद् बोधनवासी अर्दी हिडून रे्ले. त्याचं्यापकैी 
एकाने त्या र्ृिस्थाला नीट सुनावले. म्िणाला—“आिा मािाजींच्या पूजेिी वळे टळायला आली, िुम्िालंा 
आणखी बोलायिे असले िर खाली जाऊन कुणा जेष्ठ स्वामींना काय सारं्ायिे िे सारं्ा ना!” पण मािाजी 
खंबीरपणे म्िणा्या—“पूजेला उशीर िाला िरी िालेल, पण ह्याला काय म्िणायिे िे सर्ळे ऐकायिे 
आिे मला.” त्यािे म्िणणे त्यानंी सावकाश ऐकून घेिले आहण शवेटी त्याला आत्मबोधािा कािी कानमतं्र 
हदला. नंिर त्यानंी त्याच्या पत्नीला बोलावनू घेिले. ह्या दापंत्याला स्वप्नािंरी कािी हवशषे अनुभव प्राप्ि 
िाले िोिे असे नंिर कळले. एक िासाभऱ्याने ह्या सवज मंडळींनी मािाजींिा हनरोप घेिला. नंिर त्या 
म्िणा्या—“िेः, फारि र्रीब बरे िी माणसे. इथे यायला कोण कष्ट पडले त्यानंा!” 

 
दुपारिे िार वाजले िोिे. एक युरोहपयन बाई मािाजींच्या दशजनासाठी आली िोिी हिला फार वळे 

हिष्ठाव ेलार्ले. आिा मािाजींनी हिला बोलावनू घेिले. िी मािाजींना प्रहणपाि करण्यासाठी ओणवली िो 
मािाजींनी ‘शके िँड’ के्यासारखा हििा िाि आप्या िािाि घेिला, आहण िुंबनादाखल हििी िनुवटी 
कुरवाळली. त्या बाईला बंर्ाली येि िोिे. हिने मािाजींना म्िटले—“मी येण्याने आपली कािी र्ैरसोय िर 
नािीना िाली? मोठ्या अडिणीि आिे मी. मला एकि मुलर्ी. फारि सालस. सध्या िी अहिशय आजारी 
आिे हिच्यावर आपली कृपा असावी, आपला आशीवाद हिला हमळावा ह्या आशनेे आ्ये मी. िी बरी िोईल 
असा आपण हिजवर अनुग्रि करावा. खरेि िी मोठी िारं्ली मुलर्ी आिे. मीि हिला अशी नावाजत्ये त्यािे 
कारण आमच्या समाजाि आजकाल िारं््या बायका फारशा आढळून येि नािीि. दुष्ट हन िामसी 
वृत्तीच्याि जास्ि आढळिाि अशी मािी खात्री िोि िालली आिे. मािी मुलर्ी त्याचं्यापेक्षा अर्दीि 
वरे्ळी. हिच्यावर आपली कृपा असू द्या.” मािाजी म्िणा्या—“मी िुझ्या मुलीसाठी प्रथजना करीन बरे. 
हिला बरे वाटेल.” मािाजींच्या या आश्वासनाने त्या बाईला बराि धीर आला आहण िी म्िणाली—“आपण 
बरी िोईल म्िणिा िर िी खहिि बरी िोईल. हिच्याबद्दल आिा मी हनधीस्ि िा्ये.” िे शब्लद िी मोठ्या 
श्रदे्धने व ठासून म्िणाली—हिच्याकडे स्नेिाद्रज दृष्टीने पािाि मािाजींनी र्ोलाप-मानंा वदेीवरून एक कमळ 
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हिच्यासाठी घेऊन यायला साहंर्िले. कमळ िािाि घेऊन मािाजी कािी क्षण डोळे हमटून स्िब्लध बस्या. 
नंिर रामकृष्ट्णाचं्या िसहबरीकडे कािी वळे एकटक पािाि राहि्या व शवेटी िे पुष्ट्प त्या बाईच्या िािी देि 
म्िणा्या—“िे फूल िुमच्या मुलीच्या कपाळाला लावा.” बाईने फूल आप्या ओंजळीि घेिले व 
मािाजींना प्रहणपाि घािला.”नंिर ह्या फुलािे काय करू?” असे हिने र्ोलाप-मानंा हविारले िेव्िा त्या 
म्िणा्या—“िे सुक्यावर र्ंरे्ि त्यािे हवसजजन करा.” बाईला िे न पटून िी म्िणाली—“िे, िे, िे 
देवावरिे फूल, िे टाकून कशी देऊ! नव े कापड आणनू त्यािी हपशवी हशवीन आहण िीि िे ठेवनू रोज 
माझ्या मुलीच्या कपाळी व शरीराला त्यािा स्पशज करीि जाईन.” मािाजींनी याला संमिी हदली. आिा 
हनरोप घ्यायिी वळे आली िशी बाई म्िणाली—“फार वळे मी घेिला आपला त्यािी क्षमा करा.” मािाजी 
म्िणा्या—“िे, िे, िुझ्याशी बोल्यािा मला आनंदि िाला. एखाद्या मंर्ळवारी ये िू पुन्िा.” पुन्िा 
मािाजींना प्रहणपाि करून िी रे्ली. कबलू के्याप्रमाणे िी पुन्िा आली िोिी व मािाजींनी हिला दीक्षािी 
हदली. मुलीिा आजार बरा िाला. 

 
मािाजींिे एक सनं्यस्ि हशष्ट्य स्वामी अरूपानंद याचं्या रोजहनशीिून कािी वृत्तान्ि पुढे हदला आिे. 

यािंी मािाजींशी पहिली भेट १९०९ साली िाली, आहण मािाजींिा १९२० साली मतृ्यू िोईपयंि िे त्याचं्या 
हनकटविी सेवकापंैकी िोिे. 

 
जयरामबाटीस मािाजींच्या हनवासस्थानी िा हशष्ट्य जेव्िा प्रथम आला त्यावळेी मािाजींच्या एका 

बंधूने बािेर येऊन “मािाजी िुम्िालंा भेटू इस्च्ििाि” असे त्याला साहंर्िले. िो अंिर्ृजिाि आला िेव्िा 
मािाजी आप्या खोलीच्या दरवाजाशी आपलीि वाट पािाि अस्यािे त्याला हदसून आले. मािाजींना 
त्याने साष्टारं् नमस्कार के्यावर कुठून आलास आहण रामकृष्ट्णािें उपदेश वािले आिेस का? म्िणून 
मािाजींनी हविारले. जणू त्यािी फार काळापासून आपणाला ओळख आिे अशासारख्या त्याच्याशी 
मािाजी बोलि िोत्या. त्यािंी िी आपणावरील कोमल स्नेिाद्रज प्रथम दृष्टी िा हशष्ट्य आजन्म हवसरला नािी. 
नंिर त्यानंी त्याला देवघरािील नैवदे्यािून कािी प्रसाद हदला. 

 
दुपारिी पूजा आटोप्यावर मािाजींनी पनु्िा त्याला बोलावले आहण िो जेवायला बसला िेव्िा 

त्याला स्विः वाढले. िो जेव ू लार्ला िशा त्या म्िणा्या—“पोटभर जेवायिे, लाजायिे नािी मुळीि, 
समजले?” जेवण िा्यावर त्यानंी त्याला पानिी खायला हदले. 

 
दुपारी पुन्िा अरूपानंद मािाजींकडे रे्ले िेव्िा त्या पीठ मळीि िोत्या. पूवेकडे िोंड करून त्या 

िुलीजवळ पाय लाबं करून बस्या िोत्या. त्याचं्याकडे प्रसन्न दृष्टीने पािाि त्यानंी हविारले—“काय 
पाहिजे रे?” 

 
हशष्ट्य—“मला िुमच्याशी बोलायिे िोिे.” 
 
मािाजी—“बैस की. कशाबद्दल बोलायिे?” 
 
हशष्ट्य—“आई, लोक म्िणिाि की परमिंसदेव म्िणजे प्रत्यक्ष िो सनािन हनरु्जण हनर्मवशषे 

भर्वानि. याबद्दल िुमिे काय म्िणणे?” 
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मािाजी—“मला िरी िे प्रत्यक्ष सनािन हनरु्जण हनर्मवशषे परमेश्वरि.” त्या ‘मला िरी’ असे 
म्िणिाि हशष्ट्य म्िणाला—“िसा िर प्रत्येक स्त्रीला हििा पिी सनािन हनरु्जण हनर्मवशषे परमेश्वरि असिो. 
मी त्या अथाने नािी हविारले.” 

 
मािाजी—“पिी म्िणनू मला िे हनरु्जण हनर्मवशषे सनािन परमेश्वर िर खरेि पण सामान्य अथानेिी 

मी त्यानंा िेि समजत्ये.” 
 
हशष्ट्याच्या मनाि आले की, रामकृष्ट्ण जर सनािन हनरु्जण हनर्मवशषे परमेश्वर, िर मर् मािाजी 

म्िणजे हवश्वजननी आहदशक्िी, िे ओघानेि आले. आहण त्या दृष्टीने त्यािें त्या हदव्य ईश्वररूप पहिदेवाशंी 
अदै्विि असले पाहिजे. दोघािें हनजस्वरूप रामसीिेसारखे, राधाकृष्ट्णासारखे. िाि दृढ हवश्वास मनाि 
धरून हशष्ट्य त्याचं्याकडे आलेला िोिा. म्िणून त्याने हविारले—“िे जर खरे िर एखाद्या सामान्य 
स्त्रीसारख्या पीठ मळिाना मला का बरे आढळाव्याि िुम्िी? मला वाटिे िा मायेिा खेळ असावा. खरे की 
नािी?” 

 
मािाजी—“मायेिा खेळ िर खराि. नािी िर िी मी अशा स्स्थिीि कशी हदसत्ये? परंिु 

परमेश्वराला मनुष्ट्य िोऊन लीला करणे आवडिे. श्रीकृष्ट्णानंी र्ोपबाळ म्िणून जन्म घेिला, आहण राम 
दशरथािा पुत्र िोऊन आला.” 

 
हशष्ट्य—“आप्या खऱ्या स्वरूपािे िुम्िाला स्मरण आिे का?” 
 
मािाजी—“िो, मधूनमधून िोिे िर! अशा वळेी मी स्विःला म्िणत्ये—‘िे मी काय करि बस्ये?’ 

पण (बोट दाखवीि) ह्या घराकडे, ह्या इमारिींकडे, ह्या मुलाकंडे मी बघत्ये आहण मािा मलाि हवसर 
पडिो.” 

 
यानंिर हशष्ट्य जवळजवळ रोजि मािाजींच्या दशजनासाठी त्याचं्या खोलीि येई. खाटेवर लेट्या 

रािून त्या त्याच्याशी बोलि. राधू त्याचं्याजवळि िोपलेली असे. कधीमधी कोणी मोलकरीण औषधी 
िेलाने त्यािें पाय रर्डीि असायिी, कारण मािाजींना संहधवाि िोिा. 

 
एक हदवस बोलिा बोलिा मािाजी अरूपानंदानंा म्िणा्या—“जेव्िा जेव्िा एखाद्या हशष्ट्यािी 

आठवण िोऊन त्यािी भेट व्िावी असे मला वाटायला लार्िे िेव्िा िेव्िा िो येऊन भेटिो िरी, नािी िर 
पत्र िरी पाठविोि. िुलािी कािी िरी वाटूनि िू इथे आलास. मला जर्न्मािा समजूनदेखील आला 
असशील.” 

  
हशष्ट्य—“खरेि िुम्िी सवांिी आईि का?” 
 
मािाजी—“िो, मी सवांिी आई.” 
 
हशष्ट्य—“ह्या सर्ळ्या जीवजंिंूिीसुद्धा?” 
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मािाजी—“िो त्यािंीसुद्धा.” 
 
हशष्ट्य—“मर् त्यानंा िोिाि िसले क्लेश मुळाि व्िाविेि का?” 
 
मािाजी—“ह्या जन्माि िे भोर् त्यानंा भोर्ायलाि िविे.” 
 
एक हदवस मािाजी व हशष्ट्य याचं्यामध्ये पढुील संवाद िाला— 
 
मािाजी—“िुम्िी सर्ळे मला भेटायला येिा िे मािेि आिाि म्िणनू येिा.” 
 
हशष्ट्य—“मीदेखील िुमिाि का?” 
 
मािाजी—“िो, अर्दी मािाि िू. का, ह्याबद्दल कािी संशय का वाटिो िुला? एक जीव 

दुसऱ्यािा अर्दी स्विःिा असेल िर युर्ानुयुरे् िे बरोबरीने जन्म घेि असिाि.” [मािाजींच्या िोंडिे म्िणीवजा 
शब्लद, त्या मानीि असले्या हवशषे अविारवादािे द्योिक िोिे—‘ये यार से िार, युरे्युरे् अविार.’—भा.] 

 
हशष्ट्य—“सवजजण िुम्िाला ‘आपण’ [बंर्ाली भाषेि हद्विीय परुुषी सवजनामे िीन. माननीयानंा ‘आपहन’ म्िणायिे; िे 

सवजनाम कािीसे औपिाहरक. समसमान व्यक्िीस ‘िुहम’ म्िणायिे. िे जवळीक व स्नेि दशजहविे. कहनष्ठ, मुले ककवा नोकरानंा ‘िुइ’ म्िणायिे. 
(मराठीि यािें अनुक्रमे ‘आपण’ ‘िुम्िी’ व ‘िू’ असे अर्दी ढोबळ पयाय िोि. ढोबळ म्िणायिे कारण—मराठीि ‘आपण’ िा उपयोर् आिा फारि 
औपिाहरक िाला आिे, िर बंर्ालीि ‘आपहन’ िे सररिा सवज वडील ककवा मोठ्या माणसाशी, िसेि अपहरहििाशंी बोलिाना वापरिाि. ‘िुहम’ व 
‘िुइ’ याचं्या सबंंधानेिी असेि सापेक्ष व सूष्म फरक आिेि.—भा.)] म्िणिाि पण मला िे जमिि नािी. िुमच्याशी बोलिाना 
‘आपण’ िे िोंडाि येिि नािी माझ्या. ‘िुम्िी’ म्िटलेले िालेल ना?” 

 
मािाजी—”‘िुम्िीि’ जास्ि िारं्ले. त्याने जवळीक स्पष्ट िोिे.” 
 
याि संभाषणाच्या ओघाि हशष्ट्य मािाजींना म्िणाला—“दीक्षा ज्यानंा ज्यानंा हद्याि त्या सवांिी 

जबाबदारी िुम्िी घेिलीि असणार. मर् आम्िी कािी एक इच्िा पुरी करा म्िटले िर ‘मी ठाकुरानंा 
याबद्दल सारं्त्ये’ असे का म्िणिा िुम्िी? स्विःि का नािी जबाबदारी घेि?” 

 
मािाजी—“िुिी िरी घेिलीि आिे जबाबदारी.” 
 
हशष्ट्य—“मर् मािे हित्त शुद्ध िोवो आहण त्याि ईश्वरभक्िी वाढो असा आई िुम्िी मला आशीवाद 

द्या. माझ्या एका वर्जबंधूबद्दल मला जे पे्रम वाटे त्यािा िौथा पािवा हिस्सा पे्रम जरी मला परमिंसदेवाबंद्दल 
वाटू लार्ले िरी मला संिोष िोईल.” 

 
मािाजी—“वािवा! िे िर अर्दी खरे. बरे िर, ठाकुरानंा सारें्न बरे मी िसे.” [ह्याि नमुन्यािी उदािरणे 

रामकृष्ट्ण व येशू हिस्ि याचं्यािी जीवनाि आढळून येिाि. एखाद्या भक्िाने कािी हवशषे वरदान माहर्िले िर रामकृष्ट्ण म्िणायिे—“कालीमािेला 
सारें्न बरे मी.” व्याहधग्रस्ि अपरं्ानंा बरे के्यावर येश ू हिस्ि त्यानंा सारं्ायिे—“देवळाि जाऊन ईश्वराला धन्यवाद दे.” पण यावरून त्याचं्या 
अविारी स्वरूपाला कमीपणा येि नािी. दोघानंीिी आपआप्या हशष्ट्यापंकैी हकत्येकानंा अहधकारी वाणीने मुक्िीिे आश्वासन हदले िोिे. 
मरणकाळी ककवा त्यािी अर्ोदर आपण हशष्ट्यानंा दशजन देि जाऊ असे रामकृष्ट्णािें आश्वासन असे, िर येश ू हिस्ि ठासून म्िणि—“श्रद्धावंिािें 
पुनरुत्थान व हिरंिन जीवन माझ्याि सामावनू आिे.” असे बोल उच्चारिाना दोघेिी ईश्वराशी एकरूप असि याि हिळमात्र शकंा नािी.] 
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हशष्ट्य—”‘ठाकुरानंा सारें्न’ असे नेिमी िुम्िी म्िणिा िे का? िे व िुम्िी दोन आिाि की काय? 
िुम्िीि आशीवाद हदलाि की सर्ळे मनासारखे िोईल माझ्या.” 

 
मािाजी—“अरे बाळा, परमज्ञान िुला माझ्याि आशीवादाने हमळायिे असले िर अर्दी 

अंिःकरणापासून हदला मी िुला िसा आशीवाद. पण ठाकुराचं्या अनुग्रिावािनू मायेच्या किाट्यािून 
कुणाला सुटिा येईल? त्यानंी स्विः अहि घनघोर िपिया जी केली हििे सर्ळे फळ अहखल मानवाचं्या 
मुक्िीसाठी त्यानंी समपजण करून ठेवले आिे.” 

 
हशष्ट्य—“परमिंसदेवािें दशजन मला कधी िोणार?” 
 
मािाजी—“िोईल रे, हनहिि िोईल. योग्य वळे येऊ दे, की हदसिील िुला ठाकुर.” 
 
स्विःहवषयी मािाजी एकदा म्िणा्या—“बलरामबाबू मला ‘िपस्स्वनी’ व ‘क्षमारूहपणी’ म्िणायिे. 

पण खरे िर दयाक्षमा अंर्ी नसेल त्याला माणूसदेखील कसे म्िणायिे? साक्षाि पशूि िो! दयेमुळे मला 
हकत्येकदा स्विःिाि हवसर पडिो.” त्या काळाि वरील हशष्ट्य आप्या घरी कुटंुबामध्ये रािाि िोिा, पण 
मनाि मात्र संन्यास घेण्यािी िीव्र इच्िा िोिी. अनेकदा िो स्विःशी म्िणे—“पुढे कधी काळी मािाजींच्या 
कृपेने मी सनं्यासी िोऊन त्याचं्या ित्राखाली राििा येईल मला.” मािाजींनी त्याला म्िटले—“िुझ्याशी 
बोलिाना मला मोठा मोकळेपणा वाटिो. कलकत्त्याला मला येऊन भेट आहण माझ्यापाशीि रािा.” या 
नंिर थोड्ा हदवसानंी मािाजींच्या आशीवादेकरून आहण स्वामी सारदानंदानंी िशी व्यवस्था के्यावरून 
त्याने बेलूड मठाि प्रवशे केला. िे कळ्यावर मािाजी त्याला म्िणा्या—“बरे केलेस बाबा. सनं्यस्ि 
जीवनािी मोहिनी लार्ली िुला. बलूेड मठािि रािाि जा.िुझ्यामध्ये ठाकुराबंद्दल पे्रम वाढि जावो. मािा 
आशीवाद आिे िुला.” 

 
या हशष्ट्यािी कसोटी पािावी म्िणून मािाजींनी एक हदवस त्याला म्िटले—“िू घरी परि का नािी 

जाि? संसाराि रािा, पैसे हमळव, आहण वशंहवस्िार कर की.” “आई िुम्िी असे म्िणू नका” असे उत्तर 
देिा देिा हशष्ट्यािा कंठ दाटून आला. िे पािून मािाजी मोठ्या कोवहळकीने म्िणा्या—“बाळा रडू नको. 
देिधारी पण ईश्वरि आिेस िू. त्याच्यासाठी सवजस्वावर पाणी सोडणारे हकिीसे हनघिाि! स्विःला 
ईश्वरापजण के्याने दैवर्िीदेखील िुकिे. अशाचं्या भाळी हवधीने हलिून ठेवले असेल िे सवज िोि येऊन 
सर्ळे पुसून टाकिो. ईश्वरसाक्षात्कार िाला म्िणजे माणसाला दोन कशरे् फुटिाि असे थोडेि आिे! िर 
िसे नव्िे, साक्षात्कारी पुरुष खरे कोणिे व खोटे काय िे सवज ओळखू लार्िो, कायमिी आध्यास्त्मक 
जार्िृी त्यािी िोऊन जािे, जन्ममरणाच्या िो पलीकडे जाऊन पोििो. आत्म्यािि त्याला ईश्वर दृश्यमान 
िोि असिो, त्यािून वरे्ळा ईश्वर हदसणार कुठे? अध्यात्मािी ज्याला िळमळ लार्लेली नािी, त्याशी 
परमेश्वर कधी बोलला आिे का? आत्म्यािि िो हदसू शकिो, आत्माि त्याशी बोलू शकिो, आत्म्याशीि 
ईश्वरािा संबधं जडू शकिो.” 

 
हशष्ट्य—“एवढ्याने नािी संपले आई, आणखीिी एक आिे. ईश्वरदशजनािा प्रत्यक्ष अनुभविी येऊ 

शकिो ना?” 
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मािाजी—“िसे प्रत्यक्ष दशजन नरेंद्रालाि काय िे िाले िोिे. आध्यास्त्मक जीवन म्िणजे ठाकुरािंी 
प्राथजना, त्याचं्या नावािा जप, आहण त्यािें ध्यानकििन, िेि [मंदस्स्मि ओठावर िळकून] आहण ठाकुर िरी 
कोण समजिोस? ठाकुर अन्य कोणी नव्िेि, ठाकुर िर अनंि काळािे आपलेि माणूस िोऊन राहिले 
आिेि.” 

 
हशष्ट्य—“आई एवढे करा की मला खरे ज्ञान प्राप्ि व्िाव ेआहण श्रीरामकृष्ट्ण िे ‘अर्दी अंिरंर्ीिे 

स्वजन’ िोऊन जाविे.” 
 
मािाजी—“अरे पुन्िापुन्िा हकिी सारं्?ू खरोखरि िे िुिे स्वजन आिेि यािा साक्षात्कार िुला 

िोणार, अर्दी खात्रीने िोणार.” 
 
प्रथम प्रथम या हशष्ट्याला मािाजींना ‘आई’ (मा) म्िणण्यािा कािीसा संकोि वाटे, कारण आप्या 

जन्मदात्रीला िो अर्दी लिानपणी अंिरला िोिा. एक हदवस सकाळी मािाजींनी त्याला कोणा एकाकडे 
कािी कामासाठी पाठहवले. िो हनघणार इिक्याि मािाजींनी हविारले—“मर् काय सारं्णार त्याला?” 
हशष्ट्य—“का बरे, मी त्याला म्िणेन ‘असे असे िुम्िालंा सारं्ायला साहंर्िले आिे मला त्यानंी.’” 

 
मािजींना त्यािी दुरुस्िी करावी लार्ली—“िसे नािी म्िणायिे बाळ. म्िण त्यानंा की, ‘आई 

म्िणा्या मला, असे असे जाऊन सारं् त्यानंा.’” मािाजींनी ‘आई’ (मा) शब्लदावर हवशषे जोर हदला. 
 
संध्याकाळच्या वळेी घराच्या ओटीवर मािाजी पाने करीि बस्या िोत्या. हशष्ट्य जवळ येऊन 

म्िणाला—“केवळ िुमिी कृपा व्िावी म्िणून हकिी िरी लोक यापढेु अध्यात्मसाधन करायला लार्णार 
आिेि!” 

 
मािाजी िसून म्िणा्या—“म्िणजे काय म्िणायिे िुला? लोक फक्ि म्िणिील—‘मािाजींना 

संहधवाि िोिा, ह्या अशा लंर्डि िालि!’” 
 
हशष्ट्य—“िसे म्िणा वाटेल िर.” 
 
मािाजी—“िरी िरकि नािी. काशीपुराि ठाकुर आजारी असिाना म्िणि—‘लभ्याशंासाठी आले 

िोिे िे आिा पसार िाले. त्यानंा वाटले िे िर ईश्वरी अविार, ह्यानंा कसला आलाय आजार! मायेिा खेळ 
दाखविािेि िाले! पण खरोखर ज्यानंा आपली माणसे म्िणिा येईल त्यािंी िािी फाटून जात्येय मािे 
क्लेश पािून!’” 
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माताजींची निकवण (१) 
 

अध्यात्मप्रसाराच्या कायाि मािाजींच्या िीन हनरहनराळ्या भहूमका िोत्या—एक मािेिी, दुसरी 
रु्रूिी, व हिसरी हवभहूिमत्त्व ककबिुना अविाहरत्वािी. सवज हशष्ट्याचं्या आपण प्रत्यक्ष मािाि आिोि िी 
त्यािंी अर्दी ठाम भहूमका असे. कुठ्यािी िीथाच्या हठकाणी त्या रे््या की हिथ्या देवदेविासंमोर 
त्यािंी हवशषे प्राथजना असे िी िी की, “देवा, माझ्या मुलानंा [अथाि सर्ळ्या हशष्ट्यानंा] सुखी ठेवा, 
शरीरकष्ट त्यानंा िोऊ देऊ नका.” एकदा त्या म्िणा्या िोत्या की “सर्ळ्या आयासंारखी मीिी देवाला 
आळवत्ये की देवा माझ्या मुलानंा शरीरहनवािािी कधी ददाि पडू देऊ नकोस.” रु्रूच्या भहूमकेि त्यािी 
मनोमन पक्की खात्री िोिी की आपण जे जे हशष्ट्य करिो त्याचं्या आत्मबोधािी जबाबदारी अंिी स्वय ं
रामकृष्ट्णानंी अर्ोदरपासून घेऊन ठेवली आिे. हशष्ट्यानंा त्या वारंवार सारं्ि—“कधी संकट ककवा नुसिी 
अडिणदेखील आली िरी िुमिी आई मी इथे आिे यािी आठवण ठेवा.” आहण मािाजींच्या 
अविाहरत्वाबद्दल म्िणायिे िर िे त्याचं्या अनुग्रिाद्वारे िरघडी प्रकट िोि िोिे. ज्या प्रकारच्या हदव्य 
अनुग्रिाहशवाय हजवांना मुक्िी केवळ अशक्य, िो ईश्वरसदृश अनुग्रि मािाजी करू शकि असि िेि 
त्याचं्या अविाहरत्वािे र्मक िोय. त्या एकदा म्िणा्या िोत्या की “मुक्िीसाठी हशष्ट्याला जे आवश्यक, 
म्िणजे आत्मबोध प्राप्िीिे बळ, िे मी दीके्षच्या वळेीि त्यानंा देऊन ठेवत्ये.” हशवाय—“मरणकाळी ककवा 
फार िर आणखी थोड्ा जन्मानंंिर माझ्या हशष्ट्यानंा आत्मज्ञान िोणारि िोणार” असे त्या वारंवार म्िणि 
असि. 

 
याहशवाय, रु्रूच्या जबाबदारीस अनुसरून ‘साधना’, म्िणजे आत्मबोधासाठी पद्धिशीर व सिि 

प्रयास, त्यावर मािाजी हवशषे भर देि असि. कारण साधनेखेरीज आत्मबोध प्राप्ि िोणे केवळ अशक्य. 
रु्रूच्या ह्यासंबधंीच्या जबाबदारीस अनुसरून हशष्ट्याचं्या शकंा-कुशकंा, अध्यात्मािील अडिणी आहण 
कूटप्रश्न यािें हनरसन करण्याि त्या नेिमी दक्ष असि. अशा ह्या आध्यास्त्मक वािावरणािून मािाजींच्या 
हशकवणींिा जो संग्रि ियार िाला त्यािा हविार या प्रकरणाि करावयािा आिे. 

 
सर्ळ्या पैर्ंबर-पे्रहषिानंी आहण साधुसिंानंी आध्यास्त्मक साधनेवर हवशषे भर हदलेला आढळिो. 

िस्या सहक्रय साधनेिी िर र्ोष्टि हनराळी, पण साधे धमािरण म्िणजेदेखील कािी प्रस्थाहपि मिानंा 
अर्र ित्त्वानंा, ककवा हनव्वळ लोकािार व समजुिींना सुस्िपणे मान डोलावणे नव्िे. धमजगं्रथािें शास्ब्लदक 
पठण िेिी धमािरण नव्िे की बाह्य आिारािें अवडंबर माजहवणे म्िणजेिी धमािरण नव्िे. इिकेि काय 
पण हवहशष्ट नीहिहनयमािें पालन िेिी धमािे आिरण नव्िे. िर माणसाला आप्यािील हनर्ूढ देवत्वािी 
अर्र हिरंिन ित्त्वािी यथाथज जाणीव िोणे आहण िशी जाणीव खरोखर िाली आिे यािा त्याच्या हनत्य 
आिार-व्यविाराि प्रत्यय येि जाणे यािे नाव धमािरण. आिा एवढे मात्र खरे की आिारहनष्ठा, हवहधहनषेध 
व पोथीर्ि हसद्धािंानंा सहक्रय मान्यिा, नीहिहनयमािें यथोहिि पालन, देवािजन, प्राथजना व उपासना, 
धमजगं्रथािें मनःपूवजक अध्ययन, आहण ध्यानकििन या सवांिी वरील उदे्दश फलदू्रप िोण्यास मदि अवश्य 
िोि असिे. पण हवशषे म्िणजे अर्हणि काळापासून आजपयंि आत्मान्वषेी पुरुष व साधुसिं 
इंहद्रयहनग्रिासाठी, मनःसंयमासाठी, आहण इहंद्रयर्ोिर िे सवज हवश्व केवळ आभासमात्र आिे, अंिी िे केवळ 
हमर्थयाि िोय िे सत्य हित्ताि कायम ठसावे यासाठी शमदमादी उपायािंा अवलंब करीि आले आिेि. सवज 
इंहद्रयानंा स्पष्ट स्पष्ट प्रिीि िोणारे िे बाह्य जर् सवजस्वी सत्य समजून प्राकृि माणसू त्याि रु्रफटून जाि 
असिो. उलट हनरहनराळ्या गं्रथामंधील परमेश्वरहवषयक आख्याने, आहण साधुसंि मिात्म्यािंी 
ग्वािीदेखील अंिी सारं्ोवारं्ी कथाि ठरिे. िे सवज ‘िे िो प्रिीिीिे बोलणे’ खरे, पण दुसऱ्याचं्या प्रिीिीिे. 



 अनुक्रमणिका 

स्विःच्या अनुभवािे नव्िे. िे ईश्वरज्ञान खरोखर ‘प्रिीिीिे’ व्िावयािे िर प्रथम उत्कट आध्यास्त्मक साधन 
उफज  आत्मबोधासाठी सिि सायास, आहण दुसरा ईश्वरी अनुग्रि, या दोन्िींिी आवश्यकिा असिे. िी दोन्िी 
अस्यावर भर्विंािें प्रत्यक्ष, अव्यवायी ज्ञान अर्दी ठरलेले. िे िा्यावर िा सवज बाह्य हवश्वाभास त्या 
साधकाला िकव ू शकि नािी. असे अस्यामुळे जनसाधारणानंा आध्यास्त्मक जीवनाि प्रवशे करणे 
अस्यास त्यानंी आंिर-बाह्य सवजस्व पणास लावनू आत्यंहिक कळकळीने व संपूणज हनष्ठसेहिि सिि 
धमजसाधना करीि राहिले पाहिजे, िे उघड आिे. 

 
िरी पण ध्यानकििन आहण उपासना यािंदेखील अिंकारािा थोडा फार िरी अंश रािून जािोि. 

अिंभाव िा असा कािी सवजव्यापी आिे की िपःसाधनेििी त्यािी र्िी िालिे. जपिप, पूजनअिजन, 
ध्यानभजन आदी साधनसमुच्चयािी सारी प्रदहक्षणा पुरेपूर घालून िाली िरी परमेश्वर अजून दूरि आिे 
असा साधकाला अनुभव येिो. अशा अवस्थेस पोि्यावरि िो अर्हिकिेने स्विःस सवजभावकेरून 
भर्विंाचं्या िरणी समपजण करिो, नव्िे करू शकिो, आहण त्यािंी करुणा भाकू लार्िो. असे िे स्विःिे 
अिंभावरहिि अशषे समपजण िी मित्प्रयासाने साध्य िोणारी र्ोष्ट आिे. मनुष्ट्यािे परमेश्वरप्राप्िीिे 
हनजप्रयास िा असा कािी अदु्भि अध्यवयास आिे की त्यािी पराकाष्ठा, शवेटिे टोक र्ाठ्याहशवाय 
ईश्वरप्राप्िीसाठी िो हकिी िोकडा पडिो िे कळून येि नािी. हिथवर पोिले की मर् िो ईश्वर कधी कसा 
अनुग्रि करील िे त्यािा िोि जाणे. ध्यानकििन ककवा िपःसाधन यािें जे कािी सवज िथाकहथि सामर्थयज, िे 
सारे इथे लुळेपारं्ळे पडिे. साधकािा अिंभाव आमलूाग्र र्ळून पड्याहवना ईश्वरी अनुग्रि िोणे नािी, पण 
िो र्ळून रे्ला की अनुग्रि दूर नािी. िे सवज जरी खरे िरी अर्ोदर स्विःिे प्रयास अस्याखेरीज परमेश्वर 
जरी समोर उभा ठाकला िरी साधकाला त्यािी ओळख पटणेिी शक्य नािी. 

 
कोषस्थ हकटािे जसे फुलपाखरू बनिे अर्र बीजापासून जशी वृक्षािी उत्पत्ती व वाढ िोिे िशीि 

आध्यास्त्मक उन्मेषािी अवस्था आिे. कोषस्थ कीट पानावंर िरिो, िवा व सूयजहकरण याचं्या साह्याने त्यािी 
सौवणजकोषाि उत्क्रािंी िोिे, आहण शवेटी त्यािून सुंदर फुलपाखरू उड्डाण करू लार्िे. बीजािी अवस्था 
िीि; मािी, जल व िवा िी त्यािे पोषण करिाि, मर् अकुंर फुटिो, व त्यापासून वाढि वाढि मिान वृक्ष 
िोिो. अर्दी यािप्रमाणे अहधकारी रु्रूनेदेखील हशष्ट्याि संिाहरि केले्या बीजरूपी आध्यास्त्मक पे्ररणेिा 
पूणज उन्मेष व्िावयािा िर ध्यानकििन, जपजाप्य, उपासना, इत्यादी उपिारािें सािाय्य आवश्यक आिे. 
आत्मज्ञान व ईश्वरसाक्षात्कार साधावयािा िर हनजप्रयास (‘ईशप्रसाद’—ज्ञानेश्वरी १८.१४३६) व अनुग्रि 
यािंा अन्योन्यपूरक संर्म हकिी आवश्यक आिे िे मािाजींच्या हशकवणींने स्पष्ट िाले. यापंैकी कािी 
हनवडक हशकवणी पुढे हद्या आिेि. [ह्या हशकवणी हनरहनराळ्या लोकानंा हनरहनराळ्या वेळी हदले्या िोत्या. त्या ज्यािून उद्धिृ 
के्या आिेि त्या गं्रथािे नाव—Sri Sarada Devi, Book II--‘Conversations of Holy Mother’ Published by Sri Ramakrishna Math, 
Madras (1958)] 

 
हशष्ट्य व भक्िर्ण सवांना मािाजींिे वारंवार सारं्णे असे की “ईश्वरसाक्षात्कार करून घेणे, आहण 

ईशकििनाि मग्न रािाणे िेि मानवी जीवनािे उदे्दश आहण ध्येय िोय. ईश्वरि केवळ सत्य, बाकी सर्ळे 
हमर्थया. आपण ईश्वरािे व ईश्वर आपला असा िा ईश्वर व प्राहणमात्र यािंा अन्योन्यसंबंध आिे. माणसािी 
ईश्वरासाठी जेवढी ओढ जास्ि िेवढी त्याच्या साक्षात्कारािी शक्यिा मोठी. संसारसार्र िरून जाण्यािी 
खरोखर ज्याला िीव्र उत्कंठा लार्ली असेल त्याला मारे् ओढणाऱ्या शक्िी कशा ना कशा िरी हनकामी 
िोिािि. मुमुक्षूला खरोखरीिे बंध कोणी घालू शकि नािी.” 

 



 अनुक्रमणिका 

परमेश्वर म्िणजे एकीकडे आत्मा—म्िणजेि ब्रह्म, आहण दुसरीकडे वैहश्वक िेज ऊफज  
आहदशक्िी—अशी मािाजींिी ईश्वरी स्वरूपाहवषयी दुिेरी धारणा असे. आहण आधुहनक काळाि या दुिेरी 
स्वरूपािा एकहत्रि मूिज आहवष्ट्कार म्िणजेि अविार-पुरुष परमिंसदेव श्रीरामकृष्ट्ण—अशी त्यािंी आिंर-
बाह्य, अर्दी अहविा्य अशी धारणा िोिी. “ठाकुर म्िणजे सवज देवदेविािें व मंत्रिंत्रािे एकरूप 
देिाविार” असे त्या म्िणि. “त्यािंी पूजा िीि सवज देवदेविािंी पूजा, िे हत्रवार सत्य आिे” िे त्यािें 
हनत्यािे विन असे, आहण त्या पुढे म्िणि—“दुसऱ्याचं्या पीडा व दुःखे नािीशी करण्यासाठी रामकृष्ट्णानंी 
देिरूप घेिले िोिे. राजा जसा आप्या राज्याि वषेािंर करून किडिो िसे या जर्ाि िे वावरि. ज्या 
क्षणी त्यािें हनजरूप उघड िाले त्या क्षणी त्यानंी इथून प्रयाण केले.” दुसऱ्या एका प्रसंर्ी मािाजी 
म्िणा्या—“ज्याने एकदा िरी ठाकुरािंी प्राथजना केली असेल िो हनधास्ि िोऊन रे्ला. आहण जो त्यािंी 
सिि प्राथजना करीि रािील िो त्याचं्या अनुग्रिाने पे्रमभावाहवष्ट िोऊन जाईल. आध्यास्त्मक जीवनािे सार 
म्िणजे िा पे्रमभाव. ठाकुर आप्या हशष्ट्यानंा म्िणि की ‘मी सािा ियार करून ठेवलाय. आिा त्यािून मूिी 
ओिहवण्यािे कायज िुमिे.’ मूिी ओिणे म्िणजे ठाकुरािें कििन करणे, त्याचं्या जीवनािील हवहवध घटनािें 
मनन करणे. दुसऱ्यानंी केलेली पापे त्यानंी स्विःवर घेऊन हकिी यािना हन क्लेश भोर्ले यािा नीट हविार 
केलाि िर िेवढ्यानेिी िुमिा देि व िुमिे मन शुद्ध िोऊन जाईल. िे स्विः अविारी पुरुष असूनिी त्यानंी 
इिरासंाठी हकिी िाल सिन केले, आहण िरीिी जर्दंबेिे ध्यान व त्यापासून हमळणारा हदव्यानंद यािं 
त्यानंी कधी व्यत्यय येऊ हदला नािी. या र्ोष्टींिे नुसिे स्मरण करीि रे्लाि िरीदेखील िुमिे शोकमोि 
आहण िुमच्या व्यथा दूर िोिील.” 

 
एविं काय, रामकृष्ट्णािें कििन करावे, त्यािें नामस्मरण करीि रािाव े असा उपदेश मािाजी 

आप्या हशष्ट्यानंा वारंवार करीि. परमिेसदेवाचं्या अनुग्रिाने साधकािें सवज मनोरथ पूणज िोिील असे त्यािें 
हशष्ट्यानंा पुरेपूर आश्वासन असे. आहण शवेटी म्िणि—“ठाकुरािंी प्राथजना करिील त्यानंा अन्नािी अर्र 
देिहनवािािी कधी ददाि िर पडायिी नािीि, पण भर्विंािें पे्रम व ब्रह्मज्ञान यािंा लाभ िोईल.” 

 
पण मािाजी िटवादी मात्र मुळीि नव्ित्या. स्वामी अरूपानंदानंी त्यानंा एकदा हविारले—“िुमिा 

आशीवाद हमळाला िे खरोखरी भाग्यािे. पण या नंिरच्यािें काय?” मािाजी मोठ्या आियाने म्िणा्या 
“म्िणजे काय म्िणायिे िुला?िेिी िरणारि की! परमेश्वर यच्चयावि सवजत्र, अनादी अनंि आिे ना? मर् 
त्यािा साक्षात्कार पावणारे इिरत्रिी नािीि की काय?” अन्य एका प्रसंर्ी त्या म्िणा्या—“साधुसंि ह्या 
पृर्थवीवर सवजत्र अविरि असिाि, लोकानंा ईशदशजनािा मार्ज दाखवीि असिाि. प्रत्येकािा उपदेश थोडा 
फार हनराळा असेल पण सर्ळ्या मिात्म्यािंी हशकवण िी सत्यि िोय.” मािाजींच्या दृष्टीने 
ईश्वरसाक्षात्कार िी कािी एखादी अदु्भि, असामान्य ककवा िऱ्िेवाईक र्ोष्ट नव्िे. ईशदशजनाने माणसाला 
सत्यहमर्थया कोणकोणिे िे कळू लार्िे, त्यािी िेिना-शक्िी आहण ज्ञान सखोल िोऊन जािे, आहण 
जन्ममरणाच्या िो पहलकडे जाऊन पोििो. यािूनिी उच्चिर भहूमकेवरून त्या सारं्ि की “कालािंराने 
ईश्वरासहिि सवज कािी हवलोप पाविे. आत्मज्ञान िा्यावर ठाकुर काय की इिर देवदेविा काय सवज 
मायेिा खेळ आिे िे उमजिे. िे सर्ळे येिाि हन जािाि. एकदा नरेंद्र मला म्िणाला—‘आई, आिाशा 
सर्ळे कािी हवलोप पावि अस्यासारखे वाटिे मला.’ िेव्िा मी म्िटले—‘अरे पण मािािी हवलोप करून 
टाकू नकोस िा!ं’ त्यावर िो म्िणिो—‘िुमिा हवलोप करून मर् मला आधार िो काय रािील? ज्ञान जर 
रु्रुपादपममािा हवलोप करील िर त्याने स्विः कुठे आधारायिे?’” एवढे सारं्नू मािाजी म्िणा्या—
“ज्ञानोपलब्लधीनंिर ईश्वर ककवा त्यािी हनरहनराळी रूपे हशल्क रािाि नािीि. राििे एक जर्दंबा 
[मािाजींच्या म्िणण्यािा अथज असा की, नामरूपासहिि प्रत्यक्ष ईश्वरािा हवके्षप (Projection) करणारी जी वैहश्वक शक्िी अर्र िेज (Universal 
Energy) आिे हिलाि जर्दंबा म्िणायिे. िे िेज ऊफज  माया िी परब्रह्मािी शक्िी िोय, आहण रु्रू िा हििा प्रिीक.] या हवश्वसंभाराि 
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आहदमािाि भरून आिे, यािी शवेटी प्रिीिी येिे, व यच्चयावि भेदभावािा हवलोप िोऊन जािो. िेि िेवढे 
हनभळे सत्य.” 

 
एका हशष्ट्याने एकदा हविारले—“ब्रह्मज्ञान कसे करून घ्याव?े साधकाला पायरीपायरीने 

त्याच्याकडे जािा येिे की एकदम अकस्माि त्यािा लाभ िोऊ शकिो?” मािाजी—“ब्रह्मज्ञान-प्राप्िीिा 
मार्ज मोठा हबकट आिे. ईश्वरािे हवस्मरण माणसाला अर्दी सिजासिजी घडिे. म्िणून जरूर पडेल िेव्िा 
िेव्िा परमेश्वर या जर्ावर अविरिो, आहण स्विःि िपःसाधन करून ज्ञानसाधनेिा मार्ज पनु्िापुन्िा 
स्पष्टपणे जर्ाला दाखहविो. आजच्या काळासाठी पनु्िा एकदा अविरून त्यार्ािा आदशज त्याने घालून 
हदला आिे.” 

 
सवजस्वत्यार् िे रामकृष्ट्णाचं्या जीवनािे अनन्यसाधारण वैहशष्ट्ट्य िोिे, ह्यावर मािाजी हवशषे भर 

देि असि. एकदा एका हशष्ट्याने हविारले की 
 
“रामकृष्ट्णािंा मुख्य संदेश कोणिा? मला वाटिे जर्ािील सवज धमजपंथािंी एकवाक्यिा आिे िे 

स्वानुभवाने हसद्ध करून ह्या एकवाक्यिेिा सवजत्र प्रिार करणे िेि त्याचं्या सबधं जीवनािे ध्येय्य व सार.” 
यावर मािाजी म्िणा्या—“बाळा, ह्या सवज धमाच्या एकवाक्यिेबद्दल िू म्िणिोस िे सर्ळे खरे. पण 
ठाकुरानंी हनरहनराळ्या धमांच्या आदशांिा स्विः प्रयोर् करून िे आदशज अंिी सत्य अस्यािा प्रत्यक्ष 
अनुभव घेिला असला, िरी िा खटाटोप त्यानंी सवज धमांच्या एकवाक्यिेिा प्रसार करण्यासाठी केला 
असेल असा हविारिी माझ्या मनाि यापूवी आला नव्ििा. ठाकुर अिोरात्र ब्रह्मानंदाि मग्न असिा वैष्ट्णव, 
हिस्िी, मुसलमानी आदी पंथािंा अवलंब करून त्यानंी ईश्वरी लीलािंा स्विः अनुभव घेऊन पाहिला. पण 
बाळा, मला मात्र वाटिे की, ठाकुराचं्या सवज साधनािें सार त्याचं्या त्यार्ैक वृत्तीि सामावले आिे. इिका 
त्यार् अर्दी सिजर्त्या के्यािे दुसरे उदािरण हदसिे का िुला कुठे? ठाकुरािें सवजश्रेष्ठ भषूण म्िणजे 
त्यािंा त्यार्.” 

 
जनदृष्टीला मािाजी संसाराि सवजस्वी र्ढले्या हदसि खऱ्या पण अिंयामी त्यािेंिी जीवन 

त्यार्ािा मिान आदशजि िोय. जर्ाच्या कस्यािी बंधाि त्या कधी रु्रफट्या नािीि की कशाििी त्या 
आसक्ि िा्या नािीि. यामुळे साधन मार्ाि ज्यािंी िारं्ली प्रर्िी िाली आिे अशानंािी त्याचं्यापासून 
आत्यंहिक त्यार्ािी स्फूिी हमळे. मर् िरुण साधकानंा त्यािें जीवन िे त्यार्ािे अंहिम स्वरूप आहण मूर्मिमंि 
आदशज वाटे याि आियज नािी. अशा िोिकरू हशष्ट्यानंा त्या नेिमी म्िणि—“जर्ािे टके्कटोपणे 
खा््यावरि बिुिेक लोक देव धमाकडे वळिाि. पण लिानपणापासून आपले कोवळे मन एखाद्या 
अनाघ्राि िाज्या फुलासारखे जो परमेश्वराच्या िरणी वािून टाकिो िोि खरा भाग्यवान. वयाि 
आ्यापासून त्यार्ािी सवय स्विःला लावनू घ्यावी. वृद्धापकाळाि शरीर दुबळे िोिे, त्याि जोम रािाि 
नािी, आहण मनािा उत्साि िर मावळलेलाि. अशा अवस्थेि मर् िािून िोणार काय?” 

 
मानवी शरीर वास्िहवक क्षणभरुं्र, पण त्याबद्दल माणसािंी केवढी आपुलकी! असे मािाजी वारंवार 

हनदशजनास आणीि. हशष्ट्याचं्या मनावर त्या सारख्या कबबवीि की “िे शरीर आज आिे िर उद्या नािी. 
आयुष्ट्य थोडे असले िरी त्याि दुःख आहण व्यथा यािंीि रेलिेल. ईश्वराप्रीत्यथज सर्ळ्यािंा त्यार् 
करण्यािी ज्यािी ियारी असेल िो देिधारी ईश्वर समजावा.” 
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एका हशष्ट्याने एकदा हदलहर्रीच्या स्वराि म्िटले—“परमिंसदेवानंा त्यार्ाि जणू सुख वाटे पण 
आमच्यासारख्यानंा एवढासादेखील त्यार् करवि नािी.” त्यावर मािाजी म्िणा्या—“िे खरे रे, पण 
त्यार्ािी सवय िळूिळू जडेल िो िुला. या जन्माि थोडासा करशील, पुढच्या जन्मी त्यािून अहधक 
करायला लार्शील, हन अशा रीिीने त्यार् अंर्वळणी पडून जाईल. आत्मा िा थोडाि बदलिोय? बदलिे 
केवळ शरीर. काहमनीकािंनािा त्यार् मात्र अर्दी अवश्य. ठाकुर नेिमी म्िणि—‘सर्ळे िे कामारपुकुर 
खेडे सोन्याने भरून काढिा येईल मला. पण त्याने भले काय हन कोणािे िोईल? जीवनाच्या अर्दी वरच्या 
स्िरावर जे हविार करू शकिाि अशानंाि संन्यासाश्रमािी वाटिाल उरकिे, आहण िे सवज बंधनािून मुक्ि 
िोिाि. अन्य हकत्येक जण संसारसुखािी थोडकीशी िव घेण्यासाठी जन्मलेले असिाि. अशानंी िी िव 
घेऊन एकदािे मोकळे व्िाव ेअसेि मी म्िणेन. नािी िर अपुऱ्या राहिले्या इच्िानंा िे केव्िा बळी पडिील 
त्यािा नेम नसिो.’” 

 
“ह्या जर्ािील वस्िुमात्र हमर्थया आिे. पिी म्िणा, पत्नी म्िणा, आपले िे शरीर म्िणा, सारे हमर्थया. 

यािील प्रत्येक जण हन प्रत्येक वस्िू िी केवळ मायेिी शृखंला. ह्या सर्ळ्या शृखंलािूंन स्विःला 
सोडव्याखेरीज जर्त्ससंारािा पार र्ाठणे शक्य नािी. देिाबद्दल आपलुकी, िा देि म्िणजेि आत्मा िी 
भावना र्ळून पडायला िवी. बाळानंो, िे शरीर म्िणजे िरी काय? िर जाळ्यावर शरे दीडशरे भरेल एवढी 
राख. सुंदर असो की सुदृढ असो, अंिी शरे दीडशरे राखाडी. िरी माणसािंी त्यावर केवढी ममिा! मायेिा 
एक अजब खेळ आिे िाले!” 

 
“वासनेिा त्यार् सवांना शक्य िेईल काय?” असे एका हशष्ट्याने हविारले असिा मािाजी 

म्िणा्या—“अरे िे कसे शक्य आिे? सवांना वासना सोडिा येईल िर सृहष्टक्रमि थाबंेल की! जर्ािा 
व्यापार िालू राह्यलाय िो सवांना वासना सुटि नािी म्िणून. वासनाविंानंा पुन्िापनु्िा जन्म घ्यावा 
लार्िो.” 

 
आप्या मनाि हकत्येक अर्दी क्षलु्लक वासना हनत्य डोकावि राििाि, िी आपली अडिण एका 

संन्यस्ि हशष्ट्याने मािाजींपढेु ठेवली, त्यावर त्या म्िणा्या “िुझ्या बाबिीि त्या मनोमन वासना नव्िेिि, 
नुसत्या उडत्या क्पना समज. त्या जेवढ्या येिील जािील िेवढे िुझ्या भ्यािे.” 

 
या हशष्ट्यािे दुसरेिी एक र्ाऱ्िाणे िोिे—“मािी साधना सिि िालू असूनिी मनािा र्ढूळपणा 

ओसरण्यािी कािी हिहे्न नािीि.” यािा उलर्डा मािाजींनी केला िो असा—“पूवजसंहििामुळे या जन्मी 
लाभले्या प्रवृत्तींिा िा पहरणाम. समज लाल, काळे,हन सफेि धाग्यािें सूि एका हरळाभोविी रंु्डाळून 
ठेवले आिेस. परि सोडायला लार्लास की त्याि क्रमाने सूि उलर्डेल. सर्ळ्या वासनािूंन मोकळा 
िालेला माणसू िुला एखाद दुसराि आढळेल. नव ेशरीर जे हमळिे माणसाला िे पूवीच्या वासनासं अनुरूप 
असेि हमळिे, पण पूवजजन्मीिे त्यािे कािी सुकृििी असेल िर अध्यात्माला िो पुरा पारखा व्िायिा नािी.” 

 
“एखाद्याला कुणीसुद्धा नात्यार्ोत्यािे नसले िर मिामाया त्याला एखादे माजंर पाळायिी बदु्धी 

देईल आहण िेवढ्याने त्याला संसारी व्िायला लावील. असा िा िाललाय हििा खेळ!” 
 
“माणसाने देवाजवळ केवळ वासनामुक्िी िेवढी मार्ावी. वासना िीि मुक्िीच्या वाटेवरिी मोठी 

थोरली धोंड आिे.” 
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हशष्ट्य—“बेशुद्ध अवस्थेि ज्यानंा मरण येिे त्यानंा पुढे अध्यात्माि उन्नि अवस्था प्राप्ि िोिे ककवा 
नािी?” 

 
मािाजी—“शुद्ध जाण्यापूवीि सवांि बहलष्ठ असा जो हविार मनाि असेल त्यावरून त्याच्या 

आत्म्यािी पढुिी अवस्था ठरि असिे.” 
 
साधना सिि हनत्यनेमाने करीि राहिले पाहिजे, िे मािाजी एकसारखे सारं्ि असि. अध्यात्माि 

प्रर्िी िी संिि प्रयासावरि अवलंबून असिे. िटक्यासरशी एकदम िाली असे कधी िोि नािी. “फूल 
िािी घेिले की त्यािा सुवास यायिाि, िंदन उर्ाळिाना त्यािा सुर्ंध पसरणारि. िसाि ईश्वरािा 
हनहदध्यास असला की आत्मबोध िळूिळू िोऊ लार्ायिा िे अर्दी ठरलेले. पुरिा वासनामुक्ि िू िोिास 
िर या क्षणी िुला ईश्वरसाक्षात्कार िोऊन जािा! पण पूणज वासनामुक्िी िी शमदमादी सायास सिि करीि 
राहि्याहशवाय िोि नसिे. हशवाय ईश्वरी अनुग्रििी िवा.” 

 
एका भक्िाने हविारले—“मािाजी, आपला आशीवाद एकदा ज्याला लाभला त्याला हनराळी 

साधना करायला नको, खरे ना?” 
 
मािाजी—“असेल िो िू म्िणिोस िसे! पण वास्िहवक र्ोष्ट काय िी सारं्ून ठेवत्ये. कोठारामध्ये 

धान्य हन बाकी सर्ळी िीजवस्ि भरर्च्च असली िरी िी सामग्री बािेर काढून राधं्याहशवाय हििा उपयोर् 
काय? लवकर स्वयंपाक करील िो लवकर जेवले. कुणी सकाळी जेविील, कुणी संध्याकाळी. पण 
आळसाने जो स्वयंपाकि करणार नािी त्याला उपास पडणार. साधना जेवढी हजवापाड करावी िेवढे 
आपण ईश्वराच्या जवळजवळ जािो. जो कोणी खरा भक्ि असेल त्याने जरी साधना नािीि केली िरी अंिी 
िो ईश्वरापाशी पोिणार िे ठरलेले, अर्दी हनर्मववाद. पण जो प्राथजना हन ध्यानकििनाला फाटा देऊन 
आळसाि हदवस दवडील त्याला ईश्वरसाहन्नध्य उहशराि व्िायिे.” 

 
आध्यास्त्मक साधनेिे प्रत्यक्ष आिरण म्िणून रोजच्या रोज हनत्यनेमाने भजनपूजन आहण प्राथजना 

केली पाहिजे असे भक्ि व हशष्ट्य दोघानंािी मािाजी सारं्ून ठेवीि. एकदा कािी हशष्ट्यािंी पते्र वािवनू 
घेि्यावर त्या म्िणा्या—“िी मािी मुले काय म्िणिाि पाहिलेि ना? एकजण म्िणिो ‘आम्िी एवढे 
थोरले जपजाप्य, ध्यानकििन, हन भजनपूजन करिो पण िािी िर कािी लार्ि नािी.’ दुसरे आप्याि 
दुःखयािनािंी कथा सारं्िाि. असली र्ाऱ्िाणी आिा माझ्याने ऐकवि नािीि. मी देवाला हनत्य 
आळवत्ये—‘देवा यािंी इिपरलोकिी काळजी िुम्िीि आिा वािाि जा.’ मी यािंी आई, ह्याच्याहशवाय मी 
देवाजवळ काय मार्णार? पण देवि खरोखर िवा असे यािले हकिी जण हनघिील? िोंडाने म्िणिाि 
मात्र सर्ळेि, ‘मोठी भक्िी करिो आम्िी देवािी, त्यािी आम्िालंा अर्दी उत्कंठा लार्ली आिे,’ पण खरे 
म्िणजे यानंा थोडकेसे ससंारसुख लाभले की िे खूष! मर् मात्र म्िणिील—‘खराि िो देव मोठा 
कनवाळू!’” 

 
आणखी एक प्रसंर्ी मािाजी म्िणा्या—“ईश्वरािी सषृ्टी खरोखरि अनंि. देवाला िुम्िी नािी 

आळवले िर त्याि त्यािे काय जािे? लाखो लोकाचं्या मनाि ईश्वरािा हविारदेखील कधी येि नािी. पण 
िे त्यािें दुदैव, दुसरे काय? देवािी माया अशी हवहित्र की, िी देवालाि हवसरायला लाविे माणसानंा. देव 
स्विःशी एवढेि म्िणिो—‘आपण अर्दी ठीक आिोि असे वाटिे ना या माणसानंा, मर् वाटू दे की!’” 
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हशष्ट्य—“परमेश्वर जर खराि आपला म्िणायिा िर त्याने स्विः आप्या आपण का बरे देऊ नये 
भक्िानंा दशजन ?” 

 
मािाजी—“अर्दी योग्य प्रश्न हविारलास. पण असे बघ, परमेश्वर खरोखरि आपला अशी हनष्ठा 

हकिीकािंी असिे? जपजाप्य, पूजाअिा िे आपले एक किजव्य आिे असे समजून िेवढे एकदािे माणूस 
उरकून घेिो. आप्याला ईश्वर िवा अशी भावना बाळर्णारे हकिी जण?” 

 
हनत्य नेमाने रोजिा जप आहण ध्यानकििन यानंा मािाजी अहिशय मित्त्व देि असि. जपाने मन 

शुद्ध िोिे, अंियामी शािंी वाटू लार्िे, आहण ध्यानकििनाकडे मनािी प्रवृत्ती बळाविे. ध्यानकििन िा 
साधनािा प्रकार आरंभी, हवशषेिः नवहशक्यानंा अत्यंि कठीण वाटिो. मािाजी नेिमी म्िणि की “आप्या 
इष्टदेविेवर मन सिि कें हद्रि करणे, िे सर्ळी पृर्थवी फावड्ाने खणनू काढण्यापेक्षा जास्ि कठीण काम 
आिे. खऱ्या मनःशुद्धीहशवाय योग्य प्रकारे ध्यान लावणे अशक्यप्राय आिे. म्िणनू नामजप आहण ध्यान यािंी 
सारं्ड लावीि जाव.े लिानशा बीजाि जसा मोठा वृक्ष दडलेला असिो िसा ईश्वर आप्या नामाि 
दडलेला आिे, असे विन आिे. ज्यािे मन शुद्ध आिे त्याला जप करिा करिा असा प्रत्यक्ष अनुभव येिो की 
ईश्वरािे िे मिापहवत्र नाम जणू आप्या अंिरंर्ािून उफाळून वर उठिे आिे. मर् त्याला त्या नामािा जप 
करायला प्रयास म्िणून कािी पडिि नािीि.” 

