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सत्कामाथचा सुद्धा अहंकार नसावा 
 

केशव देशपाांडे नावाचा एक गृहस्र् धार्मथक होता.त्याची पत्नी सांगीता पती-परायण आणी कतथव्यर्नष्ठ 

होती. केशव कडे दत्त जयांतीचा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हायचा. सांपूणथ गावाला त्या र्दवशी 

प्रसाद म्हणुन जेवण देण्यात यायचां.एका वर्षी त्याची आर्र्थक स्स्र्ती घालवलेली असल्यामुळे  तो गाव-

जेवणाचा बेत रद्द करतो, त्या एवजी ११ ब्राह्मण आणी स्वामी ांना बोलवायच ठरवतो.त्या साठी तो स्वामी ांना 

आमांत्रण  करायला जातो, रस्त्यात त्याला एक कुष्ठ रोगी भेटतो.तो सुद्धा स्वामी ांकडे रोग मुक्तीची 

अर्भलार्षा घेऊन जात असतो.केशव स्वामी ांना आपलां मनोगत साांगतो. इकडे तो रोगी स्वामी ांच्या खूब 

मागे उभा राहतो.स्वामी केशवकडून चांदनाचां खोड मागवतात, ते खोड मागे उभ्या असलेल्या रोग्याला 

देतात.स्वामी म्हणतात:-" हे घे! उगाळून लाव,तुझा रोग बरा होईल."मग स्वामी म्हणतात:- "तुझ्या घरी 

आम्ही दत्त जयांतीला येऊ, तु फक्त १० ब्राह्मणाांना बोलव, अकाराव्वा आम्ही घेऊन येऊ."र्तकडे ते 

चांदन उगाळून लावल्या मुळे रोगी पूणथतह रोग मुक्त होतो.तो कृतज्ञा भावाांनी स्वामी कडे येतो पण 

दुरूनच स्वामी ांना नमस्कार करतो.कारण र्वचारल्यावर तो आपली कर्नष्ठ जात आहे, अस 

साांगतो.स्वामी म्हणतात:- "अरे तु जवळ येत नाही तर आम्हीच तुझ्या जवळ येऊ." "अरे सवथ जीव 

परमेश्वरानी र्नर्मथत केले आहे, त्यात भेद कश्या पाई धरायचा? "मग केशवला सम्बोधन करुन म्हणतात 

:-" केशव हाच तुझा अकरावा ब्राह्मण."केशव पर्हले सटपटतो, मग स्वामी त्याला पटवून देतात की 

मनुष्य कमाथनी  ब्राह्मण असतो जन्मानी नाही."केशव सहमत होतो.दत्त  जयांतीच्या र्दवशी स्वामी 

र्शष्यासह केशव कडे जातात.केशव यर्ासाांग स्वामी ांचां पूजन करतो.मग ताटां वाढायच्या वेळेला तो 

पाहतो की पूणथ गाव प्रसाद ग्रहण करायला आला आहे.सवथ गावकरी हेच गृहीत धरतात की काही 

र्नर्मत्या कारण आपल्याला र्नमांत्रण र्दलां गेलां नसाव, पण दरवर्षी प्रमाणे आपल्याला जायलाच  हवां.सवथ 

गाववृांद पाहून केशव र्भतीनी गारठून जातो.तो स्वामी ांना साांगतो की अन्न फक्त आमांर्त्रत लोकापुतथच 

आहे.स्वामी त्याला  नारळ देतात आणी साांगतात याचां पाणी अन्नावर प्रोक्षण कर, म्हणजे अन्न सवाांना 

पुरेल.केशव तसच करतो.केशव आणी सांगीता जेवण वाढायला सुरुवात करतात. ते सवथ अन्न वाढायच्या 

भाांड्यात घेतात, आणी स्वयांपाकाचे भाांडे ररकामे होतात.बाहेर ते सवथ अन्न वाढून  येतात तर ते पाहतात 

काय की सवथ भाांडे पुन्हा भरलेले आहे.अस अनेकदा होतां. सवथ गावकरी तृप्त होतात तरी अन्न र्शल्लक 

राहतां.केशव गर्हवरून स्वामी ांचे आभार मागतो:-"स्वामी तुमच्या मुळे गावा समोर माझी अबू्र गेली 

नाही.मी  या वर्षी जेवण   देऊ शकलो नाही तरीतुमच्या मुळे हे सवथ शक्य झालां."स्वामी र्ोड्या कठोर 

शब्दात समझ देतात:-" अरे! हे  मी-मी काय लावलां आहे? मी जेवण  देतो, मी  उत्सव करतो.""अरे सवथ 

जेवण ईश्वर देतो, तु फक्त र्नर्मत्य मात्र आहे.""अरे कुणालाही जे काही र्मळते ते ईश्वरामुळे र्मळतां, 

देणारा माणूस फक्त र्नर्मत्य मात्र असतो."म्हणुन दान, धमथ इत्यादी सत्कमथ केल्याबद्दल गवथ बाळगू 

नये.""मनुष्याला अहांकार नसावा फक्त समाधान असावां.""अरे ह्या अहांकार मुळेच मनुष्य ८४ लक्ष्य 

योनीत र्फरत राहतो.""मोक्ष मागाथवर चालायचां असेल तर मनुष्याला अहांकार नसावा." 
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देव आर्ी भवज्ञान 

 

गोर्वांद नावाचा एक अर्भयांता कतथव्यर्नष्ठ आणी तेल-बुद्धीचा होता,पण तो देव-दैव काहीही मानत 

नव्हता.त्यच्या प्रमाणे कतथव्यच जगात सवथ काही होतां.पण त्याची पत्नी आणी आई धार्मथक आणी 

स्वामीभक्त होते.र्कतीही म्हटलां तरी गोर्वांद ईश्वर भक्ती करायला तैयार नसतो.एकदा र्वहीर 

खणनासाठी भूमीपूजनाचा कायथक्रम असतो.अर्भयांता म्हणुन गोर्वन्दालाच पूजनाचा मानकरी ठरवलां 

जातां, पण गीर्वांद या सवाथला पाखांड म्हणुन कुदाली घेऊनपर्हला वार जर्मनीवर घालायला जातो.पण 

काय कुदाल उचलल्या बरोबर गोर्वांद च्या छातीत अत्यांत वेदना होतात,कुदाल हातातून गळते.वैद्यबुवा 

याला हृदय र्वकाराचा झटका साांगतात, आणी गोर्वांद जेम-तेम २-३ र्दवसाचा सोबती आहे असां 

साांगतात.गोर्वांद अांर्रुणात स्खळून राहतो.र्ततक्यात भुजांग येऊन साांगतो की तो या गावी कीतथन 

करायला आला होता, तेव्हाच स्वामी ांनी त्याला दृष्ाांत देउन साांर्गतलां की-"गोर्वांदाला घरी जाऊन र्नरोप 

दे की त्याचा रोग लर्लतास्तोत्र वाचल्यानी बरा होईल" तरीही गीर्वांद र्वश्वास न करुन स्वामी वचन 

फेटाळून लावतो.घरचे फार गया-वया करतात तेव्हा त्याांच्या खुशी साठी गोर्वांद मन नसतानाही लर्लता 

स्तोत्र वाचतो.२-३ र्दवसा नांतर वैद्य बुवा र्नदान करुन साांगतात की गोर्वांद पूणथत: रोगमुक्त झाला 

आहे.गोर्वांद तर र्क्क होतो, स्वामी वचनाची महत्ता त्याला कळते.सवथ लोकां  स्वामी दशथनाला 

येतात.गोर्वांद म्हणतो-" स्वामी माझा तुमच्यावर र्वश्वास नव्हता तरी तुम्ही मला रोग मुक्त कशे 

केले?"स्वामी म्हणता:- "अरे! तुझा र्वश्वास नव्हता पण तुझ्या पररवाराचा तर होता ना !""अरे!, आम्हाला 

आमच्या भक्तासाठी तुला बरां  करावां लागलां.""अरे र्वज्ञानावर र्वश्वास चाांगला आहे पण त्याच्या 

कसोटीवर जे र्सद्ध होत नाही ते खोटां आहे, अस माननां चुकीचां आहे."" र्जरे् र्वज्ञानाचां प्राांत सांपते 

र्तरू्नच देवाच प्राांत सुरु होतो.""तुझा र्वज्ञान सुद्धा ईश्वरानीच  बनवला आहे.""जशे तुम्ही र्शर्क्षत 

लोकाांना अर्शर्क्षत लोकाांची कीव येते तसच आध्यास्िक उांची गाठून ईश्वरीय साक्षात्कार 

झालेल्यालोकाांना तुमच्या सारखे ईश्वराला न मानणारे पढत-मुखाांची कीव येते.” 
 
 

लबाडीचा पररर्ाम 
 

गणपत आणी वांदना नावाांच एक जोडपां होतां.त्याांचा उदर र्नवाथह म्हशीच्या दुधाच्या र्वक्रया पासुन होत 

होता.त्याांच्या कडे ३ म्हशी होत्या,सोना,चाांदी आणी रुपा.त्यात चाांदी वाांझ असल्यानी वांदनाच्या डोळ्यात 

खटकायची.एका रात्री चोर त्याांच्या र्तन्ही म्हशी नेतात.रस्त्यात र्कवा आल्या मुळे ते म्हशी ांना एका 

ओसाड जागेत बाांधून, र्वसाव्याला जातात.इकडे गणपत स्वामी ांकडे  येऊन म्हशी चोरल्या गेल्या म्हणुन 

साांगतो.जर म्हशी र्मळाल्या तर त्यातली एक म्हस स्वामी ांना देऊ, असा नवस करतो.स्वामी त्याला 

जर्मनीत म्हशी कुठे आहे ते दाखवतात.गणपत ताबडतोब जाऊन म्हशी घेऊन येतो,पण नवस 

फेडायला तो वाांझ म्हशीला स्वामी ांना द्यायचां ठरवतो.त्याला वाटत की असां केल्यानी एका दगडाांनी दोन 

र्शकार होतील-दुभत्या म्हशी आपल्याच कडे राहतील आणी बायकोच्या डोळ्यात खटकणारी म्हस 

र्दल्यानी, नवस पण फेडला जाईल.गणपत स्वामी ांकडे जाऊन वाांझ म्हस देउन येतो. 

दुसऱ्या र्दवशी गणपत आपल्या दुभत्या म्हशी ांचे दुध काढतो पण काय काहीही केल्या एक र्ेंब सुद्धा 

दुध र्नघत नाही.त्याला कळतां की स्वामी ांशी केलेल्या लबाडीचा हा पररणाम आहे, तो सपत्नीक 

स्वामी ांच्या शरणी येतो.स्वामी पर्हले त्याची हजेरी घेतात मग प्रबोधन करतात-"अशास्वतावर अवलांबून 

राहु नको, शास्वत केवळ एक हररनाम आहे,दत्त-नाम आहे.आपला भार ईश्वरावर सोडून मोकळा हो, 

ईश्वर काळजी वाहील.पण आपल्या कतथव्या कडे मात्र दुलथक्ष्य करू नको." 
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भवभचत्र समस्या 

 

एका गृहस्र्ाच्या मुलीला एक र्वर्चत्र समस्या झाली होती. र्तच्या पोटात गभथ वाढला असून पण र्तला न 

बाळ होत होता,न गभथपात होत होता.जवळ-जवळ ३ वर्षथ ती अशीच वाढलेल्या पोटानी वावरायची. त्या 

मुळे र्तच्या पतीनी र्तला माहेरी आणून सोडलां होतां आणी तो काडी-मोडीच्या तैयारीत होता.कुणाच्या 

तरी साांगण्यावरून तो गृहस्र् स्वामी ांकडे येतो.स्वामी तेव्हा मुलाबरोबर गोट॒या  खेळत होते. त्याांना 

मुलाांबरोबर खेळताांना पाहून त्या गृहस्र्ाच्या मनात सांकल्प-र्वकल्प येतात: -"अरे आपण आपल्या 

मुलीसाठी काय नाही केलां? ओर्षधां,पूजा-पाठ,अनुष्ठान,दान इत्यादी.आणी आता आपण स्वामी ांकडे 

आलो आहे, पण मुलाबरोबर मातीत गोट॒या खेळणारे स्वामी आपली काय मदत करतील?"र्ततक्यात 

स्वामी कडाडून बोलतात -"अरे आमच्या वर र्वश्वास नाही तर इरे् कशाला उभा आहे, चल चालता 

हो.तुझ्या मुलीला गभथ जाऊन तीन वर्षथ झाली तरी अपत्य नाही होत ना?आम्ही मुलामधे्य गोट॒या खेळतो 

म्हणुन आम्ही काय करू शकणार?"स्वामी अांतयाथमी आहे, असां जाणुन तो गृहस्र् स्वामी चरणी नत-

मस्तक होऊन क्षमा मागतो.करुणामयी स्वामी त्याला आपलां चरणतीर्थ मुलीला पाजायला 

साांगतात.गृहस्र् तसच करतो, त्यामुळे त्याची मुलगी सुखरूप प्रसूती होऊन पुत्र प्राप्त करते.गृहस्र् 

अनन्य भावाांनी  स्वामी कडे येतो व त्याची इच्छा स्वामी ांना पांच-पक्वानाचां जेवण घालायची असते.स्वामी 

समाधीत असल्यानी त्याला ते करता येत नाही.यावर चोळप्पा सुचवतात र्क तुम्ही ७ र्दवस ब्राह्मणाांना 

भोजन करवा.ते भोजन स्वामी पयांत पोचेल.गृहस्र् तसच करतो. इकडे स्वामी ७ र्दवस पयांत भोजन 

सुद्धा करत नाही.र्शष्य आग्रह करतात तेव्हा स्वामी आपलां पोट भरलां आहे, असां 

साांगतात.ब्राह्मणजेवणाची साांगताकरुन गृहस्र् स्वामी ांकडे परततो.तो स्वामी ांना आपलां भोजन करवायाचां 

मनोगत साांगतो.स्वामी म्हणतात:-"अरे र्कती वेळा आम्हाला जेवण घालणार? सात र्दवसापासून रोज 

आग्रह करुन-करुन पांच-पकवान खायला घातले.आता पुन: तोच आग्रह का करतो आहे?"गृहस्र्ाला 

काहीपण उमजत नाही, र्ततक्यात त्याला स्वामीच्या जागी आपण जेवण घातलेला ब्राह्मण र्दसतो.त्याला 

पटतां र्क स्वामी ांनी ब्राह्मण रुपात येऊन भोजन  ग्रहण केले आहे.तो समाधानपूवथक आनांदानी घरी 

परततो. 
 