 
जप आहण ध्यानकििन यािंा प्रभाव केवढा आिे यासबंंधी मािाजींनी वारंवार केले्या उपदेशापंैकी 

कािी पुढे हदले आिेि— 
 
“वारा ज्याप्रमाणे मेघानंा हपटाळून लाविो त्यािप्रमाणे िहरनामाच्या जपाने प्रपंिािी आसक्िी पार 

नािीशी िोिे. 
 
“साधक जर रोजच्या रोज पंधरावीस िजार नामजप करीि जाईल िर त्याला आपोआप हित्तािी 

स्स्थरिा प्राप्ि िोईल. मािा स्विःिा िा अनुभव आिे. एवढे आधी आिरणाि आणा हन मर् मी म्िणत्ये िे 
नािी िाले िर मला हविारा. नामािा जप िा भस्क्ियुक्ि अंिःकरणाने करायिा असिो. पण िेि िर 
लोकाकंडून िोि नािी. आपण स्विः कािीसुद्धा करायिे नािी, पण कुरकूर मात्र यािंी सदािी—‘आमच्या 
िािी कािी लार्ि नािी कसे?’ 

 
“माणसाने आपले किजव्य करीि राहिले पाहिजे िे खरे, त्याने मन हनकोप राििे. पण त्याबरोबर 

नामजप, ध्यानकििन आहण उपासना िीदेखील करायला िवीि. हनदान रोज सकाळी हन संध्याकाळी. 
एवढा हनत्यक्रम ठेवणे िे जीवनािे सुकाणू समजाव.े संध्याकाळी प्राथजनेला बसले की हदवसभऱ्याि केले्या 
िारं््या वाइटािा आढावा घेिा येिो. मर् आप्या आजच्या मनःस्स्थिीिी कालिीशी िुलना करून 
पािावी. नंिर आप्या इष्टदेविेिे ध्यान कराव.े ध्यानाि प्रथम त्या देविेिा िोंडावळा हित्ताि आणावा 
आहण नंिर हित्तिक्षू हिच्या िरणावंर लावनू हिथून वर वर नेि जाव.े संसारािली हनत्य किजव्ये िर करीि 
रािाविे, पण त्याबंरोबर सकाळ-संध्याकाळ ध्यानधारणा न कराल िर आपण करिो िे योग्य की अयोग्य िे 
िरी िुम्िालंा कसे कळाव?े 
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“मनािी प्रवृत्तीि मुळी इिस्ििः भटकण्यािी. िेि मन जपाने एकमात्र ईश्वराकडे वळविा येिे. 
िहरनामािा जप करिा करिा जर का ईश्वरािे रूप हदसू लार्ले आहण हित्त त्या रूपाि स्स्थरावले िर जप 
आपोआप थाबंिो.” 

 
हशष्ट्य—“हित्त स्स्थर, हनिल िोि नािी िे का? ईश्वरािे कििन मी करायला लार्लो की मन 

उलट प्रापहंिक र्ोष्टींकडे वळिे.” 
 
मािाजी—“प्रापहंिक र्ोष्टींकडे मन वळिे िे ठीक हिह्न नव्िे. ‘प्रापंहिक र्ोष्टी’ म्िणजे मला 

म्िणायिे पैसा, स्विःिा कुटंुबपहरवार, वर्ैरे. पण आपली जी आवश्यक कामे, त्याकंडे मन वळि रािणे 
अर्दी सािहजक आिे. ध्यान लावणे शक्य िोि नसेल िुला, िर िहरनाम घोकि जा बघू. ध्यानाकडे 
मनािी प्रवृत्ती िोईल िर अहि उत्तम.पण ध्यान केलेि पाहिजे अशी मनावर सक्िी उपयोर्ािी नािी. 
खरोखरीिे ध्यान आपणिून लार्िे.” 

 
जपजाप्य, ध्यानकििन यािं हनयहमिपणा अत्यंि आवश्यक िोय, अशी मािाजींिी हशकवण असे. 

असे कािी शुभ क्षण जरूर येिाि की िेव्िा आपोआप मन एकाग्र िोिे. पण िे क्षण आप्या भाग्याि केव्िा 
येिील िे कोणालािी सारं्िा यायिे नािी. यामुळेि िर माणसाने आध्यास्त्मक साधनेि हनयहमिपणा 
ठेवायिा असिो, मर् स्वकिजव्याि िो हकिी का व्यापलेला असेना. मािाजींच्या मिे हदवस आहण रात्र यािें 
संहधकाल देवािे स्मरण करण्यास अत्यंि शुभ समजाव.े संहधकाल म्िणजे रात्र संपि आली हन हदवस 
उजाडिोय, ककवा हदवस सपंिोय हन रात्र सुरू िोि आिे िो काळ. दोन्िी संहधकाळाि मन हनसर्जिः जास्ि 
शुद्ध असिे. 

 
‘अहि सवजत्र वजजयेिʼ या न्यायाने ध्यानािािी अहिरेक िोिा नये. िाला िर बुहद्धभं्रश िोण्यािी भीिी 

असिे. म्िणून मािाजी प्रसंर्ोपात्त अहिध्यानास मोडिा घालायला कमी करीि नसि. “बुहद्धभं्रश िा्यास 
माणसािे सबधं जीवन केवळ फोल िोिे,” अशी धोक्यािी सूिना देण्यास वळेप्रसंर्ी त्या मुळीि िुकि 
नसि. आत्यंहिक संवदेनाक्षमिेमुळे मानवी बदु्धी िे एक फार िळवे, अहि नाजूक असे इंहद्रय आिे—स्कू्रच्या 
बारीक आट्यासंारखे. स्कू्रिा एकदेखील आटा वाकडा हिकडा िाला िर स्कू्र रुिून बसलाि. ध्यानािा 
मार्ज नीट अिूकपणे नजरेि भरलेला नसेल िर त्यािे अवलंबन करणारा वडेाहपसा अर्र उन्मादी िोऊ 
शकिो, ककवा भ्राहंिजालाि जखडिो. त्याला स्विःला मात्र आपण अर्दी ठीकठाक आिोि असे वाटि 
असिे. पण िोि ध्यानमार्ज नीट योग्य रीिीने िोखाळिा आला िर साधकाच्या मनी आनंद व शािंी यािें 
साम्राज्य पसरिे. अष्टौप्रिर जप व ध्यानाि मग्न रािण्याला अंिरंर्ी जे बळ लार्िे िे असिे हकिीकाकंडे? 
बाकीच्यािंी अवस्था काय िर फार वळे आसनावर बसून रािाि रे््याने त्यािंा मेंदू मात्र िापून जािो, आहण 
त्याना आढ्यिेिी बाधा जडिे. नाना प्रकारच्या काळज्या मनाि घोळि ठेव्याने िे स्विःि स्विःिी 
र्ाजंणूक करिाि. त्यापेक्षा मनाला वारेमाप भटकू न देिा शरीर व मन दोन्िी प्रत्यक्ष कामाकडे लावणे फार 
बरे. लार्ले िसे भटकू हदले िर माणसािे मन हवलक्षण घोटाळे माजहवण्याि मोठे ििुर! िे मन पूणजपणे 
ईश्वराच्या िरणी लावनू भस्क्िभावाने एकदाि त्यािे नाव घेिले िर िे, भटकत्या मनाने नुसिा याहंत्रक जप 
लाखावारी के्यापेक्षा जास्ि श्रेष्ठ. सर्ळा हदवसभर जप करीि बसाना, पण मन दुसरीकडेि भरकटि 
रािील िर िस्या जपािा फारसा उपयोर् नािी. नामजप िा एकाग्र हित्ताने िोि रे्ला िरि त्याने ईश्वरी 
अनुग्रि प्राप्ि िोिो.” 
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खरे म्िणजे नामजप अत्यिं भस्क्िभावाने, अर्दी मनापासून, आहण ईश्वरािे ठायी संपूणज 
आत्मापजणपूवजक करायिा असिो. “रोजच्या ध्यानास लार्ण्याअर्ोदर आपण स्विः केवढे दीनदुबळे, अनाथ 
आिोि यािा आप्याशीि हविार करावा. आहण मर् आप्या रु्रूने घालून हदले्या क्रमाक्रमाने सावकाश 
ध्यान लावीि जाव.े” 

 
नामजपाच्या प्रभावाने पूवजजन्मार्मजि कमािा फलभोर् टाळिा येिो ककवा नािी असे एका हशष्ट्याने 

हविारले असिा मािाजी म्िणा्या—“पूवजसंहिि जेवढे कािी असेल त्यािा कमजभोर् कोणालािी िुकि 
नािी. पण नामजपाच्या प्रभावाने त्यािी िीव्रिा कमी िोिे. उदािरणाथज एखाद्याच्या नहशबाि त्यािा पाय 
िुटायिा असला िर नामजपाच्या प्रभावाने पायाि काटा रुिण्यावर िो सुटेल.” 

 
प्राणायाम व योर्ासने िी काळजीपूवजक पण अवश्य करावीि असे मािाजी आप्या हशष्ट्यासं मुद्दाम 

सारं्ि. त्या म्िणि—“मन जात्याि मोठे िंिल. म्िणून साधकाने ध्यानािा आरंभ थोड्ाफार प्राणायामाने 
करावा. याने मन स्स्थर ठेवण्यास मदि िोिे. पण त्यािािी अहिरेक करू नये.कारण िसे के्याने डोके 
िापून हनघिे. योर्ासनाबंद्दलिी फार काळजी घ्यायला िवी. िी आसने फार काळ करीि राहिले िर 
शरीरि मनािा मुख्य हवषय िोऊन बसायिा संभव. हशवाय आसनानंा एकदा सुरुवाि केली हन कािी 
हदवसानंी सोडून हदली िर स्वास्थ हबघडण्यािािी संभव असिो. म्िणून िे सवज उपिार फार जपून कराव.े” 

 
ईश्वराहवषयी खराखुरा पे्रमभाव िाि आध्यास्त्मक उन्निीिा पाया िोय. “ज्यावर िुमिे पे्रम, 

त्यासाठी िुम्िी वाटेल िे कष्ट व यािना सोसाल. पण केवळ ईश्वरावर जो पे्रम करिो िोि खरोखर धन्य—
आहण ईश्वरपे्रमाि कष्ट्ट्यािनानंा वाव आिे कुठे? त्यावर हनष्ठा ठेवा आहण त्यािे िरण िाि आपला आश्रय 
करून टाका. त्याला हपिा समजा की मािा समजा, पण आपले सदासवजदा रक्षण करणारे कोणीएक आिे 
एवढे स्मरण ठेवलेि की पुरे.” 

 
ईश्वर सदासवजदा प्राहणमात्राला आपणाकडे एखाद्या िुंबकासारखा ओढून घेिो आिे; आपण मात्र 

हकस््मषानंी भरलेले आिोि म्िणून त्यािे िे सवजव्यापी आकषजण आप्या ध्यानाि येि नािी. पण आकषजण 
मात्र सनािन, अक्षय्य आिे. आप्या मनािली हकस््मषे ओसरली की प्रर्ाढ कििनाच्या अवस्थेि ईश्वराच्या 
त्या सनािन आकषजणािा प्रत्यय येिो. िी हित्तशुद्धी साधण्यासाठी सवजि धमजपंथानंी सत्यपरिा, एकािंािी 
आवड, मनािे औदायज, अिंकार-हनवृत्ती, इत्यादी आिारावंर हवशषे भर हदलेला आिे, िसाि भर 
मािाजीिी देि असि. त्या नेिमी म्िणि की “ईश्वर म्िणजे पाहवत्र्यािी मूिी. आपले मन व शरीर पूणजपणे 
स्विःच्या अधीन ठेव्याखेरीज ईश्वरािा साक्षात्कार कधी िोणार नािी.” 

 
एका हशष्ट्याच्या प्रश्नाला उत्तर देिाना त्या म्िणा्या—“हवषयासक्िी पुरिी कजकणे कोणाला शक्य 

आिे? शरीर आिे िोवर िी थोडी िरी राििेि, पण मािीिी फंुकर घालून माहंत्रक जसा सापाला वश करिो 
त्याप्रमाणे हििािी हनग्रि करिा येिो. उपभोर्हवषय सहन्नध असले िर त्याचं्या मोिाला बळी पडण्यािा 
संभव फार.” आणखी एका हशष्ट्यािी समजावणी करीि त्या म्िणा्या—“ह्या कहलयुर्ाि मनािे पाप िे पाप 
नव्िेि. याबद्दल जी काय कििा हन भीिी िुझ्या मनाि असेल िी काढून टाक पािू.” 

 
अंिःशुद्धीसाठी आिारािे मित्त्व फार आिे. अन्न प्रथम देवाला वाहि्याहशवाय आपण खाऊ नये 

असे त्या नेिमी बजावीि. “जसा आिार कराल िसे िुमिे रक्ि बनि असिे, आहण रक्ि हजिके शुद्ध 
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हििके शरीर बळकट आहण मन पहवत्र आहण लक्षाि ठेवा: हवशुद्ध देवभक्िीिे उधाण फक्ि शुद्ध हन पहवत्र 
मनालाि येऊ शकिे.” 

 
आप्या प्रवृत्ती आध्यास्त्मकिेकडे वळवायच्या असिील िर एकािं अर्दी आवश्यक. हनवािं जार्ी 

आस्त्मक साधना करू लार्लाि की आपले मन आपोआप दृढ िोिे आिे असा प्रत्यय येि जाईल. िसे िाले 
म्िणजे मर् स्थान ककवा आजूबाजूिी मंडळी यासंबधंाने िारिम्य करण्यािे कारण उरणार नािी. रोपटे 
लिान असेपयंि त्याला कंुपणािे संरक्षण लार्िे; त्यािा मोठा वृक्ष िाला की त्याला र्ाईरु्जी कािी करू 
शकि नािीि. एविं, साधनेला आरंभी एकािं आवश्यक.” 

 
सत्यहनष्ठेवरिी मािाजी फार भर देि असि.—“ठाकुर नेिमी म्िणायिे सत्यपरिा िीि या 

युर्ािील खरीखुरी िपस्या. सदासवजदा सत्यािी कास धरीि राहिले की देव पाविो.” 
 
मािाजी म्िणजे मरू्मिमंि औदायज िोिे. कुणािेिी दोष काढणे अर्र काया-वािा-मने कशािी प्रकारे 

कुणाच्या भावना दुखहवणे त्यांना अशक्य िोिे.“दुसऱ्यािें थोडेदेखील दोष देवा मला हदसूि नयेि असे िू 
कर” अशी त्यानंी ईश्वरािी एकदा आळवणी के्यािे आपण मारे् पाहिले. त्यािंी नेिमी िी हशकवण असे 
की, सदा दुसऱ्यािंी हकस््मषे शोधीि राहिले की आपलीि दृष्टी सदोष बनिे, आहण सवजत्र आपण दोषि 
दोष पािू लार्िो. त्या काळाि उद् बोधनासमोर एक हवशषेि र्बाळी ‘िोपडपट्टीʼ असे. हिथले लोक वरच्या 
वर्ािली समाजबधंने व नीहिहनयम फारसे पाळीि नसि. पण हिथ्याि एकाने हन ठेवलेली बाई फार 
आजारी िाली असिा त्याने हििी अिोरात्र फार काळजीने शुश्रूषा केली. त्याला अनुलक्षून मािाजी 
म्िणा्या—“काय त्यािी िी हनष्ठाविं सेवािाकरी! िशी कधी पाहिली नव्ििी मी कुठे! याला म्िणिाि 
खरा स्नेि हन आपलुकी!” 

 
पूवायुष्ट्याि अनीिीने वार्लेली एक बाई मािाजींकडे यायला लार्ली. पण त्याचं्या भक्िवर्ाि्या 

हकत्येक कुलीन हस्त्रयानंा िे खपेना. एकीने िर प्रत्यक्ष मािाजींना सुनावले की अशी पहिि स्त्री उद् बोधनाि 
येि रािाणार असेल िर इिर कुलीन हस्त्रयानंा इकडे येणे सोडून द्याव ेलारे्ल. त्यावर मािाजींनी ठासून 
साहंर्िले की “माझ्या आश्रयाला येणाऱ्या कुणालािी इथे मुक्िद्वार आिे. िे पसंि न पडून कुणाला इथे येणे 
सोडून द्यावसेे वाटले िर त्याला मािा इलाज नािी.” नाटकाि कामे करणाऱ्या कािी हस्त्रयािी मािाजींच्या 
दशजनाला येि. त्याचं्या अंिरंर्ािली श्रद्धा व भक्िी मािाजी ओळखून िोत्या. इिर कािी जणींनी त्या 
हस्त्रयािंी िेटाळणी केली िेव्िा मािाजी म्िणा्या—“ह्या मुलींच्या अंिःकरणाि खरोखरीिा भस्क्िभाव 
आिे. िो अ्प का असेना, पण अंियामीिा, पुरेपूर िार्मदक आिे.” उद्बोधनाि रािाि असलेला एक हशष्ट्य 
जेव्िा कािी हवहशष्ट वर्ाि्या अनैहिक हस्त्रया हिथे येिाि त्याहवरुद्ध बोलू लार्ला िेव्िा मािाजी 
म्िणा्या—“त्यानंा इथे कोणी मज्जाव कराल िर मीि इथून िालिी िोईन!” दुसऱ्या एका प्रसंर्ी मािाजी 
म्िणा्या —“यच्चयावि सवज कािी आप्या मनावर अवलंबून आिे. पहवत्र हन अपहवत्र ह्या आप्याि 
मनाच्या भावना. माणूस अर्ोदर आपले मन अशुद्ध करून घेिो, हन मर् दुसऱ्यािें दोष िेवढे त्याला 
हदसायला लार्िाि. एखाद्याच्या दुरु्जणािंी जंत्री करीि बस्याने त्यािे काय वाईट करणार िुम्िी? उलट 
िुमिेि नुकसान िुम्िी करून घेिा. मला मुळािि कुणािे अवरु्ण हदसि नािीि. पण माझ्या कुणी थोडेसे 
जरी उपयोर्ी पडले िरी मी त्यािी मुद्दाम आठवण ठेवत्ये. दुसऱ्यािें दोष आपण पािाविे का? क्षमाशीलिा 
िी एक मोठी िपिया आिे. हिहिके्षसारखा अन्य समरु्ण नािी.” 
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उद् बोधनािील एका अंिेवासीला कािी कारणावरून बरेि बोलून घ्याव े लार्ले, आहण 
मािाजींनीिी त्यािी िारं्ली खरडपट्टी काढावी असे त्यानंा सुिहवण्याि आले. पण त्या ठामपणे 
म्िणा्या—“माझ्याने िे िोणार नािी. मला कोणािे दोष हदसिि नािीि. मािा िो स्वभाव नव्िे. दुसऱ्यािे 
दोष काढणारे िव ेिेवढे आिेि. नािी मी त्याला बोल्ये िरी जर्बूड िर िोि नािी ना?” कधीिी कोणाला 
एका शब्लदाने दुखव ूनये असा उपदेश मािाजी आप्या भक्िमंडळीला पदोपदी करीि असि. “अहप्रय असे 
सत्यदेखील जरुरीखेरीज कोणाला सारं्ि बसू नये. कठोर बोलण्यािी सवय जडली की माणूस स्विःि 
कठोर बनिो. वाणीवर िाबा ठेवला नािी िर मनािी संवदेनशक्िी नािीशी िोिे.” 

 
मािाजी जात्याि लीन वृत्तीच्या िोत्या. लीनपणा म्िणजे नुसिा हशष्टािार अर्र साधा नम्रपणा 

नव्िे. हित्ताि आध्यास्त्मकिेिी जाणीव िा्याहशवाय खरा  लीनपणा अंर्ी येि नािी. मािाजी सारं्ि की 
“पहरपूणज साक्षात्कारािी खूणि अशी की, आपले हृदय भरून राहिलेला ईश्वर िसाि सवज जीवमात्राच्या 
हृदयाि वास करीि आिे—पददहलि म्िणा, िहळि जीव म्िणा, नीि म्िणा, की अस्पृश्य म्िणा, 
जीवमात्राच्या ह्दयाि िो एकि ईश्वर आिेि आिे या सत्यािी पुरेपूर जाणीव िोऊन जािे. िी एकदा िाली 
की माणूस खरोखरीिा लीन िाला.” 

 
हस्त्रयामंधील स्वाभाहवक शालीनिा या मोठ्या हन मित्त्वाच्या रु्णािी मािाजी नेिमी प्रशसंा करीि. 

एकदा एक बाई मोठा िकपक पोषाख करून त्याचं्या दशजनास आली िोिी. िी हनघनू रे््यावर मािाजी 
इिर हस्त्रयानंा म्िणा्या —“आिा मी सारं्णार आिे िे सर्ळ्या जणींनी नीट लक्षाि ठेवाव.े हस्त्रयािंा 
सवोत्तम अलंकार म्िणजे त्यािंी अंर्भिू शालीनिा. देवाला वाहिले रे्ले िेि फळ खरोखरी धन्य. अन्यथा 
िे िाडावर सुकून जाणेि बरे. कोणी रंरे्ल इसम फुलािंा रु्च्ि िािाि नािवीि िंुर्ून िंुर्ून ‘वा वा, हकिी 
िान!ʼ असे म्िणिाना ऐकले की मला खरोखर फार वाईट वाटिे. िोि इसम दुसऱ्याि क्षणाला अर्दी 
बेहफहकरीने िो रु्च्ि जहमनीवर टाकून त्याला पायदळी िुडवायलािी कमी करणार नािी.” कािी 
हदवसानंंिर त्या बाईला नवऱ्याने टाकली असे कळले. 

 
आपाप्या मनािील हवक्प आहण िज्जन्य प्रश्न, संसारािील अडीअडिणी हन दुखः यािना याचं्या 

याद्याचं्या याद्या भक्िर्ण नेिमीि मािाजींपुढे सोडवणुकीसाठी आणून ठेवीि. उथळ आशावाद 
मािाजींमध्ये नावालािी नव्ििा. अशा अडीअडिणी हन दुःखयािना व त्यापंासूनिे माणसािें क्लेश आहण 
व्यथा, ह्या सवजच्या सवज त्या त्या भक्िापुरत्या िरी प्रत्यक्ष, वास्िव अनुभवाच्या र्ोष्टी िोि िे मािाजी 
ओळखून असि. पण त्या म्िणि—“िी सवज सृष्टी सुख हन दुःख दोन्िींिे मािेरघर आिे. व्यथेिा अनुभव 
नसेल िर माणसाला सुखािी खरी िविी कळणार नािी. आहण सवांना केवळ सुखि लाभेल िी अशक्य 
र्ोष्ट आिे.िरी पण सदासवजदा दुःखि भोर्णारािी सापडायिा नािी. प्रत्येक कमािे फळ अटळ, िे 
हत्रकालाबाहधि सत्य म्िणजे वास्िहवक, कोणालािी आत्मोन्निीकडे वळण्यािी सधंी हमळू शकिे, यािे मोठे 
आश्वासनि िोय. याबरोबरि, हकिीिी आध्यास्त्मक प्रर्िी िालेली असली िरी ज्या ह्या नरदेिाच्या द्वारे 
िी करिा आली हििे पूवजसंहििाने अर्ोदरि ठरून रे्लेले मोल पनै् पै मोजाविे लार्िे. दुःख अडिणी 
कोणालािी िुकि नािीि, पण प्रत्येक दुः खाला हन अडिणीला अंि असिोि. पुलाखालून पाणी सारखे 
वािािि असिे. िसेि िे िोय. यािा िुम्िालंा अनुभव येईल. पण मोठे दुःख, अर्दी मिान व्यथादेखील 
आिून बािेरून नुसिी काळीकुट्ट अशी थोडीि असू शकिे! दुःखव्यथाचं्यामुळे िर, अंिी परमेश्वर िेवढा 
सत्य यािे माणसाला सिि स्मरण िोि राििे, म्िणून त्यानंा ईश्वरी देणग्या समजाव्या. मानविेवरील 
ईश्वराच्या करुणेच्या त्या साक्षरूप िोि. दुःखव्यथापंढेु पळ काढणे िा त्या टाळण्यािा उपाय खास नव्िे, 
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िर आपली ईश्वरभक्िी व हनष्ठा र्ाढ हन र्ाढिर करीि जाऊन त्या दुःखव्यथाशंी हनधड्ा िािीने सामना 
देणे िाि त्याचं्यावर माि करण्यािा खरा उपाय.” अिोरात्र लोकाचं्या ह्या अस्याि किाण्या ऐकून त्या 
एकदा म्िणा्या —“हकिी िरी लोक िी एकि कथा माझ्यापढेु सारं्ि बसिाि, िेव्िा अकस्माि माझ्या 
मनाि एखादे वळेी येऊन जािे की ‘सारेजण िे असले मला का बरे सारं्ि असाविे? मी कोणी िरी 
अहिमानव आिे या हवश्वासाने? स्विः मला िर दुःखयािनािंी नावर्ोष्ट ठाऊक नािी.ʼ” राधू व हििी आई 
यानंी मािाजींना हकिी हन कसे िळले िे आपण पाहिले. पण त्यािा खरोखर मनापासून त्रास असा 
मािाजींना कधी िालाि नािी. यािे त्यानंी स्विःि साहंर्िलेले कारण असे की ईश्वरािे दशजन त्यानंा 
आप्या िळिािासारखे वाटेल िेव्िा घेिा येि असे. 
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माताजींची निकवण (२) 
 

माताजींच्या भक्िमंडळींि र्िृस्थ व संन्यासी अशा दोन्िींिा भरणा असे िे आपण पाहिलेि आिे. 
र्ृिस्थाश्रमाि रािून आध्यास्त्मक प्रर्िीसाठी िटणाऱ्यानंा मािाजींिा उपदेश िा असे की, त्यानंी जर्ाकडे 
पाठ न करिा आप्या अंियामी मात्र त्यार्वृत्ती वाढहवण्यािा सिि प्रयत्न करीि असाव.े धनसंपन्नानंी 
संपहत्तदानरूपाने ईश्वर व त्यािे भक्ि याचं्या सेविे ित्पर असाव.े आहण हनधजन र्ृिस्थाश्रमीयानंी 
ईश्वरनामािा जप करीि जाव.े याहशवाय सवजि र्ृिस्थ भक्िानंी जीवनाच्या िरेक व्यविाराि आत्महनग्रि 
आहण इंहद्रयािें हनयमन करीि रे्ले पाहिजे अशी त्यािंी त्या सवांना िाकीद असे. मािाजींनी कोणा एका 
िर्ड्ा युवकास संन्यासदीक्षा हद्याबद्दल त्याचं्या एका भािीने उलट टीका केली. िेव्िा त्या म्िणा्या—
“इिक्या वषाि माझ्यापासून जे काय हशकलीस िे एवढेि वाटिे? संसाराि सुख हकिीसे असिे त्यािा 
अनुभव िुला स्विःला नािी असेिी नािी. त्याि ससंारसुखािे एवढे आकषजण, शरीरधमाकडे एवढी जबर 
ओढ िरी कशापायी? दोन्िींि्या सुखािी जािकुळी कोणिी िे अजूनिी कळू नये ना िुला? पहवत्र जीवन 
म्िणजे काय यािी स्वप्नािंरीदेखील िुला क्पना करिा येणार आिे का? आजपासून िु हन िुिा नवरा 
बिीणभावासारखी रािू लार्ा बघू! का जमू नये र् िसे? िे िसले डुकरासारखे जर्णे, त्यािीि अजून िौस 
कशी? जर्ािली दुः खे बघून बघून मािी िाडेिी आजपाविेो हपिून हनघाली. लग्न न करिा जो हवशुद्ध 
जीवन जर्िो त्यािी पावले िपािप ईश्वराकडेि पडि असिाि—मर् िो उपासनादेखील करो की न 
करो. बाकीच्यािें जणू िािपाय बांधून जखडून ठेवलेले, प्रपंिािी दोरखंडे त्यािंी सुटिा सुटि नािीि, 
ईश्वराहवषयी नुसिा हविार करणेिी त्यानंा कठीण िोऊन बसिे,” 

 
पण अशािी बाबिीि मािाजींना कधीकधी हवनोद सुिि असे. एकदा एक िरुण जोडपे मािाजींच्या 

दशजनासाठी जयरामबाटीस आले िोिे. बायको मािाजींना म्िणिे—“आई, आम्िालंा मुले न व्िावी असा 
आशीवाद द्या. आमच्यािली शरीरसुखािी इच्िाि आपण नािीशी करावी.” मािाजी आियज दशजवीि 
म्िणा्या—“अर् बाळे, िू म्िणिेस त्यािा अथज काय िोईल मािीि नािी का? िुम्िालंा मुले नािी िाली िर 
माझ्या भक्िािंा मेळावा कसा काय वाढायिा?” 

 
याच्या अर्दी उलट, आपणाकडून दीक्षा घेिले्या संन्यासी हशष्ट्याकंडून सर्ळ्या संन्यासव्रिािें 

पालन अर्दी काटेकोरपणे िोि आिे हन िोणार आिे, यावर मािाजी अत्यिं करारी देखरेख ठेवीि असि. 
हवशषेेकरून प्रत्येक संन्यस्ि हशष्ट्य बाह्य आहण आिंर त्यार्ािे व्रि पूणज कसोशीने पाळीि आिे याकडे त्यािंी 
करडी नजर असे. एका संन्यस्ि हशष्ट्याला त्यानंी एकदा ठामपणे बजावले की “हपिळेच्या एखाद्या क्षदु्र 
भाडं्ािा लोभ माणसाला सुटि नािी, मर् प्रत्यक्ष जर्ािा त्यार् करायिा, िी काय सोपी का र्ोष्ट आिे? 
संन्याशाने स्विःवर क्षणोक्षणी जार्रूक अवधान ठेवायला िव.े संन्याशािा मार्ज सदा हनसरडा, 
सर्ळीकडून बुळबुळीि. हनसरड्ा वाटेवर िालायिे िे िवड्ावर िालायिे, पावले फार जपून 
टाकायिी. लग्न करून संसारी िोण्यास िसा एका काळी िू मोकळाि िोिास. पण आिा एकदािी हिकडे 
पाठ हफरव्यावर प्रापहंिक र्ोष्टींिा एखादा िरल हविारिी िू करायिा नािीस. एकदा जे थंुकून टाकले िे 
परि मुखी लाविा येि नािी. कुत्र्याच्या र्ळ्यािला पट्टा िी जशी त्याच्या रक्षणकत्यांिी खूण िसेि 
काषायवस्त्र िे सनं्याशाच्या संरक्षणािे साधन िोय. कुत्र्याच्या र्ळ्याि पट्टा असला की त्याला उपद्रव 
करण्यािी कुणािी िािी नसिे कारण पट्टयाि जण ू त्यािा मालकि दडलेला असिो. त्यािप्रमाणे 
काषायवस्त्रधारी सनं्याशािा मालक स्वय ंपरमेश्वर. सनं्याशाला सर्ळे रस्िे मोकळे, कुठेिी त्याला मज्जाव 
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नािी. सवज प्रकारािंी आसक्िी, ईषामत्सरादी भावना याचं्या िो वर पोिलेला. म्िणूनि कस्यािी 
पहरस्स्थिीि त्याच्या मनािी स्स्थरिा ककहिन्मात्र ढळिा कामा नये.” 

 
प्रापहंिकािंी अनेकहवध बंधने स्पष्ट करीि दुसऱ्या एका संन्यस्ि हशष्ट्याला त्या म्िणा्या—

“प्रापंहिक जीवनाि असिे िे काय हन हकिी? िरी पण माणसािंी त्या जीवनावर आसक्िी केवढी! 
एकाच्याि पोटी हकिी जणािंा जन्म, आहण त्यािे सारे लक्ष हन सर्ळे बळ हकिी जणावंर हवभार्नू रे्लेले. 
अशा अवस्थेच्या माणसाला आध्यास्त्मक श्रेष्ठिा कशी काय प्राप्ि व्िायिी? खेकडे पाहिले आिेस ना? 
त्यािली मादी वळेोवळेी आप्या हबळािून बािेर डोकावनू बघि असिे, आहण दर वळेी िी पुन्िा हबळाि 
र्डप. हबळािून सुटका करून घेण्यासाठी हििी सारखी धडपड, पण कािी रे््या बीळ कािी हििे सुटि 
नािी. का? िर हबळाि हिच्या हपलािें लेंढार, त्याचं्यावरिी हििी माया. त्या मायेपढेु हििे सुटकेिे प्रयास 
लुळे पडिाि. प्रपंिाि रंु्िले्यािंी ठीक िीि अवस्था सिि िोि असिे.” 

 
हिसऱ्या एका सनं्यस्ि हशष्ट्याला मािाजींनी पैशाच्या बाबिीि खडखडीि बजावले—“पैशािा मोि 

असा दाडंर्ा की त्याच्या व्यविाराि एकदा का रु्रफटलास की मर् त्यािा लोभ सुटिा सुटणार नािी. िुला 
वाटेल मात्र की मनाि आणू त्या क्षणी आपला पसैा जार्च्या जार्ी टाकून आपण हनघून जाऊ. पण बाळा, 
या खुळ्या क्पनेला मनाि कधीि थारा देऊ नकोस बरे! कुठून िरी एखाद्या बारीकसारीक हिद्रािून 
द्रव्यलालसा िुझ्या डोक्याि हशरून हिथे घर करुन बसेल हन िळूिळू िुिा र्ळाि िेपीि जाईल. ठाकुर 
िर नेिमी म्िणि की ‘जर्ाच्या सर्ळ्या अनथापािाचं्या मुळाशी पैशािा िव्यास असिो.ʼ िे त्यािें विन 
कधीिी हवसरू नकोस. पैसा िा इिर हकिीक मोिानंा बोलावनू आणीि असिो, म्िणून वळेीि सावधान 
िो.” 

 
अंर्ी खरे पाहंडत्य असले्या हशष्ट्याबंद्दल मािाजींना मोठा आदर वाटि असे. ित्तीच्या दािावंर 

सुवणालंकार िढहवले आिेि, अशी त्यािंी त्या स्िुिी करीि. 
 
र्ृिस्थी व संन्यासी दोन्िी प्रकारच्या हशष्ट्यानंा नेिमी कामाि र्ढून रािण्यास त्या बजावीि. त्यािंा 

स्विःिा एक क्षणदेखील कधी कामाहशवाय वाया जाि नसे. एका हशष्ट्याने “कोणािी मदि न घेिा िुम्िी 
स्विःि सर्ळी कामे एकट्याने उरकण्यािा अट्टािास का बरे करावा?” असे हविारले असिा त्या 
म्िणा्या—“बाळा, कामाि र्ढून रािणे स्विःलाि मोठे हििािे!” मर् जास्ि र्भंीर िोऊन म्िणा्या—
“ह्या हजवाि जीव आिे िोवर अशीि मी कामाि रािो असा आशीवाद दे िू मला.” अन्य एका प्रसंर्ी त्या 
म्िणा्या—“माणसाने नेिमी स्विःला कामाि र्ढवनू ठेवाव.े िसे के्यानेि त्यािी कमजबंधनािून सुटका 
िोिे, आहण नंिर अनासक्ि अवस्था प्राप्ि िोऊ शकिे, एरव्िी नािी. कामाि र्ढून राहि्याने वारेमाप 
हविारानंा मनाि थारा हमळि नािी. उलट आळसाि बसून रािणाऱ्याच्या मनाि भलभलत्या हविारािंी र्दी 
उसळिे.” रामकृष्ट्ण हमशनच्या संन्याशानंी जे हवहवध कायज िालहवले आिे, त्याबद्दल त्यानंा हकिी कौिुक 
वाटे िे आपण पुढील प्रकरणाि पािूि. उद् बोधन िे मािाजींिे कलकत्त्यािील हनवासस्थान िर िोिेि; 
त्याहशवाय िेथे प्रकाशनकायािे मोठे उद्यमी कें द्र िोिे. हिथ्या सनं्याशानंा पुस्िके हवकणे, हिशबेहठशबे 
ठेवणे, पु्रफे िपासणे, आहण गं्रथ प्रकाशनािी सर्ळी अरें्-उपारें् पार पाडणे, अशी हवहवध कामे करावी 
लार्ि. याहवषयी हिथ्या संन्याशामंध्ये एकदा एक कडाक्यािा वाद उपस्स्थि िाला—सावजजहनक 
कायािा खरोखर कािी उपयोर् िोिो काय?—या हवषयावर. जमले्या हशष्ट्यमंडळींिला एकजण 
म्िणाला—“रामकृष्ट्ण अस्या उपमव्यापािंी उपेक्षाि करीि असि. ध्यानकििन, उपासना, प्राथजना इत्यादी 
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आध्यास्त्मक साधनेवरि त्यािंा हवशषे भर असे.” प्रश्न मािाजींसमोर ठेवण्याि आला िेव्िा त्या 
म्िणा्या—“अस्या क्पनाकंडे मुळीसुद्धा लक्ष देऊ नका. ठाकुरािंी र्ोष्टि वरे्ळी. त्याचं्यासाठी 
मथुरबाबूंनी दूधलोण्यािा रिीब लावनू हदलेला िोिा. िुम्िी मात्र काम न कराल िर सकाळच्या 
ििालासुद्धा मिार् व्िायिेि!” रामकृष्ट्ण संघािले पुष्ट्कळसे संन्यासी मध्यमवर्ीय कुटंुबाि जन्मलेले हन 
वाढलेले. त्यानंा ििाहसर्रेटीसारख्या साध्याि पण जरा खर्मिक िनैींिी िटक लार्लेली. त्यािंा िा खिज 
लोक स्वखुशीने िालवीि िे खरे, पण स्विःस संन्यासी म्िणहवणाराचं्या अशा थोड्ाशा, िरी पण वाह्याि 
र्रजा कोणत्या िरी रूपाने त्याचं्याकडून परिफेड िा्याहवना लोकानंी िरी का म्िणून भार्वाव्या? असा 
मािाजींिा सडेिोड सवाल! 

 
ईश्वरी अनुग्रि िोऊन अंहिम मुक्िी पावण्याच्या आधी देवपदी संपूणज, हनःशषे आत्मापजणािी अवस्था 

साधकाने र्ाठावयािी असिे, एरवी त्याला अंहिम मुक्िी नािी, असे मािाजी अर्दी हनक्षून बजावीि असि. 
मनापासून व हनष्ठनेे प्रयत्न करीि रे््याने हित्तािील सवज प्रकारिी महलनिा घालवनू टाकिा येिे व िसे 
िा्याने ईश्वरशरणिेिा मार्ज मोकळा िोिो यािे हवविेन पूवी िालेि आिे. ईशशरणिा, देवपदी हनःशषे 
आत्मापजण करिा आले की, पाठोपाठ प्रत्यक्ष व साक्षाि ईशदशजन िालेि म्िणनू समजाव.े हनःशषे आत्मापजण 
म्िणजे िरी काय?—िर जीवात्म्याने हवश्वात्मा जो परमेश्वर त्यास आपले सवजस्व संपूणज अथाने समपजण 
करणे, आपले हनराळे असे कािी एक बाकी न ठेविा सवज स्वत्व देवपदी वािून टाकणे. दै्विवादी लोक ईश्वर 
िा या सवज हवश्वसंभाराच्या सवजस्वी पलीकडिे हिरंिन सत्य असे मानिाि. म्िणजेि ईश्वरािे एक अर्दीि 
स्विंत्र असे सत्य व्यस्क्ित्व असून त्याि व्यस्क्ित्वरूप सत्यास कायावािामनेकरून शरण जाणे िेि 
मानवािे परम किजव्य, िरम पुरुषाथज असे दै्विी मानिाि. परंिु वदेािंामध्ये परम सत्य म्िणजेि वैहश्वक 
आत्मा, वैहश्वक हित्-शक्िी, वैहश्वक संवदेनशीलिा आदी सवज कािी जे वैहश्वक, हवश्वाि अंिभूजि आिे िे 
सत्य, आहण त्याहशवाय त्यािी वरच्या पािळीिे अनंि सत्य. अंहिम सत्य ऊफज  सत्ता (अस्—
असणे+िा=अस्स्ित्व) िे िेि िोय. केवळ अज्ञानाने मानवी जीव िा स्विःला या हवश्वात्म्यापासून हनराळा 
समजि असिो. आहण ह्या हनराळेपणाच्या भावनेच्या पोटी वासना, स्वाथजबदु्धी, काम-क्रोध-लोभ, सदेंि 
इत्यादी अनेक दोषािंा संभव िोि असिो व िेि सवज दोष मानवाचं्या अनंि यािनानंा जन्म देि असिाि. 
आत्म्याहवषयी संकुहिि क्पनेच्या पोटी या सर्ळ्या अनथांिी पैदास. आध्यास्त्मक साधन करावयािे असिे 
िे यासाठी की जीवात्मा व परमात्मा िे मूळ एकमेवाहद्विीय िोि, यािा साक्षात्कार आपणासं व्िावा. 
परमात्म्याच्या िरणी जीवात्म्यािे सवजस्वी समपजण िा्याहशवाय िो साक्षात्कार िोि नसिो. ‘मीʼ म्िणजे 
कोणीएक देिात्मधारी असे हिरंिन हनराळे व्यस्क्ित्व आिोि, िा जो जीवात्म्यािा केवळ भ्रमाभास, त्यािे 
संपूणज हनमूजलन करणे, यािेि नाव ईशशरणिा. अशी ईशशरणिा, म्िणजेि हनराळेपणाच्या भ्रमािा हनरास, 
ज्यािा िाला आिे त्या साधकािी “मी हनराळा कोणी एक किा आिे” िी भावनाि लोपलेली असिे, म्िणनू 
त्याच्यािील सवज दोष व दौबज् ये नािीशी िोऊन िो स्विः त्या भर्विंाच्या ज्ञान, ऐश्वयज, शक्िी, वीयज, िेज, 
आदी रु्णसंपदेिा एक प्रकारे वािीक बनून जािो—अथाि त्या ईश्वरी रु्णसपंदेिा इिर मानवानंा पहरिय 
करून देणारा परम [पािा ज्ञानेश्वरी, अध्याय १०: 

िेयािें एकलें  िें िनें म्िणा। िो हनद्धजनु या भाषा नेणा।ं 
काइ कामधेनू सवें उणाणा। िालिसे॥ २८५ ॥ 
हियेिें जेधवा ंजें जो मारे् । िें िे एकसरें प्रसवों लारे्। 
िेहव हवभव िेया आरं्ें । िोउहन आलें ॥ २८६॥ 
िेयािें ओळखावेयािी सजं्ञा। जे नमस्काहरजेहि आज्ञा 
ऐसे िे आिाहि प्राज्ञा। अविार आमिे॥ २८७ ॥--भा.॥] भार्वि ठरिो. संिाचं्या ठायी ज्या दैवी शक्िी वसि 

असले्या पुष्ट्कळदा आप्या प्रत्ययास येिाि त्या सवज त्यानंी ईशपदी सवजस्व अपजण के्याच्या फलस्वरूप 
िोि. 
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स्विः स साधक म्िणहवणारापंैकी बिुिेकािंी कुवि अ्पि असिे िे मािाजी ओळखून िोत्या. 
म्िणून अशानंा अिंकार-हनवृत्तीिे धडे देिाना त्या बिुधा दै्विवादािी भाषा वापरीि. त्या म्िणि—
“परमेश्वरावर हनष्ठा ठेवावी आहण त्यािे िरण िाि एक आपला आश्रय आिे िी भावना मनाि सदैव 
बाळर्ावी. अिंकाराच्या आिारी जाऊन माणूस समजि असिो की, जे जे कािी आपण करिो त्या सवांिा 
एकमेव, स्वयंभ ू किा आपणि आिोि. असे लोक स्विः िा भार ईश्वरावर टाकण्यास केवळ असमथज 
असिाि. त्यानंा िे कधी समजायिे नािी की सवजस्वी त्यावर भार टाकणारािे िो भर्वान सिि सरंक्षण 
करीि असिो. माणसािा मेंदू इवलासा खरा, पण स्विःिी फसवणूक मात्र करून घेण्याि मोठा पटाईि. 
वास्िहवक, माणसािी बुद्धी अहिशय िोकडी आिे. त्याला िव े असिे एक आहण मार्िो मात्र हिसरेि. 
“हवनायकं प्रकुवाणो रियामास वानरम्” (‘र्णपिी घडवायला रे्ला पण घडले मात्र माकड!ʼ) अशीि 
बिुिेक त्यािी अवस्था िोि असिे. म्िणून त्याने आप्या सवज इच्िाआकाकं्षा ईश्वरावर सोपवनू मोकळे 
व्िाव े िा उत्तम पक्ष. िसे के्यास आपले जे सवजिोपरी श्रेयस्कर िेि िो भर्वान करील असे माणसाने 
हबनधोक समजाव.े दोन वरदाने मात्र त्याने ईश्वरापाशी जरूर मार्ावी—एक भक्िी, दुसरी अनासक्िी. ह्या 
मार्ण्याि अशा की त्यापंासून मुळीि कधी िोटा व्िावयािा नािी.” 

 
पण यािी बाबिीि जो एक जुनाट कूटप्रश्न आिे, िोि एकदा एका भक्िाने मािाजींना हविारला-

“सर्ळ्यािंा किाकरहविा ईश्वर समजायिा, िर माणसािी जबाबदारी िी कुठे राहिली? माणूस जे कािी 
करिो त्यािी पे्ररणा परमेश्वरि देि असिो असे म्िणिाि िे खरे की खोटे?” त्यावर मािाजी म्िणा्या-
“िो, िे हनःसंशय खरे. पण प्रश्न असा की या सत्यािी जाणीव माणसू सदासवजदा ठेवनू असिो काय? 
त्याच्या डोक्याि िर िा भ्रम मूळ धरून बसलेला, की करिो िे सर्ळे मीि करिो. ईश्वरावर भार िो 
टाकिोि कुठे? पण जो त्याच्यावर सवजस्वी भार टाकून रािील िो िरलाि म्िणून समजाव.े” आणखी एका 
प्रसंर्ी त्या म्िणा्या—“सवज कािी ईश्वराच्या इच्िेनुरूप घडून येिे िे जसे खरे, िसे िेिी खरे की ईश्वराला 
जे घडवायिे असेल िे िो माणसाच्याि िािून घडवीि असिो. म्िणनू माणसाने आपले किजव्य सदासवजदा 
करीि राहिले पाहिजे. आहण िे करीि असिािी आप्या आध्यास्त्मक साधनेििी कधी कमिरिा करिा 
नये.” 

 
ईशशरणिा पूणजपणे साधली की पाठोपाठ ईश्वरी अनुग्रि ठेवलेलाि; आहण त्याबरोबरि 

साधकाच्या सवज आध्यास्त्मक आकाकं्षा पूणज िोऊन जािाि. िो ईश्वरी अनुग्रि म्िणजे एक रु्ह्याहिरु्ह्य र्ोष्ट 
आिे, बुद्धीच्या आकलनाबािेरिी आिे. मािाजी म्िणि—“ईश्वरी अनुग्रि कसा असिो सारं्त्ये ऐका–
एखाद्या मुलाच्या िािाि खडीसाखर असिे िी कुणी एकाने हकिीिी हवनवण्या के्या िरी त्याला हमळि 
नािी, िीि त्याच्या आवडीच्या माणसाला सिजासिजी हमळून जािे. अर्दी यािप्रमाणे एखाद्या साधकाने 
सवज आयुष्ट्यभर खडिर िप केले असूनिी त्यावर ईश्वरी अनुग्रि िोि नािी, िर दुसऱ्या एखाद्याला 
जवळजवळ हवनासायास ईश्वरािा साक्षात्कारदेखील िोऊन जािो. िी र्ोष्ट सवजस्वी ईश्वरेच्िेच्या अधीन 
आिे. ईश्वर कोणावर प्रसन्न िोऊन अनुग्रिास पात्र ठरवील िे त्या भर्विंालाि ठाऊक. मात्र जास्ि संभव 
असा की भक्िाने जन्मजन्मािंरी पुष्ट्कळ पुण्याई करून ठेवली िोिी म्िणूनि त्यावर भर्विंािा असा 
अकस्माि वाटणारा अनुग्रि िोऊन रे्ला. [मुक्िी प्राप्ि िोण्यास ईश्वरी अनुग्रि िर आवश्यक आिेि, पण यािा अथज असा नव्िे की 
ध्यान, प्राथजना, इत्यादी ईश्वरप्राप्िीच्या साधनेिे सायास करण्यािे कारण नािी–हििी उपेक्षा करावी. साधनेि ककहििदेखील आळस उपयोर्ािा 
नािी असे आप्या हशष्ट्यानंा मािाजी नेिमी बजावीि असि. दहक्षणेश्वरी प्रत्यक्ष परमिंसदेवाचं्या साहन्नध्याि असिानािी आहण भरपूर र्ृिकृत्ये मारे् 
असिानािी मािाजींिा रोजिा िहरनामािा एक लक्ष जप कधी िुकला नािी.] 
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या सर्ळ्यािंा अथज असा की मानवी बदु्धीच्या अर्र आकलनशक्िीच्या िौकटीि ‘ईश्वरी अनुग्रिʼ 
िी वस्िू बसण्यासारखी नव्िे. मािाजींिी नेिमी आप्या हशष्ट्यासं अशी हशकवण असे की, पुरेशी िपिया 
के्याने ईश्वरी अनुग्रि िोिोि िोिो-अशा अथािा एखादा कायदा आध्यास्त्मक जर्िाि नािी. असे 
म्िणिाि की पुवीच्या काळी िपस्वीजन खाली डोके वर पाय करून व हशवाय डोक्याखाली अग्नी पेटवनू 
िजारो वषपेयंि िपःसाधन करीि, पण त्या सवांना मुक्िी प्राप्ि िोईि असे नािी. अशािी हवलक्षण 
िपस्व्यामंध्या फक्ि कािीजणावंरि अनुग्रि िा्यािे हदसून येिे. ईश्वर म्िणजे कािी बाजारिी भाजी 
मासळी नव्िे की वाटेल त्याने येऊन ठरले मोल द्याव ेहन त्याला घरी जाव!े 

 
मािाजी आहण त्यािें भक्ि याचं्यामधील कािी प्रश्नोत्तरे पुढे हदली आिेि. त्यावंरून वरील हवषय 

आणखी स्पष्ट िोऊ शकेल. 
 
भक्ि-“आप्या मनामध्ये ईश्वरावर पे्रम कस काय हनमाण करायिे? पे्रम िी बािेरून आणनू उभी 

करण्यािी वस्िू नव्िे. पोटिा मुलर्ादेखील दुसऱ्यानंी वाढहवला िर प्रत्यक्ष आईिी ओळख हवसरून 
जािो.” 

 
मािाजी--“िे मात्र खरे. ईश्वरी अनुग्रि सिजी िोणारा नव्िे. त्यासाठी सिि प्राथजना करीि 

असाव.े” 
 
भक्ि—“अमकािमका अनुग्रिास पात्र, पण अमुकिमुक पात्र नािी असे कसे म्िणिा येईल? 

अनुग्रि िा सवांसि प्राप्ि व्िायला िवा.” 
 
मािाजी—“ज्याला नदीपार व्िायिे असेल त्याने िीरावर बसून प्राथजना करीि रािण्यािी हिकाटी 

धरावी. मर् योग्य वळेी त्याला नदीपार नेण्याि येिेि असे समज.” 
 
भक्ि—योग्य त्या वळेी योग्य िे िोणारि िे जर खरे िर मर् अनुग्रिािी र्रजि कुठे?” 
 
मािाजी—“असे पािा, मासे धरायिे असले िर र्ळ टाकून बसायला लार्िेि ना? िोपले्या 

कसिाच्या दाढेि िरणे कािी आपणिून उड्ा घेि नािीि.” 
 
आणखी एका प्रसंर्ी मािाजी म्िणा्या—“ह्या सापेक्ष जर्ाि प्रत्येक प्राणी आपाप्या 

पूवजकमानुसार सुखदुःख भोर्ीि असिो, आहण त्यािे विजनिी कमजबंधानुसार ठरि असिे. िरी पण 
ईश्वराच्या मनाि आले िर त्यािे जन्ममरणािे कािी फेरे िुकू शकिाि.” 

 
िरी पण साधकाने अनुग्रिावर सारी हभस्ि ठेवनू आप्या ध्यानभजनादी साधनेि जरािी आळस 

अर्र कंटाळा करू नये असे मािाजी नेिमी बजावीि. त्या म्िणि की “देवाशी देवघेव िोण्यास जर आपले 
स्विःिे सायास कािी अंशी िरी कारण िाले असिील िर त्या देवघेवीि कािी हवशषेि आनंद अनुभवास 
येिो. ईश्वरी अनुग्रि िा्यावर त्यािे दशजन िोईल याि नवल नािीि. िरीदेखील असा साक्षात्कार आहण 
पूणजपणे पहरपक्व अवस्थेस पोि्यानंिरिा साक्षात्कार याि फरक असिो. मोसमाि हपकले्या आहण 
मोसमाबािेर हपकले्या आंब्लयािी िव जशी हनराळी िसेि िे आिे. मोसमाबािेरच्या आंब्लयाला िेवढी र्ोडी 
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नसिे. कोणिेिी सायास न करिा एखाद्याला आकस्स्मकपणे कािी आध्यास्त्मक अनुभव येिाि खरे, पण 
िेि अनुभव प्रयत्नािंी आले िर त्यािंा आनंद कािी वरे्ळाि. जसे—स्विःच्या कमाईच्या धनोपभोर्ासमोर 
वहडलार्मजि सपंत्तीपासूनिा सुखोपभोर् हफकाि पडायिा.” 

 
“िुिा िाि जन्म शवेटिा” असे मािाजी हकत्येक हशष्ट्यानंा जे आश्वासन देि, िे अर्दी अक्षरशः 

घ्यावयािे नसे िे यापूवीि स्पष्ट केले आिे. मािाजींिा अनुग्रि िोऊनिी आपणाला परमिंसदेवािें दशजन 
कसे घडि नािी अशी िक्रार करणाऱ्या एका हशष्ट्याला त्या म्िणा्या—“असा हनराश िोऊ नकोस, प्राथजना 
हन उपासना िालू ठेव. प्रत्येक र्ोष्ट योग्य वळेीि घडून येि असिे. पूवीच्या ऋहषमुनींनादेखील 
ईश्वरदशजनासाठी िौऱ्यायशीिे हकिीक फेरे सिि िपियेि घालवाव ेलार्ले िोिे, आहण िुला मात्र िेि 
ईश्वरदशजन अर्दी िुटकीसरशी िव ेआिे! या जन्मी नािी हदसले परमिंसदेव िर पुढच्या जन्मी हदसिील 
की! आहण त्यािी जन्मी नािी हदसले िर पुढिा जन्म आिेि त्याचं्या दशजनासाठी! भर्विंािें दशजन सोपे 
वाटले काय िुला?” 

 
िा हशष्ट्य हनघून रे््यावर मािाजी म्िणा्या—“प्रपंि आहण प्रपंिखोरी यािं िा र्ळ्यापयंि बुडाला 

आिे, आहण िरी म्िणिो—‘मला ठाकुर हदसि का नािीि?ʼ अनेक बायका ठाकुराकंडे येऊन 
म्िणायच्या—‘मािे हित्त परमेश्वरावर का बरे एकाग्र िोि नािी?ʼ ककवा म्िणि--‘मला स्स्थरहित्त का बरे 
िोिा येि नािी?ʼ अशा सवज बायानंा ठाकुर म्िणि—‘िुम्िी सर्ळ्याजणी आिाि जन्मले्या 
िान्िु्यासारख्या आिाि! बाळंिघरािा वास येिोय अजून िुमच्या अंर्ानंा! िो वास हवरून जाऊ देि की 
आधी! ईश्वर-साक्षात्कारािी िुम्िालंा एवढी घाई कशापायी? यथाकाळ सर्ळे कािी िोणारि आिे असे 
समजा बघू.ʼ” 

 
दुसऱ्या एका भक्िाला त्या एकदा म्िणा्या—“लोक माझ्यापाशी येऊन म्िणिाि—‘देव दाखवा 

मला.ʼ ऋहषमुनींना युर्ावर युरे् िपिया करूनिी प्रत्यक्ष देवदशजन घडले नािी. आहण िे लोक कोणिेिी 
साधन, कसलेिी िप न करिा िटपट देवदशजन मार्िािेि. अशाचं्यासाठी मी कािी करू शकि नािी.” 

 
एक भक्ि—“असेिी कािी भक्ि असिाि की ज्यानंी खरोखरि स्विःला ईशिरणी अपजण केले 

आिे, पण िे इिर कोणत्यािी साधना करीि नािीि. त्यािंी िरी आध्यास्त्मक जार्ृिी िोणार ना?” 
 
मािाजी—“त्यानंी खरोखर देवाच्या पायाशंी आत्मापजण केले असेल आहण देव िाि एक आपला 

आश्रय अशी खरोखर त्यािंी भावना िाली असेल, िर िीि त्यािंी साधना समजावी.” 
 
देव िा आपलाि आिे अशी त्यािंी मनोमन भावना िाली असेल आहण त्यािे दशजन न घडिािी 

त्याशी त्यािें प्रत्यक्ष देवघेवीिे नािे जडले असेल िर िेि ईश्वरी अनुग्रिािे लक्षण समजाव ेअसेिी एकदा 
मािाजी म्िणा्या िोत्या. 

 
एविं काय, मािाजींिी हशकवण िी रामकृष्ट्णाचं्या अर्र किदुधमाच्या हशकवणीपेक्षा वरे्ळी नव्ििी. 

कोणािी भक्िाला कािी एक सारं्िाना, त्याने अर्ोदरि परमिंसदेवाचं्या उपदेशसंग्रिािे एकदा िरी 
पारायण केले आिे असे त्या धरून िालि. परंिु जरी मािाजींिी सारी हशकवण रामकृष्ट्णाचं्या भोविीि 
रंु्फलेली असे िरी त्या सवज उपदेशाला त्यानंी कधी िटवादीपणािा अर्र सापं्रदाहयक संकुहििपणािा 
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वासदेखील येऊ हदला नािी. आवश्यक िेथे हशष्ट्याला ईश्वरािे जे रूप हवशषे आवडि असेल िेि इष्टदैवि 
म्िणून हनवडण्यास त्या सारं्ि. यािाि अथज असा की हजथे हजथे ‘ठाकुरʼ (अथाि श्रीरामकृष्ट्ण) असा 
उल्लेख त्या करीि हिथे हिथे त्याचं्या मनािला भाव ओळखून ‘रामकृष्ट्णʼ च्या जार्ी ‘परमेश्वरʼ असे 
समजण्यास कोणिीि िरकि नािी. असे अस्यामुळे हिस्ि अर्र बुद्धाचं्या अनुयायानंीिी मािाजींच्या 
हशकवणींिे मनन-कििन के्यास त्यािंी अध्यात्मािी जाणीव जास्ि सखोल िोण्यास साह्या िोईल. 

 
हशष्ट्याशंी बोलिाना मािाजींिी भाषा स्पष्ट, हवक्परहिि असे. शब्लदािं जरािी मोघमपणा न रािील 

असेि त्यािें बोलणे असे. पढेु आले्या प्रश्नाच्या ऐन र्ाभ्यािा शोध त्यािंी वाणी घेि अस्यामुळे त्याचं्या 
शब्लदामंारे् भक्िािी खािरजमा करण्यािे, त्यािे सवज संदेि नष्ट करण्यािे सामर्थयज िोिे. यािी कािी 
उदािरणे खाली हदली आिेि— 

 
भक्ि—“मी ध्यान कसे लाव?ू” 
 
मािाजी—“ईश्वरािे कििन कर.” 
 
भक्ि—“आध्यास्त्मक साधनेिा उपक्रम मी कसा करावा?” 
 
मािाजी—“आपले मन िेि अंिी आपला रु्रू बनून जािे. साधना करणे यािा अथजि आपले मन 

ईश्वराच्या पादपममी [‘ईश्वराच्या पादपममी’ िे शब्लद ईश्वराहवषयी आत्यंहिक पूज्य भाव दशजहवण्यासाठी सर्ळीकडे योजण्याि येिाि.] 
स्स्थर करणे, ईश्वरािाि हविार करण्याि मन व्यग्र ठेवणे असा आिे.” 

 
भक्ि—“जीवनािे ध्येय कोणिे?” 
 
मािाजी—“ईश्वर-साक्षात्कार करून घेणे आहण त्या ईश्वरािि हनमग्न िोऊन रािणे.” 
 
अन्य एका प्रसंर्ी त्या म्िणा्या—“असे समजा की कािी लोक एकत्र बसून िारं्ले हन वाईट 

दोन्िी प्रकारिे बोलि आिेि, िर जमले्या सवांनाि िारं््या हन वाईट दोन्िींिे धनी व्िाव ेलार्णार.” 
 
भक्ि—“िे कसे काय?” 
 
मािाजी—“ऐक कसे िे. समज कोणी एकाने आपण केले्या िारं््या हन वाईट दोन्िी प्रकारच्या 

कृत्यािंा पाढा िुझ्यासमोर वािला आिे, िर त्या माणसािी आठवण िोिाि त्या बऱ्यावाईट र्ोष्टींिीिी 
िुला आठवण िोणार आहण त्याबरोबर बरे हन वाईट दोन्िी प्रकारिे संस्कार िुझ्या मनावर िोि रािणार, 
खरे ना?” 

 
हशष्ट्याचं्या मनाि अकुिोभयािी भावना दृढ करण्यािा, ‘मा भःैʼ विन आत्मसाि करहवण्यािा 

मािाजी सिि प्रयत्न करीि असि. 
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भक्ि—“आई, माझ्याने साधना िोिि नािी, आहण पुढे केव्िा िोईल असािी हवश्वास मला वाटि 
नािी.” 

 
मािाजी—“कािी काळजी करू नकोस. िुझ्याने िोईल िेवढेि कर, आहण स्वयं रामकृष्ट्ण 

आप्या पाठीशी आिेि यािी आठवण ठेव. हशवाय मीिी पण आिेि.” 
 
भक्ि—“आई मला ध्यान लावणे जमिि नािी बघा.” 
 
मािाजी—“कािी काळजी करू नकोस. फक्ि ठाकुराचं्या िसहबरीकडे पािाि जा म्िणजे िाले.” 

दुसऱ्यािी एकाला त्यानंी िसेि साहंर्िले—“ध्यान लावण्याबद्दल एवढी हफकीर करू नकोस. ठाकुरािें 
स्मरण करीि रे्लास िरी पुरे.” 

 
भक्ि—“कािी के्या माझ्या मनािून वाईट हविार नािीसे िोि नािीि.” 
 
मािाजी—“पूवजजन्मी िू जे काय केलेस त्यािा िो पहरणाम. बळप्रयोर्ाने त्यािा नायनाट िोणार 

नािी. िारं्ली संर्ि धर आहण स्विःिे विजन शुद्ध ठेव म्िणजे कालािंराने वाईट हविार मनािून सर्ळे 
दवडू शकशील.” 

 
भक्ि—“आप्याि मनाशी मी असा हकिी िर्डि रािणार? एक वासना घालवनू लावावी िो 

दुसरी हिथे ियारि!” 
 
मािाजी—“मीपणािी जाणीव जोवर आिे िोवर इच्िा उद्भवणारि. पण त्यापंासून िुिे नुकसान 

व्िायिे नािी. ठाकुर संरक्षण करिील िुिे. त्यानंा शरण जाऊन त्याचं्यावर ज्यांनी भार टाकला आिे त्यािें 
संरक्षण िे न करिील िर मोठ्या पापािेि धनी िोिील ना! त्याचं्यावर सर्ळा भार टाकून नेिमीिेि िुिे 
जीवन िालू ठेव. मर् ठाकुर िारोि की मारोि िुला. मात्र जे कािी िुझ्या मनाला िारं्ले वाटेल त्यािा 
ईश्वराने िुला हदले्या सर्ळ्या बळाहनशी पाठपुरावा करीि जा.” 

 
मािाजींच्या उपदेशवाणीि योग्य उदािरणे आहण दृष्टान्ि यािंी रेलिेल असे. देवाच्या प्रत्यक्ष 

दशजनाबद्दल त्या एकदा म्िणा्या--“िंद्र आकाशाि आिे खरा पण मेघानंी िाकून रे्ला आिे. वाऱ्याने मेघ 
दूर िोिील िेव्िाि िंद्रदशजन िोऊ शकेल. कोणिीिी र्ोष्ट एकदम ककवा अकस्माि िोि नसिे. 
ईशदशजनािेिी िेि. पूवजसंहिि नािीसे िोिे िेिी क्रमाक्रमाने.” माणसानंा आप्या हित्ताच्या दुबजलिेिा जो 
अनुभव येिो त्याबद्दल त्यािंा असा उपदेश असे की “िो िर हनसर्ािाि हनयम आिे. प्रहिपदेिा हन 
पौर्मणमेिा िंद्र पाहिला आिेस ना? आप्यािी मनाला असेि कधी शुद्ध िर कधी अशुद्ध वाटि असिे.” 

 
नेिमीच्या व्यविारािील भाषाि मािाजींच्या िोंडी असे. कलकत्त्यास त्या शिरी भाषा बोलि, िर 

जयरामबाटीस हिथ्या खेडवळ भाषेिा वापर करीि. पुष्ट्कळदा त्याचं्या बोलण्याि दोिोंिी सरहमसळ 
असे, िरी पण एकंदरीि त्याचं्या भाषेला खेडवळ वळण जास्ि िोिे. त्याचं्या संभाषणाि दृष्टान्ि वारंवार 
येि अस्यामुळे त्याि हवलक्षण हजविंपणा असे. स्वामी योर्ानंदािंा मतृ्यू िाला िेव्िा त्या म्िणा्या—
“घरािी एक वीट हनखळली.” एक हशष्ट्य जयरामबाटीस आजारी िाला असिा मािाजी त्यािी शुश्रूषा 



 अनुक्रमणिका 

करीि असि. सद् र्हदि िोऊन हशष्ट्य एकदा म्िणाला—“िेि वात्स्य मला सदासवजदा लाभेल ना?” 
त्यावर मािाजी म्िणिाि—“लाभेल बरे बाळा, माझ्या वात्स्याला भरिी–ओिोटी नािी िो!” 

 
पुस्िकी हवद्या मािाजींकडे फारशी नव्ििी पण त्याचं्या त्या बाळबोध बोलण्यािूनि त्याचं्या अंर्च्या 

सहृदयिेिा, सुसंस्कृििेिा, व सदहभरुिीिा उघड प्रत्यय येि असे. पहि्या मिायुद्धानंिर भरले्या 
शािंिा पहरषदेपुढे अमेहरकन अध्यक्ष वुड्रो हव्सन यानंी शािंिा प्रस्थापनेिी जी ििुदजशसूत्री (Fourteen 
Points) माडंली िोिी िी कोणी िरी मािाजींना वािून दाखहवली. सर्ळी ऐकून घेऊन मािाजी एवढेि 
म्िणा्या—“िे सर्ळे नुसिे वरपारं्ी शब्लद आिेि. िेि जर याचं्या अंिःकरणािून उमटिे िर हकिी िारं्ले 
िोिे!” किसा, क्रौयज, आहण संिार यािें डोंर्र रिणारे िे मिायुद्ध िालू असिा मािाजींना एका हशष्ट्याने 
हविारले—“शािंीिी केवळ मूिी असे देवमाणूस रामकृष्ट्ण या पृर्थवीिलावर नुकिेि येऊन रे्ले असिा िा 
मिाभयंकर संिार जर्ावर ओढवावा िे हकिी हवसदृश नव्िे काय?” त्यावर मािाजी म्िणा्या—“असे 
पिा, अविारी पुरुष प्रथम एक िाडू घेऊन युर्ायुर्ािंा सािलेला किरा हन धूळ हनपटून काढिाि, हन 
मर्ि जर्ावर शाहंिकंुभािून अमृिािा वषाव करिाि.” 

 
कोणिीिी नवी धार्ममक क्पना अर्र ित्त्व समोर माडंले असिा क्षणाधाि िे उमर्ून घेण्यािे एक 

हवलक्षण सामर्थयज मािाजींि अस्यािे भहर्नी हनवहेदिा यानंा आढळून आले. ईस्टरच्या सणाि येश ू
हिस्िाचं्या पनुरुत्थानावरिी कािी कवने हनवहेदिा व अन्य एका पािात्य भहर्नीने हिकडील संर्ीि 
पद्धिीने म्िणून दाखहवली; आहण भाषा हन िे पािात्य संर्ीि दोन्िी मािाजींना अपहरहिि असिािी त्या 
कवनािंा आशय त्यानंा अत्यंि हृदयरं्म वाट्यािे त्याचं्या िेिऱ्यावरून हदसून आले. पािात्य 
हववािपद्धिीिे हनवहेदिानंी केलेले वणजन त्यानंा असेि मोठे आकषजक वाटले. हवशषेिः त्या हववािािंर्जि—
“आजपासून पुढे व मरणानेि हवच्िेद िोईपयंि, सुखाच्या िसेि दुः खाच्यािी काळी, वैभवाि िसेि 
दैन्याि, स्वस्थ िसेि रुग्ण अवस्थेि आम्िी परस्पराशंी पे्रमाने वार्ू आहण एकमेकािें जिन करू.”—िी 
आणभाक ऐकिाि मािाजी आनंदाने उद् र्ार्या--“खरेि परम धार्ममक आहण सत्यपूणज आिेि िे शब्लद!” 
[वािकाचं्या सोयीकहरिा मूळ इंग्रजी आणभाक खाली हदली आिे—भा. “To have and to hold from this day forward, for better for worse, 
for richer for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part.”] 

 
मािाजींमध्ये मनािा हवशालपणा आहण र्भीर सिानुभिूी वसि असे यािे आणखी एक उदािरण 

द्यावसेे वाटिे. रामकृष्ट्ण सघंािा हिमालयाि मायाविी येथे जो ‘अदै्वि आश्रमʼ आिे िेथे कोणिािी 
औपिाहरक पूजाहवधी अर्र अन्य देवािजन करावयािे नसिे; स्वयं रामकृष्ट्णाचं्या िसहबरीिीदेखील पूजा 
करण्यास िेथे मनाई आिे, कारण नामरूपरहिि अदै्वि ब्रह्मािी उपासना करण्यासाठीि िा आश्रम 
स्थापलेला आिे. एकदा भक्िीकडे कल असले्या एका आश्रमवासीयाने परमिंसदेवाचं्या फोटोिी 
प्रस्थापना करून त्यासमोर आपली उपासना वर्ैरे करण्यास आरंभ केला. आश्रमाच्या सनं्यासी प्रमुखानंी 
या हनयमभरं्ास िरकि घेिली पण व्यथज. शवेटी प्रकरण हनणजयासाठी मािाजींकडे आले, त्या वळेी त्या 
पूजनासक्ि आश्रमीयािी बालंबाल खात्री िोिी की सबधं आयुष्ट्यभर एक रामकृष्ट्णावंरि ज्यानंी अपार श्रद्धा 
ठेवली त्या मािाजी आप्याला आपली पूजाअिा िालू ठेवण्यास परवानर्ी देणारि. पण मािाजींिे उत्तर 
आले िे िे की “रामकृष्ट्णामंध्ये दै्वव व अदै्वव दोन्िी मिे एकवटलेली अस्यामुळे आश्रमाला आपले हनबधं 
िालवायिा पूणज अहधकार आिे.” 

 
भहर्नी हनवहेदिा यानंी मािाजींबद्दल पुढील ठसठशीि वणजन हलिून ठेवले आिे--“कोणािी 

बाळबोध वळणाच्या स्त्रीला ज्ञान व माधुयज याचं्या कोणत्या उच्चिम पदवीस पोििा येिे िे मािाजींमध्ये 
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प्रत्यक्ष हदसून येि असे. पण मला मात्र त्याचं्या संिपदाइिकाि त्याचं्या धीरर्ंभीर सौजन्यािा, िसेि 
त्याचं्या संपूणजपणे पूवजग्रिरहिि खु्या मनािा मोठा अिंबा वाटि आला आिे. अर्दी अपहरहिि प्रश्न, आहण 
िोिी वाटेल िेवढ्या रंु्िारंु्िीिा का असेना, त्याचं्यापढेु ठेवला िरी एका फार उच्च, व्यापक, व उदार 
भहूमकेवरून, आहण त्याचं्या मनािी हवशाल मिात्मिा स्पष्ट करणारे उत्तर देण्याला त्याचं्याकडून क्षणािािी 
हवलंब िा्यािे मला आठवि नािी. त्यािें समग्र हजणे िी एक हनभिृपणे सिि िाललेली प्राथजना िोऊन 
बसली आिे. फक्ि ईश्वरािीि सावजभौम सत्ता मानणाऱ्या एकाि संस्कृिीशी काय िो त्यािंा पहरिय. परंिु 
पृर्थवीवरील कोणिीिी मानवी रंु्िारंु्ि त्याचं्या आकलनाबािेरिी नािी. अविीभोविी असले्यापंैकी 
कोणेकाच्या आिारभ्रष्टिेने त्याचं्या मनाि हकिीिी िीव्र वदेना िोि असोि, त्या बािेर मुळीि हदसून 
यायच्या नािीि; िर कािी एका हवलक्षण अिंर्मनर्ूढ र्ाभंीयाि त्या हनमग्न िोिील. त्याचं्या 
आवाक्याबािेरिा हदसणारा एखादा कूटप्रश्न मािाजींपुढे ठेवावा, की लरे्ि त्यािंी बदु्धी जणू अिंज्ञानाने 
त्या कुटाच्या र्ाभ्याला िाि घालू शके, आहण त्याबाबििा हवशुद्ध दृहष्टकोन कोणिा िे मािाजी पृच्िकाला 
समजावनू सारं्ू शकि.” [भहर्नी हनवेहदिानंी या हठकाणी मोठी उत्स्फूिज व कािीशी भावहववश अशी भाषा हलहिली आिे, हििे भाषािंर 
करणे मिाकठीण काम आिे. म्िणून वािकाचं्या सोयीसाठी मूळ उिाराि पढेु हदला आिे—(भा.) “In her one sees realized that wisdom and 
sweetness to which the simplest of women may attain. And yet to myself the stateliness of her courtesy and her great open mind 
are almost as wonderful as her sainthood. I have never seen her hesitate in giving utterance to large and generous Judgement, 
however new and complex might be the question put before her. Her life is one long stillness of prayer. Her whole experience is 
of the theocratic civilization. Yet she rises to the height of every situation. Is dhe tortured by the perversity of any about her? The 
only sign is a strange and quiet intensity that comes upon her. Does one carry to her one perplexity beyond her ken? With 
unerring intuition she goes straight to the heart of the matter and sets the questioner in the true attitude to the difficulty.”] 

 
मािाजींमध्ये हवनोदबदु्धी िोिी िे आपण पाहिलेि. त्या उद् बोधनाि असिाना एका नात्याि्या 

बाईने त्यानंा म्िटले—“आई, मला यापुढे जर्ावसेेि वाटि नािी. मी मािी सर्ळी मालमत्ता िुमच्यासाठी 
ठेवनू जाणार” त्यावर मािाजी मोठ्याने िसून म्िणा्या—“खरे का? मर् िे केव्िा घडणार िेिी मला 
सारं्ून ठेवीनास?” अथाि कािी वळेाने त्यानंी त्या बाईिी अस्या बाष्ट्कळ बोलण्याबद्दल नीट िजेरी 
घेिली. 

 
भहर्नी हनवहेदिा त्यानंा एकदा म्िणा्या—“आई, िुम्िीि आमच्या कालीमािा.” जवळि भहर्नी 

हक्रस्स्िन िोत्या, त्यानंीिी मान डोलावली. त्यावर मािाजी िसून म्िणा्या—“िे, बाळानंो! मला 
कालीमािा वर्ैरे नािी िोिा यायिे िो! जीभ एकसारखी बािेर कुणी काढून ठेवावी!” त्यावरिी भहर्नींिा 
जबाब—“नािी, िेवढा त्रास नका घेऊ िुम्िी. आम्िी िशाि िुम्िालंा आमच्या मािा समजू आहण 
श्रीरामकृष्ट्ण िे आमिे हशवशकंर.” [काहलकेिी मुिी बिुधा पहि हशवशकंर याचं्या उिाण्या देिावर उभी आिे व लाजून आपली जीभ 
िावीि आिे, अशी दाखहविाि. आप्या िािून सकंोि वाट्यासारखे कािी घडून आलेले समजले की लोक आपली जाभ िाविाि, या र्ोष्टीिा 
मूिीि सदंभज आिे. पिीच्या देिाला पाय लार्णे िे स्त्रीला अत्यंि सकंोिािे, िे ओघानेि आले. जीभ बािेर काढलेली काहलकेिी मूिी मोठी 
साकेंहिक आिे. परब्रह्याच्या सुप्ि शक्िीिी िी प्रिीकात्मक िोय. िी शक्िी हनरु्जण हनराकार परब्रह्यािून या दृश्य जर्ािी उत्पत्ती करीि आिे, असा 
एकंदर सकेंि. हवश्वाच्या सजजनाखािर परब्रह्याच्या हिरंिन शािंीिा आप्याकडून भरं् िाला, यामुळे हवश्वजननीला सकंोि वाटून हिने आपली 
जीभ िावली असे पािणाराने समजावयािे आिे.] 

 
एक हदवस अन्य एक हशष्ट्य म्िणाला—“आई, पूवी मी िुम्िालंा कालीमािा समजि असे, पण आिा 

मात्र प्रत्यक्षि मािी आई समजिो.” त्यावर मािाजी म्िणिाि—“म्िणजे सुट्येि म्िणायिी! आिा जीभ 
बािेर काढून ठेवायिी नािी र्रज राहिली!” 

 
मािाजींिे जेवण िाललेले असिा भक्िमंडळी प्रसादासाठी टपून बसलेली असे. सवांना भाि, 

दूध, फळे, व हमठाईिा प्रसाद हमळे. एकदा मािाजी मलेहरयाने आजारी असिाना डॉक्टरानंी फक्ि 
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साबुदाण्यािी लापशी िेवढी खायिी म्िणून साहंर्िले. लापशीिे भाडें वापस नेण्यासाठी आले्या भक्िाला 
मािाजी िसि िसि म्िणा्या—“अरे काय िाले रे? प्रसादािी र्दी आज कुठे र्डप िाली?” 

 
कुणी कधी जर कािी मूखजपणािे बोलून रे्ला आहण भोविालच्यानंी त्यािी िुरेवडी केली िर 

मािाजी त्यािली र्ंमि िेवढी अनुभवीि, पण त्या व्यक्िीला सिानुभिूी दाखहवण्यासिी िकुि नसि. 
एकदा एक दूरच्या नात्यािी बिीण त्यानंा भेटायला आली असिा हिच्या आजारी आईसाठी एक अननस 
मािाजींनी हिच्या िािी ठेवले. हििक्याि भक्िजनानंी पाठवलेली बरीि फळफळावळ आि येऊन पोिली. 
हिच्याकडे पािाि िी बाई सुस्कारा टाकून म्िणिे—“काय नहशबािी करंटी मी! रामकृष्ट्णासंाठी नवरीिा 
शोध िालला िोिा िेव्िा मािेदेखील नाव सुिवले िोिे. पण त्यावळेी रामकृष्ट्णानंा वडे लार््यािी वदंिा 
िोिी म्िणनू माझ्या वहडलानंी िी क्पनाि मोडून काढली. मािे त्याचं्याशी लग्न िाले असिे िर ह्या 
सर्ळ्या भेटी माझ्याि घराि येत्या!” िे मूखजपणािे बोलणे ऐकून भोविालिी मंडळी िसू लार्ली, 
त्याचं्याबरोबर मािाजीिी िस्या व नंिर त्या बाईला म्िणा्या—“िुला यािले लारे्ल िेवढे घेऊन जा 
कशी!” असे म्िणून पुष्ट्कळशी फळफळावळ त्यानंी हिच्या पदराि बाधंली. 

 
ईश्वरभक्िीकडे नेि नसेल त्या पुस्िकी ज्ञानािी मािाजी फारशी कदर करीि नसि, म्िणि—

“नुस्िी पुस्िके वाि्याने श्रद्धा थोडीि वाढिे? उलट अहिवािनाने डोक्याि र्ोंधळ मात्र माजिो.” शुष्ट्क 
युक्िीवाद अर्र हनरथजक ििेि त्या पडि नसि. परंिु सत्य व हमर्थया, एकीकडे ईश्वर व दुसरीकडे जर् व 
संसार यािील िारिम्य माणसानंी अवश्य राखाव ेअसे त्या बजावीि. त्याचं्या सवज हशकवणींिा उर्म त्याचं्या 
अंिरंर्ाि व स्वानुभवाि िोिा. कोणी त्यानंा एकदा ईश्वराच्या अस्स्ित्वािा पुरावा काय असे हविारले 
असिा त्या म्िणा्या—“प्रत्यक्षि ज्यािे अस्स्ित्व स्पष्ट हदसि आिे त्याबद्दल वाद का घालायिा?” एका 
भक्िाला त्यानंी साहंर्िले की “शुष्ट्क वादहववाद, ित्त्वज्ञानािी िी हखिडी फेकून दे पािू. िकज  करून अर्र 
नुसिी बदु्धी िालवनू कधी कोणाला ईश्वरप्राप्िी िाली आिे काय?” 
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रामकृषण सघं 
 

सि १८९८च्या हडसेंबर ९ िारखेस बेलूड मठािी हवहधपूवकज  प्रहिष्ठापना िाली आहण परमिंस 
श्रीरामकृष्ट्णाचं्या पहवत्र अस्थींिा कलश स्वामी हववकेानंदानंी डोक्यावर वािून आणनू मठाि त्यासाठी खास 
ियार केले्या वदेीवर िो समारंभपूवजक बसहवला. आपला प्रयोत्तम हशष्ट्य नरेंद्र हजथे आप्याला ठेवील 
हिथे रािू आपण, असे रामकृष्ट्णानंीि आप्या हनयाणाच्या थोडे हदवस अर्ोदर स्वामीजींना सारं्ून ठेवले 
िोिे. मठाच्या इमारिी पुऱ्या िोऊन २ जानेवारी १८९९ रोजी संन्यासीवृदं िेथे कायमिा रािू लार्ला. 
जवळपास मािाजीिी एका भाड्ाच्या घराि रािाि अस्यामुळे या सुमारास त्या पुष्ट्कळदा मठाि येऊन 
रे््या िोत्या. अशाि एकदा त्या आ्या असिा स्वामीजी त्यानंा म्िणाले—“आई िे िुमिेि घर समजून 
िुम्िी येथे हविराव.े” या स्थानाबद्दल मािाजी एकदा म्िणा्या िोत्या की “मठासाठी िी जार्ा घेण्याच्यािी 
अर्ोदरपासून इथे ठाकुरािें जणू वास्िव्यि आिे असे मला वाटि रािी.” इिके सारं्ून त्यानंी पढुील 
आनंदोद् र्ार काढले “शवेटी माझ्या बाळानंा डोके टेकायला जार्ा िाली एकदािी! म्िणजे ठाकुरािंाि 
त्याचं्यावर अनुग्रि िाला म्िणायिा!” 

 
सन १८९० मध्ये मािाजींनी बुद्धािें हनवाणस्थान जे बुद्धर्या त्याला भेट हदली असिा हिथे त्यानंा 

बौद्ध हभक्षूंिा एक मठ आढळला व त्याि हकत्येक हभक्षूंच्या अन्नवस्त्रादी हकमान शारीहरक र्रजा भार्हव्या 
जाि असले्या त्यानंी पाहि्या. लरे्ि त्यानंा आठवले की, या क्षणी रामकृष्ट्णािें हकत्येक हशष्ट्य 
बडोनर्रािील मठाि अत्यिं दैन्यवाणे जीवन कंठीि आिेि आहण आणखी हकत्येक हशष्ट्य देशाि कुठच्या 
कुठे हभक्षादेंिी करीि िपस्येि मग्न आिेि. या हविारानंी त्यािें मन आंिहरक व्यथेने भरून रे्ले िोिे—िा 
सवज वृत्तान्ि पूवी येऊन रे्ला आिे. रामकृष्ट्ण हशष्ट्यािंी िी अवस्था आहण बदु्धर्येच्या मठािील बौद्ध हभक्षूंिे 
त्या मानाने हबनकष्टािे जीवन यािील हवरोधाभासाने त्यािें मन त्या वळेी अत्यिं हवषण्ण िाले िोिे; आहण 
आप्या आध्यास्त्मक अपत्याचं्या शारीहरक सुखसोयींसाठी त्यानंी परमिंसदेवािंी मोठ्या कळवळ्याने 
आळवणी केली िोिी. हशवाय, रामकृष्ट्णािें कायज पुढे िालहवणारी एखादी संघटना िवी आिे असे िेव्िाि 
त्याचं्या मनाने घेिले िोिे. पढेु केव्िा िरी मािाजी म्िणा्या— 

 
“हकिी रड्ये मी, हकिी आळवणी केली मी ठाकुरािंी त्या वळेी! आिा िे सर्ळे मठ उभे िालेले 

हदसिािेि िे त्याचं्याि कृपेिी फळे. ठाकुराचं्या हनयाणानंिर लरे्ि या बाळानंी ससंारत्यार् करून एक 
िंर्ामी ठाव हमळवला खरा, पण लवकरि एकेकजण स्विंत्रपणे भटकंिीस हनघाला. यािे मला फार वाईट 
वाटले, हन ठाकुरािंी मी प्राथजना केली की ‘ठाकुर, िुम्िी या परृ्थवीिलावर अविरलाि, कािी साथी र्ोळा 
करून थोडे हदवस लीला केलीि, आहण मोठ्या आनंदाि देि ठेवलाि. िाि वाटिे एवढ्या सर्ळ्यािा 
शवेट? िसेि व्िायिे िोिे िर मानवी देि धारण करण्यािी आहण शरीराच्या त्या िस्या मिा यािना 
सोसण्यािी काय र्रज पडली िोिी? वाराणशीस हन वृदंावनाि हभक्षान्नावर जर्णारे व िाडाचं्या आश्रयाला 
रािणारे हकिी साधू पाहिलेि मी! अस्या साधंूिी कािी एक वाण नव्ििी. िुमच्या नावाने सवजसंर्पहरत्यार् 
केले्या ह्या माझ्या बाळानंी दारोदार हभक्षा मार्ि हफराव े िे मला अर्दी पािवि नािी. मािी मनापासून 
प्राथजना िुमच्या पायी की िुमच्या नावाने सनं्यास घेिला त्यानंा अन्नवस्त्रािी ददाि कशी िी पडणार नािी 
असे करा. िुमिी आठवण व िुमिी हशकवण याचं्या भोविी िे एकत्र राििील असे करा. मर् त्याचं्यािी 
भोविी संसारिापाने िापलेली माणसे र्ोळा िोिील आहण त्याचं्या िोंडून िुमिी हशकवण ऐकून शािंी 
पाविील. िाि िर िुमच्या अविरणािा उदे्दश, नािी काय?’ मािी बाळे हदशािीन िोऊन नुसिीि 
भटकंिीस लार्लेली पािून मी अर्दी बिेैन िोऊन रे््ये. त्यानंिर नरेंद्राने िे सर्ळे िळूिळू उभे केले.” 
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बेलूड मठवासीयािंा पहिला दुर्ापूजा उत्सव १९०१ साली साजरा िाला. िेव्िा मािाजी हिथे 
िोत्या. नीलाबंरबाबूंच्या घराशजेारीि त्यािें वास्िव्य िोिे. दुर्ादेवीिी नवरात्रािील पूजा िा बंर्ालमध्ये 
राष्ट्रीय सण र्णला जािो. िो लार्ोपाठ िीन हदवस िालिो व िौर्थया हदवशी प्रहिष्ठाहपि देवीमूिीिे 
हवसजजन िोिे. सर्ळीकडे मोठा आनंदीआनंद असिो. धमजसंर्ीि, नृत्ये, लहळिे व इिर नाटके, दारूकाम, 
इत्यादींिी ििुकडे रेलिेल उडिे. प्रत्येक हठकाणी उत्सवाला जमिील िेवढ्या सवांना पंिपक्वान्नाचं्या 
मेजवान्या िडिाि. पुढेिी मािाजींनी हकत्येकदा येथील धार्ममक उत्सवाि भार् घेिला िोिा. भक्िर्ण 
देवीमुिीपुढे जशी फुले वािि िसेि मािाजींच्या पायीिी वािाि. सन १९१२ मधील दुर्ोत्सवासाठी कािी 
स्त्री–भक्िासंहिि मािाजी बेलूड मठाच्या द्वाराशी येिाि स्वामी पे्रमानंदाचं्या नेिृत्वाखाली मठस्थ 
संन्याशानंी त्याचं्या र्ाडीिे घोडे सोडून स्विः र्ाडी ओढण्यास आरंभ केला. उिरिाना र्ोलाप–मानंी 
त्यानंा िाि हदला आहण मािाजींनी िसि िसि म्िटले—“पािा ना सर्ळे कसे नीटनेटके हन लखलखीि 
ठेवले आिे! आहण आपणदेखील दुर्ामािेसारख्याि नटूनथटून आलो आिोि.” या प्रसंर्ी मािाजींनी 
हकत्येकानंा दीक्षा हदली. 

 
याि उत्सवाच्या शवेटच्या हदवशी र्ोलाप-मा स्वामी सारदानंदानंा म्िणा्या—“िुम्िी मािाजींिी 

जी काळजी घेिा िीबद्दल त्या फारि संिुष्ट िोऊन त्यानंी िुम्िालंा भर्या अंिःकरणाने आशीवाद 
साहंर्िला आिे.” िे ऐकिाि स्वामी सारदानंदानंा अत्यानंद िोऊन त्या भराि त्यानंी स्वामी पे्रमानंदानंा 
हमठी मारीि म्िटले—“ऐकलेस ना भाई!” सन १९१६ मधील दुर्ापूजेच्या हद्विीय हदवशी मािाजी मठाच्या 
पहरसराि फेरफटका करीि असिा कािी सनं्यासी व ब्रह्मािारी र्हरबांच्या जेवणासाठी भाज्या हिरीि 
बसलेले त्यानंा हदसले व त्या िसून म्िणा्या—“बघा या बाळानंा भाज्या कशा िान हिरिा येिाि!” यावर 
त्यािंील एक स्वामी उत्तरले—“िप करूनि नव्िे िर भाज्या हिरूनिी हवश्वजननीला संिुष्ट करायिे आिे 
आम्िालंा!” संध्याकाळिी आरिी उरक्यावर स्वामी सारदानंदानंी एका ब्रह्मिाऱ्याजवळ सोन्यािे एक 
नाणे देऊन िे मािाजींच्या पायी अपजण करण्यास त्याला साहंर्िले. पण ब्रह्मिाऱ्याला शकंा आली की, नाणे 
दुर्ामािेच्या पुढे िर ठेवायला हदले नसेल ना? म्िणून खात्री करून घेण्यासाठी त्याने हविारले असिा 
स्वामी सारदानंद उमर्ारले—“शजेारच्या उद्यानवाहटकेि िुला मािाजी आढळिील. दुर्ामािेच्या 
प्रहिमेिी आपण सवांनी जी पूजा केली िी वास्िहवक त्यानंाि पावली आिे.” मािाजींच्या या वळेच्या भेटीिे 
वणजन करणारी पुढील वाक्ये स्वामी हशवानंदानंी आप्या एका भक्िाला हलहिलेली आढळिाि— 

 
“मािाजी िजर अस्यामुळे या वळेच्या उत्सवाला एक हवलक्षण बिर िढला िोिा. उत्सवाच्या 

हिन्िी हदवस पावसािी धार लार्ली िोिी, िरी सबंध उत्सव अर्दी सुरळीिपणे पार पाडला यािे कारण 
मािाजींिी उपस्स्थिी याि शकंाि नको. भक्िर्ण जेवायला बसि त्याि वळेी नेमका पाऊस थाबंे. यािे 
आम्िालंा फारि आियज वाटि राहिले. पण मार्ािून योर्ीन-माकंडून कळले की जेवणािी वळे िाली की 
मािाजी प्राथजना करीि : ‘िे मािे दुर्े, अस्या पावसाि िी सर्ळी भक्िमंडळी जेविील िरी कशी? 
वाढलेली पानेि वािून जािील की! मािे, यािा उपाय िूि कर.ʼ खरोखरि हिन्िी हदवस मािाजींच्या या 
प्राथजनेस साद हमळि रे्ली.” बेलूड मठािील दुर्ोत्सवाला मािाजी िजर अस्या की भक्िाचं्या आनंदाला 
पारावर नसे. त्यािंी प्रसन्न मुद्रा पािून भक्िािंी खात्री िोऊन जाई की, स्वयं देवी भर्विीने आपली पूजा 
मान्य करून घेिली आिे. एका दुर्ोत्सवाि स्वामी ब्राह्मानंदानंी त्यािंी १०८ कमळानंी पूजा केली. 

 
बेलूड या खेड्ाहवषयी मािाजींना कािी हवशषे ओढ व आपलुकी वाटि असे. मठस्थापनेच्यािी 

अर्ोदर त्या पहरसराि भाड्ािे घर घेऊन त्या राहि्या िर िोत्याि, हशवाय कािी िपः साधनिी त्यानंी 
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येथे केले िोिे. त्या काळिी आठवण िोऊन त्या एकदा म्िणा्या—“फार सुखाि असे मी त्या वळेी! िसे िे 
स्थानि मोठे हनवािं आिे. त्यामुळे इथे मी बिुिेक ध्यानावस्थेिि असे. नरेंद्राला इथे मठ स्थापण्यािी इच्िा 
िाली त्यािे कारण िेि.” दुर्ोत्सवाखेरीजिी मािाजी बेलूड मठास भेट देऊन जाि. एकदा त्या 
म्िणा्यादेखील की “बेलूड मठाि रािणे िीि एक िपस्या िोऊन जािे.” 

 
मािाजींिा रामकृष्ट्ण संघाशी जो बधं िोिा त्यािे वणजन करण्यािे या प्रकरणाि योहजले आिे. पण 

त्याआधी कोआलपाड्ािील आश्रमाशी [आजिी त्या हठकाणी एक आश्रम आिे व मािाजींच्या एका र्ृिस्थाश्रमी भक्िािी त्यावर 

देखरेख आिे.] त्याचं्या बंधािे वणजन िोऊ देि. जयरामबाटीिून कलकत्त्यास जािा-येिाना मािाजी कािी 
हदवस िरी येथे थाबंि िे मारे् आलेि आिे. िळूिळू त्याचं्या सुखसोयींसाठी रािण्यािी कायम व्यवस्था िेथे 
करण्याि आली. राधूच्या मुलािा जन्म िेथेि िाला. हकत्येक साधू व भक्िर्ण येथे त्याचं्या दशजनास येि 
आहण त्याचं्या सत्संर्िीिा लाभ करून घेि. येथे िोणाऱ्या सवज उत्सवािं आहण इिर प्रसंर्ीदेखील 
कोआलपाड्ाच्या आश्रमािील लोक खूप अंर्मेिनि करीि, जयरामबाटीस भाजीपाला आणनू पोिवीि 
आहण मािाजींिी इिरिी कामे पार पाडीि. अथाि जयरामबाटीस असिानािी मािाजी या मंडळीवर हवशषे 
हभस्ि ठेवनू असि. दोन्िी हठकाणी त्यािंा जीवनक्रम एकाि प्रकारिा–दोन्िी हठकाणी खेडवळािंी संर्ि व 
हनसर्ािे साहन्नध्य त्यानंा लाभि असे; आहण कलकत्त्यािे बाधंीव व संकुहिि जीवन िुकि असे. 
कोआलपाड्ास एकदा मािाजींना जवळि कुठे जायिे असिाना एका फाजील उत्सािी भक्िाने 
त्याचं्यासाठी पालखी आणून िजर केली. त्यावर मािाजींनी त्यािी िजेरी घेिली—“िे र्ाव आिे, शिर 
नव्िे; आहण िा आश्रम म्िणजे मी मािे घरि समजत्ये. इथली भक्िमंडळी माझ्या नात्यािलीि वाटिाि 
मला. इथे मी अर्दी स्वच्िंदीपणाने रािणार. कलकत्त्यािून इथे येऊन पोि्ये की जीव कपजऱ्यािून 
मोकळा िा्यासारखा िोिो. कलकत्त्यास िुम्िी लोक मला कोंड्यार्ि ठेविा आहण िलणेहफरणे सर्ळे 
कािी मला अर्दी जोखून मापून कराव ेलार्िे. पावलार्हणक हनबंध इथे मी मुळीि िालू द्यायिी नािी. 
वाट्यास हलिी िसे शरदला. इथे मािी कामे घड्ाळाच्या ठोक्याप्रमाणे िालायिी नािीि िे लक्षाि 
ठेव.” स्थाहनक हशष्ट्यानंी इगं्रजी हशकून घेण्यास त्यानंी प्रोत्सािन हदले व त्यािे कारणिी त्यानंा सारं्नू 
टाकले. िे असे की, कालािंराने ह्या हठकाणीिी देशदेशािंरािून भक्िमंडळी यायला लार्णार! इथेिी 
मािाजी आश्रमवासीयाचं्या स्वास्र्थयािी जािीने काळजी घेि आहण त्यानंा नेिमी सकस अन्न हमळि रािील 
अशी व्यवस्था करण्यास आश्रमप्रमुखास बजावीि. 

 
एके काळी कोआलपाड्ािील भक्िमंडळी देशािील स्वदेशपे्रमाच्या ऊमीने िपाटली रे्ली, त्यािंा 

वळे हन िाकद एखाद्या हवधायक कायाऐवजी इंग्रजािंी हनष्ट्फळ टीका करण्याि अर्र हरकाम्या घोषणा 
आरडण्याि खिज िोऊ लार्ला, िेव्िा िोि वळे हन उत्साि सूि कािून कापड बनहवण्याकडे लावण्यािा 
मािाजींनी त्यानंा उपदेश केला. आश्रमप्रमुख त्यानंा एकदा म्िणाले—“स्वामी हववकेानंद िरुणानंा 
राष्ट्रकायज करण्यास, देशकायासाठी स्विःला हनःस्वाथज बुद्धीने वािून घेण्यास उदु्यक्ि करीि असि. आज 
िे ियाि असिे िर स्फूिीिे मिासार्र ठरिे.” स्वामी हववकेानंदािें नाव कानी पडिाि मािाजी अत्यिं 
सद् र्हदि िोऊन म्िणा्या—“अरे नरेंद्र आज ियाि असिा िर िे सरकार त्याला मोकळा सोडिे असे 
वाटिे का िुला? त्याला केव्िाि िुरंुर्ाि डाबंनू टाकिे. आहण माझ्याने िे सिन िोिे ना! त्यािा संिार 
म्िणजे नार्व्या िलवारीिे िाडंव असे.” या सवज िरुण भक्िाच्या हविारानंा मािाजींनी आध्यास्त्मक वळण 
लावले. त्या म्िणि—“नुसत्या देशाहभमानाने काय िोणार? आपणा सवांिे ध्येय केवळ एक ठाकुर. त्यानंा 
घट्ट धरून रािाल िर कािी के्या िुमिा मार्ज िुकायिा नािी.” 
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मािाजींच्या ध्यान व उपासनेच्या हनत्यक्रमाि कोआलपाड्ासिी खंड ककवा बदल नसे. इथे त्यानंा 
हभन्नहभन्न प्रकारिे दृष्टाविेी बरेि िाले. एक हदवस नुसिा ठाकुर िा शब्लद उच्चारिाि त्यािंी समाधी 
लार्ली, िी भक्िर्णानंी िोंडावर व डोळ्यावंर पाणी कशपड्यावर उिरली. लरे्ि नहलनीने हविारले—
“आिे, काय िाले एकदम िुला?” पण मािाजींनी प्रकरण उडवनू लावले, म्िणा्या—“कािी नािी, िुिी 
सुई ओविाना थोडी िक्कर आली एवढेि.” हकत्येक वषानंिर या घटनेबद्दल एकदा त्या म्िणा्या—“मी 
त्या वळेी बरीि अशक्ि िा्ये िोत्ये, हन दुपारी ओटीवर बस्ये िोत्ये. नहलनी हन इिर मुली जवळपास 
हशवण-हटपण करीि िोत्या. आभाळाि सूयज नुसिा िळपि िोिा आहण हवलक्षण उकडि िोिे. अकस्माि 
कदडी दरवाजािून स्विः ठाकुर येिाना हदसले मला. येऊन त्यानंी आि्या उघड्ा जहमनीवर अंर् 
टाकले, िे पाििाि जहमनीवर पदर पसरायला रे््ये मी, िेवढ्याि मला भोवळ आली. त्यािा मुलींनी 
नसिा बाऊ केला. मला कािीिी िाले नािी िे मी त्यानंा िेव्िाि सारं्नू टाकले.” 

 
 ‘उद्बोधनʼ नावािे बंर्ाली माहसक रामकृष्ट्ण संघाकरवी िालहवले जाि असे; आहण जेथून िे हनघे 

त्या इमारिीलािी ‘उद्बोधनʼ िेि नाव हदले िोिे. पढेु ‘मायेर बाटीʼ (‘आईिे घरʼ) असे या हनवास्थानािे 
नाव िाले िे यथायोग्यि. सन १९०९ पासून १९२० पयंििी िब्लबल अकरा वषज मािाजींनी येथे काढली व 
येथेि त्यानंी देि ठेवला. जयरामबाटी वर्ळ्यास येथेि त्यािें सवांि जास्ि काळ वास्िव्य िाले. 
जयरामबाटी अर्र कोआलपाडा िी हठकाणे ज्यानंा जाण्यायेण्यास र्ैरसोयीिी वाटि असि िे भक्ि 
मािाजींच्या दशजनास उद्बोधनाि येि. हकत्येकािंा दीक्षाहवधी येथेि िाला िोिा. 

 
िी इमारि स्वामी सारदानंदानंी मोठे कजज काढून १९०८ मध्ये बाधूंन घेिली आहण पढेु शजेारीि 

असलेले घर हवकि घेऊन खो्यािंी संख्या वाढहवण्याि आली. इमारिीिी िी नवीन माडंणी िा्यावर 
कायम आश्रमवासीयािंी येथे नीट सोय िाली. हशवाय मािाजी व त्यािंी नािलर् मंडळी कलकत्त्यास 
आली असिा येथेि रािाि. िळमज्यावर उद्बोधन माहसकािे सवज काम िाले. मािाजी व त्यािंी मंडळी 
वरच्या मज्यावर असि. इमारिीि हशरिाि डावीकडे एक लिानसर खोली असे, हिलाि प्रथम स्वामी 
सारदानंदानंी आपले ऑहफस, खाजर्ी कामािी बैठक आहण िोपण्यािी जार्ा केली िोिी. नंिर 
इमारिीिी पुनरजिना िा्यावर िे िोपायला िेवढे दुसऱ्या मज्यावर देवघराच्या पूवेस असले्या एका 
खोलीि येि. एवि,ं स्वामी सारदानंदानंी स्विःला या इमारिीि येणाऱ्या प्रत्येकािी टेिळणी करणारा 
मािाजींिा दक्ष द्वारपाल बनहवले िोिे. 

 
ह्या इमारिीि मािाजींनी २३ मे १९०९ रोजी प्रथम पाऊल ठेवले आहण िे स्थान व त्यािा पहरसर 

पािून त्या मोठ्या प्रसन्न िा्या. त्या काळाि या इमारिीसमोरच्या खु्या जारे्ि र्ाई व शळे्या िरि व 
इिस्ििः मनसोक्ि वावरि असि. जवळून वािणारा र्ंरे्िा प्रवाि र्च्चीवरून हदसि असे, िसेि इथून 
दहक्षणेश्वरच्या महंदराभोविालच्या पाईन वृक्षािें शेंडे नजरेस पडि. 

 
दुसऱ्या मज्यावर स्विंत्र देवघर िोिे, त्याि श्रीरामकृष्ट्णाचं्या िसहबरीिी प्रहिष्ठापना केली िोिी. 

या वदेीवर शोभेल अशी रेशमी मेघडंबरी भहर्नी हनवहेदिा यानंी आप्या िािानंी बनहवली िोिी. प्रथम 
शजेारच्या खोलीि राधू व मािाजी याचं्यासाठी दोन खाटा घाि्या िोत्या, परंिु मािाजींना परमिंस-
देवापंासून दूर रािणे न पटून या देवघरािि राधूसि त्या िोपि असि. अर्दी आरंभापासून र्ोलाप-मािें 
उद्बोधन िे कायमिे हनवास्थान िाले िोिे, आहण योर्ीन-मा हदवसािून दोनदा येऊन कोठाराच्या 
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व्यवस्थेि व भाजीपा्याच्या ियारीि मदि करीि. इिर हकत्येक स्त्री-भक्ििी मािाजींच्या सेवाशुश्रूषेि 
मदि करीि व प्रसंर्ी रात्री वस्िीलािी असि. 

 
उद्बोधनाि मािाजींिी हदनिया प्रायः जयरामबाटीि्यासारखीि असे. इथेिी त्या पिाटे िीनला 

उठि; या वळेी कोणी िरी पावा वाजवीि अस्यािा प्रत्यय आपणासं येिो असे त्या म्िणि. देवािे नाव 
घेिि त्यानंा जार् येई व उठिाि त्या रामकृष्ट्णाचं्या िसहबरीवर दृहष्टके्षप करीि. िािपाय धुवनू त्या ध्यानास 
बसि. प्रकृिी बरोबर असो नसो, िा ध्यानािा हनत्यक्रम त्यानंी कधी िकुहवला नािी. ध्यान संप्यावर त्या 
सकाळच्या पूजेच्या ियारीकडे वळि आहण आठ वाजिा पूजेस आरंभ करीि. बिुिेक िासभर त्या पूजेि 
व्याप्ि असि. त्याचं्या आयुष्ट्याच्या शवेटी शवेटी हिथ्या संन्याशापंैकी कोणी-िरी पूजा आटोपीि असे 
पूजेिी जास्ि लाबंण मािाजी िोऊ देि नसि, कारण या वळेिा प्रसाद िीि िेथील अंिेवासींिी न्यािारी 
असे. नोकरिाकर व आिारी पाणक्यासकट सवांना भरपूर प्रसाद वाटला जाई. मािाजी नेिमी म्िणि--
“सर्ळीजणे भरपूर काम करिाि, मर् सवांना भरपूर खायलािी हमळाले पाहिजे.” प्रसादािी हवभार्णी त्या 
स्विः करून देि आहण सर्ळ्यानंा िो हमळा्यावरि स्विः घेि. यानंिर त्या स्नान करीि. एक हदवसाआड 
र्ंरे्िे स्नान त्यािें ठरलेलेि िोिे, रोजिे मात्र जुनाट सहंधवािामुळे सोसण्यासारखे नव्ििे. स्नानास 
जािाना कोणी िरी स्त्री-भक्ि त्या बरोबर घेि आहण परििाना रस्त्यावरील वृक्षानंा व देवमूिीना त्या पाणी 
घालीि येि. परि्यावर बिुधा दीके्षसाठी त्यािंी वाट बघि असलेला स्त्री-पुरुषािंा थवा त्याचं्या स्वार्िास 
िजर असे. जेवणास मध्याह्न टळून जाई. यानंिर वास्िहवक त्यािंी हवश्रािंीिी वळे. परंिु याि सुमारास 
हकत्येक स्त्री-भक्ि त्यानंा भेटण्यास येि आहण मािाजी खाटेवर पड्या पड्या त्याचं्याशी सभंाषण करीि. 
साडेिीनच्या सुमारास िािपाय धुवनू त्या परमिंस-देवािंी थोडा वळे उपासना करीि व िी आटोप्यावर 
माळ घेऊन जपास बसि. मधूनमधून जवळपास कोणी स्त्री-भक्ि असिील त्याशंी त्यािें संभाषणिी िाले. 
साडेपाि वाजिा पुरुष-भक्ि मािाजींच्या दशजनास येि व स्त्री-भक्ि दुसऱ्या एका खोलीि बसून रािाि. या 
वळेी मािाजी सर्ळ्या शरीराभोविी िादर ककवा शाल पाघरून आप्या खाटेवर खाली पाय सोडून 
बसले्या असि, व या पहवत्र्याि पुरुष-भक्िािंी वदंना स्वीकारीि. हदवस उकाड्ािे अस्यास कोणी 
भक्ि या वळेी त्यानंा वारा घालीि असायिा. िब्लबिेीच्या िौकशीला त्या बिुधा मानेने व क्वहिि िलक्या 
स्वराि संके्षपाने उत्तर देि. ज्यानंा हवशषे प्रश्न हविारायिे असिील िे िा भक्िािंा मेळावा सर्यावर येि. 
अशा पृच्िकापंकैी ज्याशी मािाजींिी प्रत्यक्ष ओळख असे त्याशंी त्या समरस िोऊन बोलि; आहण इिराशंी 
कोणा मध्यस्थाकरवी बोलि. सूयास्िाच्या सुमारास त्या पुन्िा ध्यानास बसि व नंिर रात्रीिे जेवण 
घेण्यापूवी थोडा वळे स्वस्थ पडून रािाि. या वळेी स्त्री-भक्िापंैकी कोणी िरी त्याचं्या पायानंा व पाठीला 
औषधी िेल िोळी. मािाजींना नेिमीि घामोळ्यािंा उपद्रव असे, अथाि उन्िाळ्याि जास्िि. देवघरािील 
रात्रीिे आहह्नक, पूजा, वर्ैरे उरक्यावर त्या जेवनू घेि आहण मध्यरात्रीच्या थोड्ा अर्ोदर िोपी जाि. 
त्यािें जेवण नेिमीि साधे असे, त्याि मसा्यािें प्रमाण कमी असे. 

 
मािाजींिे उद्बोधनािील िे हभन्न कायजक्रम कािी एक र्ाजावाजा न िोिा संथपणे, अव्यािि िालू 

असि आहण त्याला िशी अनेक पोषक कारणेिी िोिी. आप्या माळ्यावर मािाजींिी पुरी िुकमि असे, िर 
िळमज्यावरिी व्यवस्था स्वामी सारदानंद जािीने पािाि आहण मािाजींच्या हनत्यक्रमाि कोणिािी 
हबघाड िोऊ नये यासाठी सर्ळीकडे करडी हशस्ि ठेवीि. खुद्द मािाजींना कोणत्यािी प्राप्ि कायािी 
िालढकल कशी िी ठाऊकि नव्ििी, आहण लिानमोठे प्रत्येक काम अत्यंि आस्थापूवजक िडीस नेण्यािी 
त्यािंी रीिि असे. त्याचं्या मृदू, पे्रमळ, व हवनयी स्वभावामुळे त्याचं्या प्रत्येक कृिीवर कािी एक प्रशािं 
र्ाभंीयािे आवरण असे आहण िे प्रशािं र्ाभंीयज उद्बोधनािील अंिेवासी व बािेरिे दशजनाथी या सवांना 
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सारखेि प्रभाहवि करीि असे. मािाजींच्या समोर आरडाओरडा अर्र र्डबड र्ोंधळ करण्यािे कोणाच्या 
स्वप्नीदेखील येि नसे. प्रत्येकाच्या कामकाजाि व वार्णकुीि संयम आहण आवाजाि मृदुिा ओिप्रोि असे. 
मािाजींिी सेवािाकरी करणाऱ्या स्त्री-पुरुष सवांना त्यािंा स्वभाव िारं्ला मािीि िाला िोिा आहण 
उद्बोधनािील हनत्यक्रमाि व व्यवस्थेि कोणत्यािी प्रकारिा घोटाळा ककवा व्यहिक्रम िोऊ न देण्याहवषयी 
प्रत्येक जण जपि असे. पुरुष-भक्ि मािाजींच्या दशजनासाठी दुसऱ्या माळ्यावर येऊन पोििाि स्त्री-भक्ि 
जवळपासच्या खो्यािं पसार िोि आहण पुरुष-भक्ििी शक्य िेवढ्या लवकर िळमज्यावर परिि. असे 
सवज व्यवस्स्थि असूनिी मािाजींिी नािलर् माणसे मात्र आप्या र्ैरहशस्ि वार्ण्याने मािाजींनाि उहद्वग्न 
करीि असि. मािाजींच्या पे्रमळपणामुळेि िी सर्ळी माणसे डोईजड िोऊन बसली िोिी िे आपण 
पाहिलेि आिे. खेड्ाि वाढले्या ह्या नािेवाईकाकंडून शिरी हशष्टािारािा व सदहभरुिीिा वारंवार भरं् 
िोि असे. पहरणामी मािाजींना या आप्या नािेवाइकावंर बारीक नजर ठेवावी लारे् आहण हनरहनराळ्या 
आर्हळकींबद्दल त्यािंी कानउघाडणी करण्यािा प्रसंर् वारंवार मािाजींवर येई. वायफळ बोलण्यािी हन 
आवाज भलिाि िढहवण्यािी नािलर्ािंी सवय मािाजींना कह्याि ठेवावी लारे्. एक हदवस पायािंले 
पैजण मोठ्याने वाजवीि राधू धाडधाड हजना उिरून रे्ली िेव्िा मािाजींनी हिला िारं्ले िापले--“राधी, 
िुिी िुलाि शरम कशी नािी वाटि? खाली िळमज्यावर हवरक्ि संन्यासी राििाि त्याचं्या डोक्यावर 
िुझ्या दाहर्न्यािंा असा कधर्ाणा माडंलािेस? आिाच्या आिा िे पैजण उिरून ठेव बघू. त्या माझ्या मुलािंी 
काय समजूि िोईल िुझ्याबद्दल? अंिमुजख िाले्या त्याचं्या मनािी शािंिा िू का म्िणून हबघडवावीस?” 
पण या शब्लदािंा पहरणाम काय िर राधूने रार्ास येऊन पायािूंन पजैण काढले िे मािाजींवरि हभरकावले! 
िे पािून दशजनास आले्यानंा काय वाटले असेल िे त्यािें त्यानंाि ठाऊक! 

 
भक्िर्ण मािाजींकडे िऱ्िेिऱ्िेच्या मार्ण्या करीि. कािींना त्यािंी पाद्यपूजा करायिी असे, 

कािीजण नव े कापडिोपड आणनू मािाजींनी िे लरे्ि पेिराव े असा आग्रि धरीि, कािींना त्या जेवि 
असिानाि प्रसादािी िाव सुटे! कािींना त्या आप्याला सन्मुख असाव्याि असे वाटून िे त्यानंा 
आपणाकडे िोंड हफरवायला सारं्ि! हकत्येकानंा त्यािंी सेवा शुश्रूषा करायिी असे. अस्या हवहवध 
मार्ण्यािी मािाजी शक्य िेवढ्या पुरवीि. कािींना त्या कोठाराि मदिीच्या कामाला पाठवीि, कािींना 
पाय िेपायला सारं्ि, िर अन्यानंा औषधी िेले अरं्ाला लावण्यािी कामहर्री देि. एकदा एका हशष्ट्याला 
पिाटेच्या शुभ वळेेवर मािाजींिे दशजन िवसेे िाले व मािाजींनी िे हदले. अन्य एक हशष्ट्य म्िणाला की 
मािाजींनी आप्या िािीवर पादस्पशज केला िर आपण धन्य िोऊ. मािाजींनी सुिास्य वदनाने िेिी केले. 
उद्बोधनािील एका संन्याशाने भक्िाचं्या अस्या अहिरेकी भावुकिेिी उघड थट्टा आरंभली िेव्िा मािाजी 
म्िणा्या —“बाबा रे, दुः खाने र्ाजंले्याचं्या वदेना िुला कशा कळाव्या! आई नािीस ना िू!” 