 

मोहा पासुन सावध राहा 

 

गणेश सोहनी नावाचा एक अम्मलदार होता. तो श्रीमांत घराण्याचा  होता.गावात त्याचां नावलौर्कक 

होतां.त्याची पत्नी  शारदा देखणी आणी पती-परायण होती.  त्याला श्रीपाद नावाचा एक गोांडस पुत्र पण 

होता.इतकां  सवथ अनुकूल प्रारब्ध असताांनाही तो एका सुगांध नावाच्या भार्वणीच्या पे्रमात पडला 

होता.आपल्या सांसाराकडे दुलथक्ष्य करुन तो पूणथ पणे र्तच्या पे्रमात गुांतला होता.त्याची आई त्याला 

समझावते तरीही त्याच्यावर काहीही पररणाम होत नाही.त्याचा वररष्ठ अर्धकारी पण त्याला समझवतो 

पण गणेश उलट त्याांच्यार्शच  उमथटपणे वागतो.खुद्द स्वामी साधूरुपात त्याला समझ देतात तरीही तो 

स्वामीआज्ञा  दुमानत नाही.त्याच्या या  कृष्णकृत्या मुळे श्रीपाद आणी शारदाला लोकाांच नाही-नाही ते 

ऐकाव लागत,पण काहीही झाल्या गणेशवर काहीही पररणाम होत नाही.शेवटी गणेशची आई 

स्वामी ांकडे घाराणां घालते. स्वामी त्याांना एक उपाय योजना साांगतात.त्या प्रमाणे स्वामी त्याचां र्दवशी 

गणेशच्या घरी येतात. गणेश सुद्धा तातडीनी येतो आणी स्वामी चरणी नतमस्तक होतो.स्वामी ताडकन 

र्तरु्न उठतात आणी परततात गणेशनी र्वचारल्यावर ते म्हणतात:- "तुझ्या कडे आम्हाला र्वटाळ 

होतो!".बाळप्पा, गणेशला स्वामी ांचा इशारा 'भावीणीचा त्याग कर', असां आहे , साांगतात.तरीही गणेश हे 

मान्य करायला तैयार नसतो.शेवटी गणेश ची आई त्याला घरा बाहेर काढते,गणेश सरळ सुगांधा कडे 

जातो.र्तरे् सरकारी र्शपाई येऊन साांगतो र्क सरकारनी त्याचावर  अफरा-तफरीचा आळ लावून 

बडतफथ  केलां आहे.इतकच नाही त्याची सवथ माल-मत्ता आणी सांपत्ती पण  जब्त केली आहे.हे सवथ 

ऐकल्यावर सुगांधाचां खांर रूप समोर येतां, ती गणेशला नाही-नाही ते बोलते आणी गरीब 
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झाल्यामुळे  त्याची र्वटांबणा करते. शेवटी गणेशला र्तच्या वाड्यातून हकलण्यात येतां.गणेश घरी 

परततो. र्तरे् परतून तो घरच्याांची क्षमा मागतो.र्तरे् त्याला कळतां र्क र्शपाई जे म्हणाला तस काहीही 

झालां नाही आहे.गणेश ची आई म्हणते:-" अरे तुझ्या डोळ्यावर आलेलां झापड काढण्या साठीच 

ही  स्वामी ांनी लीला केली आहे."तु त्या भार्वणीच्या खोट्या पे्रमामुळे आप्तजनाना र्वसरला होता.आपलां 

कतथव्य र्वसरला होता."सवथ लोकां  स्वामी ांकडे जातात.स्वामी म्हणतात:-" अरे मोहापासुन सावध रार्हलां 

पार्हजे, मोह हा मोक्षाच्या वाटचालीत फार मोठ्ठी बाधा आहे.त्याच्या आहारी गेलो तर अधोपतन र्नर्ित 

असतां." 

 

वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरी 

 

गणपत नावाचा एक स्वामी भक्त होता. त्याच्या बायकोच नाव वसुधा होतां.र्ोडक्यात त्याांचा सांसार 

सुखात चालला होता.एक र्दवस गणपत स्वामी ांना आपल्या घरात आमांर्त्रत करतो, स्वामी आजच तुझ्या 

कडे येऊ असां साांगतात.गणपत आनांदानी घरी परततो.गणपत च्या घरात त्याचां र्दवशी त्याची सासुबाई 

येते.गणपत च्या घरा बाहेर एक कडू र्लम्बाचां झाड असतां.त्या झाडावर त्याच्या आईचा फारच र्जव्हाळा 

असतो.आल्या बरोबर वसुधाची आई वसुधा ला त्या झाडा ला कापव असा आग्रह धरते.र्तच्या मते 

भरलेल्या आणी सुखात नाांदणाऱ्या घरा समोर असां झाड नको.र्तच्या फार आग्रहानी वसुधा नवऱ्याशी ते 

झाड कापण्यासाठी हट्ट धरते.स्त्री हट्टा पुढे हार पत्करून नवरा झाड कापवायला तैयार 

होतो.लाकुडतोड्याचा पर्हलाच वार झाडावर पडणार तेव्हाच स्वामी तीरे् येतात.आल्याबरोबर ते 

गणपत ला फार रागावतात:- " मुखाथ...! गाढवा ! अरे र्हरव्या गार झाडाला कशाला कापवतो आहे. अरे 

वृक्षा मुळेच आपल्याला प्राण वायू र्मळते.अरे नीम वृक्षामुळे रोग पसरवणारे जीवाांचा नाय- नाट 

होतो.अरे अश्या झाडाला कापण्याचा र्वचार तरी कसा येतो तुमच्या मनात."असां म्हणुन स्वामी र्तरु्न 

ताडकन र्नघून जातात.सवथ जण स्वामी ांच्या मागे जातात.स्वामी त्याांना एका जागेवर बसलेले र्दसतात 

त्याांच्या काना जवळ रक्ताच्या धारा वाहत असतात.गणपत च्या उपचार करण्याच्या गोष्ीवर स्वामी 

चक्क नकार देतात.गणपत पण म्हणतो-" माझ काहीही झालां तरी मी तुमचा उपचार 

करणारच."र्ततक्यात स्वामी ांचा घाव आपोआप नाहीसा होतो, वाहणारां  रक्त र्ाांबतां.सवथ र्क्क 

होतात.स्वामी म्हणतात:-" आम्हाला घाव नव्हताच आम्ही फक्त सांभ्रम उत्पन्न केला होता.तुम्हा लोकाांच्या 

मनावर जसा पररणाम झालां तसाच पररणाम तुम्ही लोकां  दुसऱ्याच्या बोलण्यानी करुन घेतात.गणपत च्या 

सासूनी आपल्या शब्दाांनी वसुधा वर केला आणी वसुधानी तसाच पररणाम गणपत वर केला.त्या 

पररणामा पाई गणपत वृक्ष्य हत्या सारखां महापाप करायला र्नघाला होता.अरे दुसऱ्याांच ऐका पण 

आचरणात आणल्या पूवी त्याला आपल्या बुद्धीच्या कसोटीवर तोला, र्ववेकानी त्या सल्ल्याची पारख 

करा,त्या आधी आचरणात आणू नका.अरे र्नसगाथशी पार्हजे तस वागतात मग र्नसगथ जेव्हा कोपतो 

तेव्हा त्याला दोर्ष देत बसतात."गणपत आणी त्याचे पररजन  स्वामी ांची क्षमा मागतात. 
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कुर्ावरही आंधळा भवश्वास नको 

 

भुजांग स्वामी ांपाशी येऊन तक्रार करतो र्क र्मत्राला उधार र्दलेले पैशे परत नाही र्मळत आहे.स्वामी 

पर्हले हार्जरी घेतात-:-"अरे मार्हत होतां ना र्मत्राचा स्वभाव कसा आहे, तरी पैशे उधार  कशाला 

र्दले?अरे  व्यवहारात सावधर्गरी बाळगायला पार्हजे."मग स्वामी म्हणतात दोन र्दवसात पैशे 

र्मळतील.चोळप्पाला म्हणतात-"जसा  राजा तसी प्रजा!राजाला सुद्धा कळत नाही कुणावर र्वश्वास ठेवावा."राजा 

खांडेराव याांचा कारभारी दाजीबा याांना इांग्रजाांनी अटक केली होती,त्याांच्या स्वभाव फार कठोर असल्यामुळे तो 

इांग्रजाांशी सुद्धा उमथटपण्यानी वागतात  ,त्यामुळे  इांग्रज अटक  करतात.राजा खांडेराव आपली जामीन देउन 

आणी दांड भरून दाजीबाला सोडवून आणतात, आणी त्याला प्रमुख कारभारी र्नयुक्त 

करतात.न्यायर्नवाडा दाजीबाच्या हातात र्दला जातो. दाजीबा अर्ववेकानी शुल्लक अपराधासाठी सुद्धा 

कठोर दांड देतात.स्वामी ांच्या कानावर दाजीबाच्या कारस्तान्या येतात.स्वामी म्हणतात:- "दाजीबा 

आपल्या कमाथचे फळ भोगणार आणी त्याच्यावर आांधळा र्वश्वास ठेवणारा राजा पण फळ 

भोगणार."चोळप्पा राजाशी जाऊन दाजीबा बद्दल बोलतात."प्रजा सुखी नाही, न्यायपदार्धकाऱ्या मुळे 

प्रजा हैराण  झाली आहे."राजा म्हणतो- "आमचां रयतेवर पूणथ लक्ष्य आहे.आम्ही योग्यच 

माणसाची  नेमणूक केली आहे."राजा चोळप्पाच बोलणां फेटाळून काढतात.इांग्रजाांचा खर्लदा येतो, 

सांस्र्ान जब्त करण्या बाबद.राजा स्वामी शरणी येतो. स्वामी साांगतात:- "चुकीचा माणूस अटक 

झाल्यावर सावध होण्या ऐवजी त्याला सोडवून बढती का देण्यात आली?"दाजीबा आधीच मकथ ट त्यावर 

बढतीचां मद्य प्यायला घातलां गेलां, त्याचाच हा पररणाम आहे.रयत र्पडली गेली.दाजीबा क्षमा 

मागतो स्वामी म्हणतात:-"तुला क्षमा नाही.तुला इांग्रज र्शपाई पकडून नेतील." स्वामी ांचां वाक्य सांपायचाच 

अवकाश असतो र्क इांग्रज र्शपाई दाजीबाला अटक करतात.राजा स्वामी ांची करुणा भाकतात.स्वामी 

म्हणतात:-"तु गुरुपदेश मानला नाही आपल्या मनाचां केलां."राजा शरणागती  पत्करतो.स्वामी ांना करुणा 

येऊन म्हणतात :-"जो पयांत आम्ही आहे तोपयांत या सांसार्ानाचां काहीच वाकडां होणार नाही." 