 
एकदा िीन िरुण हशष्ट्य जयरामबाटीस मािाजींच्या दशजनासाठी आले. त्यार्ाने पे्रहरि िोऊन 

त्यानंी िपिरण करीि पहरव्राजकािे जीवन जर्ण्यािा हनधार केला िोिा व यासाठी मािाजींिा आशीवाद 
घ्यायला िे आले िोिे. मािाजींनी त्यािें पे्रमाने स्वार्ि करून सारे म्िणणे ऐकून घेिले आहण मोठ्या 
आपलुकीने आप्या समक्ष त्यानंा जेव ूघािले. दोन हदवसानंी त्यानंा सनं्यासािी काषाय वसे्त्र हदली आहण 
त्याचं्यासाठी रामकृष्ट्णािंी पढुील आळवणी केली—“ठाकुर, यानंी आज अंर्ीकारलेली व्रिे याचं्याकडून 
हनष्ठेने पार पडिील असे करा. त्याहशवाय िी मुले डोंर्रावर की रु्िेि, जंर्लाि की माळरानाि कुठेिी 
असोि, याचं्या पोटाि नेिमी दोन घास जािील असे करीि जा.” िरी पण िपस्व्यािें खडिर जीवन या 
िरुणानंी यिीि कराव ेयाला त्यािें मन घेईना, म्िणून त्यानंी या नवसंन्याशानंा वाराणशीला जाऊन िेथील 
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आश्रमाि स्वामी हशवानंदाचं्या मार्जदशजनाखाली आपली आध्यास्त्मक साधना िालवायला साहंर्िले. त्यानंी 
हनरोप घेिला िेव्िा मािाजींच्या डोळ्यािून अश्रू र्ळि िोिे 

. 
आप्या सवजि हशष्ट्यानंा मािाजी प्रत्यक्ष आईच्या हठकाणी असि िे आिापयंि अनेकदा दशजहवले 

आिे. िरीिी रामकृष्ट्ण संघािील संन्याशाचं्या त्या प्रकषाने आई िोत्या. [रामकृष्ट्ण सघं िा, ईश्वरसाक्षात्कार व मानवसेवा 
िी ध्येये र्ाठण्यासाठी ससंारत्यार् केले्या सनं्याशािंा सघं आिे. रामकृष्ट्णािें जीवन व हशकवण िीि त्याच्या आिारहविारािंी ध्येये. सघंाच्या 
प्रमुखाकडून त्यानंा सनं्यासदीक्षा हमळिे. सघंाच्या सघंटना दोन—रामकृष्ट्ण मठ व रामकृष्ट्ण हमशन. रामकृष्ट्ण मठाि ध्यान, मननकििन, स्वाध्याय 
व धमोपदेश यािंि जीवन व्यिीि करणाऱ्या सनं्याशािंा समावेश िोिो; आहण रामकृष्ट्ण हमशनमध्ये दुष्ट्काळ, पूर, साथी इत्यादी अहरष्टाचं्या प्रसरं्ी 
जी परोपकार व सेवेिी कामे उपस्स्थि िोिाि िी अंर्ीकारण्यासाठी ज्यानंी आपले जीवन वािीले आिे अशा सनं्याशािंा समावेश िोिो. याहशवाय 
रामकृष्ट्ण हमशन इस्स्पिळे, दवाखाने आहण हभन्नहभन्न हशक्षण ससं्थािी िालहविे. हमशनमध्ये र्ृिस्थाश्रमी लोकानंािी प्रवेश देण्याि येिो.] 
रामकृष्ट्ण मठ आहण रामकृष्ट्ण हमशन या दोन्िींिील अनुयायाचं्या त्या अक्षय्य स्फूर्मिस्थान बन्या िोत्या 
आहण परमिंसदेवाचं्या हशकवणीने प्रभाहवि िोऊन ज्यानंी संसारत्यार् केला त्याचं्यावर मािाजींच्या 
आशीवजिनािा सिि वषाव िोि राहिला. परमिंसदेवाचं्या हशकवणीिा नुसिा प्रिारि नव्िे िर त्या प्रत्यक्ष 
आिरणाि आणणारािंी, आहण असे व्रि अंर्ीकाहरले्या सनं्याशाचं्या अन्नवस्त्रादी जीवनावश्यक िेवढ्या 
सवज र्रजा भार्हवणारी, अशी दुिेरी स्वरूपािी एखादी धार्ममक संघटना असावी असे मािाजींना फार 
अर्ोदरपासून वाटि असे. अथािि मठ व हमशन अशा दुिेरी स्वरूपािा रामकृष्ट्ण संघ स्थापन िा्यावर 
त्या त्याच्या आध्यास्त्मक कें द्रस्थान िोऊन बस्या. आप्या बाकी आयुष्ट्यभर मािाजी संघािील 
संन्यासीवर्ज आप्या अंर्ीकृि प्रहिज्ञा व व्रिे यािंी यस्त्कंहििदेखील िेळसाडं करीि नािीि याकडे बारीक 
लक्ष लावनू असि. स्वामी हववकेानंदापं्रमाणे मािाजीिी संघाला रामकृष्ट्णािंा दृश्य पार्मथव देि समजि 
असि, आहण संघािा प्रत्येक भार् िा आपलाि एकेक अवयव आिे असे त्या मानीि. आपाप्या 
अंियामीच्या सुप्ि शक्िींिा हवकास आपाप्या परीने साधण्यासाठी संघािील प्रत्येक संन्याशाला त्या 
भरपूर वाव देि, परंिु कडक शासन करण्यािी र्रज उद् भव्यास मािाजी त्यालािी किरि नसि. 
उद्बोधनाि यापढेु पर्ारी स्वयंपाकी ठेविा येि नािी अशी एकदा पहरस्स्थिी आली, परंिु मािाजींिी र्ैरसोय 
िोईल असे कारण दाखवनू आश्रमािे प्रमुख त्या र्ोष्टीला ियार िोईनाि. प्रश्न मािाजींसमोर आला िेव्िा 
त्या म्िणा्या—“िुम्िालंा असे का वाटाव?े िुम्िी िर संन्यास घेिलेला, त्यार् िेि िुमिे ध्येय. मर् 
स्वयंपाकी त्यजायला िुम्िी का मारे्पुढे करावे?” बेलूड मठाि्या एका नोकराने आपण साहंर्िलेले न 
ऐक्यावरून िेथील एका संन्याशाने त्याच्या कानहशलाि भडकावली. र्ोष्ट मािाजींच्या कानी रे्ली िेव्िा 
त्या म्िणा्या—“िे िर वास्िहवक संन्यासी,वृक्षच्िाया िा यािंा खरा आश्रय. पण आिा यानंा मठ हमळाले, 
रािायला खो्या िा्या आहण हदमिीला नोकरिाकर. िेव्िा यािंी मजल नोकरानंा मारिाण करण्यापयंि 
रे्ली.” संघािील सनं्याशानंी मठावरदेखील वाजवीपेक्षा फाजील आसक्िी ठेव ूनये असे त्यािें सारं्णे असे. 
िसेि, आपाप्या आध्यास्त्मक साधनेि अडथळा आणील असा कोणिािी कायजक्रम अंर्ावर घेऊ नये असे 
मािाजी संन्याशानंा बाजावीि. आश्रमाबद्दल अवास्िव आसक्िी बाळर्णाऱ्या एका संन्याशाला त्यानंी 
पुढीलप्रमाणे खडखडवले—“ईश्वरािे नाव घेण्यासाठी िू संसारािा त्यार् केलास, परंिु आिा िुझ्या 
कामधामािि िू रु्रफटून रे्ला आिेस. आश्रम िा दुसरा संसार िोऊन बसलाय िुिा. लोक घरदार सोडून 
मठािा आश्रय घेिाि आहण मर् मठावरि त्यािंी आसक्िी जडून िो कधी सोडण्यािी त्यांिी ियारी 
नािीशी िोिे.” एवढे सारं्नू त्यानंी “आंबट िेवढे सर्ळे वज्यज करायिे हन शवेटी कििेच्या िाडाखाली घर 
बाधंायिे” अशा अथािी म्िण [“टकेर ज्वालाय पाहलये एसे िेंिूलिलाय वास.”—भा.] त्याला ऐकवली. 

 
पूरग्रस्ि, दुष्ट्काळपीहडि, इत्यादींना सािाय्य करण्यािे जे कायज रामकृष्ट्ण हमशन करीि असिे 

त्याि मािाजी खूप रस घेि आहण संन्याशानंी अशी कामे अहधकाअहधक अंर्ीकारण्यास त्या उते्तजन देि. 
पीडाहनवारणािी अशी कामे आटोपून आले्या कायजकत्यांपाशी लोकाचं्या िालअपेष्टािंी मािाजी बारकाईने 
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िौकशी करीि आहण त्याचं्या हनवारणासाठी काय काय केले त्यािा िपशील समजून घेि. सामान्य 
माणसानंा अष्टौप्रिर ध्यानभजनाि र्ढून रािणे शक्य िोि नािी आहण काम िेि एक मोठे आध्यास्त्मक 
साधन िोय, मन हरकामे असले की त्याि र्ोंधळ व हवकार यािंा हशरकाव िोिो, िे सवज मािाजी पुरिे 
ओळखून िोत्या. “माझ्या नरेंद्राने याि कारणास्िव हनरहनराळ्या कायािी िी इिकी कें दे्र उघडली आिेि. 
आपली िी संघटना अशाि पद्धिीने िालणार आिे. या प्रणालीशी ज्यानंा हमळवनू घेिा येणार नािी त्यानंी 
िालू लार्ाव.े” पुढील काळाि जयरामबाटी व कामारपुकुर येथे मंहदर व मठ उभे िोणार िे त्यानंी 
अर्ोदरि िेरले िोिे, आहण आप्या ियािीिि त्याबद्दल व्यवस्थािी करून टाकली िोिी. 

 
रामकृष्ट्ण संघािे सदस्य भारिाच्या कोनाकोपऱ्यािूंन, िसेि सवज वणांिून, सामाहजक स्िरामंधून, 

आहण हभन्नहभन्न वािावरणािूंन आलेले असि. एकमेकाबंद्दल मतै्रीिी, भ्रािृत्वािी भावना ठेव्यानेि या 
संघटनेला बळकटी येईल, एरवी नािी िे सवांच्या मनावर मािाजी सिि कबबवीि असि. नेिृवर्ाने 
संन्यासीर्णामंध्ये हशस्ि राखण्यासाठीदेखील आप्या अहधकारांिा फाजील वापर करणे त्यानंा पसंि नसे. 
कोआलपाड्ािील आश्रमािे एक प्रमुख करडे अंमलदार बनून अंिेवासींकडून दाडंग्या अंर्मेिनिीिी 
अपेक्षा करू लार्ले आहण त्याचं्याबद्दलिा मतै्रीभाविी हवसरून रे्ले. हशवाय आश्रमाि जेवणाखाणािी नीट 
व्यवस्थािी राखीनासे िाले. िळूिळू िेथील मंडळी आश्रम सोडून जाऊ लार्ली. कािीजण मािाजींच्या 
आश्रयाला आले व हकत्येक स्वामी सारदानंदाकंडे हनघून रे्ले. यावरून त्या प्रमुखानंी मािाजींकडे िक्रार 
केली—“आई, मािे कायजकिे पूवी माझ्या अध्या विनाि असि, पण त्यानंा अक्कल फुटलीसे हदसिे. आिा 
मािे नेिमी ऐकिाि असे नािी. आिा त्यानंा ठाऊक िाले आिे की, कोणत्यािी घटकेला मािाजी अर्र 
स्वामी सारदानंदाकंडे आपली सोय लारे्ल. िुम्िीदेखील त्यानंा जेवायला घालिा. िुम्िी ककवा स्वामी 
सारदानंदानंी त्यानंा प्रश्रय न देिा योग्य उपदेश करून माझ्याकडे परि लावले िर सर्ळे माझ्या आजे्ञि 
राििील.” िे बोलणे ऐकून मािाजी अहिशय स्िंहभि िोऊन म्िणा्या—“अरे, िुला िाले िरी काय? 
म्िणायिे आिे काय िुला? पे्रमभाव िाि िर सर्ळ्यािं जास्ि मित्वािा. आपली िी संस्था पे्रमभावावरि 
पोसून वाढीस लार्ली आिे. मी सर्ळ्यािंी आई आहण मयादा सोडून मलाि िू त्याचं्या जेवणाखाणावरून 
िेडिोस?” आणखी एका संबंधाि त्या उद् र्ार्या—“हशिाफी हन डावपेि यावंरि हभस्ि ठेवनू हन 
िुकूमबाजी करून कसे काय आश्रम िालवायला बघिा िुम्िी लोक? फार जास्ि रार्ावि रे्ले िर स्वि:िी 
मुलेदेखील घर सोडून जािाि.” कोआलपाड्ाच्या प्रमुखाने आणखीिी एकदा िक्रार आणली की, 
आप्या िािाखालिे कायजकिे आपले ऐकि नािीि हन दुसरीकडे जाऊ पाििाि. मािाजींनी त्यानंा त्याि 
आश्रमाि रािण्यािा उपदेश करावा अशी त्यािी इच्िा. िी बोलून दाखवनू वर म्िणिो—“यानंा आणखी 
कुठे थारा हमळिा कामा नये.” मािाजी यावर उसळून म्िणा्या—“अरे असे भलिेि यानंा मी सारं्ाव े
म्िणिोस िो शुद्धीवर आिेस का िू? त्यानंा दुसऱ्या कुठे थाराि हमळिा नये असे खरेि का आिे िुझ्या 
मनाि? मािी मुले आिेि िी आहण त्यानंी खुद्द रामकृष्ट्णािंा आश्रय घेिला आिे. िी कुठेिी जावोि, ठाकुर 
त्यािंी काळजी घेिील; आहण िू माझ्याकडून विन काढू पाििोस त्यानंा कुठेिी आश्रय हमळेनासा व्िावा 
म्िणून? असले शब्लद माझ्या िोंडून कदाहप हनघायिे नािीि.” रार्ाने मािाजींिे मुख लाल िाले. 
मािाजींिा िो रुद्राविार पािून सवांनाि भीिी वाटायला लार्ली. आश्रमप्रमुखाने लरे्ि मािाजींच्या पाया 
पडून क्षमा माहर्िली. कायजकिे व त्यािें प्रमुख यानंी परस्पराशंी सहिष्ट्णुिेनेि नव्िे िर क्षमाशीलिेने वार्ाव े
आहण पहरस्स्थिीशी नेिमी हमळिे घेण्यािे धोरण ठेवाव ेअसे मािाजी दोघानंािी बजावीि असि. 

 
रामकृष्ट्णापंासून पे्ररणा घेऊन जी धमजप्रणाली प्रसिृ िोि आिे हिच्या धमािरण व ित्त्वज्ञान अशा 

दोन बाजू आिेि; आहण मािाजींमध्ये या दोन्िींिे मीलन िालेले आप्याला हदसून येिे. पैकी धमािरणािी 
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बाजू रामकृष्ट्णािें जीवन आहण त्यािें व्यस्क्ित्व यावंर आधारलेली असून देवकायादी पूजाहवधी (ritual) व 
ध्यान उपासनादी धमािार (worship) िी हििी उपारें् िोि. दुसरी ित्त्वज्ञानािी बाजू रामकृष्ट्णाचं्या 
हशकवणीवर आधारलेली आिे. इिर सवज धमजपंथाप्रमाणे रामकृष्ट्णाचं्या हशकवणीिील धमािरणािा भार् िा 
साधकाला आपले ध्येय र्ाठण्यास प्रोत्सािन देि देि त्या ध्येयावरील त्यािी हनष्ठा उत्तरोत्तर प्रकषास 
नेण्यास साह्यभिू ठरिो व अंिी प्रत्यक्ष परमेश्वराशी त्यािी पैरवी सुरू िोिे. िसेि त्या हशकवणीिी दुसरी 
बाजू जे ित्त्वज्ञान, त्याच्या योर्ाने धमजजीवनािी सयुस्क्िकिा हसद्ध िोिे आहण साधकाच्या 
आकलनशक्िीिा हवकास िोि जाऊन अंिी बदु्धीिे समाधान िोऊन जािे. याहशवाय ित्वज्ञानामुळे दुराग्रिी 
धमजवडे आहण अहिरेकी भावुकिा या दोिोंनािी मनुष्ट्य बळी पडण्यािे टळिे. पण त्याबरोबर िेिी लक्षाि 
ठेवले पाहिजे की, धमािरणापासून फारकि िाले्या हनऱ्या ित्त्वज्ञानािी पहरणिी भोंर्ळ सवजमुस्क्िवाद 
अर्र उथळ आशावाद नािी िर हनजीव संयोर्शीलिा (=मिमिािंरामंधील भेद हमटवनू त्यािंा 
एकमेकाशंी संयोर् घडहवण्यािी प्रवृिी (syncretism), यासंारख्या अवनि अवस्थािं िोि असिे. उलट 
प्रभावी ित्त्वज्ञानािी कोणा एका मिानुभाव व्यक्िीवरील हनष्ठेशी सारं्ड घड्यास िो धमजहविार अर्र 
सप्रदाय अ्पावधीि फोफावनू उठिो. बौद्धधमािा आिरणािा भार् भर्वान बदु्धाच्या व्यस्क्ित्वापासून 
स्फुरलेला असून िास्त्वक भार् िथार्िानंी उपदेहशले्या िार आयज ित्त्वावंर व अष्टारं् मार्ावर आधाहरि 
आिे. िसेि, हिस्िीधमािी धार्ममक बाजू भर्वान हिस्िाचं्या आकाशािील बापाच्या पतु्रत्वावर आधारलेली 
असून त्या धमािे ित्त्वज्ञान हिस्िाचं्या Sermon on the Mount या प्रविनावर आहण इिर पे्रहषिाचं्या 
हशकवणीवर अहधहष्ठि आिे. त्यािप्रमाणे इस्लामधमािे ित्त्वज्ञान ईश्वर एक आिे. या ित्त्वािे हवशदीकरण 
असून मिंमद पैर्ंबर िेि एकमेव त्या ईश्वरािे पे्रहषि िोि या हसद्धािंावर इस्लामिी धार्ममक बाजू 
आधारलेली आिे. 

 
रामकृष्ट्णपे्रहरि धार्ममक अभ्युत्थानामध्ये ित्त्वज्ञान आहण आिार या दोन्िी बाजू ठळकपणे हदसून 

येिाि. रामकृष्ट्णािें अनुयायी त्यानंा ह्या युर्ािे अविार मानिाि पुवीच्या द्रष्टया पुरुषाच्या धार्ममक 
अनुभवािी सारी संपदा, त्यािप्रमाणे सवज धमािील मौहलक ित्त्व ेरामकृष्ट्ण िे समवायी साक्षाि रूप िोय 
अशी त्यािंी कायम हनष्ठा. ‘रामकृष्ट्णकथामृि’ या गं्रथाि त्याचं्या उपदेशवाणीिला शब्लदन्शब्लद, जसा कािी 
लघुलेखन हलपीि हिथ्या हिथे उिरून घेि्याप्रमाणे संपूणजपणे संग्रिीि केलेला आिे. अविारामंध्ये 
ज्यािंी प्रत्यक्ष िबी उपलब्लध आिे असे रामकृष्ट्ण िे एकि. असे सवज अस्यामुळे त्याचं्यावर श्रद्धा असले्या 
सवांना एक िर हनःस्वाथज भस्क्िपे्रमाद्वारे, अर्र िाहत्त्वक ज्ञानाकरवी, ककवा अनासक्ि कमजयोर्ाच्या 
आिरणाने रामकृष्ट्णाशंी प्रत्यक्ष संपकज  साधिा येिो. त्यािें जीवन व व्यस्क्ित्व याचं्या योरे् केवळ आधुहनक 
संस्काराि वाढले्या व्यक्िींनािी पटेल असा आध्यास्त्मक प्रर्िीिा मार्ज आिा उपलब्लध िाला आिे. 
िथाहप, स्विः रामकृष्ट्णानंी आपण एकटेि ह्या आधुहनक काळािले मुस्क्िदािे आिोि असा दावा कधीिी 
केला नािी. उलट सवज प्रमुख धमांिी खरेपणा त्यानंा मान्य िोिा. वास्िहवक पािािा रामकृष्ट्णािंा मार्ज 
म्िणजे वदेािंाने प्रस्थाहपि केले्या सनािन वैहश्वक सत्यािंाि मार्ज–अथाि, ईश्वर आिेि आिे, आत्मा 
अहवनाशी आिे, सर्ळे हवश्व एकात्म आिे व सर्ळे धमज एकमेकाशंी सुसंवादी आिेि, इत्यादी ित्त्वािंा 
शाश्वि मार्ज. रामकृष्ट्ण आहण मािाजी या दोघािंीिी िहरते्र म्िणजे वरील सवज ित्त्वािंी प्रात्यहक्षकेि 
म्िणावयास िरकि नािी. 

 
रामकृष्ट्णपे्रहरि मार्ािील वैहश्वक ित्त्वज्ञानावरि स्वामी हववकेानंदानंी हवशषे भर हदला यािे 

कारण आंिरराष्ट्रीय के्षत्राि भारिीय धमजित्त्वािंा प्रिार त्यानंा करावयािा िोिा व त्या अनुषंर्ाने आधुहनक 
हविारविंाचं्या शकंािें हनरसन आहण आधुहनक धिीच्या आकाकं्षािें पुरण स्वामीजींना करावयािे िोिे. 
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िथाहप, परमिंसदेवाचं्या कोणत्यािी परमहनष्ठ भक्िाइिकीि त्यािंीिी रु्रुभक्िी जाज्व्य िोिी. भक्ि व 
अनुयायी याचं्या िािून रामकृष्ट्णािें यथाहवधी पूजन िोि जाव ेयािी सवज व्यवस्था स्वामीजींनी करून ठेवली 
आिे. स्वामीजींच्या मिान जीवनािे ध्येय, मध्यकबदू, सवज कािी परमिंसदेव िोिे. स्विःच्या रु्रूिा उल्लखे 
स्वामीजी आप्या प्रविनाि फारसा करीि नसि यािे कारण परमिंसदेवावंरील त्याचं्या उत्कट भक्िीमुळे 
आपण अशा रु्रूपुढे अर्दीि नर्ण्य आिोि अशी त्यािंी भावना िोिी. ह्याउलट मािाजी परमिंसदेवाचं्या 
व्यस्क्ित्वावर हवशषे भर देि असि, कारण सामान्य साधकाला पूजन व प्राथजनेसाठी सत्यािे मूिज, पार्मथव 
रूप समोर ठेवाव े लार्िे. मािाजी रामकृष्ट्णानंा ईश्वराविार मानीि आहण रामकृष्ट्णाचं्या भक्िानंा 
इिजन्मीि ककवा हनदान थोड्ाि जन्माचं्या अवधीि मुक्िी हमळणार असे त्या खात्रीिे आश्वासन देि 
असि. मािाजींनािी प्रत्यक्ष साक्षात्कार िालेला िोिा, त्यामुळे ईश्वर आिे की नािी अस्या हनरथजक 
ििेसाठी ित्त्वज्ञानािी कास धरण्यािी त्यानंा कधी र्रज वाटली नािी. इिर धमांच्या इहििासाििी आपण 
पािािोि की त्या त्या धमजसंस्थापकािें प्रत्यक्ष सििर ईश्वराहवषयी सयुस्क्िक मुदे्द शोधण्याच्या भरीस पडि 
नािीि, कारण ईश्वरी पुरुषािे आत्मानुभव त्यानंी साक्षाि पाहिले अस्याने ईश्वरावर त्यािंी अहविल श्रद्धा 
जडलेली असिे--धमजसंस्थापकानंी प्रज्वहलि केले्या आध्यात्माग्नीिी ऊब त्यानंा स्विःला हमळि असिे. 
त्या त्या धमािी िाहत्त्वक बैठक हसद्ध केली जािे िी नंिरच्या काळाि आहण संशयात्म्याचं्या संदेि-
हनरसनासाठी. िरी पण किदुधमांिर्ंि िाहत्त्वक बठैकीहवषयी मािाजी उदासीन मात्र नव्ित्या, िे त्याचं्या 
जीवनावरून व हशकवणींवरून हसद्ध िोिे. या कारणासं्िव रामकृष्ट्णानंी हदलेली पे्ररणा पुढे िालहवण्याच्या 
कायाि मािाजी ह्या प्रत्यक्ष शस्क्िरूहपणी ठर्या याि आियज नािी. हशवाय, परमिंसदेवाचं्या यच्चयावि 
सवज हशष्ट्यानंा प्रहिक्षणी त्या हजविं स्फूर्मिरूप िोऊन बस्या िोत्या. परमिंसदेवानंंिर त्याचं्या कायाच्या 
त्या िैिन्यमूिी िोत्या याि हिळमात्र शकंा नािी. 
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माताजी व त्याचें अतंरंग भक्त (१) 
 

माताजींच्या स्विःच्या हशष्ट्यमंडळीं [या पुस्िकाि सवंत्र ‘भक्िʼ या शब्लदाने मािाजींनी स्विः ज्यानंा मंत्रदीक्षा हदली त्यािंा 
हनदेश केला आिे. याि र्ृिस्थाश्रमी िसाि सनं्यासी हशष्ट्यािंािी समावेश आिे. याचं्याखेरीज मािाजींजवळून मंत्रदीक्षा न घेिलेली, पण एक अत्यंि 
श्रद्धास्पद व पूजनीय व्यक्िी म्िणून मधूनमधून त्याचं्या दशजनास येणारी अन्य मंडळीिी िोिी. मात्र या व पुढील प्रकरणाि ‘भक्िʼ म्िणनू 
सबंोधले्या बिुिेक व्यक्िी रामकृष्ट्णाचं्या अर्र स्वामी हववेकानंदाचं्या हशष्ट्यवर्ापैकी िोि.] प्रमाणेि खुद्द रामकृष्ट्णािेंिी हशष्ट्य [या 
दोन प्रकरणािं ज्या रामकृष्ट्ण-हशष्ट्यािंा उल्लेख केला आिे त्याचं्याहवषयी जास्ि माहििी पुढील गं्रथािं आढळेल : 

(1) Disciples of Sri Ramakrishna, Calcutta, Advaita Ashrana (1955); and 
(2) The Gospel of Sri Ramakrishna, pp.47 ff, New York, Ramakrishna Vivekananda Centre (1953).] मािाजींना 

हवश्वजननी नारायणीिा अविार मानीि असि. आध्यास्त्मकिेच्या दृष्टीने अथािि रामकृष्ट्ण-हशष्ट्य फार 
उच्च कोटीस पोिलेले; व हशवाय त्यापंकैी हकत्येक जण िारं्ले व्युत्पन्न पहंडि िोिे. पण अशी िी सविंोपरी 
श्रेष्ठ मंडळीदेखील आप्या वैयस्क्िक जीवनािले कूटप्रश्न िर मािाजींपुढे सोडवणुकीसाठी ठेवीिि, 
हशवाय रामकृष्ट्ण मठ व हमशन यासंंबधंीच्या अडिणीिी त्याचं्या समोर माडंीि. हकत्येकदा िे प्रश्न हन 
अडिणी िारं््याि रंु्िारंु्िीच्या असि, पण हकत्येक वळेी मािाजींिा हनणजय िा शवेटिा शब्लद मानला 
जाई. उलट पक्षी मािाजीिी या सवज मंडळींिा आध्यास्त्मक अहधकार पूणजपणे मान्य करीि असि—
उदािरणाथज, प्रस्िुि लेखकाला दीक्षा हद्यावर लरे्ि मािाजी त्याला म्िणा्या-“याच्यापढेु काय काय 
करायिे त्यािा िपशील राखाल हन शरद याचं्याकडून समजावनू घे.” अमेहरकेिील आप्या मिान 
कामहर्रीवर हनघण्यापूवी स्वामी हववकेानंदानंी हिच्या हसद्धीसाठी मािाजींिा आशीवाद माहर्िला िो 
त्यानंी पुढील शब्लदािं हदला—“बाळा, जर् कजकून खुशालीने परि ये. ज्ञानदात्री सरस्विी िुझ्या कंठी वास 
करो!” परमिंसदेवािें हशष्ट्य म्िणजे मािाजींना अिुलनीय, अनमोल असा मिान ठेवा वाटे, व याचं्यावर 
त्यािें अपार पे्रम असे. नरेंद्रािें त्यािें लाडके नाव िोिे.‘मािे सवजस्वʼ, राखालिे ‘साक्षाि नारायणʼ ककवा 
‘हवशषेाथाने मािा मुलर्ाʼ आहण बाबूरामिे ‘मािा अंिरात्मा ʼ. योरे्न व शरदला त्या ‘अंिरंर् हशष्ट्यʼ असे 
समजि. िी सवज हशष्ट्यमंडळीिी उलट मािाजींच्या परम आदर करीि असि. उद्बोधनाि एकदा एका 
भक्िाने स्वामी पे्रमानंदानंा “मािाजी कुठे” म्िणून हविारिा ित्क्षणाि “ह्या इथे” असे म्िणि स्वामी 
पे्रमानंदानंी आप्या मस्िकावर िाि ठेवनू हदला. मािाजींच्या समोर स्वामी ब्रह्यानंद इिके भाववश िोि की 
अक्षरशः त्याचं्या शरीराला कंप सुटे. अशी भावुकिा दुसऱ्यासंमोर वारंवार व्यक्ि िोणे बरे नव्िे 
एवढ्याखािर िी हशष्ट्यमंडळी मािाजींकडे जास्ि वळेा येि नसि. 

 
स्वामी हववकेानंद आहण मािाजी यािें परस्पर नािे कोणत्या स्वरूपािे िोिे यािे हववेिन यापूवीि 

जार्ोजार् आले आिे. “माझ्या मतृ्यनंूिर नरेंद्रादी मािे हशष्ट्य िुमिीिी माझ्याइिकीि काळजी घेि 
जािील” असे स्विः रामकृष्ट्णािें मािाजींना आश्वासन िोिे. एका दृष्टाव्याि त्यानंा परमिंसदेवािंा पार्मथव 
देि र्ंरे्च्या ओघाशी एकरूप िोऊन जाि असलेला हदसला िोिा िेव्िापासून मािाजींनी आप्या मनाशी 
खूणर्ाठ बाधंली िोिी की, रामकृष्ट्णािंा हदव्य संदेश स्वामी हववकेानंदि जर्भर पसरहवणार. स्वामीजी िे 
परमिंसदेवािेंि साधनयंत्र िोि याहवषयी मािाजींच्या मनी हिळभर शकंा नव्ििी. रामकृष्ट्ण संघािील 
हभक्षूंना उदे्दशनू “नारायणासमविे नरािंीिी सेवा करण्यासाठी सवजस्वावर पाणी सोडा” अशा अथािे एक 
पत्र स्वामीजींनी अमेहरकेिून धाडले िोिे. मािाजींना िा आशय कळला िेव्िा त्या म्िणा्या—“नरेंद्र िा 
ठाकुरािंा साधनरूपि आिे. आप्या हशष्ट्यरूप अपत्यानंी कोणिी किजव्ये पार पाडायला िवीि िे नरेंद्राच्या 
िािी स्विः ठाकुरि हलिून पाठवीि आिेि. त्याने हलहिले आिे िे अर्दी बरोबर. कालक्रमाने यािी फळे 
िुम्िालंा हदसू लार्िील.” 
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स्वामी हववकेानंदानंी अमेहरकेिून बलूेड मठास धाडले्या अन्य एका पत्राि, किदुधमािील हस्त्रयािें 
आदशज प्रत्यक्षाि आणण्यासाठी स्थापावयाच्या एका संघटनेिी रूपरेषा दशजहवली िोिी, आहण मािाजीि या 
संघटनेिे कें द्र व्िावयाच्या िोत्या. परंिु त्याचं्या हनयाणानंिरदेखील सुदीघज ३४ वषपेयंि अथाि १९५४ पयंि 
अशी संघटना अस्स्ित्वाि येऊ शकली नािी. या संबधंाि असेिी लक्षाि ठेवाव ेकी, रामकृष्ट्ण मठ व हमशन 
याशंी मािाजींिे अर्दी घहनष्ठ संबधं असले िरी या संस्था प्रत्यक्ष िालहवण्याि अर्र त्याचं्या दैनंहदन 
व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याििी त्यािें अंर् नव्ििे. स्विः आड रािून संघािील संन्यासीवर्ाच्या आध्यास्त्मक 
जीवनाला वळण लावण्यािी िेवढी कामहर्री त्यानंी अंर्ीकारली व पार पाडली. कारण त्यािंी अशी पक्की 
खात्री िोिी की ज्याने आध्यास्त्मक प्रर्िी साधली त्याच्या इिर सवज र्ोष्टी आपोआप हसद्ध िोि जािाि. 
जीवनाच्या अतं्य हदनापयंि लोकदृष्टया मािाजींिे जीवनकायज, नािेवाईक व आप्िेष्ट यािंी ऐहिक िरिूद 
करीि त्याचं्या हनकट रािणे एवढेि िोिे. 

 
स्वामी हववकेानंदािें नाव मािाजींसमोर कुणी काढले की त्या म्िणि—“प्रत्येक बाबिीि नरेंद्रािे 

नाव का आणिा? त्याच्यासारखा फक्ि िोि.”स्वामीजीिी मािाजींना देवी भर्विीिा इिलोकािील 
आहवभाव समजि असि. बलूेड मठवासीयानंा िे एकदा म्िणाले िोिे की, “मािाजी म्िणजे बर्लादेवीिा 
[शस्क्िरूहपणी हवश्वजननीच्या रौद्र अविारापंैकी बर्ला िा हिने एका भयानक राक्षसाच्या सिंारासाठी घेिलेला अविार.] सरस्विीच्या 
रूपाि आहवभाव िोय. हदसायला मोठ्या शािं, पण अंियामी दुष्ट शक्िींच्या त्या हवनाहशनी िोि.” 
परदेशािून परि आ्यानंिर स्वामीजी मािाजींच्या दशजनास यायिे िर अर्ोदर मुद्दाम र्ंर्ास्नान करीि 
असि, आहण “हिकडे पहिमेि नाना प्रकारच्या माणसाशंी संपकज  िा्यामुळे आप्यािील आध्यास्त्मकिा 
मंदावली आिे” असे यािे कारण देि असि. हकत्येकदा मािाजींच्या हनवासाच्या उंबरठ्यापयंि येऊन पढेु 
त्यानंा पाऊल टाकवनेासे िोऊन जाई. अशाि एका प्रसंर्ी स्विः मािाजींनी त्यानंा िाि धरून आि आणले 
िोिे. अमेहरकेिून एका रु्रुबधंूंना धाडले्या पत्राि त्यानंी म्िटले िोिे की, “मािाजी म्िणजे केवढा अमोल 
ठेवा आिे िे अजून िुम्िा लोकानंा कळलेले हदसि नािी. पण खरेि इिक्याि नािीि कळणार, पुढे 
िळूिळूि कळेल. असे पािा बंधो, देवी भर्विीच्या साह्याहशवाय ह्या जर्ािा उद्धार िोणे नािी [स्वामी 
हववेकानंद जर्ािील सवज हस्त्रयानंा शस्क्िरूहपणी हवश्वजननीिा अविार मानीि असि; आहण मािाजींना त्याि जर्दंबेिा हवशषे अविार 
मानीि.]....... आपला देश सवांि जास्ि दुबजळ व मार्ासलेला आिे यािे कारण येथे भर्विी शक्िीिा 
अवमान िोि आला आिे. [भारिाि हस्त्रयािंी अत्यि अविेलना िोि असिे. त्यास अनुलक्षनू स्वामीजींनी िे म्िटले आिे.] त्या अदु्भि 
मिाशक्िीिे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीि मािाजींिा जन्म. भर्विी शस्क्िदेवीच्या कृपाप्रसादाहवना कािीिी 
हमळहविा येणार नािी.........युरोप-अमेहरकेि काय हदसून येिे? — िर सवजत्र शक्िीिी, बळ व जोम 
यािंी पूजा. परंिु त्यािंी िी पूजा अज्ञानमलूक आिे, इंहद्रयोपभोर्ाकंरवीि िी पूजा केली जािे. मर् शुद्ध 
अंिः करणाने, भर्विीच्या मािृरूपाला आवािन करून जेव्िा िे लोक हििी पूजा करू लार्िील िेव्िा 
काय काय िे साधिील यािी क्पनाि करावी! उत्तरोत्तर अनेक र्ोष्टींिा मला उलर्डा िोऊ लार्ला 
आिे, मािी अंिदुजष्टी जास्ि जास्ि उमलिे आिे...... रामकृष्ट्ण अर्दी अदृश्य िोऊन रे्ले िरी िोऊ देि, 
मला त्यािी हफकीर वाटि नािी. परंिु जर का लोकानंा मािाजींिी हवस्मृिी िाली िर मात्र मिा कठीण 
अवस्था..... रार्ाव ू नकोस बंधो माझ्यावर. िुम्िी लोकानंी मािाजींना अजून ओळखलेि नािी. 
परमिंसदेवाचं्या कृपाप्रसादापेक्षा लाखपटीने त्यािंा माझ्यावर अनुग्रि आिे!.......मािाजींच्या संबधंाि मी 
कािीसा िठाग्रिी िालो आिे; वाटेल िे त्यानंी मला सारं्ाव,े मी िे करूनि सोडीन. िुम्िी मात्र एवढे करा-
थोडीशी जमीन हवकि घ्या हन हिथे या साक्षाि कजवि दुर्ेिी स्थापना करा, की मािा जीव भाडं्ाि पडेल. 
बंधो, मािाजींिा हविार मनाि आला की मी स्विःशीि म्िणिो-‘रामकृष्ट्ण एवढे कोण लार्नू रे्ले आिेि?ʼ-
-असले बोलणे मला मािा िठाग्रिि बोलायला लाविो. रामकृष्ट्ण परमेश्वर िोिे की केवळ एक मनुष्ट्य 
िोिे, काय वाटेल िे म्िणा, पण बंधो, मािाजींवर हनष्ठा न ठेवील त्यािा हधक्कार असो!” 



 अनुक्रमणिका 

जुलै ४,१९०२ रोजी स्वामी हववकेानंद हनयाणास रे्ले िेव्िा मािाजी जयरामबाटीस िोत्या. या 
अत्यंि दुःखद घटनेिा त्याचं्यावर जो कािी पहरणाम िाला असेल िो बािेर मात्र फारसा हदसून आला 
नािी. त्याचं्या िोंडून “िाय मािा नरेंद्र रे्ला” एवढेि शब्लद बािेर पडून त्यानंा रडू आले. नंिरच्या काळाि, 
स्वामीजींनी केव्िा एकदा त्यानंा एक कापड हदले िोिे िे त्या एका पेटीि अिोनाि जिन करून ठेवीि, व 
त्या पेटीिी साफसुफी करणारानंा िे फार न िािळण्यािी दक्षिा घ्यायला सारं्ि. 

 
राखाल ऊफज  स्वामी ब्रह्मानंद [िे रामकृष्ट्ण मठ व हमशनिे १९०१ िे १९२२ पयंि अध्यक्ष िोिे.] दहक्षणेश्वरी 

रामकृष्ट्णाचं्या दशजनाला पहि्याने आले िेव्िा त्यानंा पाििाि परमिंसदेवानंा आठवले की, एका दृष्टाव्याि 
ज्याला आपण श्रीकृष्ट्णाचं्या हप्रयिम सख्याच्या रूपाि पाहिले िोिे िोि आिा या अविाराि आपले 
आध्यास्त्मक अपत्य िोण्यासाठी आला आिे. त्यानुसार अर्दी आरंभापासून रामकृष्ट्ण व मािाजी उभयिानंी 
राखालला आपला आध्यास्त्मक पुत्र मानून घेिले व दोघेिी त्याच्याशी याि नात्याने वार्ि. वाढत्या 
वयाबरोबर क्रमाक्रमाने ब्रह्मानंदािंी आध्यास्त्मक उंिी अर्दी हशखराला पोिली व िी र्ोष्ट मािाजी पूणजपणे 
ओळखून िोत्या. त्याना पाििाि मािाजींना परम सुख वाटे. िरी पण आप्या अंर्भिू लाजाळूपणामुळे 
मािाजी यािी हशष्ट्याशी समक्ष बोलि नसि. जीवनाच्या शवेटी शवेटीि काय त्या मािाजी कधीमधी एखाद 
दुसराि शब्लद त्याचं्याशी प्रत्यक्ष असा बोलि पण िोिी अर्दी िलक्या स्वराि. 

 
अन्य पक्षी मािाजींबद्दलिा स्वामी ब्रह्मानंदािंा आदर शब्लदािीि, केवळ अथारं् िोिा. मािाजींिे 

दशजन घडिाि त्याचं्या आध्यास्त्मक भावुकिेला अहनवार भरिे येई. रामकृष्ट्ण मठ व हमशनमधील हकत्येक 
संन्याशािें, िसेि अनेक र्िृस्थाश्रमी साधकािें िे दीक्षारु्रू िोिे. िे र्ंभीर स्वभावािे असून बिुिाशंी 
आत्मबोधािि हनमग्न असि. अशा अवस्थेि त्याचं्या समोर जाणेिी दुरापास्ि असे. पण मािाजींसमोर मात्र 
िेि स्वामी ब्रह्मानंद एखाद्या लिान मुलासारखे वार्ि. 

 
एक हदवस सकाळीि िे बलरामबाबूंच्या घरून उद्बोधनाि मािाजींच्या दशजनासाठी आले. 

मािाजींनी अंर्ाभोविी शाल लपेटली आहण आप्या खाटेवर पाय खाली सोडून बस्यावर त्यानंी 
स्वामींना बोलावणे धाडले. मािाजींच्या खोलीि हशरणार िोि ब्रह्मानंदानंा अक्षरश: कापरेि भरले. 
मािाजींसमोर कसा िरी साष्टारं् प्रहणपाि करून त्यानंी राधूिी िौकशी िालहवली-उदे्दश िा की, हित्त 
हठकाणावर याव.े मािाजींनी वात्स्यभराने त्यािंी िनुवटी कुरवाळून मस्िकावर व िािीवर िािानंी 
थोपटले, राधूच्या आजाराहवषयी त्यानंा साहंर्िले, आहण खुद्द त्याचं्या व त्याचं्या सेवकाचं्या प्रकृिीिी 
िौकशी केली. स्वामी ब्रह्मानंदानंी ह्या शवेटच्या प्रश्नािंी अर्दी मोजकी उत्तरे हदली व लरे्ि िे हनघालेिी. 
एवढ्या वळेाि त्यािें सवज अरं् घामाने डबडबले िोिे. मािाजींनी त्याचं्यासाठी हमठाईिे िाट पाठवनू हदले 
त्यािा मात्र मािाजींिा दृश्य आशीवाद म्िणून ब्रह्मानंद व सारदानंद या स्वामीद्वयाने भरपूर आदर केला. 

 
मािाजी बलूेड मठाि आ्या की, प्रत्येक वळेी स्वामी ब्रह्मानंद त्यािंी साक्षाि देवीप्रमाणेि पूजा 

करीि. इिरत्रिी मािाजींिी िशीि यथासारं् पूजा करण्यािी सधंी िे कधी वाया घालवीि नसि. एकदा या 
संबंधाि िे म्िणाले िोिे की “मािाजींना ओळखणे दुरापास्ि खरे. अर्दी एखाद्या सामान्य स्त्रीप्रमाणे 
िोंडावर पदर ओढून त्या वावरि असिाि, पण वास्िहवक त्या जर्न्मािाि. स्विः परमिंसदेवानंीि िे 
सारं्ून ठेवले म्िणनू बरे, नािी िर आप्याला िे कळिेि ना!” 
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दुसऱ्या एका वळेी ब्रह्मानंद म्िणाले िोिे की “रामकृष्ट्णासंारख्या अविारी पुरुषाने स्विः जे 
पूजानुष्ठान केले त्यामार्ील रिस्य सामान्य, पामर जनाचं्या कसे पिनी पडाव?े [परमिंसदेवानंी मािाजींिी ‘षोडशी’ 

म्िणून जी यथासारं् यथाहवधी पूजा केली िोिी हिला अनुलक्षनू िे उद् र्ार िोि.] पण िेवढ्यावरून मािाजी म्िणजे शक्िीिा 
कोण हवशाल मिासार्र आिे एवढे िरी लक्षाि याव.े हकिी िरी जणािंी पापे व आणखी हकत्येकावंरिे 
प्रत्यक्ष दैवाघाििी स्विःवर घेऊन त्या त्या हजवानंा मािाजी मुक्िी देि आिेि िे आपण प्रत्यक्षि पािािो. 
असले हवलक्षण सामर्थयज हवश्वजननीखेरीज आणखी कोणािे असू शकेल? मािाजी म्िणजे अंियामी 
साक्षत्कारािा मिासार्र हन बाह्यात्कारी हनर्मवशषे शािंी! हदसायला त्या हकिी साध्यासुध्या! प्रत्यक्ष 
अविारानंादेखील एकदा का हदव्यानंदािे भरिे आले की िे थोपवनू धरिा येि नािी. स्वयं रामकृष्ट्णाना िे 
हदव्यानंदािे भरिे आले असिा त्यािंी िी अवस्था सवांना अर्दी उघड हदसून येई. पण मािाजींना मुळी 
समजून घेणेि अत्यंि कठीण. त्यानंी आपणा सवांना आप्या वात्स्याच्या आवरणाखाली पुरिे ठेवले 
आिे.” 

 
स्वामी पे्रमानंदािें पूवाश्रमीिे नाव बाबूराम. रामकृष्ट्णाचं्या अ्पवयीन हशष्ट्यापंैकी िे एक. त्यािंी 

आई िी बलरामबाबूिंी श्वश्र.ू त्यािी रामकृष्ट्णाचं्या भक्ि िोत्या. आपण सारं्ून ठेव्यापेक्षा जास्ि पोळ्या 
हशष्ट्याला खाऊ घाि्या म्िणून मािाजींना रामकृष्ट्ण कािी कठीणसे बोलले िे याचं्यावरून; आहण त्यािे 
जार्च्या जार्ी प्रत्युत्तर देऊन, आप्या ह्या सवज आध्यास्त्मक अपत्याचं्या योग्य आिारािी काळजी आपणि 
घेणार, त्याि स्वयं रामकृष्ट्णािंीिी ढवळाढवळ आपण िालू देणार नािी, असे ठामपणे सारं्ून मािाजींनी 
त्या अविारमूिी पहिदेविेलािी र्प्प केले िोिे—िा वृत्तान्ि यापूवीि साहंर्िला आिे. परमिंसदेवाचं्या 
हनयाणानंिरच्या प्रवासाि मािाजी बाबूरामच्या जन्मर्ावी एकदा जाऊन आ्या. हिथेि परमिंसदेवाचं्या 
कािी हशष्ट्यानंी हवहधपूवजक सनं्यासव्रि घेिले. 

 
बेलूड मठािील सवज कायज व व्यविार यावंर देखरेख करण्यािी कामहर्री स्वामी पे्रमानंदाकंडे असे. 

मािाजी कलकत्त्यास असिाना त्याचं्या परवानर्ीहशवाय मठ सोडून कुठेिी जायिे नािी असे स्वामींिे जण ू
व्रिि. एकदा दोन भक्िजन या स्वामींना रामकृष्ट्ण जन्मोत्सवासाठी कलकत्त्याबािेर िला म्िणून आग्रि 
करू लार्ले. एकदम िोय न म्िणिा त्या भक्िानंा घेऊन पे्रमानंद मािाजींिी परवानर्ी घेण्यास उद्बोधनाि 
आले. परंिु िे पंधरा हदवसापूंवीि आजारािून उठलेले अस्यामुळे मािाजींनी परवानर्ी नाकारली. 
िथाहप, भक्िद्वय परवानर्ीसाठी आग्रिि धरून बसले. शवेटी मािाजींनी स्वामींना “िुला जावसेे वाटिे 
का रे?” म्िणून हविारले. त्यावर अत्यंि समर्हदि िोऊन पे्रमानंद म्िणाले-“आई, याि मला काय 
कळिे? िुम्िी सारं्ाल िे मी करायिे. आर्ीि उडी घ्यायला सारं्ा, मी घेईन, हन पाण्याििी घेईन आहण 
िुम्िी नरकाि जायला सारं्ा, िोिी जाईन. मला स्विःला कािी कळि नािी. िुमिी आज्ञा काय िी 
प्रमाण.” शवेटी एकदािी मािाजींनी परवानर्ी िर हदली पण पे्रमनंदानंा बजावले की त्यानंी लवकर 
परिायला िव.े इिर भक्िमडंळींना त्या म्िणा्या-“ह्या सवज हशष्ट्यर्णािंला प्रत्येक जण थोर आिे. जर्ािे 
क्याण याचं्या शरीराचं्या द्वारे साधणार आिे, म्िणून यािें स्वास्र्थय आहण दैहिक र्रजा यािंी काळजी 
िुम्िी लोकानंी वािावी.” 

 
मािाजींहवषयी बोलायला लार्ले की स्वामी पे्रमनंदांिी िया एकदम िेजाळून हनघायिी. िे 

म्िणि—“परमिंसदेव व मािाजी याचं्यामध्ये जो भेद करील त्यािी आध्यास्त्मक प्रर्िी कधीि िोणार 
नािी. िी दोघेजणे म्िणजे एका नाण्याच्या दोन बाजू.” बेलूड मठाि भक्िर्णापंढुील एका प्रविनाि िे 
एकदा म्िणाले —“परमिंसदेवापेंक्षािी मािाजींिी क्षमिा मोठी यािा आम्िालंा प्रत्यय आलेला आिे. 
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मूर्मिमान शस्क्िरूहपणी त्या, पण त्यानंी आपले वास्िहवक स्वरूप अर्दी कह्याि ठेवले िोिे. प्रयत्न 
करूनिी रामकृष्ट्णानंा िे साधले नािी. रामकृष्ट्णामंध्ये शक्िीिा आहवभाव िाला की िे सर्ळ्यानंा स्पष्ट 
हदसून येई. मािाजींिीिी वारंवार समाधी लारे् पण िी दुसऱ्यानंा कळि नसे. म्िणजे पािा केवढा त्यािंा 
आत्मसंयम असेल िो! एखाद्या िरुण सासुरवाहशणींसारखे पडदानशीन ठेवले त्यानंी आपले व्यस्क्ित्व. 
जयरामबाटीि्या लोकानंा वाटे ह्या अिोरात्र आप्या भािरािंि दंर् आिेि!” आप्या एक हशष्ट्याला 
त्यानंी हलहिले िोिे की “ज्याचं्यावर मािाजींिा अनुग्रि िाला िे कायमिे मुक्ि िाले; सत्य व पाहवत्र्य यािें 
िेिी अविार बनून जािाि.” 

 
स्वामी पे्रमानंदािंा जून ३०,१९१८ रोजी मृत्यू िाला, त्याने मािाजींच्या हृदयाला फार खोल जखम 

िाली. सबधं हदवस त्यानंी रडून घालहवला. “बाबूराम म्िणजे मािा केवळ प्राण िोिा. बेलूड मठाजवळील 
र्ंर्ािीरावर िो िक्कर मारीि असे िेव्िा मठािले सामर्थयज, पे्रमभाव, हविारीपणा–मठािले सर्ळेि जण ू
कािी त्याच्या शरीरािून िळकि आिे असे वाटे!” असे उमर्ार त्यानंी काढले. त्याि हदवशी संध्याकाळी 
परमिंसदेवाचं्या एका मोठ्या िसहवरीसमोर मस्िक ठेवनू त्या करुण स्वराने म्िणा्या—“कसे िो ठाकुर 
िुम्िी त्याला घेऊन रे्लाि!” िो प्रसंर् डोळ्यानंी पाहिले्या एकाने साहंर्िले की “काय हृदयद्रावक त्यािें 
िे शब्लद! आम्िालंािी रडू फुटायिी पाळी आली!” 

 
रामकृष्ट्णाचं्या इिर हशष्ट्यापं्रमाणे स्वामी हशवानंदानंािी [१ िे १९२२ िे १९३४ पयंि रामकृष्ट्ण मठ व हमशनिे अध्यक्ष 

िोिे.] मािाजी म्िणिील िे अर्दी अखेरिे प्रमाण वाटि असे, मर् बाब कोणिीिी असो. बलूेड मठाच्या 
व्यवस्थेिे काम कािी काळ त्याचं्याकडे असिा मठाि्या एका ब्रह्यािाऱ्याकडून कािी एक मूखजपणा 
घडला. स्वामी हशवानंदािंी करडी हशस्ि; ब्रह्यिाऱ्याच्या हमत्रानंी त्याला सारं्ून टाकले की, आिा मठािून 
त्यािी िकालपट्टी ठरलेली. भीिीने र्ारं्रून जाऊन ब्रह्मिारी रु्पिूप जयरामबाटीस िालि आला. हिथे 
पोिेपयंि त्याच्या कपड्ाचं्या किध्या िा्या िोत्या आहण काया सुकून हिपाड बनली िोिी. मािाजींनी 
त्याला नव े कपडे हदले व स्वामींना हलहिले—“या ब्रह्मिाऱ्याने िुिा अपराध केला असला पाहिजे. 
आश्रमािून घालहवण्याच्या भयाने एवढ्या लाबं पायी िालि आला आिे िो माझ्याकडे. आईला मुलािा दोष 
िो कसा हदसणार? त्याच्यावर िू कृपा करावीस असे मािे िुला सारं्णे.” स्वामी हशवनंदानंी लरे्ि उत्तर 
धाडले की ब्रह्मिाऱ्याला आनंदाने परि घेण्याि येईल. िो मठाि परििाि हशवानंदानंी त्याला हमठी 
मारली व िसून म्िणाले—“मोठा खोटा आिेस की रे िू! सरन्यालयापुढेि माझ्याहवरुद्ध िक्रार 
रु्दरलीस!” 

 
यानंीि एका पत्राि एकदा पढुीलप्रमाणे हलहिले िोिे—“मािाजी सामान्य स्त्री नव्िेि, आध्यास्त्मक 

साधक नव्ििे, एक सवजरु्णसंपन्न व्यक्िीिी नव्िेि. त्या अनंिकाळच्या सवजरु्णसंपन्न प्रत्यक्ष आहदशक्िीिा 
अंशाविार िोि. हवश्वजननीि त्या, कारणाहवना त्यािें वात्स्य जार्ृि िोिे आहण आप्या मारं््यपूणज 
िस्िानंी ज्या कोणाला त्या स्पशज करिील, त्याच्याि अध्यात्मबुद्धी आज ना उद्या जार्ृि िोणारि िोणार, 
या सवज र्ोष्टींबद्दल माझ्या मनाि हिळमात्र शकंा नािी. 

 
“जर्भरच्या अहखल स्त्रीवर्ाि जार्िृी हनमाण करण्याकहरिा मािाजींनी मानवदेि धारण केला 

आिे. त्याचं्या आर्मनानंिर ह्या पृर्थवीवरील सवज हस्त्रयामंध्ये हकिी हवलक्षण ििैन्य भरून आले आिे िे िुम्िी 
पाििि आिाि. अध्यात्म, राजकारण, हवज्ञान, वाङमय, इत्यादी सवज के्षत्रािं स्त्रीवर्ाने एक हवलक्षण 
पुनरुज्जीवन (Renaissance) साध्य केलेले स्पष्ट हदसि आिे. यापुढे आपले जीवन सवजि दृष्टींनी जास्ि 
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शोभनीय, जास्ि उन्नि करून घेण्यासाठी सर्ळ्या नारीजािीने कंबर कसली आिे. हवश्वशक्िीिीि िी सवज 
लीला, हििे रिस्य सामान्य माणसानंा कळणार नािी.” 

 
स्वामी अदु्भिानंद िेिी रामकृष्ट्णाचं्या अर्दी अंिरंर् हशष्ट्यापंैकीि. पूवाश्रमीिे नाव लाटू. हनकृष्ट 

अवस्थेच्या कुळाि त्यािंा जन्म, हन हशक्षणिी मुळीि नव्ििे. परमिंसदेवाचं्या सनं्यस्ि हशष्ट्यापंकैी ज्या 
थोड्ानंा मािाजींशी सक्षम बोलण्यािी सवलि िोिी त्यापंकैी लाटू िे एक. परमिंसदेवानंी त्यानंा 
मािाजींसाठी कणीक किबनू ठेवण्यास सारं्ाव,े त्यािें िाट घासायला सारं्ाव,े बाजारिाट त्याचं्याकडून 
करवावा आहण हकरकोळ सेवािी करून घ्यावी. मािाजींिे लाटूवर अर्दी स्विःच्या मुलासारखे पे्रम असे 
आहण िेिी मािाजींच्या समोर एखाद्या बालकासारखे वार्ि. िरी पण मािाजींिा परम आदर करण्याि 
िेिी कोणापेक्षा कमी नव्ििे-एकदा िे म्िणालेि िोिे की “मािाजी दुसऱ्या हिसऱ्या कोणी नसून प्रत्यक्ष 
लष्मीि िोि. सवांिे भिूभहवष्ट्य त्यानंा पूणजपणे ठाऊक आिे. त्यािंा अनुग्रि म्िणजे काय िे 
समजायलादेखील खडिर िपस्या र्ाठी िवी.” मनािी अशी हनहििी िाि त्याचं्या जीवनािा धु्रविारा 
िोिा. 

 
सन१९०७ मध्ये मािाजी बलरामबाबूंच्या कलकत्त्यािील घराि रािाि िोत्या व लाटू 

िळमज्यावर प्रवशेद्वारलर्िच्या खोलीि असि. एक हदवस मािाजी कुठून परि्या त्या र्ाडीिून 
उिरून लाटंूच्या खोलीसमोर जरा थाबं्या व हविारिाि—“बाळ लाटू, बरा आिेस ना?” मािाजींिी 
िलकीसलकी कामे उरकण्यािे आपले िे दहक्षणेश्वरिे हदवसि लाटंूच्या अक्षय्य स्मरणािले. िे मािाजींना 
उलट म्िणाले—“आई पुढे व्िा बघ!ू थोरामोठ्या घरच्या ना िुम्िी? अंिःपुरािून ह्या इथे बािेर कशाला 
आलाि माझ्याशी बोलायला? जा िडक वरिी! इथे नािी बोलणार मी िुमच्याशी. बोलावणे का नािी 
पाठहवले मला? आलो नसिो का मी लरे्ि? जुना शार्ीदज ना मी िुमिा?” लाटंूिे बोलणे ऐकून मािाजींना 
िसू लोटले. मािाजींच्या पाया पडण्यासाठी लाटू कधीमधीि येि म्िणून त्याचं्यासाठी हनत्यनेमाने प्रसाद 
पाठहवण्यािी मािाजी खबरदारी घेि. एकदा त्या जयरामबाटीस जाण्यास हनघा्या िेव्िा भक्िमंडळी 
त्यािंी पायधूळ घेण्यासाठी वरच्या माळ्यावर आली पण लाटू मात्र आप्या खोलीि येरिारा करीि 
आप्याशीि पटुपुटि िोिे—“संन्याशाला कुठली आई हन कुठले वडील! सवज मायेपासून िर िो मुक्ि.” 
मािाजी खाली उिरून आ्या िो लाटूिे पटुपटुणे िालूि िोिे िे मािाजींनी ऐकले िेव्िा लरे्ि त्या 
म्िणा्या—“बाळ लाटू, मला आई म्िण असा मािा िुला मुळीि आग्रि नािी िो!” लाटू खोलीबािेर आले 
व मािाजींच्या पायाशंी त्यानंी लोळण घेिली आहण अर्दी उघड उघड रडायला लार्ले. मािाजींच्यािी 
डोळ्यानंा पाणी आले-आहण लरे्ि लाटू नेसत्या वस्त्राने त्यािें डोळे पुसायला लार्ले, व वर म्िणिाि —
“आई िुम्िी मािेरी हनघालािाि, या वळेी डोळ्यािं पाणी आणणे बरे नव्िे! शरद िुम्िालंा परि घेऊन येईल 
बरे का! बािेर जायला हनघाले की रडायिे नसिे, खरे ना?” लाटंूिे िे अकृहत्रम, अर्दी बालसदृश विजन 
पािून हिथे असलेले सवजजण समर्हदि िाले व मािाजी जवळच्या एका संन्याशाला म्िणा्या—“लाटू 
कोणी सामान्य का आिे? त्याच्या संर्िीि राहिलास िर फार लाभ िोईल िुिा.” मािाजींच्या एका 
भक्िाला लाटू एकदा म्िणाले—“अनेकानंा मी पते्र हलहििो पण आईनंा मात्र हलहिि नािी. कारण त्यानंा 
मािे भिू विजमान भहवष्ट्य सारे कािी मािीि आिे. मर् नुसिे प्रदशजन करायला का पत्र हलिायिे?आईबद्दल 
मी वाटेल त्याच्याजवळ बोलिदेखील नािी, कारण एक िर त्यानंा कळणारि नािी, नािी िर िुकीिेि 
कािी िरी समजून बसिील. बिुिेक मी बोलिो रामकृष्ट्णाबंद्दल नािी िर स्वामी हववकेानंदाबंद्दल.” 
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स्वामी हत्ररु्णािीिािें पूवाश्रमीिे नाव सारदाप्रसन्न. रामकृष्ट्णाचं्या ियािीिि िे दहक्षणेश्वरी आले 
खरे पण त्यानंा मंत्रदीक्षा हमळाली मािाजींकडून. स्वामी योर्ानंदाचं्या मतृ्यूनंिर मािाजींच्या शारीहरक 
सुखसोयींिी व्यवस्था पािणे आहण हशवाय उद्धोधन माहसकािे सपंादन िी कामे त्याचं्याकडे असि. 
मािाजींच्या सेवािाकरीबाबि त्यािंा उत्साि असा दाडंर्ा की, त्याला लोक भ्रहमष्टपणाि म्िणि. एक 
हदवस मािाजी बैलर्ाडीने जयरामबाटीस येि िोत्या. मध्यरात्र उलटून रे्ली िोिी. सारदाप्रसन्न खादं्यावर 
एक मोठा सोटा टाकून र्ाडीपुढे रखवाली करीि िालले िोिे. अकस्माि पुढील रस्त्याला पुरामुळे एक 
मोठा खड्डा पडला आिे असे त्यानंा हदसून आले आहण क्षणाधाि त्यानंा कळून िुकले की, लर्ोलर् र्ाडी 
इथपयंि येऊन पोिणार िी एक िर उलटेल िरी ककवा हनदान हिला फार जोरािा हिसका िरी बसेल. 
मािाजींिी िोपमोड िर ठरलेलीि पण बिुिेक त्यानंा कािी िरी इजादेखील िोणार. स्वामी 
हत्ररु्णािीिािंी काया मोठी, िीि त्यानंी त्या खड्डयाि घािली व र्ाडीवानास आप्या अंर्ावरून र्ाडी 
नेण्यास िे सारं्ू लार्ले. िेवढ्याि मािाजींना जार् आली, पुढे िाललेला प्रकार त्याचं्या नजरेस आला, 
आहण अस्या अहविाराबद्दल त्यानंी त्या हशष्ट्यािी हनभजत्सजना केली. दुसरा एक प्रसंर् असा की 
“मािाजींसाठी थोड्ाशा िारं््या हिखट हमरच्या घेऊन या” असे सारदाप्रसन्नना योर्ीन-मानंी साहंर्िले. 
िेव्िा सर्ळ्यािं हिखट असिील त्याि हमरच्या घ्यायच्या असे ठरवनू हमरच्याचं्या बाजाराि या टोकापासून 
त्या टोकापयंि प्रत्येक दुकानािील प्रत्येक रास िे िाखून पािू लार्ले आहण लवकरि त्यािंी जीभ सुजून 
फुलून हनघाली. िा प्रकार मािाजींच्या कानी रे्ला िेव्िा त्या उमर्ार्या—“रु्रूवर काय िी जाज्व्य 
हनष्ठा!” 

 
संन्यासाश्रमी स्वामी योर्ानंद िे नाव घेिलेले योरे्न िे मािाजींनी मंत्रदीक्षा हदलेले पहिले हशष्ट्य. 

त्यािंा िा दीक्षाहवधी स्वयं रामकृष्ट्णाचं्या आजे्ञवरून वृदंावन येथे घडून आला. दहक्षणेश्वरी असिानािी 
मािाजींिी हनरहनराळी सेवा िे करीि िोिेि आहण परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर मािाजींच्या वाराणशी, 
वृदंावन, िरद्वार, पुरी, इत्यादी िीथाटनािं िे त्याचं्या बरोबर िोिे. नंिरिी मािाजींच्या सुखसोयींिी 
व्यवस्था पािण्यासाठी जयरामबाटीस िे वारंवार ये-जा करीि असि. आप्या आयुष्ट्यािी शवेटिी बारा 
वष े मुख्यत्वकेरून मािाजींिी सेवािाकरी करण्यािि स्वामी योर्ानंदानंी व्यिीि केली; आहण मािाजीिी 
भर्या िोंडाने त्याचं्या त्या सेविेी स्िुिी करीि असि. कलकत्त्यास त्या भाड्ाच्या घराि रािाि असिा 
प्रवशेद्वारालर्िच्या खोलीि योर्ानंदािें वास्िव्य असे आहण मािाजींच्या पहरवारािी बािेरील व्यवस्था 
सर्ळी िे पािाि, भक्िमडंळींकडून येणाऱ्या भेटींिा मािाजींच्या िफे स्वीकार करीि, भक्िाचं्या 
र्ाठीभेटींिे हनयंत्रण करीि—थोडक्याि म्िणजे कलकत्त्यािील मािाजींिे वास्िव्य सुखसोयींिे कसे 
िोईल त्यािी सवज व्यवस्था अत्यंि दक्षिापूवजक स्वामी योर्ानंद ठेवीि असि. कोणी कािी पैसा अडका 
हद्यास मािाजींच्या भहवष्ट्यकालीन र्रजाकंहरिा योर्ानंद िो राखून ठेवीि. त्यानंी केव्िा एकदा 
मािाजींना एक दुलई भेट हदली िोिी हिच्या वषानुवषाच्या वापरानंिर वाकळा िा्या, िेव्िा प्रथम 
मािाजींना वाटले हििे अस्िर बदलून नवीन कापूसिी िीि भरावा, परंिु िसे के्यास हप्रय हशष्ट्याने 
हदले्या भेटीिे एकंदर रूपि अहजबाि पालटून जाईल असा हविार करून त्यानंी िो बेि रहिि केला. 

 
रामकृष्ट्णाचं्या हनयाणानंिर योर्ानंदानंी मोठे कडक िपिरण आरंभले. पैशाहशवाय आहण रोजी 

फक्ि दोन-िीन िास िोप घेऊन त्यािें कृच्रसाधन िालले िोिे. िीन-िार हदवसािूंन एकदाि िे 
हभक्षाटनास हनघि आहण हमळिील त्या सुक्या रोट्यांिा भरु्ा करून त्यावर भकू भार्वीि. पहरणामी त्यानंा 
आमाशंािे दुखणे जडले व बलूेड मठाि त्यानंा आणाव ेलार्ले. िेथून िे बलरामबाबूंच्या घरी येऊन राहिले. 
पण त्या अवस्थेििी मािाजी कलकत्त्यास आ्या की योर्ानंद त्याचं्या सेवसे िजर िोि असि. परंिु त्यािें 
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दुखणे वाढिि रे्ले. अनेक वैदे्य-डॉक्टर िाले. मािाजींच्या हवशषे आग्रिावरून त्याचं्या पत्नीला त्या 
रुग्णशय्येपाशी आणण्याि आले. त्याचं्या अतं्य हदवशी एका सेवकाला मािाजी पाय पढेु पसरून अश्र ू
ढाळीि बसले्या आढळ्या, िेव्िा त्याने त्यािें सातं्वन करायिा प्रयत्न केला. पण मािाजी एवढेि 
म्िणा्या—“बाळा, योरे्निे कसे िोणार रे!”सेवकाने योर्ानंद खात्रीने बरे िोिील असे आश्वासन त्यानंा 
देण्यािा प्रयत्न करिा त्या म्िणा्या—“पण आज सकाळीि ठाकुर त्याला घेऊन जाि असलेले हदसले 
मला!”—आहण त्या पुन्िा रडू लार््या. पण लरे्ि आप्या भावना आवरून म्िणा्या—“िे कोणाजवळ 
बोलू नकोस बरे का! बोलणे बरे नव्िे.” 

 
स्वामी योर्ानंदािे मािज २८, १८९९या हदवशी प्राणोत्क्रमण िाले िेव्िा िर मािाजींनी अर्दी 

आकािं केला—“मािा योरे्न ठाकुराकंडे िालिा िाला खरा पण त्यानंी िरी माझ्या बाळाला का असे 
हिरावनू न्याव?े” एका सेवकाने पनु्िा त्यािें सातं्वन करण्यािा प्रयत्न केला त्यावर त्या म्िणा्या —“जा िू 
इथून! मािा योरे्न मला एकटीला टाकून हनघून रे्ला. आिा कोण मािी काळजी वािील?” दुसऱ्या 
हदवशी पुन्िा दुःखावरे्ाने त्या म्िणा्या —“घरािी एक वीट हनखळली, पण एवढ्यानेि काय? िी िर 
नुसिी सुरुवाि आिे!” [स्वामी योर्ानंद िे परमिंसदेवाचं्या प्रथम हशष्ट्यापंैकी एक, अथाि रामकृष्ट्ण सघं या इमारिीिे िे जणू एक कणखर 
वीटि िोिे.] 

 
खरी र्ोष्ट मात्र अशी की, योर्ानंदानंंिर त्यािंी जार्ा कोणी घ्यायिी िे त्याचं्या मृत्यपूूवीि ठरून 

रे्ले िोिे. एक हदवस त्यानंा स्वामी सारदानंद [रामकृष्ट्ण मठ व हमशन यािें १८९८ िे १९२७ पयंि स्वामी सारदानंद िे हिटणीस 

िोिे.] म्िणाले—“िे पािा योरे्न, नरेन दादा बोलिाि िे सर्ळे मला कळिेसे नािी. िे बरेि कािी 
सारं्िाि. आहण मनाि घेिील त्या हवषयावर असे ठासून बोलिाि की पूवीिी त्यािंीि हकत्येक हवधाने 
हनरथजक िोऊन जावीि!” यावर स्वामी योर्ानंद म्िणाले—“भाई शरद, मी एक र्ोष्ट सारं्ून ठेविो िुला. िू 
आपला मािाजींना हिकटून रािा कसा. त्याचं्या िोंडून हनघेल िेवढे सर्ळेच्या सर्ळे हनवळ व हनभळे 
सत्यि िोय.” 

 
स्वामी योर्ानंदाचं्या मृत्यूनंिर कािी हदवसानंी मािाजींिी देखभाल करण्यािी कामहर्री स्वामी 

सारदानंदानंी आप्या हशरावर घेिली. िी िे कसे पार पाडीि िे मािाजींच्या पुढील उमर्ारावंरून स्पष्ट 
आिे—“उद्धोधनाि शरद आिे िोवर मी हिथे सुखाने रािू शकेन. मािी काळजी घ्यायला समथज असा 
त्याच्यानंिर मला कोणीि हदसि नािी. िो मात्र मािी पुरी काळजी वािू शकिो.” िी कामहर्री स्वामी 
ब्रह्यानंद पार पाडू शकणार नािीि का म्िणून कोणी हविारले असिा मािाजी म्िणा्या—“िे, िी त्यािी 
बाजूि नव्िे. अडिणींना िोंड त्याला देिा येि नािी. मानहसक देखभाल करू शकेल िो मीिी, ककवा अन्य 
कुणाकडून करवील एवढेि. त्यािा कपडि वरे्ळा.” 

“मर् पे्रमानंद?”  
“नािी, त्याच्यानेिी िे काम िोणारे नव्िे.”  
“पण बेलूड मठािी व्यवस्था पाििािेि की िे!” 
“असेल रे बाबा, पण बाईमाणसािी देखभाल म्िणजे मोठी डोकेदुखी. पे्रमानंद दूर रािून माझ्या 

पहरवारावर नजर ठेवील म्िणा, पण िेवढेि.” 
 
स्विः रामकृष्ट्णानंीि एकदा साहंर्िले की, स्वामी सारदानंद व त्यािें मावसभाऊ शशी (िेिी 

परमिंसदेवािें हशष्ट्य, संन्यासी नाव स्वामी रामकृष्ट्णानंद) िे दोघेिी जन्मािंरी येश ू हिस्िािें साथी िोिे. 
सारदानंदािंी काठी रंुद व मजबूि िोिी. िे समिोल, र्ंभीर, व अंिमुजख वृत्तीिे असून त्याचं्या र्ाठी मोठे 
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पाहंडत्य िोिे. स्वामी हववकेानंदािंा सारदानंदाचं्या आध्यास्त्मकिेवर मोठा हवश्वास असे; यामुळेि िर 
त्यानंी या स्वामींना १८९५ साली वदेािंी धमोपदेशकािी कामहर्री देऊन अमेहरकेस पाठहवले िोिे आहण 
नंिर १८९८ साली त्यानंा परि बोलावनू मठ व हमशनिी हिटहणशी त्याचं्यावर सोपहवली िोिी. रामकृष्ट्ण 
संघािे िे एक आधारस्िंभि मानले जाि. िे अमेहरकेस जाण्यास हनघाले िेव्िा मािाजींनी त्यानंा आशीवाद 
हदला िोिा िो िा—“बाळा, ठाकुर सदैव िुझ्या पाठीशी आिेि. कशािीिी धास्िी बाळर्ू नकोस.” 

 
मठ व महशनच्या हिटहणशीिे जबरदस्ि काम व हशवाय उद्धोधन माहसकािी व्यवस्था हशरावर 

बाळर्ूनिी स्वामी सारदानंद १९०४ पासून १९२० पयंि मािाजींिी सेवा सिि आत्मापजण भावाने करीि 
आले. त्याखेरीज या सवज अवधीि मािाजींच्या नािेवाईकािें हििसंवधजनिी त्यानंीि केले, मािाजींिे कहनष्ठ 
बंधू अभय याचं्या शवेटच्या आजाराि त्यािंी शुश्रूषा केली, आहण राधूच्या शषे आयुष्ट्यासाठी आर्मथक िरिूद 
त्यानंीि करून ठेवली. मािाजींच्या बिुिेक िीथाटनािं स्वामी सारदानंद त्याचं्या बरोबर असि आहण 
जयरामबाटी व कोआलपाडा येथेिी िे जाऊन येऊन असि—हवशषेिः मािाजी आजारीहबजारी अस्या 
िर भेटून जाण्यास कधी िकुि नसि. मािाजी कलकत्त्यास असिाना िर त्याचं्याबद्दल सारी व्यवस्था िे 
जािीने पािाि; आहण कलकत्त्याच्या बािेर कुठेिी अस्या िरी पत्राद्वारे त्यािंी नीट खबर राखीि व 
पैशाअडक्यािी व्यवस्था करीि. रामकृष्ट्ण संघाि त्यािंी मािाजींवरील हनष्ठा िी एक आख्याहयकाि िोऊन 
बसली िोिी. मािाजी त्यानंा, आप्या िजार वटेोळ्याहंनशी आपले संरक्षण करीि असलेला “मािा 
वासुकी” [पुराणािंरीिा एक मिासपज.] अशी उपमा देि. “पाऊस सुरू िाला की याने आपली फणा माझ्यावर 
पसरलीि” असे त्या म्िणि. मािाजींिे नािेवाईक एकंदर िऱ्िेवाईक, त्यािंी बडदास्ि ठेवणे िे नाजूक 
िसेि कठीण काम असे; मािाजी स्विःि त्याबद्दल म्िणि—“शरद आिे िोवर िे काम कठीण नािी. पण 
त्याच्या पिाि मािा िा सर्ळा व्याप पािणारा कुणी माझ्या नजरेि येि नािी.” सारदानंद कलकत्त्याि 
नसिाना हिकडे जाण्यािी र्ोष्ट हनघाली िर लरे्ि मािाजी म्िणि—“शरद नािी हिथे िर मी जाण्यािी 
क्पनासुद्धा नको. मी कलकत्त्यास असिाना िो बािेर जािो म्िणाला िर मी त्याला सारं्त्ये की ‘बाळा दम 
धर, आधी मी हनघनू जात्ये, मर् िू जा िव िर.ʼ” स्वामी सारदानंद त्यानंा भजनी पदे म्िणून दाखवीि 
आहण त्यािें शरीर िापाने फणफणले असिा सारदानंद त्यािें िाि आप्या उघड्ा अंर्ावर ठेवनू घेि 
म्िणजे िेवढेि त्यानंा थंड वाटे. एविं मािाजी सारदानंदावंर सोळा आणे हवसंबून असि. परमिंसदेवाचं्या 
हशष्ट्याहंवषयी बोलिाना त्या म्िणि—“शरद, राखाल, इत्यादी सर्ळे माझ्या उदरीि आलेले समजत्ये 
मी.” 

 
स्वामी सारदानंद स्विःला मािाजींिे ‘रखवालदारʼ म्िणवीि असि िे पूवीि आले आिे. त्याबद्दल 

त्यानंा खरोखरी मोठा अहभमान वाटे. उद्धोधनाच्या प्रवशेद्वाराजवळच्या आप्या लिानशा खोलीिून िे 
मािाजींच्या दशजनासाठी वरच्या मज्यावर जाणाऱ्या सवज भक्िावंर नजर ठेवीि. एकदा दुपारी िीनच्या 
सुमारास एक भक्ि फार लाबंून पायी िालि येऊन उद्बोधनाि पोिला. उन्िािा िाप त्याला िालेला स्पष्ट 
हदसि िोिा. मािाजीिी एका भक्िाच्या घरून नुकत्याि परिून जरा हवश्राम करीि िोत्या. ह्या भक्िाला 
स्वामी सारदानंद म्िणाले—“मािाजी जरा पड्याि; एवढ्याि नािी मी िुम्िालंा वर जाऊ देणार.” 
“िुमच्याि िेवढ्या आई की काय मािाजी?” असे म्िणि िा भक्ि सारदानंदानंा जवळजवळ धक्का मारूनि 
वर मािाजींकडे रे्ला. परंिु थोड्ाि वळेाि त्याला आप्या दाडंर्ाईिा पिािाप वाटून, आिा परििाना 
ह्या स्वामींिी भेट न िोवो अशी त्याने मनाि प्राथजना िालहवली. मािाजींनािी त्याने आप्या र्ैरविजनािे 
साहंर्िले, पण यानंी त्याला उलट धीरि हदला. अत्यंि ओशाळा िोऊन िो हजना उिरून खाली आला 
िेव्िा स्वामी सारदानंद त्याि पूवीच्या जार्ी बसलेले त्याला आढळले. आप्या आपराधाबद्दल िो स्वामींिी 
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क्षमा मार्ू लार्ला िेव्िा सारदानंदानंी त्याला हमठी मारून म्िटले—“अपराध वर्ैरे िो काय म्िणिा? 
िुमच्यासारखी अशी अहनवार उत्कंठा लार््याहशवाय का मािाजींिे दशजन लाभिे?” 

 
अन्य एका प्रसंर्ी मािाजी आजारी असिाना एक भक्ि दीक्षा मार्ू लार्ला. मािाजींनी त्याला 

आणखी कािी हदवसानंी यायला साहंर्िले पण िो ऐकेना. िेव्िा मािाजींनी त्याला दीके्षबद्दल सारदानंदानंा 
हविारायला साहंर्िले. परंिु िो िट्टि धरून बसला, म्िणिो—“दुसऱ्या कोणाला मी ओळखि नािी. 
आप्याकडेि मी आलो, आपणि दीक्षा द्यावी.” त्यावर मािाजी म्िणा्या—“अरे बोलिोस काय िू? शरद 
माझ्या मस्िकाला मणी. िो म्िणेल िसेि व्िायिे.” िेव्िा कुठे िो भक्ि स्वामी सारदानंदाकंडे आला व 
स्वामींनी त्यािा दीक्षाहदन ठरवनू टाकला. 

 
प्रस्िुि लेखकािी राजकीय कैदेिून १९१८ साली मुक्ििा िा्यावर िो उद्बोधनाि मािाजींच्या 

दशजनाकहरिा रे्ला असिा “मािाजी आजारी आिेि, कोणालािी त्याचं्या दशजनासाठी सोडण्याि येि 
नािी,” असे त्याला सारं्ण्याि आले. केवळ स्वामी सारदानंदाचं्या कृपेमुळेि त्याला या वळेी कािी 
हमहनटेि का िोईना पण मािाजींिे दशजन घडले. 

 
स्वयं मािाजींच्या पे्रमािे व हवश्वासािे एवढे हनधान असूनिी स्वामी सारदानंद लीनिेिी केवळ मूिी 

असि. एकदा िे आप्या दैनंहदन कायास प्रारंभ करण्याच्या बेिाि िोिे एवढ्याि मािाजींच्या एका 
हशष्ट्याने पढेु येऊन जरा आडंबरानेि त्यािंी पायधूळ घेिली. िेव्िा स्वामींनी हविारले—“िा काय प्रकार? 
एवढा साग्रसंर्ीि नमस्कार कशापायी?” मािाजींिा िो हशष्ट्य यावर म्िणिो—“आपण असे का बरे 
म्िणाव?े आप्यापेक्षा वदंनीय दुसरे कोण आिे?” यावर स्वामी सारदानंद म्िणाले–“असे पािा, िुम्िाला 
ज्यािंा आशीवाद लाभनू रे्लाय त्याचं्याि अनुग्रिािी वाट पािाि बसलोय मी इथे. त्यानंी मनाि आणले िर 
ह्या क्षणाला मािे स्थान िे िुमिे स्थान िोऊन जाईल की!” स्वामी सारदानंद मािीजींसमोर प्रहणपाि 
करीि िो देखावा मोठाि हवलक्षण असे; मािाजींसमोरील जहमनीशी स्वामी जणू धूहलसाि िोऊन जाि 
आिेि असा बघणाराला क्षणभर भास व्िावा! –असा प्रत्यक्ष आपला अनुभव कोणी एकाने साहंर्िला िोिा. 
आपण आप्या नमस्कारासमविे आपले शरीर, जीवप्राण, सवज कािी मािीजींच्या िरणी अपीि आिोि 
असेि त्यानंा दशजवायिे असे. 

 
पंधरा वषांवर मािीजींच्या अत्यंि हनकट साहन्नध्याि रािून त्याचं्या सुखसोयींिी काळजी वािण्यािे 

अनन्य भाग्य स्वामी सारदानंदानंा लाभले. त्याचं्यासमोर आपण अत्यिं क्षदु्र आिोि अशीि या स्वामींिी 
सिि भावना. एकदा िे म्िणाले– “मािीजींबद्दल आप्याला काय कळिे? एवढे मात्र मी म्िणू शकिो की 
इिके थोर मन अन्य कुठेिी मला हदसले नािी हन हदसेल अशी आशािी मला नािी. मािाजींिे ऐश्वयज व 
सामर्थयज यािंा व्याप अजमावणेदेखील आप्या आवाक्याबािेरिे आिे. त्यािें पे्रम आहण वात्स्य जसे 
अिुलनीय, िसेि त्यािें वैराग्य अजोड. राधूवर त्यािें एवढे पे्रम, पण मरणापूवी त्या म्िणा्या–‘हििी 
रवानर्ी करून टाका.’ राधूिेिी आकषजण त्यानंा नािीसे िोऊन रे्ले.” 

 
एक भक्ि एकदा स्वामी सारदानंदानंा म्िणाला की रामकृष्ट्णाचं्या अविाहरत्वावर आपला सिज 

हवश्वास बसू शकिो, पण मािाजी ह्या हवश्वजननी िोि िे मात्र आप्याला पटि नािी. स्वामी सारदानंद 
त्यावर उत्तरले—“रामकृष्ट्ण िे जर ईश्वराविार, िर काय ईश्वराविाराने एका शणे विेणारणीच्या मुलीशी 
लग्न लावले िोिे, असे म्िणायिे िुला?” [भारिािील सवज खेड्ािूंन हकिी िरी अत्यंि र्रीब हस्त्रया शणे वेिून आपले पोट 
भरिाि. शणेाच्या र्ोवऱ्या करिाि त्यािंा जळणासाठी उपयोर् िोिो.] 
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हनयाण काळी मािाजींनी आप्या सवज हशष्ट्यर्णािंा भार स्वामी सारदानंदावंर सोपहवला िे पुढे 
येणारि आिे. मािाजींच्या अनुग्रिामुळे स्वामींना स्त्रीमात्रािंील हदव्यत्वािा साक्षात्कार िाला. आपले 
“भारिे शस्क्िपूजा” िे पुस्िक मािाजींना अपजण करिाना त्यानंी म्िटले आिे–“ज्याचं्या अनुग्रिामुळे 
लेखकाला स्त्रीमात्रािं हवश्वमािृत्व हनहवष्ट आिे यािा साक्षात्कार िाला त्याचं्या िरणपममी िा गं्रथ हवनम्र 
भस्क्िभावाने अपजण केला आिे.” 
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माताजी व त्याचें अतंरंग भक्त (२) 
 

रामकृष्ट्र्णाांच्या र्ृिस्थाश्रमी हशष्ट्यामंध्ये हर्रीशिदं्र घोष, नार् मिाशय, आहण रामकृष्ट्णािें पहरसंवाद 
संर्ृिीि करणारे मिेंद्रनाथ रु्प्ि ऊफज  मास्िर मिाशय (‘एम’) िे हिघे प्रमुख िोि. 

 
हर्रीश िे सवजि दृष्टींनी प्रौढप्रिापी (heroic) पुरुष. कवी, नाटककार, आहण हवलक्षण 

संभाषणििुर र्ृिस्थ, म्िणून कलकत्त्यािील बंर्ाली समाजाि त्यािें स्थान अग्रर्ण्य िोिे. परमिंसदेवािंी 
भेट िोण्यापूवी िे खूप दारू पीि असि व त्यािें खासर्ी विजनिी िंर्ीभरं्ी असे. परंिु रामकृष्ट्णाचं्या ससंर्ाने 
िळूिळू त्यािें दारूिे व्यसन सुटले व त्यािंा एकंदर स्वभावि पार बदलून रे्ला. ित्पूवी िे घोर नास्स्िक 
िोिे. िर आिा िे धार्ममकिेने अर्दी भरूनभारून रे्ले. पूवी जसे त्यानंी आपले रु्लिौशी विजन कोणापासून 
लपहवले नव्ििे िसेि आिािी आपली एकाहंिक ईश्वरभक्िी कोणािी पुढे त्यानंी दडहवली नािी. खरोखरि 
त्याचं्या हनष्ठलेा थारं् नव्ििा. आपण आपले मुखत्यारपत्र परमिंसदेवानंा एकदािे देऊन टाकले, आिा 
यापढेु िे आपले सवज कािी भलेि करीि रािणार याहवषयी त्यानंा हिळप्राय शकंा उरलेली नव्ििी. 
हर्रीशािंी िीव्र बुहद्धमत्ता, व्यापक हविारसक्िी, आहण प्रर्ाढ हनष्ठा रामकृष्ट्ण िोंडभर स्िुिी करीि असि. 
रामकृष्ट्णाचं्या अविाहरत्वािी घोषणा त्याचं्या ियािीि जािीर व हनःसहंदग्धपणे करणारे जे थोडे हशष्ट्य िोिे 
त्यािले हर्रीश िे एक. 

 
प्रथम प्रथम हर्रीशािंी मािाजींबद्दल धारणा एवढीि की त्या आप्या रु्रुपत्नी, व म्िणून अत्यिं 

आदरणीय; आहण या नात्याने मािाजींिा िे परम आदर करीििी. एक हदवस मािाजी बलरामबाबूंच्या 
घराच्या र्च्चीवर शिपावली करीि असिा व हर्रीशिी िसेि हद्विीय पत्नीसमविे आप्या घराच्या र्च्चीवर 
टिळि असिा मािाजी हर्रीशपत्नीच्या दृष्टीस पड्या व त्या पिीला म्िणा्या—“त्या पािा मािाजी 
पलीकडच्या र्च्चीवर पाय मोकळा करिािेि.” हर्रीशानंी लरे्ि हवरुद्ध हदशसे िोंड हफरवनू म्िटले—“िे 
िे. ह्या माझ्या पापी डोळ्यानंी हन एक प्रकारे िोरून बघणार नािी मी त्याचं्याकडे.” 

 
हर्रीशानंा ह्या हद्विीय पत्नीपासून िीन मुले िाली—दोन मुली व एक मुलर्ा. मुलर्ा जन्म्यानंिर 

िी पत्नी हदवरं्ि िाली. त्यावर आप्या मुलािे संर्ोपन, आहण फाव्या वळेाि अकंर्हणिािी उजळणी 
करण्याि हर्रीश आपले मन रमव ूलार्ले. आप्या या मुलाच्या रूपाने रामकृष्ट्णि आपले पुत्र िोऊन आले 
आिेि असा का कोण जाणे हर्रीशािंा ग्रि िाला िोिा. सन १८९० साली स्वामी हनरंजनानंद या 
रामकृष्ट्णाचं्या सनं्यस्ि हशष्ट्याचं्या हवशषे आग्रिावरून हर्रीश आप्या िीन वषांच्या मुलास घेऊन प्रथमि 
मािाजींच्या दशजनासाठी उद्धोधनाि आले. मुलर्ा िेव्िािी फारसा बोलू लार्ला नव्ििा, खुणानंीि पण 
कािी अस्पष्ट आवाज काढून आपणास िव ेनको िे िो सारें्. मािाजींना यापूवी त्याने पाहिले िोिे. आिा 
िोंडाने ‘ऊः ऊः’ करीि आिुरिेने िो वरच्या माळ्याकडे बोट दाखव ूलार्ला, िेव्िा एका सेवकाने त्याला 
वर मािाजींकडे आणले. िेथे लरे्ि त्याने मािाजींच्या समोर लोळण घेिली. थोड्ा वळेाने त्याला खाली 
आण्यावर हर्रीशानंा िो िाि धरून ओढू लार्ला. त्यावर हर्रीशानंा रडू कोसळून िे म्िणाले—“अरे मी 
मािाजींकडे कसा येऊ? मी िर मिापापी!” परंिु मुलर्ा त्यािंा हपच्िा सोडीना. शवेटी त्याला उिलून 
घेऊन हर्रीश हजना िढू लार्ले िो त्याचं्या देिाला कंप सुटला. डोळ्यािूंन अश्रूंच्या धारा िालू िोत्याि. 
मािाजींच्या पायाशंी साष्टारं् प्रहणपाि घालीि िे म्िणाले—“याच्यािमुळे आप्या मिापहवत्र िरणािें दशजन 
िाले.” यानंिर थोडयाि हदवसािं त्या मुलािा अिं िाला. 

 



 अनुक्रमणिका 

पुन्िा एकदा स्वामी हनरंजनानंदानी आग्रि के्यावरून हर्रीश एक नोकर व आिारी बरोबर घेऊन 
जयरामबाटीस आले. बरोबर िीन स्वामी िोिे. स्नान करून जेव्िा मािाजींच्या दशजनास िे हनघाले िेव्िा 
पुन्िा त्यािें शरीर भावावशिेमुळे कापि िोिे. पण मािाजींकडे नजर जािाि िे उद् र्ारले—“म्िणजे 
आपणि त्या आई वाटिे!” अकस्माि त्यानंा फार वषांपूवीच्या एका आजाराि पडलेले अहिस्पष्ट स्वप्न 
आठवले िोिे—एका देवीने येऊन आप्याला प्रसाद हदला व त्याने आपण िाबडिोब बरे िालो. आिा 
मािाजी म्िणजे िीि देवी अशी त्यानंा ओळख पटली आहण ह्याि आप्या अहधष्ठात्री देविा असून इिका 
काळ आपले रक्षण ह्या करीि आ्या आिेि िेिी त्यानंा कळून िुकले. मािाजींना त्यांनी हविारले—
“कोणत्या प्रकारच्या आई िुम्िी माझ्या?” ित्क्षणाि मािाजी उत्तर्या—“िुिी खरोखरि आई, नुसिी 
िुझ्या रु्रुदेवािंी पत्नी नव्िे, मोघम कुणी िरी एक ‘माईजी’ नव्िे, िुिी खरोखरीिीि आई बरे मी!” 

 
यानंिर हर्रीशानंी जयरामबाटीि हकत्येक हदवस हवलक्षण आनंदाि व हनकििपणाि घालहवले. 

खेडुिाबंरोबर िे मोकळ्या मनाने बोलि िालि व भटकि, आहण संध्याकाळ िाली की मोकळ्या मदैानाि 
जाऊन सूयास्िािी शोभा पािाि बसि. थोड्ाि हदवसािं त्यािें नाव िेथे सवजिोमुखी िाले आहण पदे व 
र्ाणी ऐकवनू त्या साध्याभोळ्या लोकािंी िे करमणूकिी करू लार्ले. मािाजींनी त्याचं्याकडून पुढील र्ाणे 
हशकून घेिले— 

 
िामा दे पालाय, पािु हफरे िाय, 
रानी पािे िोले कोले। 
रानी कुिुिले धर धर बोले, 
िामा टेने िि र्ोपाल िले।। 

 
(“राणीमािेने [बालकृष्ट्ण र्ोपाळिी आई यशोदा.] धरून ठेव ूनये म्िणून र्ोपाळ रारं्ि रारं्ि हिच्यापासून 

दूरदूर िाललाय. 
 
िी ‘थाबं, थाबं !’ असे त्याला उत्कंठेने म्िणिे आिे. 
िो मारे् वळून िो िळूि हिच्याकडे पाििोय. 
र्ोपाळ रारं्ि रारं्ि आणखी पुढे िालला.”) 
 
मािाजींच्या हदव्यत्वाबद्दल एकदा त्याचं्या बधंूंपाशी हर्रीशािंा मोठा कडाक्यािा वाद िाला िो 

वृिान्ि पूवी आलाि आिे. मािाजींनी त्यािंी जी वात्स्यपूणज जपणूक िालहवली हिने त्यािंा सारा 
व्रात्यपणा अर्दी नािीसा करून टाकला. दोघानंी हमळून बरोबर जाऊन रामकृष्ट्णाचं्या जन्मर्ावाला एकदा 
भेट हदली. हर्रीशानंी मािाजींकडे संन्यास घेण्यािी परवानर्ी माहर्िली व त्यासाठी अर्दी सयुस्क्िक 
अशी कारणेिी त्याचं्यापुढे माडंली. परंिु हर्रीशानंी र्ृिस्थाश्रमाि रािून परमिंसदेवािें जीवन व हशकवण 
यथायोग्यपणे लोकाचं्या र्ळी उिरहवणारी नाटके हलिावी याकडे मािाजींनी त्यािें मन वळहवले. अशा 
रीिीने अंिबाह्य एक नवाि माणूस बनून हर्रीश कलकत्त्यास परिले. 

 
मािाजी कलकत्त्यास असिाना हर्रीश एका भेटीि त्यानंा म्िणाले—“आई,मी िुमच्या भेटीस 

आलो की आप्या आईसमोर अर्दी लिान मुलाला जे वाटिे िेि मला वाटायला लार्िे. मी खराि िुमिा 
पुत्र असिो िर िुमिी व्यस्क्िशः सेवा करू शकलो असिो. पण इथे िर सर्ळा उलटाि प्रकार िाललाय—
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आम्िी िुमिी काळजी घ्यायच्या ऐवजी िुम्िीि आमिी सवज काळजी वाििािाि. जयरामबाटीस िर त्या 
र्ावठी िूलखंडासमोर बसून आमिी जेवणेिी िुम्िी राधंिा. मर् िुमिी सेवा िरी आम्िी कशी करायिी? 
हवश्वािी जी मािा हिच्या सेविेा हवधी आम्िालंा कुठे ठाऊक आिे?” म्िणिा म्िणिा त्यािंा स्वर रुद्ध िाला 
आहण डोळे आरक्ि िाले. जमले्या भक्िमंडळींकडे पािाि हर्रीश म्िणाले—“परमेश्वराने मनुष्ट्यदेि 
धारण केला यावरि हवश्वास ठेवणे कठीण, मर् एका साध्यासुध्या खेडवळ बाईच्या रूपाने साक्षाि जर्दंबा 
आपणासंमोर आिे िी क्पना स्वप्नािदेखील कशी सुिेल? मिामाया एक सामान्य स्त्री िोऊन घरकाम व 
इिर किजव्ये पार पाडीि आिे यावर हवश्वास बसावा कसा? िथाहप, मािाजी म्िणजेि मिामाया, हवराट 
शक्िी, प्रत्यक्ष हवश्वजननीि िोि. ‘ईश्वरािे मािृत्व’ िे ित्त्व प्रस्थाहपि करण्याकहरिा आहण सवांना मुक्िी 
देण्यासाठी त्यािंा अविार आिे.” 

 
एकदा मािाजी जयरामबाटीिून कलकत्त्यास आ्या िेव्िा र्ाडी िीन िास उहशरा पोि्यामुळे 

त्यानंा फार थकवा आला िोिा. स्टेशनावर स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी पे्रमानंद वर्ैरे मंडळी त्याचं्या 
स्वार्िासाठी िजर िोिी. योर्ीन-मा हन र्ोलाप-मा मािाजींना िाि धरून उिरविािेि िो स्वामीद्वय 
त्यािंी पायधूळ घेण्यासाठी पढेु धावले—िशा र्ोलाप-मा त्याचं्या त्या भरदार आवाजाि स्वामी ब्रह्मानंदानंा 
म्िणा्या—“मिाराज, [रामकृष्ट्णािें भक्िजन स्वामी ब्रह्मानंदानंा पे्रमादराने ‘मिाराज’ म्िणि असि.] िुम्िालंा मुळीि अक्कल 
नािी की काय? िापत्या उन्िाि्या ह्या लाबंच्या प्रवासाने मािाजी  थक्याभार्ले्या हन र्ाडीिून त्या 
उिर्यािी नािीि िोि िुम्िीि त्यािंी पायधूळ घेण्यािे एवढे अवडंबर माजहवले िर इिरानंा मी कशी 
काय थोपव?ू” पूजािज स्वामीद्वय ओशाळून मुकाट्याने मारे् िटले. मािाजी स्टेशनावरून र्ाडी करून घरी 
पोििाि वरच्या मज्यावरील आप्या खोलीि रे््या. हर्रीश िळमज्यावर त्यािंी वाट पािाि बसून 
राहिले िोिे. त्यािंा आवाज ऐकून मािाजींच्या र्ृिव्यवस्थेवर भीमसेनी रखवाली करणाऱ्या र्ोलाप-मा 
खाली आ्या व हर्रीशना म्िणिाि—“िुमिी िी बेढब भक्िी व हनष्ठा बघून मािी वािाि बसिे हर्रीशबाबू! 
[‘बाब’ू िा इंग्रजी Mr. िा बरं्ाली पयाय िोय.] िे पािा हर्रीशबाबू, िुम्िी िर इथे मािाजींच्या दशजनासाठी धरणे धरून 
बसलाि. मािाजी एवढ्या दमून आ्या, त्यानंा जरा हवश्राम घेऊ द्यायिा िे नािी, आले त्यानंा िळायला! 
” हर्रीशानंािी िशी भीडभाड ठाऊक नव्ििी. र्ोलाप-माचं्या डोळ्यालंा डोळा हभडवीि िे उत्तरले—“िी 
खरीि मोठी सुसंाटीि बाई म्िणायिी! इिक्या हदवसानंंिर आप्या मुलाकंडे पािून मािाजी आप्या 
डोळ्यािें पारणे फेडिील असे वाटले म्िणून आलो, िर िी बया मला आईवर माया कशी करावी िे 
हशकवायला लार्ली! िीः!” हर्रीशाचं्या या सडेिोड उत्तराबद्दल र्ोलाप-मानंी मािाजींकडे र्ाऱ्िाणे नेले, 
िेव्िा त्या एवढेि म्िणा्या—“माझ्या मुलावंर िू टीका करीि जाऊ नकोस म्िणनू हकिींदा िरी बजावले 
आिे मी िुला.” 

 
एका वषी दुर्ापूजेच्या उत्सवाि मािाजी खास हर्रीशाचं्या घरच्या पूजेसाठी कलकत्त्यास आ्या 

िोत्या. उिर्या िोत्या बलरामबाबूकंडे. प्रत्यक्ष मािाजी आप्याकडील दुर्ापूजेला िजर रािणार म्िणनू 
हर्रीशानंा धन्यधन्य वाटि िोिे, पण मध्येि हवघ्न आले. त्या वषीच्या उत्सवािली सवांि शुभ वळेा दुसऱ्या 
हदवशीच्या मध्यरात्री पडि िोिी त्याच्या थोडे अर्ोदर मािाजींना बरे वाटेनासे िाले. यामुळे, आहण हशवाय 
सकाळच्या पूजेला त्या िजर िोत्या, िेव्िा आिा मध्यरात्रीच्या पूजेला नािी रे््या िरी िालेल असे 
मािाजींच्या र्ोटाि ठरले, िेव्िा हर्रीशावंर घोर हनराशिेा प्रसंर् आला. मात्र ऐन घटकेला मािाजींनी 
हविार बदलला; अर्दी पूजा सुरू िोण्याच्या घटकेला त्या हर्रीशाचं्या घरापयंि िालि आ्या व मार्ील 
दरवाजा वाजवीि म्िणा्या–“िी पािा मी आ्ये” –आहण हर्रीशािंा आनंद र्र्नाि मावनेासा िाला. 
साक्षाि देवी दुर्नेेि आपली पूजा मान्य करून घेिली अशी त्याचं्या मनािी पक्की खात्री िाली. अशा ह्या 
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हर्रीशाचं्या मृत्यूनंिर मािाजी हवषण्ण िोऊन म्िणा्या—“आज जणू इंद्रि पडला!” [इंद्र िा देवािंा राजा. मोठ्या 
माणसाच्या मृत्यूबद्दल िी म्िण वापरिाि.] 

 
हर्रीशाचं्या अर्दी उलट स्वभाव नार् मिाशयािंा. रामकृष्ट्णािें िे हशष्ट्य नम्रपणा, लीनिा, व 

आत्महवस्मृिी यािें केवळ िालिी बोलिी प्रहिमा िोिी. पूवज बंर्ालमधील ढाका येथे त्यािंा जन्म. रामकृष्ट्ण 
त्याचं्याबद्दल एकदा म्िणाले िोिे की “िो अग्नीसारखा आिे, अर्दी जळिा हनखारा.” स्वामी हववकेानंद 
त्याचं्याहवषयी एकदा म्िणाले िोिे की “मी जर्भर हफरलो आिे पण नार् मिाशयाइंिका थोर पुरुष मला 
कुठेिी आढळला नािी. आम्िापेंक्षािी त्यािंा त्यार् व आत्मसंयम मोठा.” िे नार् मिाशयदेखील मािाजींना 
साक्षाि भर्विी देवीि समजि असि. त्यािें दशजन घेऊन ढाक्यास परि्यावर िे न िुकिा आप्या 
अनुयायासं सारं्ि—“साक्षाि देवी भर्विीिे दशजन घडले, हििा अनुग्रि पुन्िा एकदा पावलो.” 

 
त्या मािाजींच्या दशजनाकहरिा नार् मिाशय वारंवार येि असि. त्यािंी व मािाजींिी पहिली भेट 

१८९३ सालिी. बलूेड िे िेव्िा हनव्वळ एक खेडे. नीलांबरबाबूंच्या र्ंर्ाकाठच्या बरं्लीि मािाजी िेव्िा 
रािाि िोत्या. पुरुष-भक्िानंी त्यािें दशजन घेण्यािी त्या काळाि पद्धि नव्ििी. िसा कोणी आलाि िर एक 
मोलकरीण मािाजींना वदी देई व हिच्यािकरवी मािाजी त्या भक्िाला आपला आशीवाद पाठवीि. नार् 
मिाशय दशजनासाठी आले िेव्िा त्यािंा एकंदर आहवभाव पािून मोलकरीण आि येऊन मािाजींना सारं्ू 
लार्ली—“आई, कोण िो िे नार् मिाशय? नमस्कार करिािेि िुम्िालंा, पण केवढ्याने जहमनीवर डोके 
आपटून घेिािेि! वाटिे रक्िि हनघणार आिा. मिाराज [म्िणजे स्वामी योर्ानंद] त्यानंा थाबंवायला 
बघिािेि, पण िे एक शब्लद बोलि नािीि. बिुिेक शुद्धीवर नसाविे. वडेसर िर नािीि ना?” मािाजींिे 
मन मात्र या परम हनष्ठनेे अर्दी भरून आले आहण मोलकरणीला त्या लरे्ि म्िणा्या—“अर् योरे्नला 
[स्वामी योर्ानंदानंा] सारं् नार् मिाशयानंा वर पाठवनू द्यायला.” त्यािप्रमाणे का स्वामींनी त्यानंा वर 
आण्यावर पाििाि िो नार् मिाशयािें कपाळ सुजून रे्ले आिे व पावले अडखळिािेि आहण पाण्याने 
डोळे भरून आ्यामुळे आपण त्यानंा हदसििी नािी—िे जणू दुसऱ्याि कोणा जर्ाि वावरिािेि. या वळेी 
मािाजींनी आपला नेिमीिा लाजाळूपणा सोडून देऊन नार् मिाशयानंा आप्या बाजूला बसहवले. नार् 
आपले वडे्ासारखे “आई, आई” असा नुसिा जप करीि िोिे, पण एरवी स्स्थर व शािं. मािाजींना 
आप्या िािाने त्यािें डोळे पुसले. फळे, हमठाई हन पोळ्यानंी सजलेले मािाजींच्या जेवणािे िाट समोर 
वाढलेले िोिे त्यािले कािी पदाथज हजभेवर उष्टवनू िो प्रसाद मािाजींनी नार् मिाशयानंा भरहवण्यािा 
प्रयत्न केला, परंिु त्यानंा कािीिी हर्ळेना. मािाजींिा वारंवार िरणस्पशज करीि व िोंडाने ‘आई आई’ 
म्िणि िे बसून राहिले. मािाजींनी परमिंसदेवािें मोठ्याने नामस्मरण करीि त्याचं्या मस्िकावर व अंर्ावर 
कािी वळे थापट्या मार्यावर त्यािें हित्त िळूिळू इिलोकी परिले. मर् मािाजींनी स्विः जेवायला व 
त्याि वळेी या भक्िोत्तमाला भरवायला सुरुवाि केली. नंिर त्यानंा जेव्िा िळमज्यावर परि नेण्याि 
आले िेव्िा हिथे िे पुन्िापनु्िा म्िणि राहिले—“नािं, नािं, िुिँु, िुिँु” (“मी नव्िे िर िुम्िीि!”) हनरोप 
घेिा घेिा िे म्िणाले—बाबाचं्या [बाबा म्िणजे इथे स्वय ंश्रीरामकृष्ट्ण.] पेक्षािी आईि मोठी दयाळ! 

 
नंिरच्या एका प्रसंर्ी मािाजींनी नार् मिाशयानंा केळीच्या पानावर थोडा प्रसाद हदला त्या 

प्रसादाबरोबर त्यानंी पानिी खाऊन टाकले. यािे कारण हविारिा त्यानंी सरळ उत्तर हदले—
“प्रसादस्पशाने पानिी पहवत्र िाले.” एकदा मािाजींनी त्यानंा एक धोिर हदले असिा िे नेसण्याऐवजी 
मािाजींच्या देणर्ीिा यथायोग्य आदर करण्याकहरिा नार् मिाशय िे नेिमी डोक्याला बाधंीि. 
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आप्या मालकीच्या आमराईिले आंबे मािाजींना भेट देण्यासाठी नार् मिाशयािंा मोठा 
आटाहपटा असे. एकदा अशा आंब्लयािी एक टोपली डोक्यावर घेऊन िे मािाजींकडे आले. आप्या 
दीनत्वािी साक्ष म्िणनू त्यानंी फाटके कपडे घािले िोिे. टोपलीि्या उत्तमोत्तम िेवढ्या आंब्लयावंर 
िुन्याच्या पाढंऱ्या खुणा करून ठेव्या िोत्या. मािाजींच्या हनवासस्थानी पोि्यावर टोपली दुसऱ्या 
कोणाच्या िािी न देिा ककवा िी खालीिी न उिरिा मािाजींच्या त्या घराला िे प्रदहक्षणा घालू लार्ले. 
त्याचं्या अर्दी खोल मनािली इच्िा िी की, मािाजींना आपण आप्या िािाने भरवाव.े मािाजींनी त्यानंा 
बोलावणे पाठहवले. िे वरच्या मज्यावर आले खरे पण दुसऱ्या अनेक वळेापं्रमाणे आिािी िे भानावर 
नािीि िे मािाजींच्या लक्षाि आले. त्याचं्या िोंडून परमिंसदेवािें नाव व ‘आई आई’ िे शब्लद िेवढे उमटि 
िोिे. दोन िार आंब्लयािंा नैवदे्य दाखहवण्याि आला आहण त्यािंलेि कािी उषे्ट करून मािाजींनी नार् 
मिाशयापंुढे केले व खाण्यािा आग्रि केला. पण िे कुठले खाणार—देिािीि शुद्ध नव्ििी त्यानंा, िाि लुळे 
पडले िोिे. मािाजींनी त्यािंा िाि धरून त्यानंा खायला साहंर्िले पण त्याचं्याने िे िोईि ना. आहण शवेटी 
आंब्लयािी एक फोड घेऊन िी िे आप्या मस्िकावर घासू लार्ले. सरिेशवेटी स्वामी सारदानंदानंी त्यानंा 
खाली आणहवले. 

 
नार् मिाशयाचं्या मृत्यनंूिरिी मािाजींिे त्याचं्याहवषयी पे्रमवात्स्य हकत्येक वळेा हदसून येई. 

परमिंसदेवाचं्या हकत्येक हशष्ट्याचं्या िसहबरी मािाजींच्या खोलीि टारं्ले्या असि, त्यािं नार् 
मिाशयािंीिी िोिी. एकदा एका भक्िाला मािाजी त्या फोटोंच्या कािा पुशीि व हित्रािील हशष्ट्यािंी 
िनुवटी कुरवाळीि असले्या हदस्या. नार् मिाशयाचं्या िसहबरीकडे पािाि मािाजी म्िणा्या—“हकिी 
भक्ि येिाि इथे पण याचं्यासारखा एक हदसि नािी!” 

 
मिेंद्रनाथ रु्प्ि ऊफज  ‘एम’ िे हिसरे र्ृिस्थ हशष्ट्य रामकृष्ट्णाचं्या हवशषे पे्रमािे. िे एका शाळेिे प्रमुख 

िोिे. इंग्रजी वा्मय आहण पािात्य ससं्कृिी व ित्त्वज्ञान यािंा त्यानंी खोल अभ्यास केलेला िोिा. 
रामकृष्ट्णािें हकत्येक हशष्ट्य मुद्दाम त्याचं्या भेटीस जाि, कारण सभंाषणास सुरुवाि कशीिी िोवो, 
मिेंद्रबाबूंच्या भाषणािा ओघ थोड्ाि वळेाि परमिंसदेवाचं्या हशकवणींकडे वळायिाि. त्यािंा आवाज 
मृदू असून मुद्रा शािं प्रसन्न असे. त्यािें बोलणे कमी, व आप्या भावनािंा उघड आहवष्ट्कार िे क्वहििि 
करीि. रामकृष्ट्ण संघािील संन्याशाहंवषयी त्यानंा फार आदर असे, व त्याचं्यापकैी जो कोणी त्यानंा 
भेटायला जाईल त्याला हमठाई खाऊ घाि्याहशवाय िे परि येऊ देि नसि. प्रस्िुि लेखक अमेहरकेस 
हनघण्याच्या बेिाि असिाना त्यानंी त्याला आप्या िािानंी हमठाई भरहवली िोिी. त्याचं्याकडे पािून िे 
‘जुन्या करारा’ (Old Testament) मधले कोणी पे्रहषि पुरुषि समोर आिेि असे लेखकाला वाटले िोिे. 
त्यािंीिी काठी उंि व मजबिू िोिी, व वणज र्ोरा असे. त्यानंी लाबं दाढी राखली िोिी. र्ृिस्थ साधकानंी 
संन्याशािंा सत्संर् नेिमी करीि जाव ेअसे िे सारं्ि असि. 

 
‘एम’ याचं्या सवज कुटंुबाबद्दल मािाजींना हवशषे आत्मीयिा वाटे. त्यािंी पत्नी मधूनमधून 

दहक्षणेश्वरी येऊन मािाजींजवळ हकत्येक हदवस रािाि असे. परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर मािाजींनी जे 
िीथाटन केले त्याि या बरोबर िोत्या, आहण ‘एम’देखील मािाजींबरोबर हकत्येक हठकाणी रे्ले िोिे. 
जयरामबाटीस िर आलेि िोिे. ‘उद्बोधन’ ियार िोण्यापूवी मािाजी कलकत्त्यास आ्या असिा ‘एम’ 
याचं्याि घरी हकत्येकदा राहि्या िोत्या. परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर िे मािाजींना दरमिा कािी 
द्रव्यसािाय्य करीि असि, आहण जयरामबाटीस मािाजींच्या साठी जे नव ेघर बाधंले त्याच्या खिाि ‘एम’ 
यािंा मोठा वाटा िोिा. 
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‘एम’ आप्या भावनािंा उघड उदे्रक िोऊ देि नसि िे वर साहंर्िलेि. यामुळे मािाजींबद्दलच्या 
त्याचं्या भावनािें फारसे उल्लेख आढळि नािीि खरे, परंिु त्यािंी मािाजींवर प्रर्ाढ भक्िी िोिी एवढे 
हनर्मववाद. एक हदवस उद्बोधनाि मािाजींिा एक हशष्ट्य म्िणाला—“आई माझ्या मनाला शािंिा कशी िी 
मुळीि वाटि नािी. नुसिी अस्वस्थिा वाटि रािािे, भोरे्च्िा सारखी मला सिावि रािािे.” मािाजी 
कािी काळ नीरव त्याच्याकडे नुसत्याि पािाि राहि्या. हशष्ट्याला वाटले मािाजींना आपण हनष्ट्कारण 
त्रास हदला व त्याि पावली िो ‘एम’ याचं्याकडे जाऊन म्िणाला—“प्रत्यक्ष परमिंसदेवािें िरण िुम्िी 
अनेकदा िुरले आिेि, िेि िाि माझ्या डोक्यावर ठेवा. मािा मेंदू िप्ि िाला आिे.” यावर ‘एम’ 
म्िणाले—“म्िणजे रे काय? अरे िू प्रत्यक्ष मािाजींिा मानसपुत्र ना? त्यािें वात्स्य लाभलेले िुला! मर् 
असे हभकाऱ्यासारखे काय करिोस? त्यानंी िुझ्याकडे बहघिले िरी ना?”  

“िोय. बराि वळे त्या माझ्याकडे पािाि राहि्या.” 
“िाले िर मर्. आणखी कसली िुला काळजी! ‘सदानंदसुखे भासे, श्यामा यहद हफरे िाय!’ 

(“कालीमािेिी दयाद्रज दृष्टी ज्यावर पडिे िो हदव्यानंदाि डंुबू लार्िो”)–िा िरण ‘एम’ भावक्षुब्लध आवशेाने 
िीनदा म्िणि रे्ले िशी त्या हशष्ट्यािी वृत्ती शािं िोि रे्ली व त्याला कळून िुकले की स्विः मािाजींनीि 
त्याचं्या त्या कृपादृष्टीिा अथज समजून घेण्यासाठी आप्याला ‘एम’ याचं्याकडे पाठवनू हदले. 

 
रामकृष्ट्णाचं्या स्त्री-हशष्ट्यापंैकी र्ोलाप-मा व योर्ीन-मा यािंा दहक्षणेश्वरीि मािाजींशी पहरिय 

िाला िोिा. मािाजींिे िीथाटन व इिरिी हकत्येक प्रवास या सििरींच्या समविे िाले. या पुष्ट्कळदा 
जयरामबाटीस येि असि. आहण पुढे पुढे िर र्ोलाप-मा मािाजींबरोबर उद्बोधनािि रािू लार््या. या 
दोघी त्याचं्या जीवि-कंठि स्नेिी व सििरी िोत्या. 

 
र्ोपालेर-मा रामकृष्ट्णानंा ‘बाळर्ोपाळ’ रूपाने आपला पतु्र मानीि, िे वािकानंा हवहदि आिे. या 

नात्याने मािाजींना त्या आपली सून समजि. भहर्नी हनवहेदिािंी र्ोपालेर-मावंर हनिािं हनष्ठा जडली 
िोिी, भहर्नींनी त्यानंा आप्या मुलींच्या शाळेिि एक खोली देऊन जवळ रािहवले िोिे, आहण त्या 
आजारी पड्यावर हनष्ठापूवजक व योग्य िी सेवा शुश्रूषा केली िोिी. मािाजी त्याचं्या भेटीस वारंवार जाि 
असि, व त्याचं्यासाठी जेवण पाठवीि असि. आयुष्ट्याच्या अखेरिे हकत्येक हदवस र्ोपालेर-मा आप्या 
जपमाळेव्यहिहरक्ि साऱ्या जर्ाला हवसरूनि रे््या िोत्या. जपमाळेबद्दल मात्र त्या हवलक्षण जार्रूक 
असि—िीहशवाय त्यानंा अत्यंि अस्वस्थ वाटे. दुसऱ्या कोणािी ककवा कशािी त्यानंा ओळख राहिली 
नव्ििी, फक्ि मािाजी जवळ आ्या की त्या कुजबजुि—“कोण, मािी मुलर्ी वाटिे? ये इकडे.” त्यािंा 
मृत्यू िाला त्याच्या थोडे हदवस अर्ोदर मािाजी अकस्मािि त्याचं्याकडे रे््या िोत्या. त्यानंा पाििाि िी 
संिपदास केव्िाि पोिलेली मिान िपस्स्वनी उद् र्ारली—“अरे िूि का आलास र्ोपाळ?” आहण त्यानंी 
आपला िाि पढेु केला. अथाि ह्या संिश्रेष्ठेला मािाजी ह्याि र्ोपाळ (ऊफज  रामकृष्ट्णि) वाट्या व म्िणनू 
त्याचं्या त्या जीवनाधार र्ोपाळिी पायधूळ त्यानंा घ्यायिी िोिी. मािाजींनी र्ोपालेर-मानंा आशीवाद देि 
आपले िरण पुढे केले. त्यानंिर थोड्ाि हदवसािं र्ोपालेर-मा इिलोक सोडून रे््या. 

 
र्ौरी-मा यािंा स्वभाव पुरुषी िोिा िे आपण पाहिलेि. यािंी मािाजींवर फार हनष्ठा असे. 

‘सारदादेवी आश्रम’ असे मािाजींिे नाव स्विः स्थापन केले्या मुलींच्या शाळेला त्यानंी हदले िोिे. त्या 
एकट्याि स्विंत्रपणे रािाि असि, पण मािाजी कलकत्त्याि अस्या की र्ौरी-मा एकट्या अर्र आप्या 
शाळेिील मुलींसि मािाजींच्या दशजनाकहरिा वारंवार येि असि. प्रस्िुि लेखकािी त्यािंी पहिली भेट 
१९१६ साली िाली त्यावळेी मािाजींिा हनरोप घेण्यािा मोठा भावपूणज प्रसंर् यापूवीि वर्मणला आिे. याि 
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संबंधाि एक मौजेिी घटना िाली िी त्याच्या हवशषे स्मरणाि आिे. िी सवज मंडळी हनघाली िेव्िा र्ौरी-
मािंी हवष्ट्णुपूरपयंिच्या बैलर्ाडीच्या प्रवासाि,व नंिर हवष्ट्णुपूर िे कलकत्याच्या रे्व े प्रवासाि नीट 
काळजी घेण्यास मािाजींनी लेखकाला पुन्िापनु्िा बजावले िोिे. र्ाडी िावडा स्टेशनावर सकाळी पोिली. 
लेखक स्टेशनाबािेर येऊन पाििो िो िावडा व कलकत्ता यादंरम्यान र्ंरे्वर जो पूल आिे त्यािा मधला 
भार् मुळी जाग्यावरि नािी! पािून लेखक अर्दीि ििबुद्ध! िरुण कोवळे वय, आहण कलकत्ता शिर 
त्याला अर्दीि नवखे. धास्िावनू त्याने र्ौरी-मानंा आिा नदीपार कसे व्िायिे म्िणनू हविारले—त्याला िे 
मािीिि नव्ििे की मोठ्या बोटींना वाट करून देण्यासाठी भरिीच्या वळेी पलुािा मध्य भार् उघडा करून 
ठेवीि असि. र्ौरी-मा फक्ि िस्या व त्यािा िाि धरून मध्या िरीजवळ नेऊन त्यासि नदीपार 
िा्या. हिथून त्यानंी त्याला बोटीच्या धक्क्यावर नेले, त्यािे हिकीट काढून हदले, बोटीि त्याला बसवनू 
हदले, आहण बलूेड मठास त्याला जायिे िोिे हिथे कसे पोिायिे यािी िपशीलवार माहििी साहंर्िली. 
त्याला आप्या शाळेला भेट देण्यास सारं्ण्यािेिी त्या हवसर्या नािीि. त्याप्रमाणे िो हिथे रे्लािी िोिा 
नंिर. 