 

सद्गुरूशी एकभनष्ठ असावं 

 

स्वामी भक्ताांना एक गोष् साांगतात:-"एक माणूस होता तो वाराप्रमाणे देवाची भक्ती करायचा. सोमवारी 

र्शवाची ,गुरुवारी दत्ताची,शुक्रवारी देवीची.एक र्दवस तो पाण्यात पडला. एका देवाला बोलावलां, तो येई 

पयांत दुसऱ्याचा धावा केला,दुसऱ्या देवाचा धावा ऐकून पर्हलापरतला ,दुसरा येतो तो पयांत र्तसऱ्याचा 

धावा केला.अश्या प्रकारानी एकही देव मदतीला आला नाही आणी तो माणूस बुडून मेला. तात्पयथ असां 

र्क माणसाांनी एकाच देवाची र्नस्सीम भक्ती करावी.१० छोट्या-छोट्या र्वहीरी खोदल्या पेक्षा एकच भली 

मोठ्ठी बावडी खोदलेली बरी."स्वामी ांचा र्शष्य श्रीपाद प्रापांचीक त्रासाांनी गाांजला होता,त्याला काहीच 

सोसेनासां झालां होतां.स्वामी भक्ती करूनही काही त्रास सांपत नाही म्हणुन तो ज्योर्तष्याच्या शरणी 

जातो.ज्योर्तर्षी ग्रहाांचा त्रास साांगतो,आणी उपाय म्हणुन परवा येणाऱ्या ग्राम देवताच्या पालखीचे दशथन 

घ्यायला साांगतो.पण स्वामी नेमकी त्याचां र्दवसाची कायथ जवाबदारी श्रीपादवर घालतात.तो स्वामी ांना 

पालखी दशथनसाठी परवानगी मागतो पण स्वामी चक्क नकार देतात.श्रीपादच्या मनात चल-र्वचल 

होते.पालखीच्या र्दवशी स्वामी ध्यान अवस्रे्त आहे असां समझुन तो भुजांग नावाच्या दुसऱ्या र्शष्य 

बरोबर पालखी दशथनासाठी गुपचूप पळ काढतो.रस्त्यात आपली मोल्यवान स्वणथमुद्रीका तो भुजांग ला 

साांभाळायला देतो.भुजांग ती हातातच ठेवतो.पालखीवर फुलाांच्या पाकळ्या टाकताांना मुद्रीका पण 

र्भरकावली जाते,पण भूजन्गच्या लक्ष्यात येत नाही.पालखी गेल्यावर त्याांच्या लक्षात हा प्रकरण येतो.खूब 

शोध घेऊन सुद्धा मुद्रीका र्मळत नाही, म्हणुन ते र्नरार्ष होतात.स्वामी आजे्ञचां उल्लांघन झालां म्हणुन हा 

प्रकरण घडला असां समझुन ते स्वामी शरणी जातात.स्वामी पर्हले त्याांची चाांगलीच हाजरी घेतात.भुजांग 

स्वामी ांची करुणा भाकतो-" स्वामी माझी आर्र्थक पररस्स्र्ती बेताची आहे, माझ्या हातून एवढी मोल्यावन 
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वसू्त हरवली गेली आहे.माझ्यावर कृपा करा."स्वामी ांना करुणा येते.स्वामी म्हणतात-" मुकाट्याने गप्प 

बस, अांगठी आपोआप चालत तुमच्यापाशी येईल."र्तकडे ती मुद्रीका रस्त्यावर पडलेली एका व्यक्तीला 

सापडते, तो उचलणार त्याच्या आधीच दुसरा उचलतो.यावरून दोघाांचां भाांडण जुांपतां, र्ततक्यात एक 

र्शपाई येऊन त्याांना दम देउन खर प्रकरण  जाणतो.मग तो त्या दोघाांना व मुद्रीका घेऊन स्वामी ांकडे 

न्याय-र्नवाड्या साठी येतो.श्रीपादला मुद्रीका र्मळते, आणी भुजांग र्चांतामुक्त होतो.स्वामी म्हणतात:-

"अरे गुरु असताांना तु ज्योर्तष्य कडे कशाला गेला? गेला तर गेला गुरु आजे्ञच उल्लांघन पण केलां.अरे! 

गुरुचां ऐकत नाही आणी सांकट आल्यावर गुरुकडे धावत येतात.अरे र्शष्याांनी गुरुशी एकर्नष्ठ असावां , 

र्कतीही सांकट आली तरी त्याची कसां सोडू नये.सांकट पूवथ कमाथमुळे येतात, आणी त्याचवेळेला जर 

गुरुची कास सोडली तर व्यक्ती जास्त दु:खाला प्राप्त होतो.गुरुकृपेनी सांकटाला सामोरे जायची शक्ती 

र्मळते,व त्या सांकटातून लवकर सुटका होते." 

 
 

गोष्ट भसद्धप्पा जंगमांची 

 

र्सद्धप्पा जांगम नावाचे एक साधक होते. त्याांना फार र्सद्ध्या प्राप्त झाल्या होत्या.पण ते फार जात-

पात,उच्च-नीच अश्या गोष्ी ांना महत्व द्यायचे.इकडे स्वामी, कडे एक भक्त स्वामी ांना २ डार्ळां ब भेट 

करतो. सुांदराबाई ते डार्ळां ब उचलून स्वामी ांच्या लोर्कक दृष्ीआड आपल्या नातवाला खाऊ 

घालतात.नातू खाताांना जे दाणे खाली पडतात ते उचलून त्या स्वामी ांना देतात.डार्ळां ब  भेट 

करणारया भक्ताच्या  पाहण्यात हे सवथ येतां, तो आके्षप घेतो.सुांदराबाई त्यालाच  उलट उत्तर 

देतात.स्वामी सुन्दाराबाईला तुझ्या पापाांचा घडा भरला आहे, अशी ताकीद देउन र्वर्षय र्तरे्च 

सांपवतात.स्वामी दशथनाला एक कर्नष्ठ जातीचा व्यक्ती येतो, आपली जात कर्नष्ठ म्हणुन दुर उभा 

राहतो.स्वामी त्याला जवळ बोलावतात आणी ईश्वरा कडे भेद नसतो असां साांगतात.र्तकडे र्सद्धप्पा 

जांगम देवाची करुणा भाकतात आणी मोक्ष र्मळावा अशी र्वनवणी करतात.र्भांतीवरचा आरसा खाली 

पडून फुटतो. तेव्हाच देव वाणी होते, तडा गेलेल्या आरश्याला पूवीप्रमाणे केल्यास मोक्ष र्मळेल.र्सद्धी 

वापरून सुद्धा र्सद्धप्पा जांगम याांना यश येत नाही.ते पुन्हा देवाची करुणा भाकतात.पुन्हा देववाणी होते, 

तोडलेल्या फुलाांना पुन्हा झाडावर पूवीप्रमाणे लावायची.या वेळेल सुद्धा र्सद्धप्पा जांगम प्रयत्नात अपयशी 

ठरतात.पुन्हा देववाणी होते,र्क स्वामी समर्ाांच्या शरणी जा .र्सद्धप्पा जांगम स्वामी ांशी 

भेटायला  येतात.मनात अनेक सांकल्प-र्वकल्प असतात.स्वामी जवळ येताना, स्वामी इचे्छनी  त्याांचे पाय 

स्स्र्रावतात ,काहीही केल्या स्वामी जवळ जाता येत नाही.स्वामी म्हणतात: "र्सद्धप्पा जांगम आमच्या 

र्वर्षयी शांका आहे ना!"स्वामी ांनी आपल्या मनाचां जाणलां म्हणुन र्सद्धप्पा जांगम र्क्क होतात, त्याांना 

स्वामी ांचा र्ोरावा कळतो.ते क्षमा मागतात.स्वामी इचे्छनी त्याांचे पाय मोकळे होतात.स्वामी समीप येऊन 

ते आपलां मनोगत व्यक्त करतात.स्वामी म्हणतात:- "अरे मोक्ष र्मळवण ां काही शेजारच्या गावात जाण्या 

इतक सोपां आहे का?"जा र्तकडे गोठ्यात जाऊन शेण आणून जमीन सारव, अशी आज्ञा करतात, 

र्सद्धप्पा जांगम र्नमुटपणे मान्य करतात.र्सद्धप्पा जांगम याांचे र्शष्य आपत्ती घेतात, तरी र्सद्धप्पा जांगम 

काही पण ऐकत नाही.स्वामी म्हणतात:-'अरे मोक्ष र्मळवायला मन आधी स्वच्छ पार्हजे, भेद-

भाव,त्याज्य-ग्राह्य अश्या  भावना नको."मग स्वामी र्सद्धप्पा जांगम याांना शेतात जाऊन कायथ करायला 

साांगतात, र्सद्धप्पा जांगम र्नमुटपणे मान्य करतात.र्सद्धप्पा जांगम याांचे र्शष्य स्र्ळ त्याग करतात, 

रस्त्यात आपल्या मनात कुणाकडूनही समाधानकारक उत्तर न र्मळालेला प्रश्न स्वामी ांना 

र्वचारून,स्वामी ांची योग्यतेचां र्नधाथरण करू, असां ठरवून परततात्त.स्वामी जवळ आल्या बरोबर, स्वामी 

त्याांच्या मनात असलेला र्तसऱ्या अध्यायाचा ४२ वा श्लोक म्हणतात-"इांर्द्रयार्ण ........ स:"."म्हनणजे 

शरीरा पेक्षा मन शे्रष्ठ आहे, मना पेक्षा बुद्धी शे्रष्ठ आहे पण त्या बुद्धी पेक्षा शे्रष्ठ आिा आहे,आिा म्हणजेच 

मनुष्यात असलेला ईश्वराचा अांश."र्शष्याांना स्वामी ांचा अर्धकार कळतो, ते नतमस्तक होतात.तेवढ्यात 

र्सद्धप्पा जांगम कायथ करुन परततात.स्वामी म्हणतात:-"र्सद्धप्पा जांगम, अरे तुझ्या अर्भमानाला  तडा 

घालवण्यासाठीच  आम्ही तुला र्नकृष्ठ वाटणारी कायथ साांर्गतली.""अरे महाला सारख्या मठात राहुन 
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मोक्ष कसा र्मळणार?""अरे गरीब-गुबडे,कर्नष्ठ जातीचे लोकात असलेल्या नारायणा पासुन अर्लप्त 

राहुन मोक्ष कसा र्मळेल?""आपलां कतथव्य चोख पाड पाडणां सुद्धा ईश्वराचीच भक्ती आहे.""सवाथ भूती 

इश्वर पर्हल्या र्शवाय गती कशी प्राप्त होणार?""घे प्रसाद ग्रहण कर! "असां म्हणुन कर्नष्ठ जातीच्या 

व्यक्ती ांनी आणलेली भाकरी ग्रहण करायला साांगतात.र्सद्धप्पा जांगम प्रसाद स्वीकारतात.शेवटची परीक्षा 

पार केल्यामुळे र्सद्धप्पा जांगम याांच्या मोक्षाची वाटचाल मोकळी होते. 

 
 

गवथहरर् 

पाांडुरांग नावाचा एक व्यक्ती अपघातात पांगु झाला होता.मल्हारी मातांडाचा  त्याला फार  लळा 

होता.शरीरामुळे मल्हारीचे  दशथन होणार नाही, म्हणुन तो र्नयमाांनी स्वामी ांचे दशथन करत होता.काहीही 

झालां तरी त्याच्या र्नयमाला तडा गेला नव्हता.र्शवरात्रीच्या र्दवशी त्याच्या मनात र्वचार येतो र्क जर 

आपल्याला मल्हारीचे दशथन झाले असते तर ....!तो आल्या बरोबर स्वामी र्वचारतात:-"काय मनात 

धरुन आला आहे.....?""काहीही साांगू नको."मग स्वामी त्याला मल्हारी  मातांडाच्या रुपात दशथन देतात, 

इतकच नाही त्याच्या अधू झालेल्या पायावर कृपादृष्ी घालुन त्याचां पांगुत्व पण दुर करतात.पाांडुरांगाच्या 

घरी एक ब्राह्मण घर गडी म्हणुन होता.तो अगदी प्रामार्णक आणी कामात चोख होता.र्शकला-

सवरलेला असूनही तो अफाट कजाथपाई घर गड्याचे  कायथ आनांदानी करत होता.पाांडुरांगाच्या पत्नीच्या 

साांगण्या वरून तो स्वामी दशथनाला जातो.र्तरे् जाऊन तो स्वामी ांना आपल्या  गररबीचां घाराणां 

साांगतो.स्वामी म्हणतात:-" अरे आमच्याकडे तु धनाची आशा धरुन आला, जणू काय एकादशी कडे 

महार्शवरात्रीच आली !""आमच्या कडे काय आहे ?""ही माती घेऊन जा."ब्राह्मण  म्हणतो:-" मी  ह्या 

मातीचां काय करू?"स्वामी ओरडतात:-"घ्यायची तर घे नाही तर नीघ इरू्न."ब्राह्मण स्खन्न मनानी माती 

कपड्यात बाांधून नेतो.रस्त्यात भार अर्धक झालां म्हणुन पाहतो तर काय?मातीचां सोनां झालेलां होतां.तो 

उलट्या पावलानी परतून स्वामी चरणी नत-मस्तक होतो.स्वामी म्हणतात:-" ह्या धनानी आपलां कजथ दुर 

कर आणी आपल्या कुल देवतेचां दशथन कर."" 'मती कमाथनुसाररणी' म्हणुन  सवाांना आपल्या 

कमाथनुसार  आमच्याशी मागायची बुद्धी होते.""धना मुळे सवाांचच र्हत होतां असां नाही."लोर्कक धना 

र्शवाय पण काही धन असतात जसां आध्यास्िक धन.""लोर्कक धन प्राप्ती साठी माणसाांनी मेहनत 

करावी,सचोटीने वागावां""आध्यास्िक धनासाठी नामस्मरण करावां,सत्कमथ करावां !" स्वामी ांना खांडेराव 