 
मािाजींच्या ज्या कािी पािात्य स्त्री-भक्ि िोत्या त्या त्यानंा वारंवार भेटण्यास येि. त्यानंा 

परमिंसदेव आहण मािाजी याचं्याबद्दल पहि्याने कळले िे स्वामी हववकेानंदाकंडून. वास्िहवक मािाजी 
एखाद्या सनािन, रुहढबद्ध हवधवपे्रमाणे रािाि असि पण या हवदेशी हशस्ष्ट्यणींशी मात्र त्या अर्दी 
मोकळेपणाने हमसळायच्या. त्यांच्यापकैी श्रीमिी ओली बुल ह्या एका सुप्रहसद्ध नॉवेहजयन व्िायोहलन 
वादकाच्या पत्नी. प्रथमि त्यानंा पाहि्याबरोबर मािाजींना आठवण िाली रामकृष्ट्णानंा दहक्षणेश्वरी 
िाले्या एका दृष्टाव्यािी. त्यावरून भावी काळी आपणाला पहिमेििी हकत्येक अनुयायी हमळणार िे 
भहवष्ट्य रामकृष्ट्णानंी ओळखले िोिे. िाले िे असे—दहक्षणेश्वरी एक हदवस रामकृष्ट्ण र्ाढ ध्यानाि मग्न 
असिा सारदादेवींनी त्याचं्या दालनाि प्रवशे केला. त्याचं्याकडून ककहििसा आवाज िाला िेवढ्यानेि 
परमिंसदेवािंा ध्यानभरं् िोऊन िे अकस्माि इिलोकी परिले. ध्यानावस्थेि असा अकस्माि  हबघाड 
िा्याने आपणास कािी इजा िोणे शक्य आिे असे त्यानंी मािाजींना बजावले व िे ऐकून मािाजींना फार 
वाईट वाटले. िेव्िा त्यािंी समजूि घालण्यासाठी परमिंसदेव म्िणाले—“ध्यानावस्थेि मी काय पाहिले 
मािीि आिे? दूर कुठ्या एका र्ौरवणीय देशाि मी उपस्स्थि िालो आिे असा भास मला िाला. िे सवज 
लोक आप्यापेक्षा फार हनराळे आहण त्यािंी भाषािी मला समजेना. या दृष्टाव्यािे आियज करिो आिे िो 
कालीमािेने त्यािले रिस्य मला सारं्नू टाकले की िे लोकिी कालािंराने माझ्या हशकवणीनुसार िालू 
लार्णार; आहण कमालीिी हनष्ठा रािणार त्यािंी!” या घटनेबद्दल सारं्नू मािाजी म्िणा्या िोत्या की 
“ठाकुराचं्या दृष्टाव्यािले भक्ि आिा यायला लार्ले.” 

 
स्वामी हववकेानंदाचं्या अनुयायी हमस जोसेफाईन मकॅहलऑड या हकत्येक वळेा मािाजींच्या भेटीस 

आ्या िोत्या. एक हदवस उद्बोधनाि त्यािें दशजन घेऊन त्या संध्याकाळी बेलूड मठाि परि्या. िेथे 
मंहदरािली संध्यारिी उरकून त्यानंी थोडा वळे ध्यानाि घालहवला व नंिर त्या अहिहथर्ृिािील आप्या 
हनवासाकडे हनघा्या. बरोबर एक ब्रह्मिारी कंदील दाखवीि िोिा. हविाराि र्ढून त्या िळूिळू िालि 
असिा आपलेि बोलणे त्याचं्या कानी आले—“हदस्या की आिाि त्या मला! िो, हदस्या!”नंिर 
ब्रह्मिाऱ्याजवळ पुटपुट्या—“पाहवत्र्यस्वरूहपणी मािाजी िो! हदस्या आिाि त्या मला!” आणखीिी 
कािी पुटपटु्या पण ब्रह्मिाऱ्याला िे उर्मले नािी. 
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आणखी एका हदवसािी घटना अशी—हमस मकॅहलऑड मािाजींना भेटण्यासाठी आ्या असिा 
सािहजकि आणखीिी हकत्येक स्त्री-भक्ि त्या खोलीि येि िोत्या. आि येिाि प्रत्येकजण मािाजींना किदु 
पद्धिीिा प्रहणपाि करी—अथाि रु्डघे टेकून मािाजींच्या िरणावंर क्षणभर मस्िक टेकी. आिा आपण 
आपले अहभवादन कसे कराव े अशा हवविंनेि पडून मकॅहलऑडबाई इिस्िः करू लार््या. त्यािंी 
िलहबिल कशापायी िे लरे्ि ओळखून मािाजींनी िािाने खूण करून “पािात्य भक्िानंी या आमच्या किदु 
पद्धिीनेि अहभवादन केले पाहिजे असे नािी,” असे त्यानंा स्पष्टपणे सुिहवले. मािाजींच्या व्यविारज्ञानािी 
िी िुणूक हमस मकॅहलऑडच्या मनावर ठसून रे्ली, आहण मािाजींच्या व्यस्क्िमत्वािे एक प्रमुख अंर् म्िणून 
त्या यािा वारंवार उल्लखे करीि. 

 
स्वामी हववकेानंदाचं्या अन्य एक पािात्य हशष्ट्या भहर्नी हिस्स्टन ग्रीनस्स्टडेल या भहर्नी 

हनवहेदिानंी िालहवले्या मुलींच्या शाळेि त्यािें सािाय्य करीि असि. मािाजींिा यानंा अनेकवार 
आशीवाद हमळाला िोिा. पण त्याचं्याबद्दल या भहर्नींनी कोणत्यािी हवशषे आठवणी मारे् ठेहव्यािे 
ऐहकवाि नािी. भहर्नी हनवहेदिा व भहर्नी देवमािा यानंी मात्र आपाप्या मनावर मािाजींनी केलेली 
मुद्राकंने गं्रथहनहवष्ठ केली आिेि. 

 
भहर्नी देवमािा यािें मूळ नाव हमस लॉरा एफ. गे्रन्न. त्या पूवी बॉस्टन येथील वदेािं कें द्राच्या 

सदस्या असि. कलकत्त्याि अनेकदा त्या मािाजींच्या दशजनास येि. या स्त्री-भक्िाने हलिून ठेवले आिे की 
“मािाजींिा आशीवाद प्रथम प्राप्ि िोिाक्षणी माझ्या हृदयगं्रथीिा भेद करून कािी एक नवीनि प्राण 
माझ्याि सिंरला व मािे अस्स्ित्वि त्याने भरून टाकले.” मािाजींिे शरीर िळूिळू िेपाव ेव अशा रीिीने 
त्यािंी कािी िरी व्यस्क्िर्ि सेवा आप्या िािून घडावी अशी बलवत्तर इच्िा त्याचं्या मनी प्रादुभूजि िाली. 
इिक्याि स्विःमािाजींनीि त्यानंा जवळ येण्यािी खूण केली. आप्या Days in an Indian Monastery या 
पुस्िकाि त्या हलहििाि—“त्याचं्या अत्यंि घाटदार िशाि नाजूक शरीरावरून िाि हफरहविा येणे 
म्िणजेि एक मिदाशीवजिन पावणे िोिे. परंिु कािी वळेाने संर्मरवरी फरशीवर टेकलेले मािे रु्डघे दुखू 
लार्ले. माझ्या मनच्या मनी िरळलेली िी हविारलिरी त्यानंा िात्काळ जाणवली व त्यानंी मला रु्डघे 
आटपून बसायला साहंर्िले. आम्िी परस्पराशंी संभाषण करू अशी भाषा आमच्या दरम्यान नव्ििी खरी, 
पण मध्ये कोणी दुभाषी नािी अशा वळेी कािी एक शब्लदिीन भाषा आमच्यामध्ये उभी रािाि असे—
परस्परािें हविार अहजबाि आम्िालंा कळले नािीि असे कधी िालेि नािी.” 

 
एकदा एका भक्िाने भेट हदलेले दोन उत्तम आबंे मािाजींनी देवमािेला देऊ केले. परंिु देवमािेने 

दशजहवले की मािाजींनीि िे घेिले िर आपणाला जास्ि बरे वाटेल. मािाजींिे याला ित्काळ उत्तर:“िू िे 
घेिलेस िर मला आणखीनि बरे वाटेल असे नािी का िुला वाटि?” देवमािेने यावरिी जे उत्स्फूिज उत्तर 
हदले त्याने मािाजींना हवशषे संिोष िालासे हदसले. देवमािा म्िणा्या—“िुम्िालंा त्यािें जास्ि सुख, 
कारण सुखानुभवासाठीदेखील िुमिे हृदय माझ्यापेक्षा मोठे आिे.” 

 
देवमािा यानंी आप्या वरील पुस्िकाि हलहिले आिे की “त्यािें सवजसमावशेी हृदय असे उदंड 

की, नारीमात्राच्या उत्संर्ी आले्या हशशुमात्राभोविी त्यािंी वात्स्यकवळ पसरून आिे—सर्ळ्या 
पृर्थवीभरिा मानववशं िे त्यािें हवराट कुटंुब! ... मािाजींबरोबर सिवासािे भाग्य ज्याचं्या भाळी आले त्यानंा 
धमजजीवन िा एक मधुर, नैसर्मर्क व आनंदमय असा जीवनाहवष्ट्कार आिे यािा स्विः अनुभव येई; शुहििा 
आहण पाहवत्र्य िी सुखानुभवाएवढीि प्रत्यक्ष जाणवणारी सत्ये आिेि यािी मनाि हनहििी िोऊन जाई; 



 अनुक्रमणिका 

आहण साधुत्वािा सुर्धं म्िणजे ऐहिक स्वाथािे माहलन्य नष्ट करून अक्षरशः साऱ्या जीवनभर पसरणारा 
सौरभ िोय िी हशकवण त्यानंा प्राप्ि िोई. करुणा, हनष्ठामय भक्िी, आहण ईश्वराशी िादात्म्य, िे सवज 
मािाजींच्या उपजि व्यस्क्ित्वािे स्थायीभाव असि—त्याचं्याशी िे सवज भाव इिके एकजीव िोिे की त्याचं्या 
ठायी िे आिेि असा एकारं्ी हविारिी स्विंत्रपणे सिसा मनाि येि नसे. कािी िरी मिन्मंर्लापुढे आपण 
आलो आिोि यािी आपणाला जाणीव जी िोि असे िी  स्थलकालज्ञानाने बदु्धीला िोण्यापेक्षा, त्याचं्या 
एकाि शब्लदरूपी अर्र िरल स्पशजरूपी मिन्मंर्ल आशीवजिनाने िी जाणीव आप्या खोल अिंयामाि 
िोऊन जाि असे. 

 
“मािाजींिा जीवनक्रम एखाद्या नदीसारखा अर्र सरोवरासारखा असे. सूयािपाने नदी-

सरोवरािें पाणी जे शोषले जािे िे केवळ पृर्थवीला परि नवरसानंी न्िाऊ घालण्यासाठीि. त्यािप्रमाणे 
काळाने जरी साधुसिं मंडळी आप्या िमजिक्षूंसमोरून ओढून नेली िरी त्याचं्या साधुत्वािा प्रभाव 
आपणावंर वषजण्यासाठी परिून आप्या मरर्ळले्या हृदयानंा पुनरुज्जीहवि करीि असिो; आहण 
आपणालंा नव े आध्यास्त्मक जीवन प्रदान करून संक्पहसद्धीसाठी नवा जोम आपणािं संिाहरि करीि 
असिो.” [मूळ इंग्रजी उद् धृि करण्यायोग्य आिे—(भा) “Hers was an all-embracing Mother’s heart, which wrapped itself in love 
about every child of woman. and her family was the human race….Those who had the rare blessing of living with Holy Mother 
learned that religion was a sweet, natural, joyous thing; that purity and holiness were tangible realities; that the odour of sancitity 
was literally a sweet perfume overlaying and destroying the fouiness of material selfishness. Compassion, devotion and God-
union were her very nature; one scarcely knew that she possessed them. It was through the sweet benediction of a word or 
touch that one sensed her presence. 

 
“She lived like a lake or river. The sun may dry up its waters, but they fall again to refresh the earth. So these saintly 

ones in body may be lifted from our sight, but their holy influence falls back upon us to revive our fainting hearts and give us new 
spiritual life, new strength of purpose.”] 

 
भहर्नी देवमािा असेिी सारं्ि असि की एखाद्या हवनोदािा ककवा र्मिीिा पुरा आनंद मािाजी 

उपभोर्ू शकि आहण एखाद्या लिान मुलाच्या उत्सािाने त्याि सिभार्ी िोि असि. एका इंग्रजी 
दुकानािून राधूसाठी त्यानंी एक बािुली आणली िोिी. कळ दाबिाि उशी घेऊन िी ‘िीं िीं’ असा एक 
हवहित्र आवाज करी. िा खेळ िालू असिा बािुलीच्या िर िीत्कारािी नक्कल करून मािाजी पोटभर िसि 
िोत्या. 

 
भहर्नी हनवहेदिािंा उल्लखे यापूवी अनेकदा येऊन रे्ला आिे. मार्जरेट ई. नोबल त्यािें मूळ नाव. 

आयहरश मािाहपत्याचं्या त्या अपत्य. लंडन येथे १८९५मध्ये लेडी इसाबले मार्ेस्सन याचं्या घरी त्यािंी व 
स्वामी हववकेानंदािंी भेट िाली. त्या वळेी त्या ‘हससेम क्लब’ च्या हिटणीस िोत्या. त्या क्लबाि बनाडज शॉ 
व टी. एि. िक्स्लीसारखे साहित्य व हवज्ञान यािंले ित्कालीन मुकुटमणी वादहववाद व ििेसाठी जमि 
असि. अशा क्लबाच्या त्या हिटणीस! पण पहि्याि भेटीि स्वामीजींिी त्याचं्यावर िाप पडली;आहण 
कालािंराने त्यानंी आपले सारे जीवन किदु हस्त्रयािें हशक्षण व त्यािंी उन्निी यासंाठीि व्यिीि करण्यािे 
ठरहवले. स्वामीजींिे त्यानंी हशष्ट्यत्व पिकरले व त्यानंी या हशष्ट्येला ‘हनवहेदिा’ (स्विःस वािून घेिलेली) 
असे किदु नामाहभधान हदले, आहण त्याचं्या आध्यास्त्मक जीवनास स्विंत्रि आकार आणला. किदु 
आिारहविाराशंी त्या िदू्रप िोऊन रे््या िोत्या. हकत्येक भारिीय पुढाऱ्यानंा देशाहभमानािी स्फूिी  
त्याचं्याकडूनि हमळाली आहण भारिीय संस्कृिीिे आदशज इिरानंा समाजवनू देण्याि त्यानंी मिनीय 
कामहर्री बजावली. मािाजींशी त्यािंा हवशषे आिंहरक सपंकज  असे, इिका की कधीकधी दोघीजणी एकाि 
अंथरुणावर िोपिदेखील. 
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इंग्लंडमधून हनवहेदिा जानेवारी २८, १८९८ रोजी भारिाि येऊन पोि्या. प्रथम प्रथम त्या 
हनराळी जार्ा घेऊन रािाि असि. मािज १७ ला हमसेस ओली बुल व हमस मकॅहलऑड यांच्याबरोबर त्या 
प्रथम मािाजींना भेटण्यास आ्या. सेंट पॅहरक या आयलंडच्या रक्षक सिंािा िो उत्सवहदन असूनिी 
भहर्नी हनवहेदिानंी मात्र मािाजींशी पहि्या भेटीच्या या हदवसािा उल्लखे आप्या आयुष्ट्यािील 
“हदनामंधला हदन”(A day of days) अशा र्ौरवपूणज शब्लदानंी केला आिे. मकॅहलऑडबाईंच्या हवनंिीवरून  
मािाजींनी ह्या पािात्य भक्िाबंरोबर अ्पोपिार केला. सामान्यपणे मािाजी सनािन किदु रूढींिे कटाक्षाने 
पालन करीि असि. हवशषेेकरून खाण्याहपण्यािे हनबंध त्या कसोशीने पाळीि—ब्राह्मणाहशवाय अन्य 
कोणाच्या पंर्िीस बसि नसि. परदेशच्या या महिलाबंरोबर अन्नाशन करून त्यानंी जणू किदुधमज व 
किदुसमाज यानंा परवानर्ीि देऊन टाकली की यानंी आिा सवज परकीयािंा स्वीकार करून त्यानंा 
आत्मसाि करून घ्याव.े या मित्त्वाच्या घटनेिा स्वामी हववकेानंदानंी एका रु्रुबधूंस हलहिले्या पत्राि 
पुढीलप्रमाणे उल्लखे केला आिे—“मािाजींिा मुक्काम सध्या इथेि असून अमेहरकन व युरोहपयन महिला 
परवा त्याचं्या दशजनास रे््या िोत्या; आहण हिथे काय घडले असे वाटिे िुला? मािाजींनी त्याचं्याबरोबर 
अ्पोपिार केला! म्िणजे मिान शुभ घटनाि म्िणायिी!” भहर्नी हनवहेदिानंी आप्या एका महैत्रणीला या 
प्रसंर्ाबद्दल हलहिले िोिे की “माधुयािा जणू त्या आत्माि िोि! जशा कोमल िशाि पे्रमळ, आहण एखाद्या 
लिान मुलीच्या खेळकर आनंदाने त्या पहरपूणज. आजपयंि त्या अत्यिं कमजठ िोत्या पण पाहिमात्याशंी 
पहि्याि भेटीि िो सारा कमजठपणा साफ हवरून रे्ला. इथे दशजनार्थयांनी फळािंी भेट  आणण्यािी पद्धि 
आिे. िीस अनुसरून आम्िीिी फळे नेली िोिी िी त्याचं्यासमोर ठेवली आहण त्यानंी त्यािंा आदर करून 
सवांना आियजिहकि करून टाकले. त्याचं्या या कृिीमुळे आम्िालंा एक नवीनि प्रहिष्ठा प्राप्ि िाली आहण 
नंिरिे आमिे काम सुकर िाले िसे अन्य कशानेिी िाले नसिे.” कािी हदवसानंंिर भहर्नी हनवहेदिानंा 
उत्तर कलकत्त्याि बार्बाजारािील मािाजींच्या हनवासस्थानाशजेारी एक स्विंत्र खोली देण्याि आली. 
मािाजींच्या कृपाप्रसादामुळे त्याचं्या हवस्िृि कुटंुबािीलि त्या एक र्ण्या जाऊ लार््या आहण किदु 
सनािनी समाजानेिी त्यानंा आपणािं सामावनू घेिले. 

 
ह्या काळािील मािाजींच्या जीवनक्रमाच्या आठवणी भहर्नी हनवहेदिानंी हलिून ठेव्या आिेि त्या 

अशा—मािाजी रािाि त्या घराच्या िळमज्यावर एका लिानशा खोलीि योर्ानंद रािाि असि. िेि त्या 
वळेिे मािाजींिे ‘पालक’ िोिे. अिंरंर् भक्िर्णापंैकी र्ोलाप-मा, योर्ीन-मा, र्ोपालेर-मा व लष्मी या 
त्याचं्या हनत्य सिवासाि असि. ह्या सर्ळ्याि र्िधवा. मोठ्या पिाटेस उठून सवजजणी ध्यानास बसि. 
मािाजींच्या र्ंर्ास्नानािी पाळी असेल िेव्िा यापंकैी कोणी एक त्याचं्याबरोबर जाई. देवघरािली पूजाअिा 
मािाजी स्विः उरकीि. दुपारी कलकत्त्यािील कोणी ना कोणी िरी स्त्री-भक्िािंा एक घोळकाि त्याचं्या 
दशजनास येई. पुरुष-भक्ि आठवड्ािून दोन हदवस दशजनास येि. यामध्ये त्याचं्या स्विःच्या हशष्ट्यािंा 
जास्ि भरणा असे, व त्याचं्याजवळ मािाजींिे संभाषण एका वयािीि स्त्री-भक्िाच्या मध्यस्थीने िाले. त्याि 
थट्टामस्करीिे अर्र िलकेफुलके बोलणेिी असे. 

भहर्नी हनवहेदिा ह्या मािाजींच्या हवशषे पे्रमास्पद िा्या िोत्या आहण पुष्ट्कळदा ध्यानाच्या वळेी 
मािाजी त्यानंा आप्या जवळ बसवनू घेि. िेवढ्या त्या काळाला भहर्नी हनवहेदिानंी  ‘शािंीिा समय’ 
(Hour of Peace) असे अहभदान हदले िोिे. हनवहेदिा हलहििाि—“जर्हन्नरपेक्ष आत्मकििनाि सारदादेवी 
हनमग्न असिा त्याचं्यामधून कािी एका अहिप्रिंड पे्ररणाशक्िीिा उदे्रक िोि असे. त्या समयी जीवनाच्या 
अर्दी सारभिू कें द्राला त्या स्पशूजन असि.” एक हदवस मािाजी संध्याकाळिे ध्यान आटपून उठणार 
इिक्याि हनवहेदिानंी येऊन त्याचं्या पायावंर डोके ठेवले. त्यावर मािाजी आशीवजिन उच्चारीि पुष्ट्कळ 



 अनुक्रमणिका 

वळेपयंि त्याचं्या मस्िकावर िाि हफरवीि राहि्या व शवेटी म्िणा्या—“आिा िू िुिे काम आरंभण्यािी 
घडी येऊन ठेपली.” 

 
भहर्नी हनवहेदिाचं्या मुलींच्या शाळेिा र्ृिप्रवशे (Dedication) समारंभ िारीख १२ नोव्िेंबर १८९८ 

रोजी िाला िो मािाजींच्या उपस्स्थिीने हवशषेि मंर्ल व पावन िोऊन रे्ला. त्यानंी शाळेला िळू आवाजाि 
पुढीलप्रमाणे आशीवाद हदला—“या शाळेवर हवश्वजननीिी कृपादृष्टी वळो आहण िीि हशकले्या मुली 
समाजाला आदशजभिू िोवोि.” या सबंंधाि भहर्नी हनवेहदिानंी म्िटले आिे की “भारिीय स्त्रीहशक्षणाच्या 
आरंभकाळी यापरिा शुभशकुन आणखी कोणिा असू शकिो?” या शाळेला मािाजींनी नंिर पुष्ट्कळदा भेट 
हदली िोिी. 

 
भहर्नी हनवहेदिानंा मािाजी परम वत्सलिेने ‘खुकी’ (अभजक, ‘बेबी’) म्िणि. हनवहेदिानंी त्यानंा 

रुप्यािी एक डबी बिाल केली िोिी िीि मर् मािाजी रामकृष्ट्णािें केस ठेव ूलार््या—भक्िानंी हदले्या 
क्षुद्रिम वस्िूिी जिन करून ठेवण्यािी मािाजींिी पद्धि असे. त्या म्िणि—“वस्िू  अ्पमोली असि ना, 
त्याशंी रु्रफटले्या स्मृिी केवळ अनमोल असिाि.” या रुप्याच्या डबीबद्दल मािाजी नेिमी म्िणि—
“पूजा करिाना दर वळेी िी डबी पािािाि मला हनवहेदिािी आठवण िोिे. एक हदवस मला िी म्िणाली 
की ‘आई, मी पूवजजन्मी किदूि िोत्ये. या खेपेस गे्रट हब्रटनमध्ये जन्म्ये त्यािे प्रयोजन असे की 
परमिंसदेवाचं्या हशकवणीिा हिथे प्रसार करावयािा आिे.” मािाजींच्या एका जुन्या रकेंि एक रेशमी 
हिरर्ूट असे. एक सेवक िे एकदा टाकून द्यायला हनघाला, िेव्िा मािाजी म्िणा्या—“िे बाळा, 
हनवहेदिाने मोठ्या पे्रमाने मला िे हदले िोिे. िे मुद्दाम जपून ठेवायिे.” मािाजींनी स्विः त्या. हिररु्टािी 
नीट घडी केली व िे पेटीि ठेवनू हदले. नंिर म्िणा्या—“िे वस्त्र पाििाि मला हनवहेदिािी आठवण िोिे. 
िी म्िणजे एक नवलि. प्रथम प्रथम माझ्याशी प्रत्यक्ष बोलिा येि नसे हिला—काय म्िणिेय िे कुणी िरी 
बंर्ालीि मला समजावनू द्याव ेलारे्. पुढे िी आपली बंर्ाली भाषा हशकली. माझ्या आईवरिी हििे फार पे्रम 
असे.” एक हदवस हनवहेदिा श्यामासुंदरींना म्िणा्या—“आजी, मी िुमच्या र्ावी जाऊन िुमच्याि 
स्वयंपाकघराि जेवायला करणार बरे का!” लरे्ि श्यामासुंदरी उत्तर्या—“िे  बाळे, िेवढे मात्र करू 
नकोस िं. िू आलीस माझ्या स्वयंपाकघराि िर लोक मला वाळीि टाकिील ना!” 

 
भक्िमंडळी मािाजींिा जास्ि करून जो फोटो पजुिाि िो श्रीमिी ओली बुल याचं्या आग्रिामुळेि 

१८९८ साली हनघाला. त्या वळेी मािाजींिी केशरिना व वशेभषूा हनवहेदिानंी आप्या िािानंी केली िोिी. 
 
भहर्नी हनवहेदिा मािाजींहवषयी ज्या र्ाढ भावना बाळर्ीि त्यािंा स्पष्ट आहवष्ट्कार पुढील पत्राि 

आढळेल. िे पत्र त्यानंी सरॅा बुल याचं्या आजाराच्या प्रसंर्ी मसॅचॅ्युसेट् स ह्या अमेहरकन ससं्थानािील 
कें हब्रज शिरािून िारीख ११ हडसेंबर १९१०ला हलहिले िोिे— 

 
“हप्रय आई, 
आज प्रािःकाळीि सरॅासाठी प्राथजना करायला मी ििजमध्ये रे्ले िोत्ये. सर्ळे लोक येशूिी मािा 

मेरी हििे कििन करीि िोिे िेवढ्याि मला एकदम िुमिीि आठवण िाली—िुमिे िे मनमोिन मुख, िी 
स्नेिमय दृष्टी, िुमिे पाढंरे शुभ्र वस्त्र, हन िुमिी काकणे—सर्ळे कािी मनाि जणू प्रत्यक्ष उभे राहिले आहण 
वाटले की र्रीब हबिाऱ्या सरॅाच्या रुग्णकके्षवर अदृश्यपणे िुम्िीि िी शािं सुस्थिेिी आशीवजिने वषजणार 
आिाि. आणखी काय मला ठाऊक आिे? वाटले िुमच्या त्या खोलीि रामकृष्ट्णाचं्या संध्यारािीच्या समयी 



 अनुक्रमणिका 

ध्यान लावण्यािा एवढा प्रयत्न करणारी मी अधजवटि नािी िर काय! िुमच्या त्या वत्सल िरणाशंी केवळ 
लिान बालकासारखे नुसिे बार्डले की पुरे, िे कसे नािी कळले िेव्िा मला? पे्रमळ आई! पे्रम व स्नेि 
यानंीि िर िुम्िी भरपूर! आहण िे िुमिे पे्रम म्िणजे आम्िा पािात्याचं्यासारखे पुराच्या आवशेाने 
थयथयणारे पे्रम नव्िे, ककवा लौहकक पे्रमासारखेिी नव्िे. िुमिे िे पे्रम कसे िळुवार हनशािं—प्रत्येकािे िे 
केवळ मंर्लि करिे. कुणािेिी कधी वाईट कििीि नािी. िुमिे पे्रम म्िणजे सुवणाभ िेजािी लीलामय 
पखरण. कािी महिन्यापूंवीिा िो मंर्ल रहववार मला रािून रािून आठविो. र्ंर्ापार जाण्याअर्ोदर क्षणभर 
िुमच्यापाशी मी जाऊन आ्ये हन हिकडून परि्यावर पुन्िा िुम्िालंा िशीि क्षणभरि भेटून आ्ये. िुमच्या 
त्या वळेच्या स्वार्िाने हन आशीवादाने मािे पाश सर्ळे िुटून रे््यासारखे वाटले—िुमच्याकडच्या वधू 
मािेराला येिाि िशासारखे सुख व मोकळेपणा लाभला मला. 

 
पे्रमळािील पे्रमळ आई! वाटिे एखादे नावीन्यपूणज स्िोत्र अर्र प्राथजना रिून पाठवनू द्यावी 

िुमच्याकडे. पण लरे्ि भय वाटिे की आम्िी रिलेली प्राथजना म्िणा, स्िोत्र म्िणा, नुसिे शब्लदावडंबर, 
पोकळ र्ाजावाजा ठरायिा! खरोखरि िुम्िी आिाि परमेश्वरी िमत्कारािला श्रेष्ठ िमत्कार! 
रामकृष्ट्णाचं्या हवश्वपे्रमािी िुम्िी र्ंर्ाजळी—आजच्या ह्या अनाश्रयी काळासाठी आप्या आध्यास्त्मक 
अपत्यापंाशी त्यानंी मारे् ठेवलेले स्महृिहिन्ि. वास्िहवक िुमच्या पुढे आम्िी मुकाट्याने शािंसुस्थ बसावे 
आहण एखाद वळेी थोडेसे बार्डाव!े ईश्वरी औरस नवलाईिे जेवढे कािी आम्िी पाविो िेवढे कसे मुकाट 
शािंपणे येिे आहण आमच्या जीवनाि आपला प्रवशे अर्दी िळुवारपणे करून घेिे—जसा सूयजप्रकाश, जशी 
िवा, जसे बारे्िले हन र्ंरे्िले आंिहरक माधुयज. िी सारी औरस नवले म्िणजे मूक शािंीिे अविार, आहण 
आई, याशंीि िुमिे हनिािं साधम्यज! 

 
आई द्याि िुम्िी त्या िुमच्या हनरहिशय शािंीिी शाल र्रीब हबिाऱ्या सरॅावर अदृश्यपणे पसरून! 
 
पे्रम अर्र दे्वष कािीि हजथे पोिू शकि नािी अशा एका अत्युच्च शािंीच्या वािावरणाि िुमिे हविार 

वारंवार हविरिाि ना? कमलदलावरील दवकबदूप्रमाणे ऐहिकाला स्पशािीि, केवळ ईश्वरीय 
लोकलोकािंराि लिरी-लिरींनी विजणारे िे िुमिे हविार म्िणजे कािी एक अहनवजिनीय पण खहिि 
आत्यंहिक मधुर असे आशीवजिन िोय. 

 
पे्रममय आई, सदासवजदा िुमिीि वडेसर ‘खुकी’ 

हनवहेदिा  
 [Beloved Mother, 
This morning early, I went to church—to pray for Sara. All the people there were thinking of Mary, the Mother of 

Jesus, and suddenly I thought of you.Your dear face and your loving look. and your white sari and your bracelets. It was all 
there. And it seemed to me that yours was the presence that was to soothe and bless poor Sara’s sickroom. And—do you 
know? — I thought I had been very foolish to sit in your room, at the evening service to Sri Ramakrishna, trying to meditate. Why 
did I not understand that if was quite enough to be a little child at your dear feet? Dear Mother! You are full of love! And it is not 
a flushed and violent love like ours, and like the world’s, but a gentle peace that brings good to everyone and wishes ill to none. 
It is a golden readiance, full of play. What a blessed Sunday that was, a few months ago, when I ran in to you, the last thing 
before I went on the Ganges, and ran back to you for a moment, as soon as I come back! I felt such a wonderful freedom in the 
blessing you gave me, and in your welcome home! 

 
Dearest Mother, I wish we could send you a wonderful hymn, or a prayer. But somehow even that would seem too 

loud, too full of noise! Surely you are the most wonderful thing of God—Sri Ramakrishna’s own chalice of his Love for the 
world—a token left with his children, in these lonely days, and we should be very still and quite before you—except indeed for a 
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little fun! Surely the ‘wonderful things of God’ are all quite—stealing unnoticed into our lives—the air and the sunlight and the 
sweetness of gardens and of the Ganges. These are the silent things that are like you! 

 
Do send to poor Sara the mantle of your peace. Isn’t your thought, now and then, of the high calm that neither loves 

nor hates? Isn’t that a sweet benediction that trembles in God, like the dewdrop on the lotus leaf, and touches not the world? 
Ever, my darling Mother, your foolish Khooki 

Nivedita ] 
 
भहर्नी हनवहेदिािंा १९११ साली मतृ्यू िाला िेव्िा अश्रू ढाळीि मािाजी म्िणा्या—“काय 

अकृहत्रम हनष्ठा असे हनवहेदिािी! माझ्यासाठी कािी कारणे असेल िे हिने कधी म्िणनू जड म्िटले नािी. 
हकत्येकदा रात्री येई िी माझ्याकडे. उजेडािा माझ्या डोळ्यानंा त्रास िोिो िे हदसिाि कार्दािी शडे 
करून हदव्याला लावली हिने. माझ्यापुढे िळुवारपणे नमस्कार करून िािरुमालानेि मािी पायधूळ 
घ्यायिी—पायाला प्रत्यक्ष स्पशज करायला हििे मन हद्वधा व्िायिे िे स्पष्ट कळून यायिे मला.” हिथे 
उपस्स्थि असले्या स्त्री-भक्िानंीिी हनवहेदिाचं्या मरणाबद्दल दुःखोद् र्ार काढले िेव्िा मािाजी 
म्िणा्या—“थोराचं्या मरणािा शोक प्राहणमात्रानंा िोि असिो.” 
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आणीक व्यत्क्तदियि 
 

माताजींच्या शरीरािा बाधंा बंर्ाली किदु-स्त्रीच्या मानाने पुष्ट्कळि मजबिू िोिा. वणज हनमर्ोरा 
असे. हकत्येक फोटोंि त्या उंि भासिाि खऱ्या, पण वास्िहवक त्यािंी उंिी मध्यमािलीि. पायािे िळव े
सदा आरक्ि असि. केस भरपूर व र्डद काळे असून अर्दी ढोपरापयंि पोिि. बंर्ाली प्रथेनुसार 
रामकृष्ट्णाचं्या ियािीि मािाजींच्या पाढंऱ्या शुभ्र साडीला मोठी थोरली लाल हकनार असे. परमिंसदेवानंी 
त्यानंा दाहर्ने केले िोिे िे प्रथम प्रथम सर्ळे त्या घालीि—म्िणजे दोन्िी दंडािं वाकी, िािाि काकणे, 
र्ळ्याि िार, नाकाि सुकंलेवजा मोठी ‘नथ’, आहण कानािं कणजफुले. िे एवढे दाहर्ने मािाजींना 
देण्यासाठी प्रथम हृदयच्या िािी देिाना परमिंसदेव हवनोदाने म्िणाले िोिे की  “त्यािंा मािा संबधं िा 
एवढाि की!” िे दाहर्ने कािी काळ वापर्यावर त्यािंले बिुिेक त्यानंी का उिरून ठेवले िो वृत्तान्ि मारे् 
आलाि आिे. परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर त्यानंी काकणे िेवढी िािी ठेवली िोिी. आपण कशा हदसिो 
याबद्दल त्या स्विःि एकदा म्िणा्या िोत्या की “िरुणपणी मी सुरेख हदसे पण पुढे पढेु थोडी लठ्ठ िा्ये.” 
पुष्ट्कळ बायकानंा त्यािें शरीर-सौष्ठव अर्दी डोळ्यािं भरण्यासारखे वाटे. र्ोलाप-मा िर म्िणि की 
“मािाजी साक्षाि देवीसारख्या हदसिाि.” ध्यानस्थ  बसले्या अस्या की त्या हवलक्षण िेजःपुजं िोऊन 
जाि. स्वामी पे्रमानंदाचं्या आईने एकदा त्यानंा हविारलेि की “आई, इिके दैवी सौंदयज व िारुिा िुम्िी 
कुठून घेऊन आला?” स्विः रामकृष्ट्णानंी त्यानंा देवी सरस्विीिी उपमा हदलीि िोिी. सरस्विी म्िणजे 
अथाि सौंदयज, सौष्ठव आहण लावण्य (Grace) यािंा परमोत्कषज. मािाजींच्या आरंभीच्या हनमर्ोऱ्या वणावर 
पुढे पुढे काळसर िाक आली िोिी. पन्नाशी उलट्यावरि त्यािंी बिुिेक हशष्ट्यमंडळी जमू लार्ली, पण 
िोवर जयरामबाटीशी हिरसंलग्न असले्या मलेहरयाने जजजर िोऊन त्या बऱ्याि कृश िा्या िोत्या व 
उिार वयाि त्यानंा ककहिि पोक आले िोिे. हशवाय संहधवािामुळे त्या थोड्ाथोड्ा लंर्डििी असि. 

 
मािाजींिे अक्षुण्ण पाहवत्र्य, अहवरि िालि आलेली त्यािंी पूजाअिा आहण ध्यान आराधना, 

सवांठायी ओसंडणारी त्यािंी अनुकंपा, आहण त्यािंा अजोड हनःस्वाथजपणा ह्या सवज अहिमानवी रु्णसंपदेमुळे 
त्याचं्या सर्ळ्या आयुष्ट्यभर त्याचं्यामध्ये अनवद्य हकशोरीिे मादजव व नाजूकपणा असे, कािी एक हनर्ढू 
हनःस्िब्लध असे र्ाभंीयज असे, एक हनिािं हनष्ट्कपट सार्य त्याचं्या व्यस्क्िमत्त्वािून ओसंडि असे. 
त्याचं्यािील जन्मजाि सवजमािृत्वािी अशी कािी प्रभा त्याचं्याभोविी पसरलेली असे की त्या हदसिाक्षणीि 
दशजनार्थयांिा सारा संकोि हवरून जाई. अर्दी प्रथमि त्यानंा भेटायला आले्यालािी लरे्ि वाटायिे की 
केव्िापासून मािाजी जणू आपलीि वाट पािाि बस्या आिेि. आत्यहंिक आदरभावनेबरोबर हवलक्षण 
जवळीकिी त्याचं्याबद्दल भक्िाचं्या मनाि वसि असे. त्याचं्या हनलेप साधेपणामुळे उत्तर आयुष्ट्याि 
कधीकधी वरवर बघणारािंी थोडी फार हदशाभलूिी िोऊ शके. त्यानंी वाराणशीिी शवेटिी यात्रा  केली 
िेव्िा त्या एकदा र्ोलाप-मा आहण इिर सििाऱ्याचं्या र्राड्ाि बसले्या असिाना पूवी त्यानंा कधी न 
पाहिलेली एक बाई दशजनासाठी आली. र्ोलाप-मािंी भरदार शरीरयष्टी हिच्या प्रथम नजरेि भरली व 
त्यािंीि पायधूळ घ्यायला िी वाकिे, िो त्यानंी मािाजींकडे बोट दाखहवले. अथाि बाई मािाजींकडे वळू 
लार्ली. पण िेवढ्याि र्ंमि म्िणून खरे िर र्ोलाप-माचं्याि पाया पडायिे अशा अथािा अंरु्हलहनदेश 
मािाजींनी केला—पण र्ोलाप-मानंी पुन्िा मािाजींकडेि बोट केले. अशी र्ंमि कािी काळ िाल्यानंिर 
र्ोलाप-मा त्या बाईला आप्या धारदार आवाजाि म्िणिाि—“अशा कशा िो िुम्िी—मामुली िेिरा आहण 
दैवी मुखमंडळ यािला फरक ओळखू शकि नािी?” एवढे िा्यावर काय िो मािाजींच्या मुखावरील 
हनर्ूढ डौल, त्यािें िे धारणािीि लावण्य बाईच्या लक्षाि आले. 
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परमिंसदेवाचं्या हनयाणानंिर, सनािन किदु हवधवाचं्या जनरीिीस व जुमानिा मािाजी नेिमी 
हनरंुद िाबंड्ा काठािी साडी वापरीि िे का िे पूवी साहंर्िलेि आिे. अंर्ािला ब्ललाऊज, िोंडावरून 
घेण्यािा पदर हन नेसूिे वस्त्र, सर्ळ्यासंाठी िी एक िेवढी त्यािंी साडीि असे. अपहरहििासंमोर त्या 
स्विःभोविी एक सुिी िादर जवळजवळ आपादमस्िक रंु्डाळून घेऊन बसि. एकदा थंडीच्या मोसमाि 
कोणी भक्िाने त्यानंा एक र्रम कमीज हदले. भेट त्यानंी संिोषाने स्वीकारली आहण िीन हदवस 
वापरलीदेखील. िौर्थया हदवशी कमीज काढून भक्िाला त्या म्िणा्या—“बायकानंी िे असले वापरणे बरे 
हदसिे का रे? पण िुझ्या समाधानासाठी िीन हदवस वापरले मी बरे का?” 

 
ज्ञानी पुरुषािेंिी दोन प्रकार असिाि असे रामकृष्ट्ण म्िणि. पहिला प्रकार अशा नरश्रषे्ठािंा की जे 

आध्यास्त्मक साधनमार्ांिे सिि आिरण करून ब्रह्मज्ञान पाविाि व शवेटी परमात्मस्वरूपाि हवलीन 
िोऊन जािाि. त्यानंिर ह्या सापेक्ष, नश्वर जर्ािील कोणत्यािी व्यापारािी यस्त्कंहिि दखल िे घेि 
नािीि. दुसरा प्रकार अविारी पुरुषािंा ककवा देवसदृश मिामानवािंा. िे जन्मिःि स्वयंपूणज असिाि, 
आहण अशाचं्याि करवी मानवजािीला आत्मोन्निीिा नवनवा संदेश प्राप्ि िोि असिो. आप्या सत्य 
स्वरूपािे यथाथज ज्ञान करून घेि्यानंिरदेखील िे अहिमिान मानव प्रस्िुिच्या सापेक्ष, इंहद्रयर्ोिर 
जर्ाच्या मयादा िुर्ारून न देिा उलट त्या मयादािें बधंन पाळून त्यािूंनि मानवजािीच्या आध्यास्त्मक 
उन्निीसाठी हनरंिर िटि राििाि. अशा  देवसदृश हवभूिींच्या मधून प्रत्यक्ष परमेश्वरि प्रकट िोि असिो. 
याचं्या सोपाहधक मानसािून व िसेि देिािूनिी अनंिािे मधुर र्ान सदासवजदा हननादि असिे. म्िणूनि 
िर भर्वि अविारािंील साऱ्या मानवी लीला आहण त्यािप्रमाणे सवज मिामानवािें जीवनवृत्तान्ि असे 
हित्ताकषजक, रोमिषजक वाटि असिाि. अथाि असे लीलाप्रसंर् बिुिेक बहुद्धर्म्यिेच्या पलीकडिे असले 
िरी माणसाचं्या अिंयामाला मात्र त्यािंील संकेि नीट कळिोि. 

 
परमेश्वराने नरदेि धारण केला असिा त्याला बरोबर ओळखणे सवजसाधारण माणसाला शक्य िोि 

नािी. नरदेिधारी ईश्वर िा आप्या हिरंिन स्वरूपािा स्विःला हवसर पडू न देिािी नरदेिािे क्षधुािृष्ट्णा, 
सुखदुःख, आशाहनराशा, आधीव्याधी, इत्यादी हवकार हनत्य अनुभवीि राििो; उठणे बसणे, िसणे हन रडणे 
इत्यादी देिािे सोपस्कारिी करिाना िो हदसिो. थोडक्याि म्िणजे अविाराच्या हठकाणी नर आहण 
नारायण यािंा मेळ बसलेला असिो—अथाि िेिुिःि स्विःवर लादून घेिलेले ह्या इंहद्रय-र्ोिर जर्ािील 
जीवन जर्िाना अविारी परुुष िे मानवसुलभ व्यापारािंी, व्यविार व वस्िुहनष्ठिा यािंी बजू राखिाि, 
आहण मानवाचं्या जनरूढींिा आदरि करीि असिाि—ब्रह्मानंदािा आस्वाद घेि घेिि, सामान्य 
माणसानंी अनुकरण्यासाठी नीहिमानिा, पे्रम, सेवाधमज, हवनयशीलिा, इत्यादी अनेक रु्णािंा पहरपोष अशा 
नरदेिी जीवनाि िे करून ठेविाि. ससंाराि रािूनिी त्यािा अहिक्रम कसा करावा (‘िेन त्यक्िेन 
भुजंीथाः’—ईशावास्य उ ०), जीवनािे टके्कटोणपे, कििा, व दुःखे अनुभवीि असिानाि आिंहरक शािंी 
अबाहधि कशी ठेवावी, यािी सवजश्रेष्ठ प्रात्यहक्षके म्िणजेि अविारी पुरुषािें इिजीवन. 

 
वरील सवज सत्यािंा आहवष्ट्कार मािाजींच्या जीवनाि हदसून येिो. स्विः हदव्यत्वािी हजविं मिूी 

असूनिी शुद्ध मानवी पािळीवरून त्या आप्या नािेवाइकाचं्या, ग्रामस्थाचं्या, व भक्िाचं्या—अशा 
हनरहनराळ्या जीवनाशंी समरस िा्या िोत्या. दुसऱ्याचं्या सुखाने त्या सुखी िोि, दुःखानंी आद्रज िोि. 
आपले हदव्य स्वरूप पुष्ट्कळदा त्या बदु्धया दृहष्टआड राखीि, व यािे कारण असे सारं्ि की “ईश्वरी भाव 
प्रमाणाबािेर दाखवीि रे््याने भक्िाचं्या मनाि कदाहिि भीिीिा सिंार िोि जाईल, आहण िसे िा्यास 
रु्रू व हशष्ट्य याचं्या मध्ये िवी िी अिंरंर्िा कदाहिि हनमाण िोणार नािी.” एका भक्िाने त्या जर्दंबाि 
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अस्यािा एकदा उल्लखे करिाि त्या उद् र्ार्या—“िू नेिमी िोि िो सूर का लाविोस? िुिी मी आईि 
असे सारखे सारं्त्ये मी िुला पण िेवढ्याने िुिे समाधान नािी.”त्यािें बोलणे नेिमी जसे साधेसुधे, अर्दी 
अकृहत्रम, िसेि त्यािें वार्णेिी सवजदा सरळ, धोपट, अर्दी आडंबरिीन असे. त्यािंा िा आंिहरक 
साधेपणा, त्यािें उत्स्फूिज सार्य, आध्यास्त्मक उपदेश देिानाि काय पण दीक्षादानासारख्या अत्यिं 
र्ंभीर समयीदेखील लोप पावि नसे. आपले विजन िरघडी त्या आदशजभिू असेि ठेवीि, कारण 
भहवष्ट्यकाळी आपले विजन जनसाधारणाला प्रमाणभिू िोणार आिे िे त्या अर्ोदरपासून ओळखून िोत्या. 
आपण स्त्री आिोि िी र्ोष्टिी त्या क्षणभरिी नजरेआड िोऊ देि नसि. 

 
त्यािें सवज बंधू आप्या वडील बहिणीिे आपणावंरील पे्रम नीट जाणनू असि, आहण त्यािंा 

वडीलपणािा मान अबाहधि ठेवण्यािा शक्य िो प्रयत्न करीि. आपले िोज पुरहविाि म्िणून भािेभाच्या 
त्यानंा ‘आत्या, आत्या’ करीि. आहण भक्िाचं्या िर काय, त्या प्रत्यक्ष आईि िोत्या. त्यािें दशजन घेि्यावर 
बिुिेक बायकानंा वाटे की ह्या आप्या इिर दिाजणींसारख्याि आिेि की! िथाहप त्यानंी एकदा एका 
हशष्ट्याला साहंर्िले िोिे िेि खरे—“वाटेल त्या क्षणी केवळ स्विःच्या इच्िामाते्रकरून आपण आप्या 
कायािा िा एवढा सवज व्याप अव्िेरून, आपले दैवी हनजरूप पनु्िा अंर्ीकारू शकिो; जर्ािा िा अवाढव्य 
पसारा म्िणजे केवळ मायेिी लीलाभमूी िोय ह्या ित्त्वािा साक्षात्कार आपण वाटेल त्या क्षणी  स्विःि 
स्विःला करू शकिो.” पण मर् प्रश्न असा की हनजस्वरूपाहवषयी एवढी सिि जाणीव असिािी त्या 
इिलोकीिे आपले कायज कसे काय करू शक्या? 

 
यािे उत्तर असे की, आपण मानवी देि धारण केला आिे यािीिी सिि जाणीव ठेवनू त्या 

आत्यंहिक लीन भाव धरून असि. एकदा आजारी असिाना त्यािून बरे िोण्याच्या उदे्दशाने केले्या 
पूजानुष्ठानाकहरिा एक उपाध्येबुवानंा त्यानंी आणहवले िोिे. पूजा उरक्यावर त्या उपाध्येबुवािंी त्यानंी 
पायधूळ घेिली. यावरून कोणी िरी त्यानंा म्िणाले—“िे उपाध्येबुवा िर िक्क बदफैली आिेि की!” 
त्यावर मािाजी उत्तर्या—“असिील! पण ब्राह्मणािा वशे िर आिे ना त्यािंा? त्या वशेािा िरी सन्मान 
करायलाि िवा. ठाकुरािंा अविार जनरूढींिा हवध्वसं करण्यासाठी मुळीि नव्ििा.”आप्या अिंकारािा 
समूळ नाश िोवो अशी आपण एकसारखी मनोमन प्राथजना करीि असिो असे त्या आप्या हशष्ट्यानंा नेिमी 
सारं्ि असि. आहण िरीिी त्या एकदा अर्दी उघडपणे म्िणा्या की “मी आहदशक्िी आिे, हवश्वािी 
जननी मीि. जर्ाहवषयीच्या करुणेपायी मी मनुष्ट्यदेि घेिला आिे. पूवीच्या प्रत्येक युर्ाि मी असाि मानव 
जन्म घेिला िोिा, आहण पुढेिी घेणार आिे.” 

 
समाजाि िालू असलेले हवहधहनयम, दंडक, आहण एकंदर परंपरा यािें मािाजी कसोशीने पालन 

करीि असि. या बाबिीि बदु्ध आहण शकंरािायज याचं्याशी मािाजींिी बरीि िफावि हदसून येिे. भर्वान 
बुद्धानंी देवदेविा, हवहधहनषेध,शासे्त्रपुराणे, जािपािी िी सवज कािी हनवाण ऊफज  मुक्िीच्या मार्ािील हवघ्ने 
िोि, एिदथज िी समूळ त्यजावीि, अशी हशकवण हदली; िर शकंरािायांनी या सवांिा जरी ब्रह्मज्ञानािी 
साधने म्िणून स्वीकार केला िोिा िरी अिंी ब्रह्मज्ञान िे या सवांच्या पलीकडे असून संसारत्यार्ी 
संन्याशाखेंरीज इिरानंा िे प्राप्ि िोणारे नव्िे असेि त्यािेंिी ित्त्वज्ञान सारं्िे. मािाजी  अंियामी पूणजपणे 
अनासक्ि व त्यार्ी असूनिी बाह्यिः आजन्म ससंारािि राहि्या, आहण हवहधहनषेध, देवदेविा, सामाहजक 
आिार व हनबधं, इत्यादींिा यथोहिि आदर यावज्जीव करीि रे््या. 
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धार्ममक अनुष्ठाने त्या स्विः करीि, व करवीि. आपली ग्रामदेविा जी कसिवाहिनी िीसि 
लिानमोठ्या सवज देवदेविानंा त्या मानीि. कोणी एकाने त्यानंा हविारले की “आई, ह्या सर्ळ्या 
हवहधहवधेयाशंी िुम्िालंा काय करायिे? जे कािी घडिे िे सवज िुमच्याि इच्िाबळाने िर घडिे!” त्यावर 
मािाजी उत्तर्या—“आजारी पडले असिा कोणत्या ना कोणत्या िरी देवदेविेला नवस करावा म्िणजे 
आजार पळिो. याहशवाय असे की ज्यािे जे प्राप्य िे त्याला पोििे कराव.े” सावजहत्रक किदु समजुिींनुसार 
प्रवासास हनघण्यापूवी मािाजी पिंारं् पािून मुिूिज बघि असि. आहण हनत्य नेमाने त्या इहििास व पुराण 
गं्रथ मोठ्या भाहवकपणे श्रवण करीि. 

 
जािीपािींिे सामान्य हनयम मािाजी पाळीि असि िे जरी खरे, िरी पण आप्या हशष्ट्याचं्या 

संबंधाि, हवशषेिः खाण्याहपण्याच्या बाबिीि त्या अनेक वळेा अपवाद करीि. त्याचं्या मिे देवािे भक्ि 
म्िणजे एक स्विंत्र र्णर्ोि, एक हनराळे बृिि पण एकसंघ असे आध्यास्त्मक कुटंुब. इिर सामाहजक 
आिाराचं्यािी बाबिीि त्या स्विःिे व्यविारज्ञान आहण स्विंत्र बुद्धी िालवीि असि, पण उर्ीि 
मनस्वीपणाने समाजबधंने िुर्ारणेिी त्यानंा पसंि नसे. रामकृष्ट्णानंी जरी आप्या हनयाणानंिर त्यानंा 
आपण खरोखरीिे मृत्यू पावलो असे नव्िे, असे हनियात्मक आश्वासन हदले िोिे िरी त्या बिुिेक बाबिीि 
ब्राह्मण जािीच्या किदु हवधविेे सवजसामान्य आिार पाळीि असि. सनािनी किदु हवधवलेा पनुर्मववाि वज्यज 
अस्याने िी वास्िहवकि एखाद्या जोहर्णीिे व्रिस्थ जीवन व्यिीि करीि असिे; आहण ब्राह्मण हवधवचे्या 
बाबिीि िर िी व्रिे व िे हनबंध जास्िि कडक असिाि. ज्याचं्या योरे् शारीहरक वासना हनमाण अर्र 
पोहषि िोईल असे सवज अन्न-पदाथज, पोषाखपद्धिी, आहण अलंकारभषूणे ब्राह्मण हवधवानंा सवजिोपरी वज्यज 
असिाि. उदािरणाथज, त्यानंी दुपारीि काय िे पोटभर पण केवळ शाकािारी जेवण घ्यायिे असिे; रात्री 
फक्ि दूध व फळे यावंरि हनवाि करायिा. कािी धान्येिी त्यानंा अहजबाि वज्यज. बंर्ाली हवधवा 
हबनहकनारीिे श्वेिवस्त्र नेसिाि, व त्या कोणिेिी अलंकार घालीि नािीि. ब्रह्मियज-व्रिािा जो आदशज 
भारिीय जनमानसाि अर्दी खोलवर रुजून रे्ला आिे त्यािा पूणज आहवष्ट्कार किदु हवधवाचं्या समग्र 
जीवनािून िोि असावा एिदथज किदु धमजशास्त्रकारानंी िे हवशषे हनबधं त्यानंा घालून हदले आिेि. त्या 
शास्त्रकारािंी िीि उत्कट इच्िा, की किदु हवधवा ह्या साधेपणा, त्यार्, पाहवत्र्य, अनासक्िी, आहण हनःस्वाथज 
सेवाभाव या लोकोत्तर सद् रु्णाचं्या हजविं प्रहिमा म्िणनू समाजासमोर सवजदा उभ्या रािाव्याि. बिुिेक 
सासंाहरक व्यापािून त्या मुक्ि अस्यामुळे भजनपूजन, देवदशजन, िीथजयात्रा इत्यादींसाठी त्या मोकळ्या 
असिाि, आहण कुटंुबािील इिरािंी हनःस्वाथज सेवा करण्यािी त्यानंा हवशषे संधी हमळि असिे. 
हवधवािंीदेखील लग्ने िोि रे्ली िर त्याचं्या कुवार भहर्नींना पहिलाभ िोणे िेवढेि जड जाईल असािी 
त्या शास्त्रकारािंा कटाक्ष. असे म्िणिाि की कोणत्यािी हवशषे प्रर्ि समाजाि लग्नाला िाले्या मुलींिी 
संख्या मुलापेंक्षा जास्ि असिे. यािला हवशषे लार्ू मुद्दा असा की वैवाहिक सुखािे आयुष्ट्य जर्ण्यािी संधी 
किदु हवधवलेा एकवार हमळून िर रे्ली, पण कृिकमांिे फळ म्िणून म्िणा की इिर कािी कारण ककवा 
िेिुपरत्वकेरून म्िणा पण त्या सुखापासून िी एकदा वहंिि िाली खरी. िेव्िा ह्याि दैवदुर्मवपाकाला 
कलाटणी  देऊन याि जन्मी हिने आप्या हनःश्रेय साधनाला प्रवृत्त व्िावे, असा त्या शास्त्रकारािंा उदात्त 
िेिू. अथािि या पहरस्स्थिीिा आहण अशा हविारसरणीिा सवजि हवधवा मोठ्या आनंदाने स्वीकार करीि 
नािीि, करणारिी नािीि िे अर्दी उघड आिे. पण बािेरून पािणाऱ्या हकत्येक अकिदंूना वाटिाि िेवढ्या 
किदु हवधवा दुःखी कष्टी खरोखर असि नािीि. यािे कारणिी िेि की आध्यास्त्मक आदशज, आहण दीघज 
परंपरेने पडि आलेले वळण यािंा प्रभाव अर्दी लिानपणापासून किदु नरनारींच्या मनावर िोि आलेला 
असिो, व बाह्यिः कठीण भासणारी ध्येये आिरणे त्यानंा पुष्ट्कळसे सुलभ िोऊन जािे. 
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अशा या हनयमापंकैी बिुिेक मािाजी पाळीि असि. किदु हवधवानंा हवहिि िो शाकािारि त्या घेि, 
परंिु इिर हवधवाचं्याप्रमाणे त्यानंी केशसनं्यास केला नािी; त्या सुवणजकंकणे िािी घालीि असि, हनरंुद 
िाबंड्ा हकनारीिे वस्त्र त्या नेसि आहण रात्री अ्पसा पण भािभाजीिा आिार करीि. हकत्येक प्रसंर्ी 
अन्नािा हवटाळ त्यानंी मानण्यािे नाकारले िोिे—हवशषेेकरून ब्राह्मणेिर हशष्ट्यािंा आप्या िाटाला स्पशज 
िाला िर िो हवटाळ म्िणून त्या मानीि नसि. सर्ळे आपले भक्ि िी आपलीि बाळे, असे त्या समजि. 
पण शवेटच्या आजाराि मुसलमान बेकरीिला पाव खाण्यािे मात्र त्यानंी नाकारले. कािी कािी िरुण 
हवधवा त्याचं्या हशष्ट्या िा्या िोत्या, त्यानंा त्या म्िणि—“हजवाला एवढ्या यािना देण्याने काय मोठे 
साधणार आिे?” आणखी एकीला त्या म्िणा्या—“हजवािी अन्नािी वासना नीट परुवली नािी िर िेिी 
एक पापि घडले असे समजाव.े” 

 
सोवळ्याओवळ्यािा अहिरेक िा मािाजी अर्दी कनदनीय दोष समजि असि—हवशषेिः धार्ममक 

कमजकाडंाच्या नावाखाली हवटाळ हन हशवाशीव यािें जे प्रस्थ लोकानंी माजहवले आिे िे त्यानंा हबलकुल 
पसंि नसे. उलटपक्षी हनष्ट्काळजीपणा, भोंर्ळपणा, यािंािी त्या फार हिटकारा करीि. र्वज, आढ्यिा 
यािंी त्या फार कठोर शब्लदािं िजेरी घेि असि. 