राजाकडे जेवनणाचां र्नमांत्रण असतां.स्वामी आपल्या र्शष्याांसह राजमहालात जातात.र्तरे् असलेला साधू 

स्वामी ांना फार घालुन पडून बोलतो,स्वामी ांना काही   र्वधी र्नरे्षध नाही म्हणुन र्नांदा करतो.स्वामी ांची 

आपल्या पांक्तीत बसायची लायकी नाही म्हणून त्याांचां पान पांक्ती बाहेर लावा असां साांगतो.स्वामी 

र्नमुटपणे महाला बाहेर जातात पण खांडेराव महाराजाच्या आग्रहाखातरजेवण करुन जाऊ असां 

आश्वासन देतात.र्तकडे त्या साधुांसाठी लावलेल्या पानात र्कडे राांगतात. स्वामी ांचे र्शष्य साधूांना 

म्हणतात-"हा सवथ स्वामी ांच्या अपमानाचां फळ आहे!"एकदम असां अघटीत घडल्यामुळे साधूांना आपली 

चूक पटते.ते स्वामी ांची क्षमा मागतात.स्वामी समझ देतात:-" अरे मन पर्वत्र पार्हजे,मन पर्वत्र असाल 

तरच वचनाांना र्कम्मत असते.मन पर्वत्र नसताांना म्हटलेलां सत्य सुद्धा असत्या समान असतां."स्वामी ांच्या 

कृपादृष्ीनी र्कडे नाहीशे होतात.साधूला स्वामी ांचा अर्धकार कळतो.साधू पुन्हा क्षमा मागून आपल्या सह 

जेवायची र्वनांती करतो.स्वामी उदार माननी साधूला क्षमा करुन र्वनांती मान्य करतात. 
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गोष्ट रताळ्याची 

 

एक सावकार क्षयानी बेजार झाला होता. काहीही केल्या त्याचा आजार बरा होत नव्हता.सावकाराला 

शेवटचा उपाय स्वामीचाच होता.सावकार सुांदराबाईच्या हाती स्वामी ांना र्नरोप पाठवतो.स्वामी स्वत: 

होऊन सावकाराच्या गावी येतात.सावकार त्याांच्यासाठी मेणा पाठवतो.मेणा उचलणाऱ्या लोकाांना 

जास्त  भार होतो म्हणुन स्वामी आपला भार अगदी कमी करतात.मेणा फुला सारखा हलका 

होतो.स्वामी सावकाराला ३ र्दवस रताळे उकळून खायला साांगतात.त्यानांतर स्वामी रे्ट श्मशान भूमीत 

जातात. र्तरे् जाऊन ते हाडाांच्या र्ढगावर बसतात.काही मेणा उचलणारे व्यक्ती स्वामी बद्दल शांका 

घेतात.एवढे धार्मथक व्यक्ती होऊन अश्या  अमांगल गोष्ी जवळ कशे घेतात?मेणा उचलणारा एक 

व्यक्ती स्वामी ांना आपल्या गररबीचां घाराणां साांगतो.स्वामी त्याला वाटेल तेवढे हाडां उचल असां 

साांगतात.स्खन्न मनानी तो व्यक्ती स्वामी ांचां मन ठेवायला ३ हाडां वेचून पोटळीत ठेवतो.काही वेळानी 

पोटली जड झाली म्हणुन उघडून पाहतो तर काय, हाडां चक्क सोन्याची झाली होती.तो कृतज्ञ 

भावाांनी  स्वामीचरणी नतमस्तक होतो.शांका करणाऱ्या अन्य व्यक्ती ांना स्वामी अर्धकाराची प्रचीती येते, 

ते सुद्धा स्वामी चरणी मस्तक ठेवतात.स्वामी म्हणतात:- " याच्या प्रारब्धात होतां म्हणुन याला र्मळालां! " 

इकडे सावकार गावात रताळे घ्यायला जातो. वाटेत त्याच्या मनात र्वचार येतात र्कतका सोपा 

उपाय आधी मार्हत असता तर कधीच घेतला असता.सावकाराला गावात कुठेही रताळे सापडत 

नाही.हताश होऊन तो स्वामी कडे येतो.स्वामी त्याला समझ देतात:-"अरे रोग बरा करायची र्कमया 

रताळयात  नाही, आमच्या वचनात होती.""आम्ही रताळ्याच्या जागी कारले म्हटले असते तरी तोच 

पररणाम झालां असता.""तुझ्या मनात जो मी पणा आला होता तो वाईट होता.""मला मार्हत असतां तर 

मीच केलां असतां, ही भावना चुकीची होती." "लक्षात ठेव सामर्थ्थ गुरु वचनात असतां साधन म्हणुन 

वापरलेल्या वसु्तत नाही."सावकार आपली चूक मान्य करतो.स्वामी त्याला आपल्या कडे असलेली 

रताळे देतात. 

 
 

लबाडीचं फळ 

 

श्रीपादराव आणी अनुराधा एक र्नपुर्त्रक जोडपां होतां.श्रीपादररावाांना सांतानाची फार लालसा होती.पण 

भाग्यात सांतती नाही म्हणून ते गप्प बसायचे.त्याांची मातुश्री सुनेला सारखी ममाथन्तक टोमणे 

मारायची.अनुराधेची मैत्रीण पुष्पाला पोटदुखीचा त्रास होता.काहीही करता पोटदुखी जात नाही.त्या 

करता ती स्वामी ांकडे येऊन आपली व्यर्ा साांगते.स्वामी म्हणतात-" गांगा भागीरर्ी झाल्यावर व्याधी 

जाणार."पुषे्पला  स्वामी वचनाचा फारसा काही बोध होत नाही.अनुराधा र्तला साांगते र्क गांगा भागीरर्ी 

चा बोध वैधव्य आहे.अनुराधेला मार्सक धमथ बांद झाल्या मुळे आता सांतान व्हायची शेवटची आशा ही 

सांपलीअसां म्हणुन घरचे घरा बाहेर काढतात.अनुराधा पुष्पाकडे जाते.स्वामी वचनाप्रमाणे पुष्पाला वैधव्य 

आलेले असतां आणी र्तचीपोट-दुखी सुद्धा कायमची बांद झालेली असते. पुष्पा,अनुराधेला स्वामीकडे 

जायचां सुचवते.आता स्वामीच मागथ दाखवू शकतात,अस ठरवून अनुराधा अक्कलकोटला 

येते.अक्कलकोटला अनुराधाचा भाऊ मनू्न गवळी राहायचा. तो वृत्ती ांनी अगदी अप्रामार्णक होता.दुधात 

पाण्याची भेसळ करायचा,गरजवांत पाहून भाव दुप्पट करायचा.एकर्दवस तो दुधात वापरण्याचां 

पाण्याची भेसळ करुन दुप्पट र्कमतीत स्वामी ांच्या र्शष्याांना दुध र्वकतो.त्या पाण्या मुळे दुध नासतां. 

स्वामी ांच्या कानावर सवथ प्रकरण  येतां.दुसऱ्या र्दवशी मनू्न गवळ्याच्या गायीचा र्नातून दुधा ऐवजी रक्त 

येतां.हा सवथ स्वामी ांचा प्रकोप म्हणुन तो स्वामी ांना शरण येतो.स्वामी त्याला समझ देतात, व प्रामार्णक पणे 

वागत जा असां साांगतात.दुसऱ्या र्दवशी अनुराधा स्वामी ांची भेट घेते.स्वामी म्हणतात:-"तुला खोडकर 

मुलगा होईल!"अनुराधा आनांदानी सासरी परतते .अनुराधेला पर्हल्या बरोबर नवरा आणी सासू 

परतायचां कारण र्वचारतात.अनुराधा स्वामी ांच्या आशीवाथद बद्दल साांगते.तरीही घरचे र्तला 

हकलतात.र्ततक्यात अनुराधेला घेरी येते, त्याांनतर वमन ही होतां.सासुबाई पटकन ओळखतात र्क 
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अनुराधेला र्दवस गेले आहे.त्यानांतर आई-मुलाच्या व्यवहारात कमालीचा बदल होतो.ते तीचां कौतुक 

करतात. अनुराधा पण मागचां सवथ र्वसरून खुशाल राह्यच ठरवते.र्ततक्यात स्वामी र्तरे् प्रगट 

होतात.स्वामी आई-मुलाची चाांगलीच हाजरी घेतात.ते दोन्ही स्वामी ांची क्षमा मागतात.अनुराधेचा सांसार 

सुखमय होतो. 

 

गादी आर्ी पाषर् एकसमान 

 

पुरार्णकबुवा नावाजलेले प्रबोधनकार होते. त्याांना आपल्या ज्ञानाचा फार अर्भमान होता.एकदा ते 

अक्कलकोटला येतात. आपलां ज्ञान अफाट आहे, अशी स्वामी ांना  प्रचीती यावी, असां त्याांची  इच्छा होती 

.स्वामी स्वताहून, त्याांना आमच्या समोर कीतथन करा असां र्नमांत्रण देतात.पुरार्णक बुवा कीतथन सुरु 

करतात:-"मानव जीवनात चार पुरूर्षार्थ असतात- 'धमथ अर्थ काम मोक्ष' यात मोक्षाचां महत्व फार असतां. 

कारण मोक्षच आपल्याला जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून सोडवतो.मोक्ष प्राप्त करायला सांतान असावी 

लागते."र्नपुत्रीको गतीनाथस्ती " या शास्त्र वचना प्रमाणे र्नपुत्रीकाला गती र्मळत नाही."स्वामी एकदम 

सांतापून भडकतात-"बांद कर तुझी वटवट! "अरे अशे असत्य वचन साांगून तु लोकाांची र्दशाभूल करत 

आहे.""अरे नारद,शुकाचायथ,भीष्माचायथ हे सवथ र्नपुर्त्रक होते,याांना काय उत्तम गती र्मळाली 

नाही?""अरे तुझ्या कीतथनानी लोकां  देव मागाथवर जायच्या ऐवजी पुत्र प्राप्तीलाच आपलां धे्यय 

समाझेल.""अरे ज्याचां वतथनच वाईट आहे,पण अनेक पुत्र आहे,त्याला काय गती र्मळणार?""अरे मोक्ष 

र्मळतो तो अनन्य भावाांनी ईश्वर भक्ती करणाऱ्याांना ,सदाचरण आचारणाऱ्याांना, परोपकार 

करणाऱ्याांना.""आमचीच चूक झाली जे आम्ही तुला इरे् बोलावलां."कीतथन बांद पडतां. पुरार्णक बुवा 

सांतापतात.दुसऱ्या र्दवशी पुरार्णक बुवा स्वामी ांना  जाब र्वचारायला येतात.स्वामी र्नद्राग्रस्त असतात. 

स्वामी ांना मऊ-मऊ गादी वर झोपलेले पाहून पुरार्णक बुवाांना प्रश्न पडतो, स्वामी सन्यासी असून गादी 

वर कशे काय झोपतात?पुन्हा कधी तरी स्वामी ांना गाठू आणी त्याचां पाखांड उजागर करू अश्या बेताांनी 

पुरार्णक बुवा परततात.दुसऱ्या र्दवशी पुरार्णक पुन्हा येतात,तेव्हा स्वामी कुठे जायच्या तयारीत 

असतात.  पुरार्णक  म्हणतात-"मला तुम्हाला काही र्वचारायचां आहे."स्वामी म्हणतात:- "आम्हाला वेळ 

नाही. आम्ही शेजारच्या गावातल्या टेकरीवरच्या देऊळात जात आहे."पुरार्णक बुवा पण बरोबर 

येतात.त्या र्दवसात फार र्ांडी पडली होती. टेकडीच्या पायर्थ्ाशी पोहचता-पोहचता रात्र होते.पुरार्णक 

बुवा फार दमतात, त्यावर हाडां  गारठेल अशी र्ांडी त्याांना बेजार करुन टाकते.ते स्वामी ांना गावात 

कुठेतरी मुक्काम करू असां साांगतात.स्वामी म्हणतात -"आम्ही कुठेच जाणार नाही वाटल्यास इरे् 

र्वश्राांती  घेऊ."पुरार्णक एकटेच गावा कडे जायला पाहतात पण वन्य श्वापदाांच्या  भयानी ते जाऊ 

शकत नाही.ते स्वामी कडे परत येतात.स्वामी एका खडकावर र्नर्वथकारपणे र्वश्राांती घेतात.स्वामी 

म्हणतात:- "पुरार्णक र्कती वेळ असां उभ राहणार , त्या दुसऱ्या खडकावर जाऊन र्वश्राांती 

घे."पुरार्णक त्या खडकाला स्पशथ करुन पाहतात, तो खडक र्ांडी मुळे बफाथच्या र्शळेसारखा 

जाणवतो.पुरार्णक बुवा मनात र्वचार करतात:-" मला अांगभर कपडे घालुन पण र्ांडी झोांबूनराह्यली 

आहे आणी स्वामी एका लांगोटी वर बफाथ सारख्या र्शळे वर र्वश्राांती घेत आहे.पुरार्णक बुवा म्हणतात :- 

"अहो एवढ्या र्ांड र्शळे वर तुम्ही अशे र्नर्वथघ्न  कशे झोपू शकतात?"स्वामी म्हणतात:-" अरे आम्ही 