 
प्रपंिाच्या सर्ळ्या अंर्ाहंवषयी मािाजी वस्िुहनष्ठ व व्यविारी असि—लग्नानंिर कामारपकुुरला 

असिाना व पुढे दहक्षणेश्वरी स्वयं रामकृष्ट्णानंीि त्यानंा वस्िुहनष्ठ व व्यविारी बनहवले िोिे. एकदा मोठ्या 
वादळाि व िेिी रात्रीच्या वळेी, कािी भक्िर्ण कोआलपाड्ािून जयरामबाटीस िालि आले, िेव्िा 
अस्या दुःसािसाबद्दल मािाजींनी या मंडळींिी िारं्ली खरडपट्टी काढली िोिी. एक िरुण हशष्ट्या 
र्िधवा िाली िेव्िा मािाजींनी हिला आप्या मालमते्तिी व्यवस्था कोणा िारं््या किजबर्ार पुरुष 
माणसाकडे सोपहवण्यास बजहवले िोिे. एका सनं्यासी हशष्ट्यास त्यानंी प्रसंर्ोपात्त फमाहवले—“आिाच्या 
आिा घरी जा हन िुझ्या आईच्या हनवािािी नीट व्यवस्था लावनू टाक पािू. पैशािा योग्य हवहनयोर् कसा 
करावा िे बिुिेक बायकानंा कळि नािी. म्िणून िूि स्विः जाऊन सर्ळी व्यवस्था नीट लावनू दे. िरी पण 
िे काम शक्य िेवढ्या लवकर आटपून परि ये, नािी िर त्या पैशािा िुलाि मोि सुटायिा. पसैा िा अनेक 
अडिणींिा जन्म देि असिो. आपणालंा त्यािा मोि िोणारि नािी असे वाटेल िुला. एकदा त्यािा त्यार् 
केलाि आिे, आिा त्याच्या पाशािून आपण कायमिे सुटलो असे समजशील, पण या भ्रामक क्पनेला ं
मुळीि थारा देऊ नकोस. िुझ्या लक्षाि येण्यापूवीि िो मायावी राक्षस कुठ्या अधंाऱ्या फटीिून आि 
हशरून शवेटी िुझ्या मानरु्टीस बसेल त्यािा नेम नािी.” एक वयस्कर बाई आप्या सुनेला अर्दी धारेवर 
धरीि असे, त्याबद्दल मािाजींनी हििी िजेरी घेिली िोिी. जयरामबाटीस दुधािा उकाडा घालणाऱ्या 
र्वळ्याला एका सेवक ब्रह्मिाऱ्याने लालूि दाखहवली की पाणी घाि्याहशवाय दूध देशील िर बराि 
जास्ि दर हमळेल. मािाजींच्या कानी िी र्ोष्ट जािाि त्यानंी त्या ब्रह्मिाऱ्याला खडसावले—“िे काय 
करून बसलास? अशाने दुधािा दर मात्र वाढून जाईल, आहण र्ावकऱ्यानंा दूध घेणे मुस्ष्ट्कलीिे िोऊन 
बसेल, िे नािी ना िुझ्या लक्षाि आले? अरे, दुधाि पाणी घालणे िा आपला धमजि समजिाि र्वळी लोक. 
दर वाढला िर उलट जास्ि फायद्यासाठी जास्िि पाणी घालायला लार्ायिे!” मािाजींिे नव ेघर बाधूंन 
िा्यावर र्ावच्या पाटलाने त्यावर फार जास्ि पट्टी बसहवली आहण िी सर्ळी मािाजींच्या सेवकाकंडून 
वसूलिी करून टाकली. मािाजी त्या वळेी कलकत्त्यास िोत्या. परि्यावर त्यानंा त्या भरमसाट 
पट्टीबद्दल कळले. िेव्िा त्या म्िणा्या—“एवढी जास्ि घरपट्टी का म्िणनू द्यायिी? िी कमी करण्यािी 
व्यवस्था कर बघू. लादली आिे िेवढीदेखील द्यायला मला परवडेल म्िणा, पण माझ्या मारे् इथे राििील 
त्या संन्यासी-ब्रह्मिाऱ्यानंी िेवढा पैसा कुठून आणायिा? कदाहिि त्यानंा स्विःि हभक्षान्नावर जर्ायिी 
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पाळी येणार आिे.”एक हदवस स्वामी हववकेानंदानंी एका िाकराला पैसे िोर्याबद्दल नोकरीवरून काढून 
टाकले. िो िडक उद् बोधनाि आला हन डोळ्यािं पाणी आणनू मािाजींना म्िणू लार्ला—“आई, मी भारी 
र्रीब माणूस, आहण फार मोठे कुटंुब पोसावे लार्िे मला. म्िणून दोष घडला माझ्या िािून.” त्याि हदवशी 
संध्याकाळी स्वामी पे्रमानंद मािाजींच्या दशजनाला बलूेड मठािून आले िोिे, त्यानंा त्या म्िणा्या—“िे 
पािा बाबूराम, िा मनुष्ट्य आिे अहिशय र्रीब. पैशाच्या अभावी अडीअडिणीि सापडून त्याने केली आिे 
खरी िोरी. पण नरेंद्र त्याला त्यावरून पुष्ट्कळ बोलला िे िर िालेि, पण नोकरीवरूनिी काढून टाकले 
त्याला. िुम्िी सारेजण पडलेि सनं्यासी, संसारी माणसाचं्या अडीअडिणी कशा कळणार िुम्िा लोकानंा! 
ह्या नोकराला परि कामावर घ्या बघू.” िसले कािी स्वामीजींना पसिं पडणार नािी असे यावर कोणी िरी 
म्िणाले, त्यावर मािाजी ठासून म्िणा्या—“त्याला परि घ्यायला लावा. म्िणाव े मी साहंर्िले आिे.” 
स्वामी पे्रमानंदानंा मठाि त्या नोकरासमविे पाय ठेविाना पािािाि स्वामी हववकेानंद उद् र्ारले–“बाबूराम 
िे काय करून आला? त्या नोकराला परिि घेऊन आला की!” पण मािाजी काय म्िणा्या िे ऐक्यावर 
एक शब्लद न बोलिा स्वामीजींनी नोकराला परि कामावर ठेवनू घेिले. 

 
मािाजींना हनष्ट्काळजीपणा आहण अपव्यय यािंी िीड असे. जयरामबाटीस कोणी िरी एकदा 

घरासमोरिे अंर्ण िाडून िा्यावर केरसुणी िुच्ििेने कुठे िरी टाकून हदली. मािाजींनी िसे करणाऱ्यािी 
खरडपट्टी काढली, म्िणा्या—“केरसुणीिा जरा जास्ि मान राखला असिा िर काय हबघडि िोिे? 
प्रत्येक वस्िूिा योग्य िेवढा सन्मान िाला पाहिजे.” उद्बोधनाि एका सेवकाने एक टोपली केवळ हरकामी 
म्िणून फेकून हदली. मािाजींनी िी परि आणवनू नीट ठेवनू हदली आहण उद् बोधनािील सवांना व 
हवशषेेकरून संन्याशानंा बजावले की त्याचं्यासारख्या ससंारत्यार्ी लोकानंा टोपलीसारख्या क्षुद्र वस्िूिे 
मित्त्व कळायिे नािी, पण िी ठेवनू हदली िर केव्िा िरी उपयोर्ी पडणारि. एकदा एका हशष्ट्याला त्यानंी 
आप्या िािाने राधंलेली कािी हजन्नस खायला हदली. सर्ळी खपण्यासारखी नव्ििी म्िणून खपली िेवढी 
खाऊन बाकीिी िो टाकून देणार, एवढ्याि मािाजींनी िी कोणा शजेाऱ्याला देण्यास साहंर्िले त्याला. या 
संदभाि मािाजी हशष्ट्याला म्िणा्या—“ज्यािे जे पावणे िे त्याला िर प्रयत्नाने पाविे कराव.े माणसाने 
खाण्यासारखे नसेल िे र्ाईला घालाव,े र्ाईला न िालण्यासारखे कुत्र्याला, आहण कुत्र्याला नको असेल 
िे िळ्याि माशासंाठी टाकावे, पण वस्िू नुसिीि फुकट कधी घालव ूनये.” 

 
पैसाअडका, दार्दाहर्ना याचं्याबद्दल मािाजींिा व्यविार बाह्यिः रामकृष्ट्णाचं्या अर्दी उलट 

भासायिा. त्यार्मूिी रामकृष्ट्णानंा नाणे अर्र सोने यािंा स्पशजसुद्धा सिन िोि नसे, पण या दोिोंिािी 
मािाजी मात्र आदर करीि. दाहर्न्याबंद्दल सन्मान दशजहवण्यासाठी त्या पुष्ट्कळदा िे क्षणभर मस्िकाला 
लावीि. कोणी िरी त्यानंा परमिंसदेव सोन्याहवषयी कमाल हविृष्ट्णा बाळर्ि असि त्यािे स्मरण हदले 
असिाना त्या अमाहयकिेने म्िणा्या—“मािी कशी त्याचं्याशी िुलना करिा? मी पड्ये बाई माणूस. 
आहण त्यानंी स्विःि नािी का मला दाहर्ने करून घािले?” पैशािािी त्या आदर करीि खऱ्या, पण 
त्याबद्दल आसक्िी मात्र बाळर्ीि नसि. आला पैसा त्या एका पेटीि टाकीि. त्यािा हिशबे असा त्यानंी 
कधी ठेवला नािी. िी पेटी एका सेवकाच्या िाब्लयाि असे आहण आप्या आवकजावकेबद्दल त्या अर्दी 
उदासीन असि. 

 
येथपयंि मािाजींच्या जीवनािी धीरर्ंभीर बाजू िेवढीि आपण पािाि आलो, पण त्या अनेक वळेा 

एखाद्या साध्याभोळ्या हकशोरीसारख्या वार्ि िे हवसरू नये. त्या प्रथमि कलकत्त्यास आ्या िोपयंि 
त्यानंी पाण्यािा नळ पाहिलेला नव्ििा. िो उघडायला रे््या हन िावी हफरहवली मात्र िो त्यािून अकस्माि 
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‘सॉऽऽऽऽ’ असा जो आवाज हनघाला त्याने घाबरून जाऊन त्यानंी हिथून पळ काढला एवढेि नव्िे, िर 
मंडळींि पोििाि म्िणू लार््या की त्या हिथ्या िोटीि साप दडून बसलाय! िे ऐकून सर्ळीजणे 
िसायला लार्ली आहण सारदादेवीिी नंिर त्या र्मिीि सामील िा्या. र्ावी त्याचं्या घरच्या कंहदलाच्या 
कािेला िारेिे वषे्टन केलेले िोिे. त्यािून काि कशी काढायिी िे मािीि नस्यामुळे त्या एकदा म्िणून 
रे््या—“िा हदवा म्िणजे रंु्िारंु्िीिे एक यंत्रि आिे. त्यािली िी काि काढायिे नािी जमि 
आप्याला!” घड्ाळ्याला िावी देऊ शकणाऱ्या मुलीिा त्यानंा िेवा वाटायिा! र्ावठी नाविे र्ंर्ापार 
व्िायिी त्यानंा भीिी वाटि रािी; िशाि भिुानंािी त्या हभऊन असि. बलूेड मठाि एका संन्याशािा मतृ्य ू
िाला िेव्िा उद्बोधनािील एकाखेरीज सारेजण हिकडे रे्ले िोिे. त्या एकाला मािाजींच्या खोलीसमोरील 
देवडीवर िोपायला साहंर्िले िोिे. राधूला िोपवनू मािाजी बािेर आ्या व पिारेकऱ्याच्या जवळ बसून 
म्िणा्या—“भिुािंी भीिी वाटिे का रे िुला?” िो म्िणाला—“आम्िी सवजजण जर्दंबेिी बाळे, भिेु 
आम्िालंा काय करू शकणार?” 

 
मािाजी—“मला भिुािें भय वाटिे.” 
 
हशष्ट्य—“िो िर, मािीि आिे ना मला! िुमच्या त्या भिू, हपिाच्च हन डाहकणींिी [अथाि मािाजींच्या 

नाठाळ नािलर्ािंी.] िुम्िालंा भीिी वाटायिीि!” 
 
मािाजी (िसून)— “िेवढे बरीक खरे िो बाळा! मिाभयंकरि आिेि िी सर्ळी. त्याचं्या भीिीने 

मािी आिडीि आवळिाि, पोटाि्या पोटाि र्ोठिाि जणू!” 
 
ज्या मािाजी सवज सनं्यस्ि हशष्ट्यानंा आळस कसा िो सर्ळा िाडून टाकून कामाि र्ढून रािण्यािा 

सिि उपदेश करीि असि त्या स्विःिी कलकत्त्यास काय हन जयरामबाटीस काय, हिन्िी हत्रकाळ कामाि 
र्ढले्या असि िे सारं्णे नलरे्. दोन्िी हठकाणी त्यांच्या कायजक्रमािी धाटणी एकि—दहक्षणेश्वरी उठि 
त्यािप्रमाणे सकाळी िीन वाजिा उठायिे, िे रात्री अकराच्या अर्ोदर अंथरुणावर पडायिे नािी. 
उद्बोधनािील त्यािंा कायजक्रम पूवीि साहंर्िला आिे.जयरामबाटीस िर त्या सवेसवा; हिथे अष्टौप्रिर त्या 
िर िऱ्िेच्या घरकामािं र्ढले्या असि. पण कामाबरोबर त्यािें आप्या अंिरंर् सेवकाशंी संभाषणिी 
िालू असे. प्रकृिी बरी असली की त्या अवजड शरीरकष्टािीिी कामे स्विः करीि—म्िणजे भाडंी घासणे, 
‘पुकुरा’वरून पाणी आणणे, भाि भरडणे-देखील! दररोजच्या पूजेिी सवज ियारी त्या स्विःि करून घेि—
फुले िेवढी खुडून आणण्यास भक्िमंडळी अर्र भािरे कधीमधी त्यानंा सािाय्य करीि एवढेि. पूजा 
उरकिाि स्वयपंाकघराि येऊन त्या स्वयंपाहकणीिा िाि हरकामा करीि आहण िी जेवायला अर्र हिच्या 
स्विःच्या कामाला मोकळी िोई. परमिंसदेवानंा दाखहवण्यािा बिुिेक नैवदे्य त्या स्विःि राधंीि. दुपारी 
हकत्येक ग्रामस्थ आप्या मुलानंािवडंासंि त्याचं्या दशजनास येि, त्या सवांना कािी ना कािी प्रसाद हमळे. 
मंत्रदीक्षा बिुधा सकाळीि देण्याि येि; आहण लोकाकंडून आलेली पते्र सवडीप्रमाणे सकाळी अर्र 
संध्याकाळी त्या वािवनू घेि आहण उत्तरेिी िेव्िाि हलिवनू पाठवीि. उिार वय िोईपयंि सवज 
भक्िमंडळींना मािाजी आप्या िािाने जेवण वाढीि असि, व सर्ळ्यािंी जेवणे उरक्यावरि त्या स्विः 
जेवि. संध्याकाळीदेखील स्वयंपाहकणीवर फार भार पडू नये म्िणनू पुष्ट्कळदा त्या हिच्या मदिीस जाि. 
बाकीिा कायजक्रम बिुिेक कलकत्त्याि्यासारखाि असे. 
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एक हदवस संध्याकाळी एक सेवक मािाजींना एक पत्र वािून दाखवीि िोिा. पत्र प्रशसंा व नमने 
यानंीि भरून रे्लेले िोिे. सर्ळे ऐकून घेि्यावर मािाजी म्िणा्या—“मी नेिमी स्विःला बजावीि 
असत्ये की कुणा एका राम मुखजींिी मी मुलर्ी काय िी. माझ्याि वयािी हकिी िरी माणसे ह्या  
जयरामबाटीिि आिेि, त्याचं्याि हन माझ्याि हन माझ्याि असा कोणिा फरक आिे की दूरदूरच्या 
देशािंरािून हकिी िरी भक्िमंडळीने येऊन माझ्यासमोर लोटारं्णे घालावीि? त्यािंले हकत्येकजण िर 
वकील हन जज्जदेखील आिेि असे ऐकत्ये. एवढे सर्ळे लोक माझ्याकजे येिाि यािे कारण िरी काय?” 
ह्या स्वर्ि प्रश्नािंी उत्तरेिी मािाजींनी स्विःि देऊन ठेवली आिेि—“लोक मला जर्दंबा म्िणिाि िे 
खरेिी असेल कदाहिि.नािी िर माझ्या आयुष्ट्याि ज्या हकत्येक हवलक्षण र्ोष्टी घडून आले्या आिेि 
त्यािंा अथजि लार्णार नािी. योर्ीन हन र्ोलाप यानंा त्याि्या बिुिेक ठाऊकिी आिेि. अमुक अमुक 
व्िाव ेअसे मी म्िटले िर िसे िटकून घडून येिेि की!” 

 
मािाजींनी मािा, पत्नी, व संन्याहसनी अशा िीन हभन्न भहूमका सारख्याि यशस्स्विेने पार पाड्या. 

असा दाखला अन्य कोठेिी आढळि नािी. जर्ाच्या इहििासाि हकिी एक आदशज पत्नी िोऊन रे््या 
आिेि, आदशज मािा िर हकिी िरी िोऊन रे््या, आहण आदशज संन्याहसनीदेखील इहििासाला अवर्ि 
आिेि. परंिु या हिन्िींिा एकत्र आहवष्ट्कार क्वहिि कुठे िाला अस्यास नकळे. पािव्या वषी मािाजींिे 
रामकृष्ट्णाशंी लग्न िाले; आहण जाणत्या िा्या िेव्िापासून पिीच्या शवेटच्या घटकेपयंि त्या बिुिेक 
त्याचं्यासमविे राहि्या; आहण आयज हस्त्रयाचं्या परंपरार्ि आदशांस काटेकोरपणे अनुसरून त्यानंी आप्या 
पहिदेवािंी आयुष्ट्यभर सेवा केली, पिीच्या प्रत्येक सुखसोयीिी व्यवस्था त्या जािीने करीि रे््या. 
यािूनिी हवशषे असे की रामकृष्ट्णाचं्या आध्यास्त्मक जीवनाि मािाजींनी त्यांिे पुरेपूर सािियज केले. पत्नीिी 
हनष्ठा व पे्रम िी देिोपभोर्हवरहिि अवस्थेिदेखील पराकोटीस पोिू शकिाि, यािे मािाजींिे जीवन िे 
यथाथज प्रात्यहक्षक िोय. हववाहििि नव्िे िर पूणजिः संसारी असूनिी त्या िेवढ्याि पूणाथाने सनं्याहसनी, देि 
व मनाने सदाशुद्ध व पहवत्र, आहण ईश्वरामध्ये सिि िल्लीन असि. प्रत्यक्ष संिानसंभव त्यानंा िाला नािी 
खरा, पण अर्हणि मानसपतु्र व मानसकन्या त्यानंा िोत्या, आहण यािंी अिोरात्र काळजी अर्दी लौहकक 
मािेसारखीि त्यानंी वाहिली, त्याचं्यापैकी जी जेव्िा जवळ असिील त्याचं्या सुखसोयींसाठी अपार कष्ट 
केले. पण अन्यपक्षी या सवज अपत्याकंडून लौहकक मािापं्रमाणे त्यानंी पे्रमदेखील अपेहक्षले नािी, की के्या 
सेवचे्या परिफेडीिा कधी नुसिा हविारिी केला नािी. भहर्नी हनवहेदिानंी म्िट्याप्रमाणे, रामकृष्ट्णानंी 
मािाजींना भारिीय स्त्रीत्वािा सवोत्कृष्ट, अर्दी पहरपूणज असा आदशज म्िणून बुद्धया घडहवले िोिे, 
हिळभरिी न्यनू त्याचं्याि रािू हदले नािी िे हत्रवार सत्य आिे—भारिीय स्त्रीत्वािाि काय, मािाजी ह्या 
वैहश्वक स्त्रीिाि आदशज िोण्यास खहिि पात्र आिेि. 

 
मािाजी व रामकृष्ट्ण यािें परस्पर नािे परम अद् भिु िर खरेि. त्या स्विःला ठाकुरािंी दासी व 

साधनयंत्र असेि नेिमी म्िणवीि. इिर अनेक भक्िापं्रमाणेि आपणिी ठाकुराचं्या िरणािंा आश्रय घेिला 
आिे असेिी त्या म्िणि. एका भक्िाने कािी एक आध्यास्त्मक प्रश्नािंी उत्तरे माहर्िली असिा त्या 
म्िणा्या—“मला स्विःला मुळीि कािी ठाऊक नािी. ठाकुरानंी साहंर्िले िे मी पनु्िा उच्चारत्ये एवढेि. 
‘रामकृष्ट्णकथामिृ’ वाि म्िणजे िुझ्या साऱ्या शकंािंी उत्तरे िुला हमळून जािील.” आणखी एकाने त्यािंा 
आशीवाद माहर्िला असिा त्या म्िणा्या—“ठाकुर आशीवाद देिील िुला.” “माझ्याि अिंकारािा 
लवलेश उरू नये अशी िुम्िी माझ्या विीने ठाकुरािंी आळवणी करीि जा,” असे त्यानंी हकिींदा िरी 
आप्या स्विःच्या हशष्ट्यानंादेखील साहंर्िले िोिे. आयुष्ट्यािील खािखळरे् सुखरूपपणे पार करिा याविे 
यासाठी िुम्िी ठाकुरािंा आश्रय क्षणभरिी सोडू नका असे िर भक्िानंा त्या वारंवार सारं्ि असि. एक 
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हदवस त्यानंी एका हशष्ट्याला प्रकृिीहवषयी हविारले असिा िो म्िणाला—“आप्या आशीवादाने ठीक 
आिे.” त्यावर मािाजींनी त्यािी पुढील शब्लदािं हनभजत्सजना केली—“िुम्िा सवांिी िी एकि िूक िोिे 
नेिेमी. हजथे हिथे मला का ओढून आणिा िुम्िी? प्रत्येक र्ोष्ट त्याचं्याि [म्िणजे ठाकुराचं्याि] इच्िेनुरूप 
घडि असिे िे नािी ना िुमच्या लक्षाि येि?” परमिंसदेवाबंद्दल त्या वारंवार म्िणि—“िेि परमेश्वर, 
आहण सवेश्वरी देवीिी िेि. सर्ळ्या मिमिािंरािे िे सार, आहण िेि सर्ळ्या देवदेविािें अविार. प्रकृिी 
िेि हन पुरुषिी िेि; सवज देव त्याचं्याि समाहवष्ट आिेि.” मािाजी कुठेिी जाओि, रामकृष्ट्णािंी एकि एक 
पूजेिी िसबीर सदोहदि त्याचं्याजवळ असायिीि. हििी हनत्य नेमाने त्या रोज पूजा करीि; त्या िसहबरीि 
रामकृष्ट्ण हजविं आिेि िी अक्षरशः त्यािंी भावना. भौहिक शरीर आहण िसहबरीिील त्यािंी ‘िाया’ यािं 
कोणिािी फरक करू नये असे त्या नेिमी म्िणि. मािाजी त्या िसहबरीिील परमिंसदेवाचं्या मिूीशी 
वळेोवळेी बोलि बसि, अत्यिं भाहवकिेने हिला नैवदे्य दाखवीि, असे वणजन यापूवीि आलेले वािकाचं्या 
लक्षाि असेल. पण असे सवज असूनिी त्या परि म्िणिि की, आपण व ठाकुर अर्दी एकि, बाह्य 
रूपभेदाहशवाय आपणा दोिोमध्ये यस्त्कंहिििी फरक नािी! 

 
रामकृष्ट्णदेखील मािाजींिे प्रकृि स्वरूप पूणजपणे ओळखून िोिे िे सारं्णे नकोि. मािाजींिा 

उल्लेख अनेकदा िे ‘ज्ञानदात्री’, ‘मािीि मूर्मिमिं शक्िी’ असा करीि असि. पंिवटीि [दहक्षणेश्वरी 
कालीमंहदराच्या अर्दी जवळि असलेली पाि वृक्षािंी एक रु्फा. िीि रामकृष्ट्णािंी पावन िपोभमूी.—(भा.)] लाटूला ध्यान लावनू 
बसलेला पाििाि रामकृष्ट्ण त्याला म्िणाले—“अरे मूखा, ज्या देवीिे िू इथे कििन करिो आिेस िीि िर 
भाडंीकंुडी घासून स्विःला हिजविे आिे!” त्याचं्या मािाजीसंबधंाने आणखी कािी उक्त्या पुढीलप्रमाणे—
“मंहदराि उभी आिे िी देवी आहण नौबिखान्याि राििे िी देवी, दोघी एकि;” “ज्याचं्यावर त्यािंी 
[म्िणजे मािाजींिी] अवकृपा िोईल त्याला स्विः मीदेखील वािव ू शकणार नािी; ” “त्या क्रोधायमान 
िा्या िर वस्िुजािािा संिार करू शकिाि बरे!” “मला कोणीिी कािी भेट देवो, मी िी नौबिखान्याि 
पाठहविो. अन्यथा देणाऱ्याला मुक्िी कशी हमळेल?” आप्या साधनेिी शवेटिी पायरी म्िणनू रामकृष्ट्णानंी 
मािाजींिी “षोडशी” अथाि अहखल हवश्वािी जननी या रूपाि यथाहवहध व यथासारं् पूजा आप्या 
िािानंी केली िोिी िे आपण पाहिलेि आिे. 

 
प्रस्िुि पुस्िकाि मािाजींिा उल्लखे अनेकदा “भर्विीदेवी”, “हवश्वजननी” ककवा “जर्दंबा”, 

“प्रकृिी”, “शक्िी”, “मिाशक्िी”, “मिामाया” इत्यादी अहभधानानंी केला आिे. िी नाव ेमािाजींनी केवळ 
भाहवकिेच्या पोटी हदली आिेि असे कोणी समजू नये. िी सवज नाव े हवलक्षण अथजर्भज आिेि. मारे् 
‘आध्यास्त्मक साधना’ या प्रकरणाि, किदुधमामध्ये ईश्वरािी आराधना व पूजाअिा मािेच्या स्वरूपाििी का 
व कशी िोि असिे यािे हववरण केले आिे. पुरािन काळापासून किदुधमज िा, आधुहनक हवज्ञानाने ग्राह्य 
मानलेला एक मौहलक हसद्धान्ि ओळखून आिे, िो असा की िे सवज भौहिक वस्िुजाि, ककबिुना िे समस्ि 
हवश्वि सवज-आहदशक्िीपासून उत्पन्न िाले आिे. मात्र हवज्ञानमिे िी हनमाणक ‘शक्िी’ अर्दी जड, 
िैिन्यिीन, व िशीि बुहद्धशनू्य असून िी स्विःि स्विःच्या सृहष्टस्स्थहिलयािंी एकमात्र कारण आिे—ह्या 
दृश्य जर्ािी हनर्ममिी इत्यादी करण्याि त्या शक्िीला अन्य सािाय्य लार्ि नािी. ह्या उलट किदुमिे िी 
‘शक्िी’ म्िणजे ब्रह्मािीि अंिःस्स्थि पण सुप्ि अशी कृहिशीलिा, कायजप्रवणिा. अथाि अग्नी व त्यािी 
दािकिा िी जशी एकरूपि, िद्वि ब्रह्म व ब्रह्मािी िी अंिस्थ शक्िी—दोन्िी  एकरूपि िोि. िी सुप्ि 
शक्िी स्विः एकलेपणाने कोणिेिी कायज करू शकि नािी. सहच्चदानंद ब्रह्म आप्या सत् म्िणजे हिरंिन 
असण्यानेि, जण ू आप्या नुसत्या अस्स्ित्वानेि त्या शक्िीमध्ये बीजारोपण करिे (‘मम योहनमजिद् ब्रह्म, 
िस्स्मन्र्भज दधाम्यिम्’—र्ीिा, १४. ३), आहण मर् या नामरूपात्मक जर्ािी उत्पत्ती िोिे. िी जी त्या अनंि 
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ब्रह्मािी ह्या अनंि वैहित्र्याने नटले्या हवश्वाि पहरणिी—एकाने बिुत्वाप्रि पावण्यािी िी हक्रया, अर्र 
हनर्मवशषेाने सहवशषे, उपाहधयुक्ि बनणे—िे एक अहि मिान असे रु्ह्य आिे; त्यािी उकल मानवी बदु्धीला 
िोणारी नव्िे. आपणािूनि िे सर्ळे हवश्व प्रादुभूजि करणारी िी मिाशक्िी सवज प्राहणमात्रांवर मोिजाल 
टाकून त्या सृष्टीिा क्रम िालू ठेविे, ह्या सृष्टीमध्ये स्स्थहिस्थापकत्व प्रस्थाहपि करिे. म्िणूनि हिला 
अहखल-हवश्व-व्यापक अशी मोहिनी घालणारी ‘मिामाया’ म्िणिाि. “हवसृष्टौ सहृष्टरूपा त्वम्” असे हजिे 
वणजन करण्याि आले आिे, त्या मिाशक्िीच्या ठायी सृष्टी उत्पन्न करण्यािी व उत्पन्न सृष्टीिे पालन 
करण्यािी क्षमिा हनत्य वसि असिेि. आहण क्पािंाच्या समयी िीि मिामायारूहपणी मिाशक्िी या सवज 
सृष्टीला आवरून आपणामध्येि हििा हवलय करून टाकिे. 

 
एका अथाने सवजि हस्त्रया त्या दैवीशक्िीसारख्याि कायज करणाऱ्या असिाि. परंिु त्या हदव्य 

मिाशक्िीिा पूणज आहवष्ट्कार केवळ अशाि  हस्त्रयामंध्ये िोऊ शकिो की ज्यािंी शरीरे व मने दोन्िी अर्दी 
पूणजत्वाने, सवाथाने क्मषिीन, कलंकरहिि आिेि. मािाजी हनःसंहदग्धपणे या कोटीिील िोत्या. 
म्िणूनि त्यानंा मिादेवी, मिाशक्िी, अथाि ब्रह्मािील त्या आहदशक्िीिा अविार असे मानण्याि येिे. 
एकदा एक भक्ि त्यानंा म्िणाला—“आप्या आहवभावानंिर आिा किदुधमािील लिानसिान देवींिी  
कोणी उपासना करणार नािी.” त्यावर त्या िाबडिोब उद् र्ार्या—“असे कसे म्िणिोस बरे? त्यादेखील 
माझ्याि अंश मािीि का?” आप्या दैवी प्रभावािी सिि जाणीव ठेवीि रे््यामुळेि मािाजी आप्या 
हशष्ट्यवृदंाि अध्यात्मािा स्फुकल्लर् िेिव ू शकि असि, त्यािंी पूजा स्वीकारीि, आहण अंिी मुक्िीिे 
आश्वासन त्यानंा देऊ शकि असि. 
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िेवटची वर्षे 
 

माताजींच्या जीवनािा वृत्तान्ि आम्िी १८९८साली िाले्या बेलूड मठाच्या स्थापनेपयंि आणनू 
मध्येि सोडून हदला िोिा. िो पुन्िा यथाक्रम िािी घेण्यापूवी, १९०९ सालापयंि, म्िणजे त्या कलकत्त्यास 
उद्बोधनाि कायमच्या रािण्यास येईपयंिच्या प्रमुख घटनािंा वृिान्ि िेथे प्रथम द्यावयािा आिे. 

 
मािाजींच्या अत्यिं पे्रमािले हशष्ट्य स्वामी योर्ानंद १८९९साली हनजधामास रे्ले त्यािे त्यानंा 

अत्यंि दुःख िाले. यानंिर थोड्ाि हदवसािं स्वामी हववकेानंद मािाजींिा आशीवाद घेऊन पुन्िा एकदा 
अमेहरकेच्या दौऱ्यावर हनघाले. या वळेी त्याचं्याबरोबर स्वामी िुहरयानंद व भहर्नी हनवहेदिािी रे््या िोत्या. 
स्वामीजी हनघण्याच्या हदवशी मािाजींनी सवज मठवाहसयानंा मोठी मेजवानी हदली िोिी. याि वषी त्यानंा 
त्याचं्या हप्रयोत्तम बधुं अभयिा हिरहवयोर् घडला. नंिरच्या वषी राधूिा जन्म िाला. १९०२साली मािाजी 
जयरामबाटीस असिाना स्वामी हववकेानंद ब्रह्मपदी हवलीन िाले, िेव्िा कशानेिी केव्िािी भरून न 
हनघणारा िा हिरहवयोर् मािाजींनी नीरविेने सिन केला. 

 
सन १९०४मध्ये मािाजी पनु्िा कलकत्त्यास आ्या असिा भाड्ाच्याि घराि रािाि िोत्या व 

स्वामी सारदानंद त्यािंी सरबराई करीि असि. आ्या िेव्िा मािाजींिी काय दशा िाली िोिी त्यािे 
वणजन भहर्नी हनवहेदिानंी एका पत्राि केले िोिे िे असे—“मािाजी आ्याि इथे. अशा वाळ्याि, इिक्या 
खुज्या हदसिाि, एवढ्या काळवडं्याि की पुसू नये. शरीर नुसिे हिपाड िाले आिे. यािे कारण मी 
म्िणेन एकि—त्या त्याचं्या आडर्ावी रािण्याि्या केवळ अडिणी नव्ििे, िालअपेष्टा! पण एवढ्यािा 
त्याचं्या अंिजीवनावर पहरणाम? िेः, नाव नको! िेि स्फहटकवि मन, िोि भव्योदात्त भारदस्िपणा, िेि 
हवशुद्ध नारीत्व. हकिी त्याचं्या सुखसोयी कराव्याशा वाटिाि मला, करीन िेवढ्या माझ्या दृष्टीने थोड्ाि! 
–नरम उशी िवी त्यानंा, एखादे फडिाळ िव े जवळ, एक ना दोन! पाय हफरकायिा नािी एवढी र्दी 
असिे लोकािंी त्याचं्या भोविी!” 

 
याि सुमारास रामकृष्ट्णािें एक र्ृिस्थ हशष्ट्य रामिदं्र दत्त यानंी काकुंडर्ािी येथे ‘योर्ोद्यान’ 

अथाि एकािंवासािे हठकाण स्थापन केले िोिे त्याला मािाजींनी भेट हदली. हिथे अथािि त्यािें िार्मदक 
स्वार्ि िाले—र्ाहलिे पसरले िोिे हन शखं फंुकून आकाश दुमदुमहवले िोिे! मािाजींनी िोंडावर पदर 
ओढला िोिा व अंर्ाभोविी शाल लपेटली िोिी. अनेक भक्िानंी त्याचं्यापुढे लोटारं्णे घािली. पण 
पहरणामी  मािाजींना त्या दमट व उकाड्ाच्या वािावरणाि एकाि जार्ी अवघडून बसाव ेलार्ले िोिे. 

 
कलकत्त्यास या खेपेस हनवहेदिाचं्या कन्या शाळेच्या र्ाडीिून मािाजींना कलकत्ता नर्रपाहलकेिे 

मोठे माकेट, सरकारी हिहडयाखाना, आहण ‘वनस्पिी बार्’ (Botanical Gardens), इत्यादी पे्रक्षणीय 
स्थळे दाखहवण्याि आली, आहण पािून त्यानंािी मोठा संिोष िाला. या वषी त्यानंी पुन्िा एकदा पुरीिी 
यात्रा केली. बरोबर हकत्येक नािलर् व भक्िमंडळी िोिी. पण पुरीला पोि्या नािीि िोि त्याचं्या 
पायाला एक भयानक दुखरे व्रण (Abscess) िाले. त्यावर डॉक्टरी इलाज करून घेण्यास त्या मुळीि 
राजी िोईनाि. शवेटी पे्रमानंदानंा एक युक्िी योजावी लार्ली. एका िरुण डॉक्टरला बोलावनू त्याला 
मािाजींिी पायधूळ घ्यायला पाठहवले. साष्टारं् नमस्कार घालिा घालिाि त्याने आपले शस्त्र काढून िळूि 
व्रण फोडले, हन “आई, अपराधािी माफी करा िो!” असे म्िणि िपळाईने खोलीिून पळ काढला. 
मािाजींनी  अंर्ाभोविी शाल पुरिी लपेटून घेिलेली अस्यामुळे प्रथम कािी क्षण काय िाले िे त्यानंा 
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कळलेि नािी. िेवढ्याि एका हशष्ट्याने येऊन व्रण हपळून पू काढूनिी टाकला. पाय दुखाव्याबद्दल 
मािाजी त्याला बोल्या थोड्ाशा पण लरे्ि िलके वाटायला लार्लेि की! िलके िलके पुरीस त्यािंी 
प्रकृिी बरीि सुधारली आहण त्या हिथ्या देवळािून एकेकदा िरी जाऊन आ्या. बरोबरच्या 
बायकाबंरोबर त्या पुष्ट्कळदा थट्टामस्करीिी करू लार््या. त्यावरून ‘एम’ याचं्या पत्नी त्यानंा म्िणा्याि 
एकदा—“आई, िुम्िी एवढ्या खेळकर िे कसे नािी कळले आम्िालंा आजपयंि!” त्यावर मात्र मािाजी 
म्िणा्या—“मी कसली खेळकर म्िणिा! ठाकुरािंा खेळकरपणा पाहिलाि आिे ना िुम्िीसुद्धा? िे र्मिी 
करायिे त्यानंा अंि नव्ििा!” 

 
सन १९०५ मध्ये मािाजींिे िलुिे नीलमाधव परलोकवासी िाले, आहण लरे्ि पुढ्या वषी त्याचं्या 

मािुःश्री िर रे््याि, हशवाय र्ोपालेर-मािी  िालत्या िा्या. या सवज काळाि जयरामबाटीि व 
त्यािप्रमाणे कलकत्त्याििी भक्िवृदं मात्र सारखा वाढिि िोिा. मािाजींिी उपदेशपर भाषणे संर्ृिीि 
करणारे स्वामी अरूपानंद िे त्याचं्या आश्रयाला १९०७साली आले. याि वषी पावसाळ्यानंिर 
हर्रीशबाबूंच्या घरच्या दुर्ापूजेस िजर रािण्यासाठी मािाजी मुद्दाम कलकत्त्यास येऊन रे््या. या 
वळेेपासून त्यािें नाव पुढे सवजिोमुखी िोि रे्ले आहण भक्िाचं्या लोंढ्यानंा सुरुवाि िाली. त्या वाढत्या 
लोंढ्याला १३ वषांनी त्यािंा मृत्यू िोईपयंि खळ पडला नािी. 

 
सन १९०९मध्ये मािाजींच्या बंधंूि त्याचं्या वहडलोपार्मजि मालमते्तिी वाटणी करण्यासाठी स्वामी 

सारदानंदानंा जयरामबाटीस बोलावनू आणहवले. दरम्यानच्या काळाि त्याचं्या कायम हनवासािे हठकाण जे 
उद्बोधन िे ियार िाले, आहण मेच्या २३ िारखेस त्या हिथे रािण्यास आ्या. यानंिर याि इमारिीिून 
मािाजींिा अध्यात्मािा प्रसार त्याचं्या मृत्युहदनापयंि अव्यािि िालि राहिला. 

 
पण त्याि वषी जून महिन्याि मािाजींना ह्या नव्या इमारिीिेि काजंण्या आ्या िोत्या. त्यािून 

त्या बऱ्या िोिाि त्या जयरामबाटीस परि्या त्या जानेवारी १९१० पयंि र्ावी राहि्या. हिथून 
परि्यावर मात्र वषजभर त्या कलकत्त्यास िोत्या. वषजभराि प्रकृिी फारशी दुरुस्ि नािीि िाली, म्िणून 
बलरामबाबूचं्या पत्नीिे ओहरसाि कोठार नावाच्या र्ावी वहडलार्मजि घर िोिे िेथे िवापालटासाठी 
िलण्यािा हिने मािाजींना फारि आग्रि केला. िेव्िा ५ हडसेंबर १९१० रोजी कलकत्त्यािून हिकडे रवाना 
िा्या. बरोबर रामकृष्ट्ण सघंािे हकत्येक साधू, हकिीएक पुरुष-भक्ि, आहण राधूसहिि कािी नािलर्, 
एवढी मंडळी िोिी. कोठार येथे मािाजी दोन महिने राहि्या, व हकत्येक हशष्ट्यानंा त्यानंी िेथे दीक्षा हदली. 
िेथील पोस्टमास्िर जन्माने ब्राह्मण िोिा िरी एका हकहरस्िाव मुलीशी लग्न करण्याखािर स्विः 
हकहरस्िाव िाला िोिा; पण िे लग्न फारसे सुखािे िाले नव्ििे. आिा पस्िावले्या त्या माणसाला 
मािाजींच्या परवानर्ीने परि किदुधमाि घेण्याि आले, आहण पढेु मािाजींनी त्याला दीक्षा हदली. एका 
हशष्ट्याला मािाजी शाकािारि िेवढा घेिाि असे हदसून येिाि त्याने मत्स्यमासंािा त्यार् केला. मािाजी 
त्याला परि पूवीिा आिार करण्यािा आग्रि करू लार््या िेव्िा त्याने त्याचं्या स्विःच्या शाकािारािा 
उल्लेख केला. त्यावर मािाजी म्िणा्या-“अरे मी ह्या एकाि िोंडाने अन्नग्रिण करत्ये असे वाटिे की काय 
िुला? [रामकृष्ट्णाचं्यािी आयुष्ट्याि एकदा असेि घडले िोिे. ककज रोर्ािी मिाभयंकर पीडा देणारी व्यथा त्याचं्या घशाला जडली िेव्िा पािळ 
पदाथजदेखील हर्ळिाना त्यानंा आिोनाि कष्ट िोि. एक हदवस एक पंहडि त्यानंा म्िणू लार्ले की, त्याचं्यासारख्या योग्याने आपले हित्त रोर्ग्रस्ि 
भार्ावर जर कें हद्रि केले िर िो भार् िमखास बरा िोईल. परमिंसदेवानंी यावर त्याला उत्तर केले की, एकदा सहच्चदानंद ईश्वराच्या िरणी अपजण 
केले िे मन पुन्िा िाडामासाच्या या देिनामक कपजऱ्याकडे आपण वळहवणार नािी. ऐकिाि पंहडिप्रवर हनरुत्तर िाले खरे पण हशष्ट्याप्रवर नरेंद्रि 
परमिंसदेवानंा पंहडि सारं्िािेि िसे करण्यािा फार फार आग्रि करू लार्ले. त्यावर रामकृष्ट्णानंी त्यानंा साहंर्िले की आपली इच्िाशक्िीि 
आपली राहिलेली नािी, देवी भर्विीलाि वाटेल िेि आप्या बाबिीि सत्य, व िेि घडायिे. यावर नरेंद्र म्िणाले—“मर् आपण भर्विीलाि 
त्याबद्दल आळवा.” परमिंसदेवानंी िेवढे मान्य केले. थोड्ा वेळाने िो हशष्ट्योत्तम पुन्िा परमिंसदेवाचं्या दालनाि येऊन पाििो िो आपले रु्रू 
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अत्यंि हखन्न िोऊन बसले आिेि. त्यानंी नरेंद्रानंा साहंर्िले की “मािा घसा बरा कर म्िणजे मी थोडेफार कािी खाऊ शकेन, अशी मी 
भर्विीमािेिी हवनवणी केली, पण हिच्या उत्तराने मला अर्दी जमीनदोस्ि करून टाकले आिे. देवी म्िणाली—‘अरे िू अनेक मुखानंी खाि 
नािीस का? एकाि िोंडाने खाण्यािी िी हजद्द कशाला रे िवी िुला?’”] वडेेपणा नािी करायिा. मी सारं्त्ये िुला, हनमूट 
मासळी हन मासं पनु्िा खायला सुरुवाि कर बघू.” मर् त्या हशष्ट्याने िे मान्य केले. कोठारमध्ये मािाजींिी 
हकत्येकदा समाहधप्राय िंद्री लार्ली िोिी. “रामकृष्ट्णािंी शस्क्िरूहपणीि केवळ नव्िे िर प्रत्येक अविारी 
ईश्वरािी साथ करणारी नारायणी आपणि आिोि” असा अर्दी िमकावणारा साक्षात्कार करून देणारी 
अवस्थािी मािाजींना कोठार येथेि लाभली. 

 
याि सुमारास कोणी िरी त्यानंा रामेश्वरिी यात्रा करण्यािे सुिहवले. भारिाच्या दहक्षण टोकास 

असले्या या िीथजस्थानािा महिमा असा की, रावणािा हवनाश करून सीिेसि राम लंकेिून परि हनघाले 
िेव्िा रामेश्वर येथेि त्यािें पाय प्रथम भारिभूमीस लार्ले. याि जार्ी सीिेने हशवकलर् घडवनू त्यािी पूजा 
केली िोिी. 

 
रामेश्वर याते्रिी क्पना मािाजींनी मोठ्या उत्सािाने स्वीकारली. त्या म्िणा्या—“मर् जाऊि 

या रामेश्वरला. माझ्या श्वशुरानंी केली िोिी िी यात्रा.” स्वामी सारदानंदानंािी या याते्रिी क्पना एकदम 
पसंि पडली, आहण मद्रास येथील रामकृष्ट्ण मठािे प्रमुख स्वामी रामकृष्ट्णानंद यानंी याते्रिी सवज 
जबाबदारी स्विःच्या हशरावर घेिली. राधूसहिि हकत्येक नािलर्, आहण अनेक भक्िमंडळींसमविे 
मािाजी सन १९११च्या आरंभी मद्रासकडे हनघा्या. र्ाडी हिलका सरोवराजवळून िालली िेव्िा 
सूयोदयािा समय िाला िोिा. अर्दी इवलालीशी हकत्येक बेटे या सरोवराि आिेि. सूयज वर येिोय िो 
बाष्ट्पािे अनेक अद् भिु आकार पाण्याच्या वर उठू लार्ले आहण पष्यानंी मधुर र्ायन सुरू केले. िी 
हनसर्जशोभा पािून मािाजी अहिशय आनंदून रे््या. जंर्म हज्ह्यािील बेिरामपूर येथे िी रात्र काढून 
दुसऱ्या हदवशी २ वाजिा िे याते्रकरू मद्रासला पोिले. स्वामी रामकृष्ट्णानंद आहण स्थाहनक भक्िवृदंाने 
त्यािें मोठे िार्मदक स्वार्ि केले. 

 
मद्रासेि मािाजींसाठी एक दुमजली घर भाड्ाने घेिले िोिे िेथे त्या सुमारे महिनाभर राहि्या. 

िेथील मत्स्यार्ार, हकल्ला, आहण प्रमुख मंहदरे मािाजींनी पािून घेिली, आहण इथेि त्या पहि्या प्रथम 
हरक्षाि बस्या. मद्रासेि त्यानंी हकत्येक स्त्री-पुरुषानंा दीक्षा हदली. एका अमेहरकन िरुणालािी ब्रह्मियज 
दीक्षा देण्याि आली. िे सवज नवीन हशष्ट्य आहण मािाजी याचं्या दरम्यान भाषेिे माध्यम नसिा आहण 
दुभाषीिी मध्ये नसिा, जप व ध्यान यासंंबधंीिा मािाजींिा उपदेश त्या सवांना अर्दी सरळपणेि 
समजला. अथाि संभाषणाच्या वळेी मात्र दुभाष्ट्यािी जरूर पडि असे. हशष्ट्यापंैकी हकत्येकानंा रामकृष्ट्ण व 
मािाजींिे स्वप्नाि दशजन घडलेले िोिे. पुढे केव्िा िरी मािाजी या घटनेसंबधंी बोलिाना म्िणा्या की 
“दीक्षा मार्ायला येि िे सर्ळेि ‘स्वप्न’ िा एकि शब्लद िीन िीनदा उच्चारीि. दुसरी भाषा नव्ििी.” 

 
मद्रासिून हनघा्यावर मािाजी मदुरा येथे थाबं्या व िेथे त्यानंी िेथील सुप्रहसद्ध देवालयाि 

‘सुंदरेश्वर’ हशव व त्याच्याबरोबर ‘मीनाक्षी’ रूपाने पावजिी यािंी पूजा केली. हिथून पढेु मािाजी रामेश्वरास 
पोि्या. िे िीथजस्थान त्या काळाि रामनाड ससं्थानाि मोडि असे. संस्थानिे राजेसािेब हकत्येक वष े
अर्ोदरपासून स्वामी हववकेानंदािें हशष्ट्य िालेले िोिे. त्यानंी रामेश्वरािील आप्या अहधकारीवर्ास 
मािाजींिा “माझ्या रु्रूच्यािी रु्रू अथाि परम रु्रू” ह्या शब्लदानंी पहरिय करून हदला िोिा, आहण 
मािाजींच्या सुखसोयींिी सवज व्यवस्था करहवली िोिी. रामेश्वर मंहदराि त्या रोज सकाळी पूजा करीि व 
संध्यारिीलािी िजर असि. एक हदवस सकाळी पूजा करिा करिा त्या एकदम बोलून रे््या—“मी 



 अनुक्रमणिका 

आप्या िािानंी करून ठेवले िसेि अजून आिे की िे हशवकलर्!” पण भक्िानंी यािा अथज हविारिा त्या 
म्िणा्या—“कािी नािी िो, भलिाि कसला िरी हविार करीि िोत्ये मी, हन कािी िरीि बोलून रे््ये.” 
पण वर म्िट्याप्रमाणे रामपत्नी सीिेनेि िे हशवकलर् स्थापन केलेले, हन सीिा व आपण एकि असे 
उद् र्ार िर मािाजींनी अनेकदा काढले िोिे. 

 
रामनाडच्या राजेसािेबानंी आप्या अहधकाऱ्यानंा सारं्ून ठेवले िोिे की ससं्थानिा समग्र 

‘जवािरखाना’ मािाजींना उघडून दाखवावा, आहण त्यािला जो डार् त्या मार्िील िो त्यानंा देऊन 
टाकावा. मािाजींना जेव्िा िे सारं्ण्याि आले िेव्िा त्या म्िणा्या—“स्वामी रामकृष्ट्णानंदानंी माझ्या सवज 
सुखसोयींिी िरिूद करून ठेवली आिे. मला कािी एक नको आिे.” िथाहप त्या मंडळींिी मने दुखव ू
नयेि म्िणनू त्यानंी पुढे साहंर्िले की “राधूला हिथले कािी आवडून हिने माहर्िले िर िेवढे हिला द्याव.े” 
सौजन्यापोटी मािाजी असे म्िणा्या खऱ्या, पण त्या सुंदर कपाटािून िमिमणारी िी हिरेमाणके पाििाि 
त्यािंी िािी धडधडू लार्ली, आहण परमिंसदेवािंी त्या मनोमन प्राथजना करू लार््या की राधू यािले 
कािी एक न मारे्ल असे करा! आहण काय आियज, राधू या रत्नभाडंाराकडे पािाि म्िणिे—“यािले काय 
घेणार मी ! ह्यापकैी मला कािी नको. मािी पेस्न्सल साडंली िशी दुसरी आणून द्या.”मािाजींनी सुटकेिा 
हनःश्वास टाकला, व जवळच्याि एका दुकानािून लरे्ि एक पेस्न्सल राधूला घेऊन हदली. 

 
रामेश्वरास िीन हदवस रािून मािाजी मद्रासेस परि्या. िेथे बरेि हदवस रािून रामकृष्ट्णाचं्या 

जन्मोत्सवाि त्यानंी भार् घेिला. मद्रासिून त्या बंर्ळूरला रे््या. िेथील रामकृष्ट्ण मठ िारं््या हनवािं 
पहरसराि बाधंलेला, आहण आसपास फूल व फळिाडािंी बार् केलेली िोिी. रोज हकत्येक भक्ि त्याचं्या 
दशजनासाठी मठाि येि व त्याचं्या पायाशंी फुलािंा ढीर् रिीि. एक हदवस र्ाडी करून त्या एका मंहदराि 
जाऊन परि्या. हनघा्या िेव्िा मठाि बािेरिे हिटपाखरू नव्ििे, पण परिून र्ाडी मठाच्या कदडीजवळ 
थाबंली िो मािाजींना सर्ळे पटारं्ण माणसानंी र्जबजलेले हदसून आले. र्ाडी थाबंिाि लोकानंी पढेु 
येऊन मािाजींच्यासमोर लोटारं्णे घािली. अशा भस्क्िभावापुढे अत्यंि सद् र्हदि अवस्थेिि मािाजी 
र्ाडीिून खाली उिर्या, आहण िािािी आशीवाद मुद्रा करून िब्लबल पाि हमहनटे त्या हिथेि उभ्या 
िोत्या. नंिर मंद मंद पावले टाकीि त्यानंी मठाि प्रवशे केला व देवघरासमोरील हदवाणखान्याि येऊन 
बस्या. भक्िर्णिी स्थानापन्न िाले. हनःस्िब्लध शािंिा पसरली, क्षणभर कोणीि बोलले नािी त्या 
शािंिेिा भरं् करीि मािाजी जवळ बसले्या एका स्वामींना म्िणा्या—“ह्यािंी भाषा मला कळि नािी िे 
एक दुदैवि. थोडेसेिी शब्लद मला सारं्िा येिे िर ह्याचं्या मनाला मोठी शािंी हमळिी.” त्याचं्या या बोलािें 
इंग्रजी भाषािंर लोकानंा ऐकहवण्याि आले िसे त्यािले हकत्येकजण उद् र्ारले—“िे िे, आिे िेि बरे 
आिे. आम्िा सवांिी अंिःकरणे आनंदाने भरून रे्ली आिेि. शब्लदािंी अर्दी जरुरी नािी.” 

 
मठाच्या मार्च्या बाजूस एक िोटी टेकडी आिे िीवर एक हदवस सूयास्ि पािण्यासाठी म्िणून 

मािाजी व एक-दोन हशष्ट्यमंडळी िढून रे्ली. स्वामी रामकृष्ट्णानंदानंा िे कळिाि िे उद् र्ारले—“आ,ँ 
मािाजी पवजिवाहसनी िा्या आिेि!” व  लरे्ि वर येऊन पोिले आहण मािाजींसमोर लोटारं्ण घालून 
एक देवीस्िोत्र [देवीपूजकानंी सदैव मुखी ठेवण्यासारखे िे िे िीन श्लोक— 

सवजमंर्लमारं््ये हशव ेसवाथजसाहधके। 
शरण्ये त्र्यंबके र्ौहर नारायहण नमोऽस्िुिे॥ १० ॥ 
सहृष्टस्स्थहिहवनाशाना ंशस्क्िभिेू सनािहन। 
रु्णाश्रयेऽरु्णमये नारायहण नमोऽस्िुिे॥ ११॥ 
शरणार्िदीनािजपहरत्राणपरायणे। 
सवजस्यार्मििरे देहव नारायहण नमोऽस्िुिे॥ १२ ॥--श्रीसप्िशिी अध्याय ११ 
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वरील दिावा श्लोक िर स्वय ं परमिंसदेवानंी श्रीषोडशी रूपािील सारदादेवींना उदे्दशून म्िटला िोिा!–भा.] म्िणू लार्ले. 
मठस्थ स्वामींच्या आग्रिावरून या हठकाणी मािाजी कािी काळ ध्यान लावनू बस्या िोत्या. ह्या 
डोंर्रमार्थयाशी सलंग्न असले्या अशा सवज स्मृिींच्यामुळे मािाजींच्या भक्िमंडळींना िे एक पहवत्र स्थान 
िोऊन बसले आिे. 

 
बंर्ळूरिून मािाजी ११ एहप्रल १९११ रोजी कलकत्त्यास परि्या. मध्यंिरी त्यानंी कािी हदवस 

मद्रासला व कािी हदवस पुरीला असे मुक्काम केले िोिे. त्याचं्या पनुरार्मनाने कलकत्त्यािील भक्िमंडळींस 
अपार आनंद िाला आहण बलूेड मठािील अिेंवासींनी त्यािें मोठे थाटािे स्वार्ि केले. 

 
कलकत्त्यास महिनाभर रािून मािाजी राधूच्या लग्नासाठी जयरामबाटीस परि्या. िे लग्न २० 

जून १९११ रोजी उरकले. यानंिर अ्पावधीिि स्वामी रामकृष्ट्णानंद मृत्यू पावले. यािा मािाजींना मोठाि 
धक्का बसला—यानंीि िर अर्दी अलीकडे त्याचं्या रामेश्वर याते्रिी सारी व्यवस्था हशरावर घेऊन िंिोिंि 
पारिी पाडली िोिी, आहण रामेश्वरपयंि मािाजींना सोबििी केली िोिी. िेि इिक्याि हनजधामास जाविे 
ना! मरणापूवी त्यानंा उद्बोधनाि आणले िोिे पण मािाजी िेव्िा जयरामबाटीस िोत्या. त्यािें दशजन 
आपणास व्िाव ेअशी उत्कट इच्िा स्वामी रामकृष्ट्णानंदानंी व्यक्ि केली िोिी पण मािाजी येऊ शक्या 
नािीि. स्वामींना त्यािंा दृष्टावा मात्र िाला—कारण एकदा िे अकस्माि उद् र्ारले –“त्या पािा आ्याि 
मािाजी!” त्याचं्या मतृ्यिूी बािमी कानी पडिाि मािाजी अत्यिं शोकाकुल िा्या व म्िणिाि—“िाय रे, 
शशी रे्ला म्िणजे मािा मणकाि मोडला म्िणायिा!” त्याि वषी १३ ऑक्टोबरला भहर्नी हनवहेदिा 
दार्मजकलर् येथे स्वर्जवासी िा्या. त्यानंिरच्या नऊ वषांि त्याचं्या हप्रय माणसापंैकी एक एक करून 
बिुिेकानंा काळाने उिलून नेले. 