सांन्याशी! आम्हाला खडका वरांच झोपलां पार्हजे, मऊ-मऊ गादी वर कशाला झोपायचां?पुरार्णक 

बुवाांना स्वामी अांतरज्ञानी असल्याची प्रचीती येते.ते स्वामी ांच्या शरणी येतात."स्वामी तुम्ही असामान्य 

आहा. तुम्ही देवाचे अवतार आहा .मीच तुम्हाला ओळखण्यात चूक केली.मला क्षमा करा."स्वामी पे्रमळ 

शब्दात म्हणतात:-" आम्हाला ओळखण्यात खूब उशीर  केला  पुरार्णक ..!""अरे आम्हाला मार्हत 

आहे, तु र्वद्वान आहे, पण नुसती र्वद्वत्ता उपयोगी येत नाही." "त्याबरोबर श्रद्धा आणी र्वश्वास पण 

पार्हजे.""ज्याच्या ठायी हे असतात त्याचां हृदय र्नमथल होतां.""आणी अश्या र्नमथल हृदयातच ईश्वर 

र्वसाव्यासाठी येतो."पुरार्णकबुवा प्राांजळ पणे स्वीकृती देतात. 
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स्वामीचंा नरभसंह अवतार 

 

कुलकणी नावाच्या एका गृहस्र्ाला सावकाराचे फार कजथ झाले होते.शेतातलां सवथ धान्य देउन सुद्धा 

जेम-तेमकजाथचां व्याज र्नघत होतां.कुलकण्याांची आरती नावाची मुलगी स्वामी ांची र्नस्सीम भक्त 

होती.एकदा देऊळात जाताांना कुलकरण्याांना काटा रुततो, र्ततक्यात सावकार र्तरे्येऊन, त्याांना नाही-

नाही ते बोलतो, त्याांना देव-मागाथहून परावृत्त करतो.जाता-जाता सावकाराला धनाची  र्पशवी 

सापडते.कुलकणी मनात म्हणतात-"देवा ! हा काय तुझा न्याय आहे? तुझी र्नयमाांनी भक्ती 

करणाऱ्याांच्या पायात तु काटारुतवतो, आणी सावकारासारख्या उन्मत्त लोकाांना धन देतो !"व्याज न 

र्मळाल्या मुळे सावकार ,कुलकण्याांच्या घरी येऊन सवथ धान्याांचे पोते उचलवतो. तेव्हा आरती व त्याचा 

र्ववाद होतो.कुलकणी आरतीच्या वतीनी क्षमा मागतो. कामाांध सावकार आरती ला आपल्या घरी एक 

र्दवसा साठी पाठवायच्या अटीवर पूणथ कजथमाफीचां लालूच देतो.आरती सांतापून म्हणते-"स्वामी ांच्या 

भक्ताांना छळणाऱ्याांना स्वामी कधीच क्षमा करणार नाही."सावकार, 'उद्याच तुझ्या घरा-दारावर जब्ती 

आणतो' अशी धमकी देउन जातो.व्याज फेडायला आरती आपल्या लग्ना साठी जमवलेलां धन जमीनीतुन 

उरकुन काढते,र्ततक्यात सावकारालचा पाठवलेला गुांड 'परश्या ' येऊन धन र्हसकवुन घेतो.आणी 

आरतीला उचलून सावकाराकडे न्यायला लागतो.र्ततक्यात स्वामी येतात.स्वामी म्हणतात:-" 

परश्या........! ठेव र्तला खाली..!"परश्या नकार देतो.स्वामी त्याला रोखून बघतात, स्वामी ांच्या तीक्ष्ण दृष्ी 

मुळे परश्या आरतीला खाली ठेवतो.स्वामी म्हणतात:-"परश्या ! एवढे पापां तु फेडशील कुठे?""अरे याांचे 

फळ भोगावेच लागेल!"अज्ञ परश्या म्हणतो:- "का? काय होणार मला? मला काहीही होणार 

नाही."स्वामी म्हणतात-"असां! मग चल आमच्या बरोबर. आम्ही दाखवतो काय होणार ते!"स्वामी परश्या 

ला घेऊन अांतध्याथन होतात.स्वामी आणी परश्या एका जागेवर येऊन पोचतात.र्तरे् एक हार्-पायाांनी 

लाचार माणूस जर्मनीवर पडलेला असतो, त्याला नीट बोलता सुद्धा येत नसतां.लोकां  जनावराांना अन्न 

देतात पण त्याला देत नाही, शेवटी जनावराांनी साांडलेलां अन्न तो वेचून खातो. 

स्वामी म्हणतात-'ओळख याला! हा कोण आहे?"परश्या म्हणतो- "अरे बाप रे ! हा तर मीच आहे."स्वामी 

म्हणतात-"अरे अशे गोर-गररबाांवर अत्याचार करणार तर असाच जानवराहुन वाईट जन्म येईल.परश्या- 

" माझ चुकलां, पण आता मी काय करू?" "स्वामी मला या अवस्रे्पासून वाचवा...!"स्वामी म्हणतात:-" 

अरे पापां करणां फार सोपां असतां पण र्नस्तरणां तेवढांच कर्ठण.""अजून ही काही हाता बाहेर गेलेलां नाही 

आहे.""उरलेलां आयुष्य ईश्वराच्या  नामस्मरणात घाल,आणी आपले पापां नष् कर.""अरे देवाच्या नामात 

फार मोठ्ठी ताकद असते.""वाल्याचा वाल्मीकी झालां आहे,हे र्वसरू नको, मात्र प्रयत्न तेवढेच सचोटीचे 

असायला हवे." " आणखी नवीन पापां करू नको, सत्कमथ कर, अडलेल्या-नडलेल्याांची मदत 

कर."परश्या होकार देतो, आणी कुलकण्याांचां धन परत करतो.पार्हलां सत्कमथ म्हणुन सावकाराला 

समझ देतो, पण सावकार काही दुमानत नाही. सावकार  कुलकण्याांच्या घरावर जब्ती आणतो, सवथ 

कुलकणी घरा बाहेर हकलले जातात.सावकार आरतीला र्हणवतो_"कुठे आहे तुझा स्वामी? आता का 

नाही आला ?""भक्त सांकटात असले तरी कुठे आहे?" 

डोक्यावर इतक मोठां  सांकट असताांना सुद्धा आरती ठाम पणे म्हणते -"स्वामी चरा-चरात व्याप्त आहे,ते 

नक्कीच आमच्या मदतीस धावून येईल."सावकार र्ट्टा करतो-" स्वामी आत  घरात तर दडून नाही बसले 

ना? आत्ता जाऊन बघतो."सावकार घरात प्रवेश करतो, तोआत गेल्या बरोबर दार आपोआप बांद 

होतां.एक कडक आवाज ऐकू येते-" आम्हाला पाह्यला आला ना रे, सावकार!"सावकार दचकतो, 

आवाजाच्या र्दशेला जाऊन बघतो तर काय .साक्षात  नरर्सांह समोर उभे असतात, र्सांह मुख, हाताचे 

तीक्ष्ण नखां, हृदयाला ठोके पडेल अश्या व्याघ्रां डरकाळ्या.सावकाराची तर घाबरगुांडीच 

उडते.तो  नरर्सांहदेव म्हणुन पाया पडतो.नरर्सांह म्हणतात-" अरे आपल्या मुलीच्या वयाच्या मुलीवर 

आपली वाईट नजर टाकतो.""गोर-गररबाांना छळतो त्याांच्यावर अत्याचार करतो, अरे अडलेल्या-



 ||श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ || 
  

"भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे" 

   

नडलेल्याांची मदत करण तर दुर त्याचां असलेलां-नसलेलां सुद्धा र्हरावुन घेतो."सावकार शरणागती 

पत्करतो.नरर्सांहाांच्या जागी स्वामी र्दसतात. सावकार स्वामी ांची क्षमा मागतो.स्वामी आरतीला हाक 

मारतात- " आरती.......! आम्हाला हाक मारत होती ना ? बघ आम्ही तुझ्या घरी आलो आहे! सवथ कुलकणी घरात 

प्रवेश करतात.स्वामी म्हणतात-" आरती , तुझ्या र्नस्सीम भक्तीमुळे आम्हाला यावां लागलां ,अरे डोक्यावर इतकां  

मोठ सांकट असताांनाहीतुझ्या अनन्य भक्तीत लेशमात्र ही अांतर  आलां नाही.""आम्हाला तर येणां भागच होत.""अरे 

जेव्हा-जेव्हा र्हरण्यकश्यपु जन्म घेणार तेव्हा-तेव्हा आम्ही कोणाच्या न कोणच्या रुपात भक्ताच्या रक्षणा करता 

प्रगट होणार."सावकार कुलकरण्याांचां कजथ माफ करुन क्षमा मागतो.स्वामी म्हणतात-" कुलकरण्या तुझ्या मनात 

शांका होती ना ,र्क देव अन्याय करणाऱ्याांना मदत करतो, आणी सज्जनाला त्रास का देतो?कुलकणी 

ओशालातात.स्वामी म्हणतात-"अरे तुम्ही सवथ फक्त याच जन्माचा र्वचार करतात, अरे मनुष्याला आपल्या 

मागच्या सवथ जन्माांचे कमथ भोगावे लागतात.""भगवांत कधीही अन्यायी नसतो.""कुलकणी गर्हवरून होकार 

देतात." 

 
 

हाडं झाले सोन्याचे 

 गोपाळ नावाचा एक भक्त स्वामी ांची कीती ऐकून अक्कलकोटला दशथनास आला होता.स्वामी ांच्या 

सहवासात तो इतका रांगला र्क तो अक्कलकोटलाच राहु लागला.चार वर्षथ झाले तरी मुलगा येत नाही, 

म्हणुन त्याचे बाबा व काका अक्कलकोट ला येतात. ते पर्हले चोळप्पाांना चीरमीरी देउन, स्वामी ांनी 

गोपाळला आपल्या बरोबर पाठवावां,असां करू पाहतात.पण काहीही झाल्या ,गोपाळ परत यायला 

तयार नसतो.मग त्याचे बाबा आणी काका त्याला स्वामी समोर समझवतात-" अरे तु कुणाच्या नादी 

लागला आहे?""या बाबाांच्या अांगावर, अांगभर कपडे सुद्धा नाही आहे! ते तुला काय देणार?""अरे तु 

व्यापारयाचा मुलगा आहे, इरे् जे ४ वर्षथ वाया घालवले ,तेच व्यापाराला र्दले असते तर र्कती तरी धन 

कमवले असते."स्वामी मांदस्स्मत  करत र्नमुटपणे सवथ एैकतात.मग स्वामी म्हणतात-" अरे गोपाळा! 

मुलाांनी आपल्या वडीलधारी मांडळीचां एैकावां,त्याांचीआज्ञा पाळावी.तु आपल्या बाबा आणी काका बरोबर 

आपल्या गावी जा.गोपाळ पर्हले तयार होत नाही पण स्वामी आज्ञा म्हणुन होकार देतो.जाताांना स्वामी 

त्याला दोन भले-मोठे्ठ हाडां देतात.स्वामी म्हणतात-" अरे गोपाळा ! तुझे बाबा आणी काका बरोबर 

बोलतात, आमच्या कडे तुला द्यायला काहीही नाही, हेचां हाडां आमची आठवण म्हणुन घेऊन 

जा."गोपाळ त्या हाडाांना हृदयाला लावून काळजीनी नेतो.रस्ताभर त्याचे बाबा-आणी काका स्वामी ांची 

र्ट्टा करतात.गोपाळ र्नमुटपणे ऐकत राहतो.घरी पोहचल्यावर बाबा म्हणतात- "अरे हाडां काय घरात 

ठेवणार ! ""फें क त्याांना घरा बाहेर!"गोपाळ हाड ठेवलेली र्पशवी हृदयाला लावतो.त्याचे बाबा आणी 

काका बळ-जबरीनी र्पशवी र्हसकवतात.त्यामुळे ती र्पशवी खाली पडते आणी त्यातले हाडां बाहेर 

पडतात.सवथजण पाहतात तर काय हाडां सोन्याचे झाले होते.गोपाळच्या, बाबा आणी काकाांना स्वामी ांच्या 

अर्धकाराची प्रचीती येते.जन्मभर श्रम करुन सुद्धा इतकां  सोनां जमवता आले नसते.गोपाळ म्हणतो -"या 

सुवणाथत माझा काहीच रस नाही."हे सोनां तुम्ही ठेवा ! मी  स्वामी कडे परत जातो.""स्वामी कडे २-४ 

र्दवस चालणारां  धन नाही र्मळत, पण जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून सोडवणारी मुक्ती र्मळते.""आपल्या 

जीवनाला गती र्मळणे हाच मनुष्य जन्माचा परमोच्च हेतू आहे." 
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बैरामजीची गोष्ट 

गोर्वांद, सदा आणी राघव, हे स्वामी ांचे अनन्य भक्त होते.र्तघेही जन सरकारी नौकर होते.बैरामजी 

नावाचा एक तालुकेदार त्याांचा वरीष्ठ अर्धकारी होता.स्वामी दशथनासाठी तो त्याांना कधीच सुट्टी देत 

नव्हता, उलट तो त्याांना स्वामी पासुन परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करायचा.एकदा  स्वामी त्याांचा गावाला 

येतात, र्तघेही र्मत्र बैरामजीला  न र्वचारता स्वामी दशथनाला जातात.बैरामजीची फार रागावतो आणी 

त्याांच्यावर अर्थदांड ठोकतो.र्तघेही र्मत्र स्पष् र्वरोध करतात.बैरामजी नौकरी वरून काढण्याची धमकी 

देतो.र्तन्ही र्मत्र नौकरी सोडून स्वामीसेवेत र्दवस काढु असां साांगतात.पण त्या र्तघाांसारखे मेहनती 

आणी ईमानदार कारकुन र्मळणार नाही म्हणुन बैरामजी माघार घेतो. 