 
सन १९१२ च्या दुर्ोत्सवाि मािाजी बलूेड मठाि िोत्या. त्यानंिर थोड्ा हदवसानंी म्िणजे ५ 

नोव्िेंबर रोजी त्या वाराणशीस आ्या व िेथे एका भक्िाच्या दुमजली इमारिीि अडीि महिने राहि्या. 
दहक्षणेकडील त्याचं्या िीथाटनासारखीि यािी वळेी त्याचं्याबरोबर राधूसि नािलर् मंडळी व भक्िर्ण 
यािंी र्दी िोिी. त्या व इिर बायकामंडळी दुसऱ्या माळ्यावर रािाि व एक स्वामी पुरुषभक्िासंि 
िळमज्यावर असि. जवळि रामकृष्ट्ण संघािी दोन कें दे्र िोिी. एक अदै्वि आश्रम. यािील अिेंवासी 
स्वाध्याय व ध्यानभजन यािंि बिुिेक वळे मग्न असि. दुसरे कें द्र रामकृष्ट्ण हमशन सेवाश्रम. येथे र्हरबाचं्या 
औषधोपिारासाठी धमाथज दवाखाना व रुग्णालय आिे. उदार लोकाश्रयाखाली ह्या िॉस्स्पटलमध्ये 
बाधंण्याि आले्या हभन्न हभन्न रुग्णकक्षा (Wards) मािाजींना पालखीिून हफरवनू दाखहवण्याि आ्या. 
आश्रमािा मार्ील पढुील बहर्िा आहण सनं्याशाचं्या रािाण्याच्या खो्यािी मािाजींनी पाहि्या. ह्या 
सेवाश्रमाच्या भेटीच्या वळेी स्वामी िुहरयानंद, स्वामी हशवानंद आहण इिर हकत्येक भक्िमंडळी िेथे िजर 
िोिी. सर्ळे पाहि्यावर संिुष्ट िोऊन मािाजी म्िणा्या—“या हठकाणी अदृश्यपणे स्विः ठाकुर िजर 
आिेि, आहण देवी लष्मीिी कृपादृष्टीिी या धमजस्थळावर स्स्थर आिे.” सेवाश्रमािी सुरुवाि कशी िाली, 
त्यािा वृत्तान्ििी मािाजींना सारं्ण्याि आला, िो असा—अमेहरकेिून स्वामी हववकेानंदानंी कािी िरुणानंा 
पते्र पाठवनू र्ोरर्रीब व आजारीपाजारी याचं्या सेवसेाठी स्विःस अंिःस्फूिीने आजीव वािून घेण्यास 
उदु्यक्ि केले िोिे. आहण ह्या िरुणाचं्या र्ाठी कािी मोजक्या दमड्ाखेंरीज अन्य कािी एक नसिा त्यानंी 
या सेवाश्रमािा एक हदवस मुिूिज करून टाकला! म्िणजे—रस्त्यावर पडले्या एका आजारी म्िािारीला 
उिलून आणनू एका सद् र्ृिस्थाच्या घराच्या वळिणीि त्यानंी ह्या रुग्णसेवसे आरंभ केला िोिा. 
त्यानंिरच्या अ्पावधीि येथील कायज एवढे वाढले की सवज देशभर त्यािी ख्यािी व प्रशसंा िोि आिे. िे 
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पािून मािाजींना फार संिोष िाला. वर त्या आणखी म्िणा्या—“आहण िे हठकाण असे मनोरम की मला 
इथेि येऊन रािावसेे वाटू लार्िे!” हबऱ्िाडी परि्यावर त्यानंी सेवाश्रमासाठी देणर्ीदाखल दिा रुपयािंी 
एक नोट पाठहवली, िी मािाजींिा दृश्य आशीवाद म्िणून अक्षय्य रािावी एिदथज अनमोल रत्नासारखी 
सेवाश्रमाि आजिी शाबूि ठेवलेली आिे. 

 
सेवाश्रमवासी मािाजींच्या रु्णग्रािकिेिी प्रशसंा करीिि आिेि इिक्याि िेथे  श्री ‘एम’ येऊन 

पोिले. त्यानंी यापूवी पुष्ट्कळ वळेा बोलून दाखहवले िोिे की, साधकानंी ईश्वरप्राप्िी िोण्यापूवी समाजसेवा 
आरंभणे िे परमिंसदेवानंा फारसे पसिं नव्ििे. ‘एम’ यासं पाििाि एक सेवक त्यानंा म्िणाला—“ह्या 
आिाि मािाजी सारं्नू रे््या की सेवाश्रमाने िालहवलेले कायज म्िणजे प्रत्यक्ष परमिंसदेवािेंि कायज िोय, 
आहण िे इथे सूष्म रूपाने पण प्रत्यक्ष वास करीि आिेि. आिा आपले यावर काय म्िणणे आिे?” िेव्िा 
िसून ‘एम’ म्िणाले—“िुमिेि ित्त्व मान्य करण्याखेरीज आिा र्त्यिंर नािी!” 

 
रोज सकाळी स्वामी ब्रह्मानंद मािाजींच्या प्रकृिीिी िौकशी करण्यास येि असि, पण आत्यंहिक 

भाववशिेने भारावनू जाण्याच्या भीिीने िे वरच्या माळ्यावर मािाजींसमोर क्वहििि येि. एक हदवस 
अंर्णाि्या आप्या नेिमीच्या जारे्वर उभे रािून त्यानंी कोणा िरी करवी आपले प्रणाम मािाजींकडे 
पाठहवले. त्यावर वरच्या व्िराडं्ािून र्ोलाप-मा त्यानंा म्िणा्या—“राखाल, मािाजी हविारिािेि 
पूजारंभी भर्विी शस्क्िदेवी प्रसन्न व्िावी म्िणून साधक हििी आराधना का करिो सारं् पािू?” स्वामी 
ब्रह्मानंद त्यावर उत्तरले—“त्यािे कारण ब्रह्मज्ञानािी रु्रुहकल्ली भर्विी मािेच्यापाशी असिे. ब्रह्माशी 
देवघेव सुरू व्िायला अर्ोदर हिने अनुग्रि करून ज्ञानािा दरवाजा उघडून द्यावा लार्िो.” ित्क्षणाि 
भस्क्िभावािे अहनवार भरिे येऊन त्या बेिोशीि ब्रह्मानंद र्ाऊ लार्ले— 

 
शकंरी-िरणे मन मग्न िये रओ रे । 
मग्न िये रओ रे, सब यंत्रणा एडाओ रे ।। 
ए हिन संसार हमिे, हमिे भ्रहमये बेडाओ रे । 
कुलकंुडहलनी ब्रह्ममयी अंिरे हधयाओ रे ।। 
कमलाकािेंर वाणी, श्यामा मायेर रु्ण र्ाओ रे। 
ए िो सुखेर नदी हनरवहध, धीरे धीरे वाओ रे ।। 

 
(“रे मना, शकंरीच्या [शकंरी म्िणजे अथाि हशवपत्नी पावजिी, म्िणजेि भर्विीदेवीिे एक रूप.] पायी ध्यान लावनू 

बैस; 
हिथे ध्यान लावनू बसलाि की संसाराच्या यािनािूंन सुटून जाशील; 
िे सर्ळे हिन्िी लोक केवळ हमर्थया िोि. 
त्याचं्यामधून भटकि रािणे अर्दी फुकट आिे असे समज; 
िुझ्या अंिरंर्ािील कुलकंुडहलनी ब्रह्ममयीिे ध्यान करीि जा. 
कमलकािं [कवीिे नाव. 
िा शाक्िसाधक एकोहणसाव्या शिकाच्या आरंभी िोऊन रे्ला. अर्ोदरच्या ओळीिील ‘कुलकंुडहलनी’ बद्दल ‘भारिेर शस्क्िसाधना ओ 

शाक्ि-साहित्य’ या डॉ. श्री शहशभषूण दासरु्प्ि याच्या गं्रथाि पुढील माहििी हमळिे—“किदु िंत्र-शास्त्र, िसेि योर्शास्त्रावरील गं्रथाि 
कुलकंुडहलनी-शक्िीिे स्पष्टीकरण आढळिे. िी शक्िी आप्या देिाि सवांि खालच्या िक्राि अथाि पमममूलाधारािे हठकाणी सपाकार कुडली 
ककवा वेटोळे करून हनहद्रस्ि अवस्थेि असिे. साधकािे अर्दी पहिले काम ह्या सुप्ि शक्िीला जार्ृि करणे िे िोय. त्या मूलाधारािील शक्िीला 
उठहव्याहशवाय साधकाला यस्त्कंहििदेखील आध्यास्त्मक अनुभव हमळावयािा नािी. पण त्या शक्िीिे, म्िणजेि देवीिे जार्रण िोिाि 
साधकामध्ये कािीएक हवलक्षण अनुभिूीिा सिंार िोऊ लार्िो. िी शक्िी अशी जार्िृ िोिाि हििे वरच्या हदशलेा सिंरण सुरू िोिे; एकामार्ून 
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एक सिािी िक्रािंा ऊफज  पममािंा भेद करून वर वर उठि मस्िकस्स्थि सिस्त्राराि िी पोिली की साधक परमस्स्थिीप्रि पाविो.” (पृ. १३८) 
म्िणूनि स्वामी ब्रह्मानंदानंी म्िटले की, ज्ञान-मंहदरािी िावी देवी भर्विीच्याि िािी आिे, हिने दार उघड्याहशवाय त्या मंहदराि प्रवशे िोणे 
नािी—(भा.)] म्िणिो, श्यामा आईिे रु्णर्ान कर; 

िे रु्णर्ान म्िणजे कुठेिी न संपणारी वाहरधारा िोय, संथपणे िीवर िरंर्ि रािा.”) 
 
स्वामी ब्रह्मानंदाचं्या र्ाण्यािा लय जसजसा वाढि रे्ला िसिसे िे नािायला लार्ले व शवेटी िर 

भक्िीिी नशा पुरेपूर िढ्यासारखी िोऊन िे ‘िो िो िो’असे ओरडि िेथून हनघनू रे्ले. मािाजी दुसऱ्या 
माळ्यावरून िे सारे दृश्य पािाि िोत्या. स्वामी ब्रह्मानंदािंा िो आनंदोन्माद व िे नृत्य पािून त्यानंा 
अहिशय संिोष िाला. 

 
वाराणशीिील सर्ळ्या प्रमुख मंहदरािून मािाजी देवदशजन करून आ्या. भर्वान बुद्धानंी स्विः 

बोधी प्राप्ि करून घेि्यावर आपले धमजिक्र-प्रविजनािे पहिले प्रविन ज्या परमपहवत्र स्थानी केले त्या 
सारनाथलािी मािाजींनी एकदा भेट हदली. स्वामी ब्रह्मानंद व इिर िीन भक्ि दुसऱ्या एका र्ाडीिून 
बरोबर रे्ले िोिे. मािाजींनी सर्ळीकडे किडून भर्विंाचं्या स्मृिींशी संलग्न असलेले नाना भग्नावशषे 
पाहिले. िेवढ्याि हकत्येक युरोपीय प्रवासी िेि करीि असलेले त्यानंा हदसले. त्यानंा अनुलक्षनू मािाजी 
म्िणा्या—“जन्मािंरी यानंीि याि्या हकत्येक वास्िू बाधं्या, आहण आिा िी जन्मािंरीिी कामहर्री 
पुन्िा पािायला िे आले आिेि. आप्याि कलाकुसरीकडे िे आिा कसे स्िंहभि िाले आिेि पािा!” 
परिीच्या वळेी स्वामी ब्रह्मानंदाचं्या आग्रिावरून त्यानंी वािनािंी अदलाबदल केली. वाटेि स्वामींच्या 
र्ाडीला अपघाि िाला, पण सुदैवाने कोणाला इजा िाली नािी. िे ऐकिाि मािाजी उद् र्ार्या—
“वास्िहवक माझ्या नहशबािला अपघाि िो, पण राखालने बळे आप्यावर ओढवून घेिला. माझ्याबरोबर 
मुले िोिी हकत्येक, त्यािें काय िोिे नािी िर!” 

 
िमेली पुरी नावािे अहिवृद्ध  संन्यासी त्या वळेी वाराणशीस िोिे, त्याचं्या दशजनाने मािाजी फारि 

प्रभाहवि िा्या. र्ोलाप-मानंी या स्वामींना हविारले—“आप्याला भोजन कोण देिे?” त्यावर स्वामींिे 
हनष्ठाहनभजर खणखणीि उत्तर—“एक दुर्ामािा देिी िै, और कौन देिा?” िे उत्तर ऐकून मािाजी अत्यिं 
संिुष्ट िा्या िोत्या. परि हबऱ्िाडी  पोि्यावर त्या म्िणा्या—“आिा, त्या वृद्धािे िे मुख पुन्िापुन्िा 
डोळ्यासंमोर येिे. अर्दी एखाद्या लिान मुलासारखे हनव्याज!” त्याचं्या दशजनानंिर आणखी कोणािी 
साधूच्या दशजनािी इच्िा मािाजींच्या मनाि फारशी उरली नािी. 

 
एक हदवस हकत्येक बायका मािाजींच्या दशजनासाठी आ्या त्यानंा त्या आप्या भािरामंध्ये पूणजिः 

र्कज  िाले्या हदसून आ्या. नेसण्यािे वस्त्र फाटले िोिे िे हशवनू नीट करायिी कामहर्रीदेखील 
मािाजींनी र्ोलाप-मावंर टाकलेली त्यानंी पाहिली. त्यावरून, आले्या हस्त्रयापंकैी एकजण म्िणिे—
“आई, िुम्िी िर या मायेच्या जाळ्याि पुरत्या अडकले्या हदसिा!” त्यावर अस्फुट स्वराि मािाजी 
म्िणा्या—“मर् काय करू? स्विःि िर िी माया!” पण मािाजींच्या या शब्लदािंा अथज प्रश्न करणारीला 
हकिपि कळला असेल यािी शकंाि आिे. 

 
एक हदवस मािाजींच्या बरोबरिी मंडळी दुपारच्या जेवणानंिर हवश्राम करीि असिाना दुरून 

कुणाच्या रडण्यािा आवाज मािाजींच्या कानी आला. त्यानंी बािेर डोकावनू पाहिले िो “आई, िू कुठे र् 
रे्लीस?” अशी करुण िाक मारीि असलेली एक हभकारीण त्याचं्या दृहष्टपथाि येऊन पोिली. मािाजींच्या 
जवळ येऊन हभकारीण त्यानंा प्रणाम करून म्िणिे—“आिा, फार हदवसािंी आशा मािी शवेटी आज 



 अनुक्रमणिका 

फळास आली! आई! हकिी आनंद िालाय मला म्िणून सारं्!ू” मािाजींनी “िू कोण” म्िणून हविारिा िी 
म्िणिे—“मी िुमिी मुलर्ी हभके्षकरीण खरी, पण मला कािी एक कमी नािी. कमी आिे हन िवी आिे 
केवळ एक ईश्वरहनष्ठा!” आणखी पुढे मािाजींना हिने साहंर्िले की फारा हदवसापंासून आपण त्याचं्या 
दशजनासाठी आसुसले्या आिोि पण आप्यासारख्या हभकारणीला त्याचं्याजवळ जाऊ देिील की नािी 
यािीि शकंा आपणास वाटि राहिली िोिी. मािाजींनी म्िट्यावरून हिने कािी र्ाणी म्िणनू दाखहवली, 
व परि वाटेल िेव्िा येऊन दशजन घेण्यािी परवानर्ी घेऊन हभकारीण िेव्िा हनघनू रे्ली. कािी हदवसानंंिर 
परिली िी िािी एक पेरू घेऊन. मािाजींपढेु िो पेरू हिने ठेवला व मािाजींनीिी उदारपणे त्यािा स्वीकार 
केला. एवढेि नव्िे िर फळ मस्िकावर स्पशीि त्या म्िणा्या—“हभके्षने हमळहवलेले अन्न िे अत्यंि पहवत्र 
अशी ठाकुरािंी श्रद्धा असे. मी िे फळ स्विः खाईन बरे.” त्या स्त्रीला यावर रडू कोसळून िी म्िणाली— 
“आई, मी केवळ एक हभकारीण, आहण िरी माझ्यावर केवढी कृपा िुमिी!” 

 
वाराणशीिून परि्यावर मािाजी कलकत्त्यािील व जयरामबाटीिील आप्या अध्यात्म 

प्रसाराच्या कायाि र्ढून रे््या. आिा त्यािें वय पासष्टच्या घराि िोिे. खरे पाििा त्यानंा सुदृढ अशी 
प्रकृिी कधीि लाभलेली नव्ििी. मार्थयावरून सूयज आिा पहिमेस बराि कलला िोिा आहण कािी 
अवधीनंिर मानवी दृष्टीसमोरून हक्षहिजाआड हनघनू जाण्याच्या पंथास लार्ला िोिा. या वस्िुस्स्थिीिी 
त्यानंा बिुधा पूणज क्पना आली असणार. िे कसेिी असो, यापुढे जो कोणी त्याचं्याकडे आध्यास्त्मक 
सािाय्य मार्ायला येई त्या प्रत्येकाला िर िऱ्िेिी मदि करण्याि जणू मािाजींनी स्विःला मग्न करून 
टाकले. त्याचं्याजवळ र्रीब-श्रीमंि, उच्च-नीि, पापी-पणु्यवान, असले भेद मुळी नव्ििेि िे आपण पूवी 
अनेकदा पाहिले आिे. कोणािी साधकाकडून त्यािंी अपेक्षा एवढीि असे की त्याला संसारबंधने िोडून 
ईश्वरसाक्षात्कारािी िीव्र इच्िा िेवढी असली पाहिजे. ज्यानंी ज्यानंी म्िणनू त्यानंा ‘आई’ म्िणून िाक 
मारली त्याला त्याला त्यानंी िात्काळ साद हदलेली आिे. अनेक अशी माणसे त्याचं्याकडे आली की 
संसारक्लेशानंी ज्यानंा अर्दी जजजर करून टाकले आिे, पण या जजजरपणाखेरीज अन्य भाडंवल कािी एक 
त्याचं्याकडे नव्ििे. पण असेिी अनेक आले की ज्याचं्या हजवाला ईश्वराहवषयी िळमळीखेरीज अन्य हवकार 
नव्ििा. पण दोन्िी प्रकारच्या माणसावंरिी मािाजींिी अनुकंपा अजोड; आशीवजिनािा वषाव सवांवर सिि 
व सारखा िोि असायिा. प्रत्येकाला त्याचं्याकडून केवळ सौजन्यि लाभले. अनेकानेक क्लेश मािाजींनी 
कसोशीने सिन केले व िरीिी सदासवजदा क्षमेिीि वृत्ती ठेवली, कोणाच्यािी मार्ण्यािंा अव्िेर केला नािी. 
हशष्ट्यानंा ध्यान उपासना करवनेाशी िाली िर त्याचं्यािफे मािाजींनी िी स्विः केली. हकिीकािंी िरी 
अनस्न्वि पापे त्यानंी आप्यावर घेि्यामुळे त्यानंा शारीहरक क्लेश अिोनाि सिन कराव ेलार्ले पण िेिी 
त्यानंी हबनबोभाटि नव्िे िर अर्दी सिंोषाने अंर्ीकारले—पण आप्या त्या अपार पे्रमािी व वात्स्यािी 
एवढीशीदेखील परिफेड, ककबिुना कृिज्ञिेच्या एका शब्लदािी अपेक्षादेखील त्यानंी कधी केली नािी. 
हकिीकदा िरी त्यानंा हशष्ट्यानंा आश्वासन द्याव ेकी आपण एकदािी त्याचं्याबद्दल जबाबदारी घेऊन टाकली 
आिे, आिा इि जन्मी काय की परजन्मी काय, मुक्िी हमळेपयंि त्यािें मार्जदशजन आपण करीि रािणारि. 
त्यािंा रु्रुहशष्ट्य संबधं म्िणजे स्थलकालहनरपेक्ष, आहण जाि अर्र सामाहजक दजा याचं्या पार पलीकडिे, 
केवळ आध्यास्त्मक स्वरूपािे अक्षय्य व अलौहकक असे नािे असे. 

 
सन १९१८ मध्ये कोआलपाड्ास असिाना मािाजींना मलेहरयाने र्ाठले. लवकरि िापािे प्रमाण 

फारि वाढले िेव्िा स्वामी सारदानंद व योर्ीन-मा कलकत्त्यािून एका डॉक्टरानंा घेऊन आ्या. त्यानंा 
िाप  घालहवण्याि यश आले. 
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सन १९१८ च्या ३० जुलैला स्वामी पे्रमानंदानंी इिलोक सोडला त्या धक्क्यापासून पूवजस्स्थिीवर 
येण्यास मािाजींना हकत्येक हदवस लार्ले. त्यानंिर थोड्ाि हदवसािं त्या जयरामबाटीस परि्या व 
लरे्ि हिथे त्यािंा हनत्यािा कायजक्रम, म्िणजे हशष्ट्याचं्या दीक्षा, राधूिा व हिच्या मुलािा प्रहिपाळ, 
भावाचं्या, भावजयाचं्या हन भािराचं्या कधी न सरणाऱ्या मार्ण्या पुरहवणे, िा पूवीप्रमाणेि सुरू िाला. पण 
मािाजींिी प्रकृिी ढासळि िालली आिे िे मात्र सवाच्या लक्षाि आले—म्िणजे त्यानंा िालिाना काठी 
लार् ू लार्ली, शरीराि त्राण फारसे उरले नािी. एका हशष्ट्याला त्या एकदा म्िणा्यािी—“बाळा, 
हदवसेंहदवस मला जास्ि जास्ि असिाय वाटायला लार्ले आिे पण प्रकृिी खालाविे आिे िो िो खटाटोप 
मात्र वाढिि िालला आिे.” िरीिी आिा मािाजी आयुष्ट्यरूपी गं्रथािी शवेटिी पानेि उलटीि आिेि िी 
र्ोष्ट मात्र फारि थोड्ाचं्या ध्यानाि आली असेल. 

 
या खेपेस जयरामबाटीस त्या हकिींदा िरी मलेहरयाने अंथरुणाला हखळले्या असि. पण 

जर्द्धात्रीच्या पूजोत्सवािा िो समय. त्यामुळे प्रकृिी अशी अर्दी नाजूक िालेली असिानािी उत्सवाच्या 
हिन्िी हदवशी पूजा व िदनुषंहर्क इिर सवज कािी त्यानंी अर्दी काटेकोरपणे उरकून घेिले. हिसऱ्या 
हदवशी जर्द्धात्रीिी मूिी हवसजजनास हनघाली असिा मािाजींनी हिच्या कानाि सारं्ून ठेवले—“आई, 
पुन्िा यायिे िं!” एका हशष्ट्याच्या मात्र िेवढ्याि लक्षाि येऊन रे्ले की, मुख्य पूजा िालली असिाना 
मािाजी अंिमुजख िा्या िोत्या, त्यािें हित्त एवढ्या सर्ळ्या उत्सवािून हनघून दूर कुठ्या लोकािंराि 
हविरि िोिे. 

 
या सुमारास मािाजींनी आप्या जन्मस्थानाबद्दल आप्या बधंूंबरोबर कायम स्वरूपािा करार 

करून टाकला. याहशवाय, आप्या कोणािी हशष्ट्याला जेथे केव्िािी आसरा हमळू शकेल अशा एका 
इमारिीिी संपूणज योजना ियार करण्यास त्यानंी एका हशष्ट्याला आज्ञा केली. यािी उपर याि सुमारास 
मािाजींच्या सेवकमंडळींच्या ध्यानाि येऊन िुकले की, मािाजींच्या वार्ण्याि कािी एक हवहित्रपणािा 
प्रादुभाव िालेला आिे. यापूवी पूजेिे सर्ळे उपिार यथासारं् पूणज िा्याहशवाय नैवदे्यासाठी हसद्ध केले्या 
अन्नसामग्रीिला अंशदेखील कोणी ग्रिण करिा कामा नये असा त्यािंा कटाक्ष असे. पण आिा 
परमिंसदेवानंा नैवदे्य दाखहवण्यापूवीदेखील त्यािले पदाथज कधीमधी एखाद्या लेकराला ककवा पाळीव 
पोपटालादेखील त्या खाऊ घालू लार््या. यािे कारण हविारिा त्या म्िणा्या की आिा या प्रत्येकाि 
आप्याला ठाकुर हदसू लार्ले आिेि. एक हदवस आप्या डोक्याखालिी उशी एका सेहवकेला देि त्या 
म्िणा्या—“िुम्िा सवांि ठाकुरि हवराजमान आिेि.” प्राहणमात्रािं त्यानंा आिा परमिंसदेव हदसू 
लार्ले. त्यािें हित्त ह्या भासमान जर्ाच्या वरच्या वर िरंर्ू लार्ले. 

 
दररोज मािाजींना िाप येई परंिु िे कोणा मोठ्या आजारािे हिह्न आिे असे कोणाच्या मनाि आले 

नािी. सन १९१९ िा त्यािंा जन्महदन वरं् शकाप्रमाणे १३ हडसेंबरला पडि िोिा, िो साजरा करण्यासाठी 
दूरदूरिून अनेक भक्ि जयरामबाटीस जमले. पण र्ाजावाजा न करिा िा हदवस शािंिेि घालहवण्यास 
मािाजींनी सवांना साहंर्िले. सकाळीि त्यानंी कोमट पाण्याने ‘स्पंजस्नान केले आहण स्वामी सारदानंदानंी 
मुद्दाम पाठहवलेले वस्त्र पहरधान करून त्यानंी आले्या भक्िर्णाचं्या पुष्ट्पाजंलीिा स्वीकार केला. 
संध्याकाळी िाप पुन्िा वाढून त्यानंा फारि थकवा आला. िाप कमी िोईना पण भक्िानंा दीक्षा देण्याच्या 
आप्या हनत्यक्रमाि त्यािी िमा मािाजींनी बाळर्ली नािी. 
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स्थाहनक उपिारानंी प्रकृिीला उिार पडि नािीसे पािून सेवकानंी स्वामी सारदानंदािंा सल्ला 
मार्हवला. स्वामींनी मािाजींना कलकत्त्यास िलहवण्यािे ठरहवले आहण त्यानंा सुखरूप येण्यासाठी 
हकत्येक संन्यासी व र्ृिस्थाश्रमी हशष्ट्यािंी जयरामबाटीस रवानर्ी केली. २४ फेबु्रवारी १९२० ला मािाजींनी 
जयरामबाटीिा हनरोप घेण्यािे नक्की िाले. दुदैवाने िो शवेटिाि हनरोप ठरला. 

 
त्या हदवशी सकाळी मािाजींनी यथासारं् पूजा उरकली व त्या प्रवासास हसद्ध िा्या. राधूसहिि 

कािी नािलर् व जयरामबाटीिील दोन भक्ििी त्याचं्याबरोबर हनघाले. र्ावािले हकत्येक स्त्री-पुरुष हनरोप 
द्यायला आले िोिे िे म्िणाले—“बऱ्या िोऊन लवकर परि या, आम्िालंा फार काळ हवसरू नका.” त्यावर 
मािाजी म्िणा्या—“जशी ठाकुरािंी इच्िा. पण मला िुमिा कधी िरी हवसर पडेल कसा?” 
परमिंसदेवािंी िसबीर कापडाि रंु्डाळून घेऊन त्यानंी ग्रामस्थ सवज देवानंा नमस्कार केला. पायीपायीि 
सर्ळ्या र्ावािून त्या िळूिळू िालि आ्या. आहण हशववेर त्याचं्यासाठी ियार ठेवले्या पालखीि 
बस्या. पुन्िा र्ावाकडे िोंड करून त्यानंी जयरामबाटीस (शवेटिा) नमस्कार केला. 

 
ह्या प्रवासाि रस्त्यालर्ििा प्रत्येक देवळािील मिूीला नमस्करा करीि मािाजी िाल्या. मंडळी 

कोआलपाड्ास पोिली िेव्िा अकरा वाजले िोिे. िेथे रात्रीिा मुक्काम करून दुसऱ्या हदवशी उजाडिाि 
मंडळी हवष्ट्णुपुराकडे हनघाली. अकस्माि एका िरुण हशष्ट्याला मािाजी म्िणा्या—“बाळा, मी शरदला 
मारे् ठेवनू जात्ये बरे.” या शब्लदािंला र्र्मभिाथज हशष्ट्याच्या त्या वळेी लक्षाि आला नािी. दुसरा एक हशष्ट्य 
पालखीबरोबरि सायकलवरून िालला िोिा. हवष्ट्णुपूर दुपारी सुमारास आले. वाटेि थोडे पोिे खाण्यािा 
मािाजींनी प्रयत्न केला पण मोजके कािी दाणेि िेवढे िाव्यावर त्या म्िणा्या—“आिा िाविादेखील 
येईनासे िाले मला!” अथाि त्यानंा फारि अशक्ि वाटि िोिे. हवष्ट्णपुुरास िी मडंळी मािाजींच्या एका 
हशष्ट्याच्या घरी दोन हदवस राहिली व २७ फेबु्रवारीस रात्री नऊ वाजिा कलकत्त्यास पोिली. 

 
मािाजी इिक्या भयंकर कृश िा्या आिेि िे पािून र्ोलाप-मा व योर्ीन-माचं्या िर अंर्ावर 

काटाि उभा राहिला. बरोबर आले्यानंा त्या म्िणा्या—“ह्या अशा कशा मािाजी घेऊन आलाि िुम्िी? 
नुसत्या अस्स्थिमज िोऊन रे््याि, हन कोण काळवडं्याि! प्रकृिी इिकी ढासळली असेल अशी आम्िालंा 
क्पनािी नव्ििी.” लरे्ि स्वामी सारदानंद अर्दी हनकराने मािाजींच्या उपिारास लार्ले. िोहमओपाथी, 
देशी, डॉक्टरी अशी हनरहनराळी हनदाने आहण औषधे िाली, कलकत्त्यािील हकत्येक नामाहंकि िज्ञानंी 
मािाजींच्या आजारािी हिहकत्सा केली. शवेटी रोर्हनदान ठरले—‘काळा आजार’. त्या काळी या रोर्ाला 
औषधे हनघाली नव्ििी. स्वामी सारदानंदानंी हकत्येक धार्ममक अनुष्ठानेिी करहवली. परंिु मािाजींिी प्रकृिी 
उत्तरोत्तर जास्िि खालावि िालली. हदवसािून िीन-िार वळेा िाप िढे त्या प्रत्येक वळेी अंर्ािी नुसिी 
लािी िोऊन जाई. िाप जास्ि िाला की, मािाजी बेशुद्ध िोि, हकत्येकदा सेवकानंा आपले िाि बफाि 
थंड करून मािाजींच्या कढि अंर्ावर ठेवाव े लार्ि. आपली प्रकृिी सुधारावी अशी स्विः मािाजींनी 
रामकृष्ट्णािंी प्राथजना करावी, असे कािी भक्िानंी मािाजींना सुिहविा त्या म्िणा्या—“िसे कसे बरे करू 
मी? त्यानंी ठरहवले असेल िसे िोणार. मी त्याबद्दल काय सारं्णार?” आणखी एका प्रसंर्ी त्या 
म्िणा्या—“ठाकुर नेिील िेव्िा जाणार मी.” पुन्िा एकदा एका हशष्ट्याने अत्यिं कळवळ्याने जेव्िा 
साहंर्िले की “आई, िुम्िी ठाकुरानंा िुमिी प्रकृिी बरी करण्यासाठी आळवा एकदा िरी!” िेव्िा त्या िसून 
म्िणा्या—“त्यानंी स्विः कसला आजार सोसला िे नािी बाळा िुला मािीि, पण मी पाह्यलाय ना िो ह्या 
डोळ्यानंी!” 
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पण ह्या इिक्या यािनािूंनिी मािाजींनी दुसऱ्याचं्या सुखसोयी व त्यािें अहंिम क्याण याबंद्दल 
आपली आत्यहंिक आस्था, िळमळि म्िणायिी िी, यस्त्कंहिि कमी िोऊ हदली नािी. सकाळीि कोणी 
हशष्ट्य त्या कशा आिेि िे डॉक्टारानंा सारं्ण्यासाठी हनघाला की अर्ोदर त्याला कािी िरी खाऊन घ्यायला 
सारं्ि—कारण परिायला त्याला कदाहिि वळेिी व्िायिा! डॉक्टर आले की त्यानंा फळे व हमठाई देण्यािे 
सेवकास सारं्ण्याि मािाजी कधी िकु्या नािीि. जयरामबाटीच्या आसपासिूनदेखील कोणी आ्यास 
हिकडील पाऊसपाण्यािी िौकशी के्याहशवाय त्या रािाि नसि. उद्बोधनाि त्या वळेी अनेक संन्यासी 
असि, त्यापंैकी प्रत्येकाला वाटे मािाजींिी थोडी िरी सेवा घडली आप्या िािून िर मोठाि आशीवाद 
प्राप्ि िालासे िोईल. परंिु आपणासाठी कोणालािी त्रास देण्यास मािाजी अत्यंि अहनच्िूक असि. एक 
हदवस अकरा वाजण्याच्या सुमारास पर्थयािे घेऊन िा्यावर मािाजी आप्या खाटेवर आडव्या 
पिुडले्या पािून एका सेवकाने त्यानंा नीट िोप लार्ावी म्िणून पंख्याने वारा  घालायला सुरुवाि केली. 
कािी हमहनटे रे््यावर मािाजी त्याला म्िणा्या—“आिा थाबं िो िू. िाि दुखायला लार्ला असेल.” पण 
“पंख्याने वारा घालायिा , त्याने िाि कसे दुखिील? आहण लार्लेि दुखायला िर लरे्ि थाबंने मी” 
अशी मािाजींिी समजूि काढण्यािा प्रयत्न करीि सेवकाने आपली सेवा िालूि ठेवली. परंिु ककहिि 
काळि मािाजी डोळे हमटून राहि्या, नंिर म्िणिाि—“नािी रे बाळा, िाि दुखिील िुिे; नुसिीसुद्धा 
येईल मला िोप.” एवढ्यानेिी सेवक थाबंि नािीसे पािून थोड्ाि वळेाि त्या पुन्िा म्िणा्या—“बाळा 
िुिे िाि दुखिीलसे वाटूनि िोप उडत्येय मािी! िू पखंा बंद केलास की हनकिि िोपेन मी!” अथाि पखंा 
खाली ठेवणे सेवकाला भार् पडले. िशा दुखण्याििी त्यानंी हनदान दोन िरी हशष्ट्यानंा दीक्षा हदली एवढे 
हनहिि. त्यावरून एक संन्यस्ि हशष्ट्य म्िणाले—“आिा मािाजी बऱ्या िा्या की िा दीक्षाप्रकार सुंपष्टाि 
आणायला िवा. दुसऱ्यािंी पापे हशरावर घेिाि हन मर् त्यानंा अस्या यािना भोर्ायला लार्िाि.” पण 
मािाजींच्या िे कानावंर जािाि त्या म्िणा्या—“का म्िणून? ठाकुर काय नुसिे रसरु्ल्ले [िा बरं्ालमधील 
आबालवृद्धानंा हप्रय असलेला हमठाईिा प्रकार िोय.] खायला जन्मले िोिे?” 

 
रुग्णशय्येवरि मािाजींना एहप्रल २४ ला िाले्या स्वामी अद् भिुानंदाचं्या हनधनािी बािमी 

कळली. मे १४ ला बलरामबाबूंिा एक पुत्र रे्ला; आहण त्यानंिर एका आठवड्ाि त्यािें बंधू बरदा िेिी 
रे्ले. प्रत्येक मृत्युवािेने त्यानंा रडू कोसळि िोिे. 

 
परंिु आिा मािाजी स्विःि एकेक करून इिलोकीिे पाश िळूिळू उलर्डून टाकीि आिेि िे 

त्याचं्या पहरवाराि्या लोकानंा कळून िुकले. त्याचं्या यािनाबंद्दल आहण हदवसेंहदवस त्या क्षीण िोि 
िाल्या याबद्दल एका हशष्ट्याने एकदा दुःखोद् र्ार काढले असिा मािाजी म्िणा्या—“िोय बाळा, मला 
फार अशक्ि वाटिे खरे. पण त्यावरून मला वाटायला लार्ले आिे की ठाकुरानंा या शरीराकडून घ्यायिे 
िोिे िेवढे काम आिा उरकून रे्ले. ठाकुरि िेवढे आिा मला िविे, िेवढीि आिा इच्िा राह्यली मािी. 
दुसऱ्या कशाि स्वारस्य उरले नािी. राधूवर हकिी जीव मािा, ठाऊक आिेि िुम्िा सवांना. हकिी केले मी 
हिच्या भ्यासाठी. पण आिा मािे मन हिच्यावरून अर्दी हफरून रे्ले. आिा िी माझ्यापाशी आली की 
वाटायला लार्िे कशाला आली िी इथे—मािे हित्त परि खालिी खेिनू आणायला? आिापयंि 
ठाकुरानंीि ह्या सर्ळ्या व्यापाि मािे हित्त रंु्िहवले िोिे—त्याचं्याि इिलोकीच्या कायाखािर.निून 
त्याचं्या हनयाणानंिर मी हजविंि कशी राित्ये?” 

 
उभे आयुष्ट्य ज्यानंी त्यािें सािियज केले अशािेंिी दशजन त्यानंा आिा नकोसे िा्यािे उत्तरोत्तर 

स्पष्ट िोऊ लार्ले. उदािरणाथज, त्याचं्या बारा वषांच्या साथीदार र्ौरी-मा रोज सकाळी आप्या एका 
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हशष्ट्येसि त्यानंा भेटायला येि असि. एक हदवस त्यानंा आप्या खोलीि आले्या पािून मािाजी 
म्िणा्या—“हशव ूनकोस मला! का उर्ीि रोज रोज येऊन मला त्रास देिेस?” िे शब्लद ऐकिाि र्ौरी-मा 
अर्दी भाबंावनू रे््या. व्यहथि स्वराने त्या म्िणा्या—“आई, िुमच्या आजारामुळे आमच्या मनाला 
स्वस्थिा नािी. हिन्िी हत्रकाळ िुमच्याजवळ असावसेे वाटिे, पण िेवढा वळे कुठला! म्िणून सकाळी 
िेवढ्या येि असिो.” मािाजी म्िणा्या—“माझ्याकडून आिा काय िव े आिे िुला? िा सर्ळा त्रास 
माझ्याने सिन िोि नािी यापुढे.” थोड्ा थाबंनू आणखी म्िणा्या—“िुला यायिेि िर ह्या खोलीि येऊ 
नकोस. दरवाजािून मला पािाि िेवढी, बोलायला लाव ू नकोस.” र्ौरी-मानंा रडू कोसळले. दुसऱ्या 
हदवसापासून दररोज सकाळी त्या खोलीबािेर िासभर बसून रािू लार््या. मािाजींच्या िे लक्षाि आले 
पण त्यानंी आपले मन हवरघळू हदले नािी. 

 
नंिर त्याचं्या कंठमणी जी राधू हििी पाळी. राधूसाठीि मािाजी रे्ली वीस वष े इिलोकी 

थाबंले्या; राधू त्यािंी अष्टौप्रिरािी सारं्ािी, हिच्यापासून दीघज िाटािूट त्यानंा सिनि िोि नसे. आिा 
मायेिा िा शवेटिा बधंिी िोडून टाकण्यािे त्यानंी ठरहवले आिे िे स्पष्ट िाले. आप्या हनयाणाच्या थोडे 
हदवस अर्ोदर त्या राधूला म्िणा्या—“िे बघ राधू, िू जयरामबाटीस जा पािू कशी. यापुढे इथे रािू 
नकोस.” नंिर सरला नावाच्या िेव्िा सेवसे िजर असले्या आप्या हशष्ट्येला त्या म्िणा्या—“शरदला 
सारं् हिला जयरामबाटीस पाठवायला.” त्यावर सरलाने हविारलेि—“असे कसे बरे म्िणिा आई? 
राधूवािून रािवले िरी का िुम्िालंा?” मािाजी ठामपणे म्िणिाि—“िो िर, रािवले की! आिा मािे मन 
मी हिच्यािून काढून घेिले.” सरलाने िा वृिान्ि योर्ीन-मा व स्वामी सारदानंद याच्या कानावंर घािला, 
िेव्िा योर्ीन-मा मािीजींजवळ येऊन म्िणा्या,—“आई, राधूला पाठवनू देिा िे कसे काय?” 

 
“िे पािा योर्ीन, हिला यापुढे जयरामबाटीस िर रािायिे ना? िो [एका हशष्ट्यािे नाव घेऊन] 

जािोय हिथे, त्याच्याबरोबर पाठवा हिला. मी मन काढून घेिले हिच्यािून. आिा िी इथे रािायला नको 
आिे मला.” 

 
“आई, िुम्िी असे मन काढून घेिले िर आम्िीदेखील कसे जर्ायिे? 
“योर्ीन, मायेिा पाश मी िोडून टाकला. िा खेळ आिा पुरे िाला.” 
 
िे सारे संभाषण योर्ीन-मानंी स्वामी सारदानंदाचं्या कानावंर घािले िेव्िा दीघज हनःश्वास टाकून 

स्वामी म्िणाले—“आिा यापुढे मािाजींना या पृर्थवीिलावर जखडून ठेविा येणार नािी. राधूपासून त्यानंी 
आपली सोडवणूक करून घेिली यािा अथज सवज संपलेि म्िणायिे.” सरला हिथेि िोिी. हिला स्वामी 
म्िणाले—“पािा बरे प्रयत्न करून त्यािें मन पुन्िा वळिे का राधूकडे.” िो प्रयत्न िाला हन फुकट रे्ला—
मािाजी ठामपणे म्िणा्या—“एकदा जे मन काढून घेिले िे पनु्िा खाली येणार नािी िे पके्क समजा.” 

 
नहलनी व माकू यानंीिी जयरामबाटीस परिाव े असे मािाजींनी ठरहवले. या िुकुमाने हभऊन 

जाऊन नहलनी मािाजींच्या खोलीि पाय ठेवीनाशी िाली कन माकू एका कोपऱ्याि बसून रडू लार्ली. 
नहलनी म्िणाली—“आम्िी इथे रािण्याने आिेला त्रासि िोणार असेल िर आम्िी जाणेि बरे. पण लोक 
काय म्िणिील आम्िालंा? म्िणिील अशा वळेी आिेला सोडून यानंी मुळीि जायिे नव्ििे.” स्वामी 
सारदानंदानंी स्विः मािाजींिे मन वळहवण्यािा प्रयत्न केला, म्िणाले—“िुम्िालंा अशा अवस्थेि सोडून 
जाणे ह्या मुलींना भारी अवघड वाटिे; कािी हदवस रािू देि ना त्यानंा. िुम्िी बऱ्या िा्याि की जािीलि 
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त्या जयरामबाटीस.” त्यावर मािाजी म्िणा्या—“त्यानंा पाठवनूि देिास िर बरे िोिे. पण हनदान 
माझ्यासमोर िरी त्यानंी येिा कामा नये, बरे का? त्यािंी आिा सावलीदेखील हदसायला नको आिे मला!” 

 
याप्रमाणे मािाजींनी सवज मायाबधंािूंन स्विःला मोकळे करून घेिले व त्या र्मनोद्यि िा्या. 

त्याचं्या प्रत्येक कृिीि िीि हनःसंर्िा हदसून येऊ लार्ली. राधूच्या मुलािा मािाजींना फार लळा िोिा. 
पण त्याचं्या हनयाणाच्या दिा हदवस अर्ोदर दुपारच्या वळेी िा मुलर्ा आप्या आईला शजेारच्या खोलीि 
िोपलेली सोडून येऊन आप्या नेिमीच्या सवयीप्रमाणे मािाजींच्या अंर्ाला हिकटणार, एवढ्याि त्याला 
पािून त्या म्िणा्या—“अरे जा बघ,ू पळ! आिा िुम्िी कोणी नकोि मला. िुम्िी कोणीिी आिा मला 
फेऱ्याि पाडू शकणार नािीि.” जवळच्याि सेवकाकडे वळून त्या म्िणा्या—“त्याला घेऊन जा बघू. िे 
असले आिा मला कािी रुिि नािी.” 

 
हदवसानुहदवस मािाजींिी प्रकृिी जास्ि जास्ि र्ंभीर िोि िालली. त्यािें अस्स्थपंजर शरीर 

अंथरुणािून जणू वरे्ळे हदसेनासे िाले. डॉक्टरानंी आशा सोडून हदली. दशाहदशानंी भक्िमंडळींिी 
उद्बोधनाि रीघ सुरू िाली. सवज प्रकार खुद्द मािाजींच्या ध्यानाि येऊन िुकला, पण मिाप्रयाणास िर त्या 
अर्ोदरपासूनि हसद्ध िाले्या िोत्या. मार्च्या एका आजाराि त्या म्िणा्या िोत्या की “ह्याि यािना 
आणखी एकदा भोर्णे आिे मला बिुिेक.” आिा मािाजींिा हवशषे अनुग्रि पावलेला एक हशष्ट्य त्यानंा 
म्िणाला—“आई, िुम्िी मनाि आणलेि िर आणखी जर्ू शकिा.” िात्काळ उत्तर आले—“इथे कुणाला 
मरणािी िौस लार्ून राहिली आिे?” स्विःिी म्िणनू जी कािी इच्िा िेवढी सर्ळी त्यानंी ईश्वर इच्िेि 
जमा करून टाकली िोिी. आिा त्या ‘ठाकुरा’ंच्या आजे्ञिी काय िी वाट पािाि असले्या हदसि. 
पुनःपुन्िा त्याचं्या िोंडून “आिा बोलावणे आले की जायिे” िे शब्लद हनघि िोिे. राधूला त्यािें शवेटिे 
शब्लद—“मूळ धार्ाि मी आिा िोडून टाकला, िू आिा काय करणार मािे? मी नुसिी कोणी मानुषी वाट्ये 
िोय िुला?” पण राधूला मािाजी ह्या आप्या आत्या एवढेि ठाऊक, त्याचं्या शवेटच्या शब्लदािंा अथज 
हिच्या आकलनापलीकडिा िोिा. 

 
हनयाणाच्या एक आठवडा अर्ोदर रात्री ८॥ च्या सुमारास मािाजींनी स्वामी सारदानंदानंा 

बोलावनू घेिले. स्वामींनी आि येऊन व मािाजींच्या डाव्या बाजूस ओणवे िोऊन नमस्कार केला व त्यािें 
िाि र्ोंजारण्यासाठी आप्या िािी घेण्यासाठी िाि पुढे करिािेि िो मािाजींनीि त्याचं्या उजव्या 
िािावर आपला डावा िाि ठेवला आहण म्िणा्या—“शरद, मी एवढ्या सर्ळ्यानंा मारे् ठेवनू हदले आिे 
बरे!” आहण एवढे बोलून स्वामींिा िाि सोडून हदला. स्वामी सारदानंदानंी कसेबसे आप्या अश्रूंिे संवरण 
केले व िे खोंब्लया पायानंी मार््या मारे् खोलीच्या बािेर पडले. 

 
स्त्री-पुरुष सवज भक्ि मािाजींच्या शुश्रूषेि र्कज  िाले. पुरुष-भक्ि मािाजींिे प्रकृहिमान डॉक्टरानंा 

कळवनू औषध आणून देि, त्याचं्या पर्थयािे ियार करीि, आहण पंख्याने त्यानंा वारा घालीि. स्त्री-भक्ि 
त्यािंा भाि हशजवीि, भरवण्यािे काम करीि, कपडे धुवीि, हबिान्यािी हनर्ा राखीि. शरीर-क्लेश भोर्नू 
भोर्ून मािाजींिे मन िळव े िाले िोिे आहण हकत्येकदा त्या अर्दी एखाद्या लिान मुलासारखे करीि, 
फुरंर्टिदेखील. एकदा मध्यरात्रीच्या वळेी सरला त्यानंा दूध पाजीि असिा अकस्माि त्या हिरसटपणे 
म्िणा्या—“मी नािी पीि आिा. िू नेिमीि म्िणिेस, ‘आई िे घे’ आहण िेवढ्याि िी काटकी [थमामीटर.] 
माझ्या काखेि खुपसिेस.” सरलाने स्वामी सारदानंदानंा बोलाव ूका म्िणून त्यानंा हविारले आहण त्यािी 
लरे्ि म्िणिाि—“िाँ आण बोलावनू त्याला, िुझ्या िािून कािी खाणे नको.” बोलाविाि स्वामी आलेिी. 
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मािाजींनी त्यानंा जवळ बसवनू आपले अंर् िेपण्यास साहंर्िले. त्यािें दोन्िी िाि आप्या िािािं घेऊन 
मािाजी म्िणा्या—“िे पािा बाळा, ह्या सर्ळ्या मला त्रास देिाि त्याला खळ नािी. एकसारखे त्यािें 
िालिे ‘िे खा, िे खा’ आहण िी काटकी माझ्या काखेि घालायखेरीज यानंा दुसरे कािी एक कळि नािी 
हन जमि नािी. असला त्रास मला देि जाऊ नका म्िणून यानंा सारं्नू टाक बघू.” अत्यंि कोमल 
आवाजाि स्वामी सारदानंदानंी उत्तर केले—“नािी आई, नािी द्यायच्या िो यापढेु त्या असला त्रास 
िुम्िालंा.” थोडा वळे जाऊ देऊन स्वामी म्िणाले—“आई आिा थोडेसे खायिे ना?” मािाजी िो म्िणा्या 
पण स्वामींनी सरलाला दूध आणायला साहंर्िले िशा म्िणिाि—“शरद िूि पाज मला िे दूध. हिच्या 
िािून नािी हपणार मी.” स्वामींनी दूध पाजायिे भाडें घेिले व थोडेसे दूध मािाजींना पाजून िे म्िणाले—
“आई आिा बाकीिे थोडी हवश्रािंी घेि्यावर हपणार ना?” ह्या मृदु शब्लदानंी मािाजींना फार सिंोष िोऊन 
त्या म्िणा्या—“पािा कसे र्ोड बोलिो िो –‘आई, हवश्रािंी  घेि्यावर हपणार ना?’ ह्यानंा असे र्ोड का 
बोलिा येि नािी कोण जाणे. नुसिा त्रास िेवढा देिा येिो! आिा जा बाळ िू िुझ्या खोलीि हन हवश्रािंी 
घे.” असे म्िणि स्वामी सारदानंदानंा त्यानंी अत्यिं वात्स्याने थोपटले. स्वामींनी मािाजींिी मच्िरदाणी 
नीट लावली व िे ‘येिो’ म्िणाले, िेव्िा अशा ऐन मध्यरात्रीच्या वळेेला त्यानंा त्रास हद्याबद्दल मािाजींनी 
हदलहर्री दशजहवली. आिापयंि स्वामींनी मािाजींिी दुरूनि सेवा केली िोिी. आिा ह्या अंिकाळी 
मािाजींिी प्रत्यक्ष शरीरसेवा करण्यािे भाग्य आप्याला लाभले याबद्दल स्वामी सारदानंदाना धन्य धन्य 
िोऊन रे्ले. 

 
मात्र मािाजींिे फुरंर्टणे िसेि िालू राहिले. एक हदवस बरदा नावाच्या एका िरुण सेवक 

हशष्ट्याला त्या म्िणा्या—“इथून मुळीि िलि जाऊ नकोस, जवळि असि जा. िी सरला मला फार 
हपडिे—सदा िी काटकी हिच्या िािाि हन िोंडाि एकि शब्लद--‘खा’! मी हिच्या िाििे खाणारि नािी. 
अहजबाि हिला जवळि येऊ देणार नािी.” िा त्यािंा हिडखोरपणा वाढिि िालला व स्वामी सारदानंद 
कििेि पडले. िे मािाजींजवळ आले व त्याचं्या बाजेवर बसून व त्यािें िाि आप्या माडंीवर घेऊन 
िुिकारणीच्या व आजजवी स्वराि म्िणाले—“आई, सरला मनाि फार फार दुखावली आिे. पनु्िा म्िणनू िी 
काटकी िुमच्या काखेि घालणार नािी म्िणिे िी. आिाि पािा ना, िुम्िालंा दूध पाजायिी वळे िाली, 
पण िे पाजायिे कुणी?” बरदाकडे वळून स्वामी म्िणाले—“दूध पाजायिे िे भाडें आण पािू, मीि पाजिो 
आिािी वळे.” त्यावर मािाजी म्िणा्या—“िू कशाला त्रास घेिोस? बरदा पाजील मला. बरदा, आण रे 
िे दूध इकडे, हपत्ये मी.” त्या सेवकाने थोडेसे दूध त्याचं्या िोंडाि ओिले मात्र, िो त्या िमकून उठ्या—
दूध बरेि र्रम िोिे. पण स्वामी व बरदा त्यानंा वाईट वाटेल म्िणून त्या म्िणिाि—“िरकि नािी. दूध 
जरा हनव ूदे म्िणजे िाले. िान दूध पाजू शकेल की िा बरदा मला.” 

 
सवज र्ोष्टी सरलाच्या लक्षाि येऊन हिने स्वामी सारदानंदानंा आपणास इिर काम देण्यास 

साहंर्िले व स्वामींनी िे मान्य केले. नंिरिे दोन हदवस िी मािाजींपासून शक्य िेवढी दूर दूर राहिली व 
मािाजींिी सेवा शुश्रूषा इिर सेवकानंी िालहवली. शवेटी सरलेिी र्ैरिजेरी मािाजींच्या लक्षाि आली व 
त्यानंी हिला बोलावणे पाठहवले. सरला आ्यावर मािाजींनी हििे मस्िक दोन्िी िािािं धरून आप्या 
हृदयाशी कवटाळीि त्या म्िणा्या—“बाळे, रार्ावलीस का माझ्यावर? िुिे मन दुखावण्यासारखे कािी 
बोल्ये असेन मी िे सारे हवसरून जा.” सरलेला त्यावर रडू कोसळले आहण हििे पूवीिे सेवा शुश्रूषेिे 
काम पुन्िा िालू िाले. 
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मािाजींिे सारे आयुष्ट्य जसे सरळ धोपटमार्ी, िसेि त्यािें िे शवेटिे हदवस एक एक सरळ 
सरले. त्याचं्या पायानंा सूज आली व अंथरूण सुटेनासे िाले. हनवहेदिाचं्या शाळेिील मुलींनी आळीपाळीने 
त्यािंी शुश्रूषा आरंभली. अतं्य हदनाला आिा फक्ि पािि हदवस उरले. 

 
रामकृष्ट्णानंा प्रत्यक्ष पाहिले्या एक स्त्री-भक्ि मािाजींना भेटायला आ्या. रुग्णकके्षि कोणाला 

येऊ देि नस्यामुळे त्या दाराशीि उभ्या िोत्या, िो मािाजींनी कूस बदलीि असिाना त्यानंा पािून आि 
येण्यािी खूण केली. िशा त्या आि आ्या व प्रणाम करून रडि रडि म्िणा्या—“आई आिा आमिे कसे 
िोणार!” त्यावर अत्यंि क्षीण स्वराि मािाजी त्यानंा म्िणा्या—“िुला र् कसली भीिी? प्रत्यक्ष ठाकुरानंा 
पाहिलेली िू; मर् िुला कसलेिी भय नािी.” नंिर त्या आणखी िळू स्वराि म्िणिाि—“िरी पण एक र्ोष्ट 
सारं्ून ठेवत्ये िुला बाळे. शािंी हमळवायिी असेल िुला िर कोणािेिी दोष पािू नकोस. दोष पािायिे िे 
स्विःिे. सर्ळ्या जर्ाला आपलेि करून घ्यायला शीक. कुणीिी परके नािी बाळे, जर् िुिेि िोय.” 
रंज्या र्ाजं्या मानवाचं्या उद्धारासाठी मािाजींिा िा शषे उपदेश. 

 
शवेटिे सिि िीन हदवस मािाजी अंिमुजख िोऊन राहि्या िोत्या, त्याचं्या िोडंून बिुिेक शब्लदि 

हनघाला नािी. कोणी त्याचं्या या अिंमुजख अवस्थेिा भरं् करण्यािा प्रयत्न के्यास त्या त्रास्यासारख्या 
िोि. क्रमाक्रमाने त्यािंी वािािी रे्ली. इिलोकिे त्यािें शब्लद एका शोकमग्न सेहवकेला म्िटलेले िोिे—
“शरद िर आिेि, मर् भय कशािे!” 

 
जुलै २१, १९२० मंर्ळवारच्या रात्री एक वाजिा मािाजींिा अिंकाळ येऊन ठेप्यािी स्पष्ट हिहे्न 

हदसू लार्ली. सेवक-सेहवकानंी िहरनामािा र्जर आरंभला. अध्या िासानंिर मािाजींनी अनेकदा 
दीघजश्वास घेिला आहण मर् त्या र्ाढ समाधीि मग्न िा्या. त्याचं्या सवज शरीरभर हनदे्रिी शािंिा पसरली 
आहण इिक्या हदवसाचं्या आजाराने अर्दी खंर्नू रे्ले्या शरीरावरून आजारािी एकूण एक हिहे्न जण ू
सरकून त्याचं्या जार्ी साऱ्या देिावर हवलक्षण हदव्य प्रभा पसरली. ह्या प्रभेने त्याचं्या हकत्येक हशष्ट्यानंा 
िकहवले—त्यानंा वाटले, मािाजी अजूनिी ह्या पृर्थवीिलावर मानव लोकािं हविरि आिेि. 

 
अंत्ययात्रा दुसऱ्या हदवशी सकाळी १०॥ च्या सुमारास हनघाली. अग्रभार्ी स्वामी सारदानंद िोिे व 

भक्िर्णािंी मोठी र्दीि िाली िोिी. भस्क्िसंर्ीिाच्या हननादाि मािाजींिे पणु्य अवशषे उद्बोधनामधून 
वडोनर्रकडील मार्ाने र्ंर्ापार करून बेलूड मठाि नेण्याि आले. िेथे स्त्री-भक्िानंी त्या मिापहवत्र 
देिाला स्नान घािले व नवी वसे्त्र नेसहवली. र्ंर्ाकाठी स्वामी हववकेानंदाचं्या स्महृिमहंदराच्या उत्तरेस 
िंदनकाष्ठािंी हििा रिण्याि आली. दुपारी िीनच्या सुमारास हििेला अस्ग्नस्पशज िाला. हििादिन िालू 
असिानाि परिीराला पाऊस सुरू िालेला लोकानंी पाहिला व त्यानंा कििा पडली की हििादिन पूणज 
िोिे की नािी! पण परपाराच्या पावसािा एक थेंबिी या िीरावर िेव्िा आला नािी. शवेटी एकदािा िा 
शोकमय अतं्यससं्कार संपला आहण स्वामी सारदानंदानंी हििाशामक पहिली घार्र त्या अस्ग्ननारायणास 
वाहिली. त्यानंिर परिीरावरला पाऊस इकडेिी येऊन त्याने राहिला साहिला अग्नी साफ हविवनू 
टाकला. 

 
आजहमिीस मािाजींशी सलंग्न िीन स्मृहिमंहदरे उभी िाली आिेि व हिन्िी त्यािें हप्रय बालक 

स्वामी सारदानंद यानंीि उभी केली आिेि. पहिले उद्बोधन—की ज्याि मािाजींनी आप्या आयुष्ट्यािील 
अनन्य कामहर्रीिी शवेटिी अकरा वष ेघालहवली िोिी. दुसरे स्मृहिस्थळ म्िणजे बेलूड मठाि र्ंर्ाकाठी 
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हजथे त्याचं्या देिािा अस्ग्ननारायणाने स्वीकार केला त्या हठकाणी बाधंलेले श्वेिमंहदर. हिसरेिी 
श्वेिमंहदरि असून िे मािाजी जयरामबाटीि ज्या स्थानी जन्म्या त्या स्थानावर उभे आिे. या मंहदराच्या 
हशखरावर एक ध्वज सवजदा फडकि असिो. त्यावर ‘मा’ एवढा एकि शब्लद अंहकि केला आिे. िो 
फडफडिा ध्वज देशहवदेशींच्या मािाजींच्या भक्िानंा पुनःपुन्िा जणू आठवण करून देिो आिे की, 
आपणालंा मोक्षप्राप्िी िोईपयंि आप्या सिि पाठीशी रािण्यािे विन प्रत्यक्ष मािाजींनीि आपणासं 
हदलेले आिे. आणखीिी एक स्मृिी िा ध्वज र्र्नािून पृर्थवीिलावर फडकवीि आिे. िी स्मृिी पुनःपनु्िा 
मािाजींच्या मुखािून स्त्रवले्या आशीवजिनािी— 

 
“पुण्यविंािंी मी मािा आिे िशी पाप्यािंीिी मी मािाि िोय. बाळानंो, पडाल, िडाल, दुःख 

क्लेशानंी ग्रासले जाल िेव्िा आप्याशीि म्िणा—‘आई िर आिेि ना मािी!’” 
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