शेवटी र्तघेही र्मत्र बैरामजीला स्वामी दशथनाला तैयार करतात.स्वामी बैरामजीला रोखून पहातात, 

बैरामजी स्वामी चरणी पडतो.मग स्वामी त्याचे कृष्ण-कृत्य उघडकीस आणतात- " तु गोर-गरीबाांना 

लुटतो,तु व्यसनी आणी बाहेरख्याली आहे!""तु प्रपांच सुद्धा नीट करत नाही."बैरामजी शरणागती 

पत्करतो.मग बैरामजी प्राांजळ स्वरात म्हणतो-"तुमच्या मुळे माझ्या हातून आजपासून पापां होणार 

नाही!"स्वामी मग उपदेश करतात-"स्वतासाठी दुसऱ्याांना त्रास देऊ नको. ""आपलां मत दुसऱ्याांवर लाडू 

नको." "सद्वतथन कर." "र्नस्सीम भक्ती सदैव पावते."" आपला देह  दुसऱ्याांची सेवेसाठी लाव. " "र्नांदा 

दे्वर्ष नको करू. " 

 

स्वामीचंं छायाभचत्र 

 

घोलप बुवा समाज सुधारक होते. ते कर्नष्ठ जाती ांच्या लोकाांना मांर्दरात प्रवेश र्मळवून द्यायचे.त्या मुळे 

सवथ गावकरी र्चडतात व त्याांचा कट काढण्याचां र्वचार करतात.आपल्या  कां पनीत  र्नर्मथत केमेऱ्यानी 

स्वामी ांचे छाया र्चत्र घ्यायच्या र्वचाराांनी,कोडक कां पनीचे सांचालक जॉन आपल्या सहायका बरोबर 

अक्कलकोटला येतात.चोळप्पा त्याांचा मनोगत स्वामी ांना साांगतात, पण स्वामी चक्क नकार देतात.जॉन, 

चोळप्पाांना र्चरर्मरी देउन मदत मागतात.चोळप्पा पुन्हा स्वामी ांना र्नवेदन करतात पण स्वामी पुन्हा 

फेटाळून लावतात.मग चोळप्पा, जॉन ला स्वामी ांच्या नकळत फोटो घेऊ असां सुचवतात.र्तकडे 

गावकरी रात्री घोलप बुवाांच्या घराला आग लावून देतात, स्वामी ांना अांतरज्ञानाांनी हे कळतां.ते वरुणदेवाला 

र्नवेदन करतात. वरुणदेव पावसाळा नसताांना पाऊस पाडतात. घराला लागलेली आग र्वझते. 

गावकऱ्याांना आियथ होतां. दुसऱ्या र्दवशी घोलप बुवा आपल्या घरात जळक्या वसू्तांचे अवशेर्ष 

पाहतात,र्ततक्यात एक सन्यासी त्याांना अक्कलकोटला जायची सूचना करतात.इकडे जॉन लपून 

स्वामी ांचां र्चत्र घेतात.पण छायार्चत्र डेवलप करताांना र्प्रांट र्बघडतां.दुसऱ्याांदा तसाच प्रयत्न करण्यात 

येतो,पण र्प्रांट पुन्हा र्बघडतां.शेवटी स्वामी ांच्या इचे्छर्शवाय आपण छायार्चत्र घेऊ शकत नाही, असां 

जाणुन जॉन परतायचां ठरवतात.जाताांना शेवटचां स्वामी दशथन घ्यायला येतात.स्वामी म्हणतात-" काय रे 

जॉन! र्मळालां का आमचां छायार्चत्र? ""अरे आम्ही चैतन्य आहो! आम्हाला एका चोखटीत कशे कैद 

करणार?,तेही आमच्या इचे्छ र्वरुद्ध!"जॉन प्राांजळपणे अपराध कबुल करुन परतायला 

र्नघतो."र्ततक्यात पे्रमळ स्वामी म्हणतात-" जॉन! परत जातो आहे! "आमचां छायार्चत्र नाही घेणार? 

"स्वामी ांची परवानगी र्मळाल्यावर जॉन पुन्हा छायार्चत्र घेतो आणी या वेळेला स्वामी ांचां सुरेखसां छायार्चत्र 

येतां.घोलपबुवा अक्कलकोटला येतात, तेव्हा स्वामी ांकडून त्याांना सवथ खुलासा होतो.स्वामी म्हणतात-" 

अरे सवाांना जन्म देणारा देव भेद करत नाही, तरी हे माणसां भेद का करतात?" 

"रामाची उपासना करतात पण त्या रामानी शबरीचे बोरां  खाले्ल होते, हे कशे र्वसरतात ?""अरे तु 

समाज सुधारणा करतो, माणसातला भेद दुर करतो; आम्ही  तुझां रक्षण कसां नाही करणार?" "आमचे 

आशीवाथद सदैव तुझ्या पाठीशी आहे.” 
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गुरुिक्तीचा प्रसाद 

 

सखाराम नावाचा एक व्यक्ती स्वामीभक्त होता.लग्नाचे नुकते पाच मर्हने  झाले असता त्याचां र्नधन 

होतां.त्याच्या र्नधना नांतर त्याची पत्नी राधा पण त्याांनी साांर्गतलेल्या प्रमाणे स्वामीभक्ती करायची.ती नऊ 

मर्हन्याची गरोदर असताांना सुद्धा र्तचे र्ोरले दीर आणी जाऊ र्तला फार छळायचे.ती र्दवस भर 

काबाड-कष् करायची तरी र्तला दोन वेळेचां अन्न ही महाग झालां होतां.एक र्दवस र्तची जाऊ र्तला 

र्वर्हरीवरून पाणी आणून हौद भरायला साांगते.राधेच्या तोांडात सकाळपासून अन्नाचा एक दाणा सुद्धा 

पडला नव्हता, तरी ती कशी-बशी पाणी आणायला जाते.र्तकडे दीर आणी जाऊ वेगळ्याच कारणाांनी 

र्चांतीत असतात.कारण राधेला जर अपत्य झालां तर तो  पांचायतच्या र्नकालामुळे र्नम्म्या सांपतीचा 

मालक होणार होता.दीर-जाऊ र्नपुर्त्रक होते, त्याांना धनांच आपलां आधार वाटत होतां.त्याचा अधाथ वाटा 

कुणाला देणां त्याांच्या जीवावर आलां होतां.र्वर्हरीवर राधेला एक अनोळखी स्त्री भेटते, ती राधेला 

आपुलकीचे बोल बोलून आपली न्याहारी खायला देते, व स्वता तीचां पाणी भरत असते.योगायोगानी त्या 

स्त्री आणी राधेचां पातळ हुबे-हुब सारखां असतां.राधा आडोश्यात जाऊन न्याहरी करते.राधेचा कट काढू 

या बेतानी आलेली जाऊबाई राधेच्या भ्रमात त्या अनोळखी स्त्रीलाच र्वर्हरीत ढकलते.घरी जाऊन ती 

नवऱ्याला आनांदानी सवथ वृताांत साांगते.आपली र्चांता कायमची र्मटली, असां मानुन ते र्नर्िांत 

होतात.र्ततक्यात र्वर्हरीवरून आलेल्या  राधेला पाहून ते र्बकतात. त्याांना हे कळतच नाही र्क राधा 

र्वर्हरीतुन र्जवांत कशी परत आली.आणी र्वचारायाचे तर कशे, म्हणुन ते गप्प राहतात.पर्हला बेत 

फसला म्हणुन जाऊबाई दुधात र्वर्ष घालुन राधेला प्यायला  देतात.र्वर्षामुळे राधा मृत अभथकाला  जन्म 

देते.राधेचा दीर मृत अभथकाला मुठ माती द्यायला स्मशानात आणतो.र्ततक्यात स्वामी र्तरे् येतात, स्वामी 

राधेला आपली ओळख देतात.राधा त्याांना आपलां दुख साांगते, स्वामी कृपेनी अभथक जीवांत 

होतां.र्ततक्यात एक शे्वत वस्त्र धारण केलेली, केस सोडलेली, भयांकर प्रतीत होणारी स्त्री र्तरु्न जाताांना 

र्दसते.स्वामी म्हणतात-"बये! ररकाया हाती कशाला जाते आहे!आली आहे तर कुणाला तरी घेऊ 

जा!"र्ततक्यात राधेच्या र्दराला हृदय पीडा होऊन तो र्नधन पावतो.जाऊ बाई स्वामी ांची करुणा 

भाकते.स्वामी रागवतात:- " अरे! तु जीला  र्वर्हरीत ढकललां होत ते आम्हीच होतो!" " अरे एका छोट्या 

र्नष्पाप अभथकाला मारण्य पयांत तुमची मजल गेली ?"" तेही फक्त धनाची वाटणी न होऊ 

म्हणुन!""आता एकटी राहुन उपभोग कर धनाचा!".मग राधेला म्हणतात:-" मुली आम्ही तुझां सौभाग्य 

वाचवू शकलो नाही पण तुझां मातृत्व तुला परत करत आहो!" "जा नीट मोठां  कर आपल्या 

पुत्राला.""आयुष्य भर आम्ही तुझ्या पाठीशी राहुन तुझां रक्षण करू."  
 
 
 
 

वाल्याचे झाले वाल्मीकी 

 

अक्कलकोटच्या जवळच्या गावी दोन भील्लाांनी धुमाकुळ घातला होता.ते वनात टपुन बसायचे आणी 

येणाऱ्या-जाणाऱ्याांना लुटायचे.भल्या बोलाांनी कोणी आपलां धन र्दल तर ठीक नाहीतर त्याांना  ठार 

मारण्या पयांत त्याांची मजल गेली होती.त्या मुळे लोकाांनी त्या वाटे वरून जायचांच  बांद केलां 

होतां.'श्रीमांत  असेल तर स्वामी साठी धन नेणार  आणी गरीब स्वामी कडून धन घेऊन जाणार',असां 

गृहीत धरुन त्याांनी अक्कलकोटलाच्या रस्तावर स्वामी भक्ताांना लुटायचां ठरवलां.त्याांच्यावर नजर 

ठेवायला एक भील्ल वेश पालटून स्वामी कडे जातो. 

र्तरे् एक श्रीमांत  व्यक्ती स्वामी ांना धनाची र्पशवी  देतो.स्वामी त्या र्पशवीला एका गरीबीनी गाांजलेल्या 

व्यक्तीला देतात.तो वृद्ध व्यक्ती भील्लाांच्या र्भतीनी स्वामी ांना रात्रभर मुक्काम करण्याची परवानगी 

मागतो.स्वामी स्पष्पणे नकार देतात.मग त्याला आपल्या हातातली अांगठी देतात आणी म्हणतात-

"काहीही झालां तरी अांगठी बोटातून काढायची नाही!""आम्ही तुझ्या पाठीशी आहो!"रस्त्यात भील्ल वृद्ध 
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व्यक्तीला रस्त्यात गाठतात आणी त्याची र्पशवी र्हरवायाचा प्रयत्न करतात.काहीही झालां तरी तो वृद्ध ती 

र्पशवी द्यायला तयार नसतो.र्ततक्यात स्वामी ांची कडक हाक कानावर पडते- "हे काय चाललां 

आहे?"भील्ल पाहतात तर काय ते सवथ वनातुन रे्ट अक्कलकोटला स्वामी ांच्या वट-वृक्षासमोर 

आहे.स्वामी म्हणतात-"काय रे! वेश बदलून आला तर काय वाटलां आम्ही तुला ओळखू शकत 

नाही?""तुम्ही जगापासून दुर जाऊ शकतात पण आमच्या पासुन दुर जाऊ शकत नाही.""अरे लोकाांचा 

घामा-कष्ाांनी कमवलेला पैसा कशाला लुबाडतात?""अरे स्व-कष्ाांनी  पैशे कमवा!""तुम्हाला काय वाटतां 

,तो परमािा तुम्हाला काय असाच सोडून देईल?""अरे अश्या वाईट कमाांचे फळ आज नाही तर उद्या 

भोगावेच लागेल.""तुम्ही  जगातल्या न्यायव्यवस्रे्ला फसवू शकतात पण देवाच्या न्याया-पासुन कशे 

वाचणार?"दोनी भील्ल स्वामी ांना शरण येतात, आणी आजपासून आम्ही स्वताला बदलण्याचा प्रयत्न करू 

असां वचन देतात.स्वामी म्हणतात-" आम्ही ज्याच्या पाठीशी असतो त्याचां कोणीही वाकडां करू शकत 

नाही!" 
 
 
 

श्रीमंतीची मोजमाप 

 

जोशीबुवा  गडगांज श्रीमांत होते . आपल्या श्रीमांतीचा त्याांना फार अर्भमान होता.तात्या वैद्य नावाचा 

गृहस्र् त्याांच्या घर-गडी म्हणुन राबत होता.कारण त्याांनी जोशी बुवाांकडून फार पैशे कजथ म्हणुन घेतले 

होते.जोशीबुवाांच कजथ फेडून त्याला दोन वेळेचां जेवण ही महाग झालां होतां.तरी तो उदार वृत्तीचा होता. 

एकदा तात्याला आणी त्याच्या बायकोला खायला एकच भाखरी होती, ती सुद्धा तो भूखेल्या कुत्र्याला 

देतो.जोशीबुवा स्वामी ांना आपल्या घरी नेवैद्य ग्रहण करायला या, असां आमांत्रण करतात .स्वामी त्याला 

म्हणतात- "पैशाची श्रीमांती आहे, पण मनाची नाही !""जा आधी मनाची श्रीमांती घेऊन ये"जोशीबुवाांना 

परतताना सुांदराबाई अडवतात आणी स्वामी ांना तुमच्या घरी आणीन असां आश्वासन देतात.त्याच्या 

मोबदल्यात सुांदराबाईांना सोन्याच्या मोहरा र्मळतात.सुांदराबाई स्वामी ांना जोशीबुवा कडे चलायला 

र्वनवणी करते.स्वामी सुांदराबाईची कृती जाणून असतात, तरीही ते होकार देतात.तात्याल जेव्हा हे 

कळतां तेव्हा तो जोशी बुवाांना आपल्यालाही स्वामी ांना घरी बोलवायची इच्छा आहे, असां साांगतो.त्यासाठी 

तो काही पैशे मागतो.जोशीबुवा जाम भडकतात:- "अरे स्वताच्या खायचे र्ठकाणे नाही, आणी स्वामी ांना 

बोलावणार."जोशी बुवाांनी पैशे नाही र्दले म्हणुन तात्या र्नराश होतो.दुसऱ्या र्दवशी स्वामी जोशीबुवा 

कडे येतात.जोशी बुवा स्वामी ांना नेसायला अत्यांत महागडां र्पताांबर देतात, आणी यर्ासाांग आदरातीर्थ् 

करतात.त्याांच्या मनात एक प्रश्न येतो र्क स्वामी जाताांना आपलां महागडां  र्पताांबर तर नाहीना घेऊन 

जाणार.र्ततक्यात स्वामी क्रोर्धत होतात, र्पताांबर काढुन जोश्याांच्या तोांडावर फेकतात. 

आणी नेवैद्य ग्रहण न करता परततात.जोशीबुवा क्षमा मागायला येतात.स्वामी म्हणतात-" अरे ऐश्वयाथत 

लोळुन तुझां मन मलीन झालां आहे.""अरे तुला काय वाटलां नेवैद्य ग्रहण करुन आम्ही तो र्पताांबर घेऊन 

जाणार?'""चल र्नघ इरू्न."इकडे तात्या घरी येऊन पत्नीला सगळां  प्रकरण साांगतो.र्तकडे एक व्यक्ती 

येऊन जोशी बुवाांना तात्याांनी घेतलेली रकम देऊन तात्याला कजथ मुक्त करतो.जोशीबुवाांना तो आपण 

तात्याचा र्हतर्चांतक आहे, असां साांगतो.तात्या घरातल्या देवघरात असलेली एकमेव मूती र्वकून 

र्मळणाऱ्यारकमेनी स्वामी ांचां आदरार्तर्थ् करण्याचां ठरवतो.तो ती मुती उचलतो.त्याच्या बायकोच्या 

भावना उचांबळून येतात.ती म्हणते-" देवघर ररकामां कसांतरीच  र्दसतां आहे."तात्या म्हणतो- "अरे स्वामी 

जीवांत देव असताांना, मुतीचा काय र्वचार करते.""मी देवघरचां बाजूला उचलून ठेवतो."खाली पाहतो तर 

काय ! र्तरे् त्याला स्वणथ मोहराांची र्पशवी सापडते.तात्या म्हणतो- "हा स्वामी ांचा चमत्कार आहे, स्वामी ांचां 

आदरातीर्थ् करुन र्शल्लक उरलेली रकम आपण स्वामी ांनाच अपथण करू."र्ततक्यात त्याला एक हाक 

ऐकू येते-" तात्या........."तात्या बाहेर जाऊन पाहतो तर काय ! खुद्द स्वामी बाळप्पा बरोबर त्याच्या घरी 

न बोलवता आले आहे.तो पत्नीसह स्वामीचरणी मस्तक ठेवतो.र्ततक्यात एक माणूस येऊन तात्याला 

साांगतो को तुझ्या पूवथजाांची जर्मनीचा र्ववाद सांपून ती जमीन आता तुला प्राप्त झाली आहे, आणी 
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त्यार्शवाय कोणीतरी तुझ्यावर असलेलां जोशीबुवाांच कजथ ही फेडले आहे.तात्या स्वामी ांचां यर्ासाांग 

आदरातीत्थ्र्थ् करतो.तात्या स्वामी ांना नेवैद्य ग्रहण करायला र्वनवतो.स्वामी म्हणतात-" अरे हा सवथ 

सोहळा तुम्ही भक्ताांसाठी  असतो." "भगवांताला पार्हजे असते ती भक्ताची खरी हृदयापासून केलेली 

भक्ती.""तुला जर आम्हाला काही द्यायचां असेल तर आम्हाला ताांदळाच्या कण्या दे".तात्याची पत्नी 

स्वामी ांना ताांदळाच्या कण्याची खीर देते.स्वामी आनांदानी खीर ग्रहण करतात.स्वामी म्हणतात -"अरे युग 

कोणचेही असो भगवांताला सुदामाचेच पोहे आवडतात !" 
 
 

लग्नाचे लाडु 

जमुना नावाची एक देखणी तरुणी स्वामी ांची भक्त होती. ती उपवर झाल्यामुळे र्तचे आई-वडील र्तच्या 

र्ववाहासाठी काळजीत होते.जमुनेचे वडील र्तच्या लग्नाबद्दलच्या मागथदशथनासाठी स्वामी ांशी 

भेटतात.स्वामी म्हणतात:- "काळजी करू नको, आम्ही र्तच्या साठी खांडू ला नेमलां आहे."जमुनेचे 

वडील र्चांता मुक्त होऊन घरी येतात.जमुना आपल्या मैर्त्रणी बरोबर येताना, रस्त्यात एक 

पालखी  आणी काही र्शपाई पाहते.र्ततक्यात एक वृद्धव्यक्ती येतो आणी त्या र्शपायाांना 

आपल्याला पालखीत बसवून वैद्याांकडे सोडा , अशी र्वनांती करतो.र्शपाई साांगतात र्क ही पालखी 

बडोद्याच्या राजा खांडेरावाची आहे, आम्ही तुम्हाला बसवु शकत नाही.वृद्ध माणूस गया-वया करुन 

पालखीत र्शरायचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते र्शपाई त्याला ढकलून देतात.जमुना त्या वृद्ध व्यक्तीला 

पडण्या-पासुन साांभाळते आणी त्या र्शपायाांना जाब र्वचारते.र्ततक्यात एक ब्राह्मण माणूस येतो आणी 

र्शपायाांना त्या वृद्ध माणसाला पालखीत बसवाअसां साांगतो.जमुनेला तो आपल नाव मांगेश आणी आपण 

महाराजाांच्या मजीचा सेवक आहे, असां साांगतो.पालखीतून वृद्ध आजोबाांना वैद्याकडे सोडण्यात येतां. 

रस्त्यात मांगेश आणी जमुनेची नेत्र-पल्लवी होते.ते दोघे मनो -मन एकमेकाला हृदय देतात.प्रत्यक्षात 

मांगेश सेवक नसून खुद्द राजा खांडेराव असतो आणी राष् र्वरोधी हेराांना अटक करायलावेश पालटून 

र्फरत असतो.जमुना मांगेशचा र्वचार करत घरी परतते.घरी र्तला कळतां र्क स्वामी ांनी र्तच्या 

र्ववाहासाठी कोणी खांडू नावाचा व्यक्ती नेमला आहे.स्वामी सवोपरी असां मानुन ती मांगेशला र्वसरायचां 

ठरवते.र्तच्या मनात एकच खांत असतो र्क स्वामी ांनी आपल्या मनार्वरुद्ध वराची र्नवड का केली.इकडे 

वृद्ध आजोबा मांगेशला गाठतात आणी म्हणतात:- "मुलीच्या घरी जाऊन मागणी घाला खांडेराव !" आपलां 

खरां  नाव आजोबाांना कसां मार्हत झालां , म्हणून खांडेराव दचकतो."आम्हाला सवथ मार्हत असतां!", अस 

म्हणून आजोबा र्तरू्न र्नघतात.खांडेराव जमुनेच्या घरी र्तच्या साठी मागणी पाठवतो.पण जमुना 

आपल्या मनात दुसरा कोणी आहे, असां साांगून नकार देते.स्वामी ांनी आपल्या मनात असलेल्या वर गाठून 

का नाही र्दला, या बद्दल खुलासा करायला जमुना स्वामी ांकडे जाते.र्तरे् र्तला स्वामी भेटत नाही पण 

तेच वृद्ध आजोबा भेटतात. ते जमुनेला साांगतात-" स्वामी ांवर र्वश्वास आहे ना? मग स्वामी ांनी साांर्गतलां 

तसां कर."जमुना घरी परतते तर र्तला र्तचा मांगेश राजसी वस्त्रात आलेला र्दसतो.जमुनेचे वडील हेच 

खांडेराव महाराज म्हणून ओळख करुन देतात .जमुना र्वचारते- "तुम्ही आपली ओळख का 

लपवली?"खांडेराव साांगतात - "ती वेळेची मागणी होती, त्या वेळेला मी  हेराांना शोधायच्या कामर्गरीवर 

होता.""त्या र्शवाय जर मी  खरी ओळख र्दली असती तर तु अांतर ठेऊन वागली असती."जमुना 

म्हणते-" मी  स्वामी ांवर अर्वश्वास केला, मी स्वामी ांची माफी मागायला जाते."जमुनेचे वडील म्हणतात- 

"आपण सवथच स्वामी ांकडे जाऊन त्याांचा आशीवाथद घेऊ."सवथ स्वामी ांकडे जातात.स्वामी म्हणतात- " 

काय जमुने! झालां ना मनासारखां! आमच्यावर  अर्वश्वास दाखवला! ""अरे परमेश्वरावर र्वश्वास पार्हजे 

र्क परमेश्वर जे करतो ते चाांगलच करतो.""तुझी आणी खांडेरावाची भेट आम्हीच घडवली होती. ही सवथ 

आमचीच रचना होती.""नीट पहा आम्हाला." स्वामी ांच्या जागी त्याांना तेच वृद्ध आजोबा र्दसतात.सवथ 

स्वामी ांच्या चरणी मस्तक नमवतात.स्वामी भावी जोडप्याला आशीवाथद देतात. 
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स्वामीचंी साक्ष 
 

गोपाळ र्त्रवेदी आणी त्याची पत्नी लीला, हे एक र्हांदी-भार्षी जोडपां होतां.दोघाांची प्रभू श्रीरामावर अटल 

श्रद्धा होती.चार-धाम याते्रला जायच्या पूवी ते आपली सवथ पुांजी , गावाच्या एक प्रर्तर्ष्ठत व्यक्ती, राम 

जोशी कडे ठेवतात.राम जोशी नामाांर्कत आहे, र्शवाय त्याचां नाव राम असल्यानी ते काही कागद पत्र न 

करताआपली पुांजी त्याच्याकडे ठेवतात.स्वामी ांना अांतरज्ञानाांनी हे सवथ कळतां, ते आपल्या र्शष्याांना 

म्हणतात -"प्रपांच असो र्कां वा परमार्थमनुष्याांनी सावध रार्हलां पार्हजे, डोळे र्मटून कुणावरही असा अांध-

र्वश्वास ठेवता कामा नये."चारधामाहुन परत आल्यावर ते राम जोशी कडे आपली पुांजी परत मागायला 

जातात, पण राम जोशी चक्क नाकारतो,मी तुम्हा लोकाांना ओळखतचां नाही असां साांगून हकलून 

देतो.गोपाल पोर्लसात तक्रार नोांदवतो.न्यायालयात राम जोशी र्वरुद्ध खटला माांडला जातो. इकडे 

स्वामी चोळप्पाला कागद आणी दउत आणायला साांगतात.मग स्वामी आपण म्हणतो त्याची नोांद 

करायला साांगतात.स्वामी गोपाळनी ठेवलेली सवथ पुांजीचां वणथन र्लहवतात, व खाली "कोदांड पाणी" असां 

साक्षीदारच नाव र्लहवतात.चोळप्पा कोदांडपाणी कोण असां र्वचारतो, पण स्वामी प्रश्न फेटाळून 

लावतात.इकडे गोपाळ कडे पुरावा नसल्यानी ,न्यायाधीश  कोणी साक्षीदार  आहे का,असां 

र्वचारतात.गोपाळ र्नमुटपणे नाही म्हणतो, पण र्ततक्यात स्वामी-पे्ररणेनी लीलाच्या तोांडातून 

'कोदांडपाणी' साक्षीदार आहे, असां येतां.तीच र्तलाच आियथ वाटतां.न्यायालयात कोदांडपाणी नावाची हाक 

लागते.लीलाच तर काळीज तोांडात येतां, नाव तर र्नघालां पण आता कोदांडपाणी येणार कुठून?र्ततक्यात 

स्वामी र्तरे् वयस्क गृहस्र्ाच्या रुपात येतात, आणी मीच कोदांडपाणी म्हणून न्यायाधीशाला आपली 

ओळख देतात.चोळप्पानी र्लर्हलेली नोांद-वही न्यायालयात सदर होते, तशीच्या-तशी नोांद रामजोशी 

कडच्या याते्रकरूां च्या सामानाच्या नोांद-वहीत सापडतां.गोपाळ खटला र्जांकतो व त्याला पूणथ पुांजी प्राप्त 

होते. राम जोशीवर कारावास आणी अर्थ-दांड ठोठवला जातो.गोपाळ कोदांडपाण्याांना र्वचारतो, आपण 

कोण आणी हे प्रकरण कसां काय झालां?कोदांडपाणी म्हणतात- "अक्कलकोटला ये! र्तरे् तुला सवथ 

प्रश्नाांचे उत्तर र्मळेल."अक्कलकोटला स्वामी गोपाळ ला आपणच कोदांडपाणी होतो, अशी प्रचीती 

देतात.गोपाळ र्वचारतो- "पर हम तो आपको जानते भी नही और हमने तो आपकी कभी भक्ती भी नही 

करी,र्फर भी आप हमारी मदत के र्लये कैसे आये?"स्वामी म्हणतात- "अरे तुम्हां लोगो ने मेरा नाम नही 

र्लया पर श्रीराम का नाम तो र्लया !""हम श्री राम के ही अांश है.""भगवान एक ही होता है,वह भक्तो र्क 

सुर्वधा के र्लये अलग-अलग रूपो मे अवतररत होता है."गोपाळ आर्ण लीला स्वामी चरणी मस्तक 

ठेवतात. 

(टीप: कोदांडपाणी म्हणजे 'धनुष्य धारण करणारा'. प्रभू श्रीरामाांच्या नावापुढे लागणाऱ्या अनेक र्वशेर्षणा 

मधले,हे एक प्रमुख  र्वशेर्षण आहे.) 

 
 

गोष्ट नवरोजीची 

 

बरजोरजी नावाचा एक पारशी गृहस्र् स्वामी भक्त होता.तो अक्कलकोटचा मामलेदार पण होता.स्वामी 

त्याला बोध देतात:- " लोकाांची सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे! "मग, तुझ्या कडे कोणी येणार आहे असां 

म्हणून त्याला घरी परतवतात.बरजोरजी कडे, नवरोजी नावाचा त्याचा एक से्नही येतो.त्याला, 'बरजोरजी 

इतका स्वामी ांचा अनन्य भक्त का आहे?', असा प्रश्न पडतो.बरजोरजी त्याला स्वामीलीलाां बद्दल साांगतो 

तरी नवरोजीला पटत नाही.वैतागून बरजोरजी त्याला म्हणतो-" अरे तु आपल्या मधे्य का अर्वश्वासाची 

र्भांत बाांधतो आहे?"र्ततक्यात स्वामी र्तरे् प्रगट होतात आणी म्हणतात-"आम्ही ती र्भांत पाडू ! "सवथ 

दारां -स्खडक्या बांद असताांना स्वामी आत कशे आले याचां नवरोजीला आियथ होतां.स्वामी म्हणतात:- 

"आम्ही चैतन्य आहो! आम्हाला दारां -स्खडक्या अडवू शकत नाही, फक्त भक्ताांचां हृदय कपाट 

उघडां पार्हजे."नवरोजीला स्वामी ांचां सामर्थ्थ कळतां, तो पाया पडतो.नवरोजी म्हणतो- "मला अफाट कजथ 

झालां आहे, ते र्फटेल का? "स्वामी म्हणतात-" र्फटेल! पण आम्हाला काय देईल ?"नवरोजी एक-
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चरु्र्ाांश द्यायचां कबुल करतो.स्वामी त्याला 'गुजरातला जा' असां साांगून गुप्त होतात.एवढ्या मोठ्या 

गुजरात मधे्य कुठे जावे, हा नवारोजीला प्रश्न पडतो.र्ततक्यात बडोदा-नरेश मल्हारराव गायकवाड, 

याांचा र्शपाई येऊन नवारोजीला मल्हाररावाां कडे घेऊन जातो.मल्हारराव त्याला रु १५,००० देऊन एक 

कामर्गरी सोपवतात र्क स्वामी ांना बडोद्याला घेऊन यायचां.त्याांना आणलां तर जहार्गरी पण देऊ.'प्रयत्न 

करीन पण यशा बद्दल साांगू शकत नाही', असां  नवरोजी उत्तर देतो.मल्हारराव कबुल करतात.त्या 

पैश्याांनी नवरोजी आपलां कजथ फेडून र्शल्लक रकम स्वामी चरणी ठेवतो व त्याांना मल्हारराव याांचा 

र्नरोप साांगतो.स्वामी म्हणतात -"उचल ते पैशे! आम्हाला पैशाची नाही तुझ्या सारख्या भक्ताांची गरज 

आहे.""आम्ही अक्कलकोट सोडून कुठेही जाणार नाही."नवरोजी म्हणतो आपण धन्य आहा , 

आपल्यामुळे मी  कजथमुक्त झालो. 

 
 

स्वामी तारी त्यास कोर् मारी 
 

स्वामी भक्ताांना र्वचारतात :-" आम्ही कोण आहे?"चोळप्पा उत्तर देतात:-"आपण र्त्रभुवन नायक आहा 

!"स्वामी सांतुष् होत नाही.स्वामी म्हणतात:-"आज जर बाळप्पा असता तर त्याांनी अचूक उत्तर र्दले 

असते."स्वामी ांचा यशवांत नावाचा एक र्शष्य मांगळवेढ्याला मामलेदार होता. त्या वेळेला  मांगळवेढ्याला 

दुष्काळ पडला होता. लोकां  अन्न-पाण्याला पारखे झाले होते.लोकाांचे हाल पाहून यशवांताच्या घशातून 

अन्न उतरत नव्ह ते.इकडे स्वामी ांकडे गाणगापूर मांर्दराचा पुजारी, स्वामी ांची परीक्षा पहायला आला 

होता.'स्वामी स्वताला दत्त अवतार असल्याची हवा पसरून लोकाांना भ्रर्मत करतात', असां त्याचां मत 

होतां.आल्या-आल्या, तडका-फडकीनी तो वट-वृक्षा खाली बसलेल्या स्वामी ांकडे येतो.त्याला 

पार्हल्याबरोबर स्वामी म्हणतात:- "काय रे! गाणगापूर मांर्दराचा तु पुजारी ना!""आम्ही कोण ही परीक्षा 

घ्यायला आला ना ?"पुजारी चपापतो पण स्पष्पणे कबुली देतो.मग स्वामी र्वचारतात-" गाणगापूरला 

कोणाची भक्ती करतो?"पुजारी उत्तर देतो-" श्रीनरर्सांहसरस्वतीची!"स्वामी म्हणतात-" आांम्ही 

नरर्सांहभान आहो !""नीट बघ आम्हाला!"पुजारी पाहतो  तर काय स्वामी ांच्या जागेवर साक्षात 

नरर्सांहसरस्वती उभे आहे.पुजाऱ्याला गर्हवरून येतां.काही क्षणाांनी स्वामी ांच्या जागी श्रीपाद श्रीवल्लभ 

र्दसतात.पुजाऱ्याला पूणथ प्रचीती येते र्क स्वामी साक्षात दत्त अवतार आहे.तो स्वामी-चरणी मस्तक 

ठेऊन क्षमा मागतो.मग म्हणतो- "अक्कलकोट हेच गाणगापूर आणी गाणगापूर हेच अक्कलकोट 

आहे!"इकडे मामलेदार यशवांत, सरकारी धान्य गोदामातलां धान्य गरजवांत लोकाांमधे्य वाटून 

टाकतो.सरकारी धान्य वाटल्या मुळे त्याला '१०,००० रु, दुसऱ्यार्दवशी सांध्याकाळ पयांतसरकारी 

खर्जन्यात जमा करा ', असा  खलीदा येतो.यशवांत घर-दार,शेत व बायकोचे दार्गने र्वकायला काढतो 

पण त्या सवाांचे मात्र १००० रु र्मळणार,असां सावकार साांगतो.सावकार र्शल्लक ९,००० रुपयाचे कजथ 

द्यायला स्पष् नकार देतो.पैशे न भरल्या मुले वररष्ठ अर्धकारी यशवांताला अटक करायला येतात.त्याला 

बेड्या पडणारच होत्या तेव्हा स्वामी एका शेटाच्या रुपात येतात,  वररष्ठ अर्धकाऱ्याांना १०,००० रु देऊन 

यशवन्ताची सुटका करतात.अर्धकारी लोकां  गेल्यावर स्वामी यशवांताला आपलां खर रूप 

दाखवतात.यशवांत नौकरीला राजीनामा देऊन , स्वामीसेवेतच आयुष्य काढण्याचां ठरवतो. 
 
 
  

वामनाची देव दशथनसाठी केलेली खटपट 
 

वामन नावाचा एक भक्त देवदशथनासाठी आतुर होता.कुणीतरी साांर्गतल्या प्रमाणे तो गुरुचररत्राचे १०८ 

पारायण करतो.उद्यापन झाल्यावर एक साधू र्भक्षा मागायला येतात.र्भक्षा ग्रहण करून ते आशीवाथद 

देऊन परततात, तेव्हा वामनाच्या लक्ष्यात येते र्क पद-र्चन्हा बरोबर भूमी वर अक्कलकोट अशे र्लर्हले 

गेले आहे.त्याला लक्षात येते र्क देवानी, श्री स्वामी समर्थ दशथनासाठी स्पष् सांकेत र्दला आहे.तो याला 

देव-सांदेश समझुन अक्कलकोटला जायला र्नघतो.र्तरे् स्वामी चोळप्पाला घेऊन नागणसूर गावाला 
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र्नघतात.वामन अक्कलकोटला येतो, र्तरे् त्याला एक माणूस कुष्रोग्याांना भोजन करवताांना सापडतो, 

वामन त्याला स्वामीबद्दल र्वचारतो,तेव्हा तो माणूस स्वामी पुढच्या गावी गेले अशी सूचना देतो.नाव 

र्वचारल्यावर तो अवधूत असां नाव साांगतो.पुढच्या गावी वामनाला एक व्यक्ती स्वामीभजन करता-करता 

काही स्स्त्रयाांना दळणात मदत करताना सापडतो.र्दगांबर नावाचा तो व्यक्ती स्वामी पुढच्या गावी गेले, 

अशी सूचना देतो.वामन पुढच्या गावी पायपीठ करत जातो र्तरे् त्याला दत्तात्रय नावाचा एक व्यक्ती, 

एका वृद्ध माणसाला त्याच्या शेतात नाांगर स्वत: चालवून मदत करताांना सापडतो.दत्तात्रयला स्वामी ांचा 

बद्दल र्वचारल्यावर तो साांगतो र्क ते काय स्वामी बाजूच्या शेतात आहे.वामन धावत जावून स्वामी चरणी 

मस्तक ठेवतो.स्वामी म्हणतात: "काय रे वामना! र्कती आटार्पटा केला रे!"वामन म्हणतो:" स्वामी तुम्ही 

आत्ता भेटला,र्कती दमछाट करवली हो!""मला दशथन द्यायला इतका वेळ का लावला?"स्वामी म्हणतात: 

"आम्ही तुला अनेकदा दशथन र्दले.""अवधूत,र्दगांबर आर्ण दत्तात्रय आम्हीच होतो."स्वामीच्या र्ठकाणी 

वरील र्तन्ही व्यक्ती ांचे दशथन वामनाला होतात.त्याला पटतां र्क स्वामीनी ांच या तीन व्यक्ती ांच्यारुपात 

आपल्याला दशथन र्दले होते.स्वामी म्हणतात: "आम्हाला भेटायला आटार्पटा करायची गरज 

नाही!""प्रते्यक अडल्या-नडल्या,र्दन-दुखी,गरजवांत व्यक्तीत आम्ही भेटू."मग स्वामी वामनाला एक मांत्र 

देतात- 

"शांताकारं िूजंग शयनं पद्मनािं सुरेशं भवश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्ां शुिांगं" "हा र्वषू्णचा मांत्र 

आहे ,र्वषू्ण जगर्नयांता आहे.""लोकां  लक्ष्मीची उपासना करतात,ती त्याांना फळते सुद्धा.""अरे पण जर 

त्या नारायणाला आव्हान केले तर त्याच्या बरोबर लक्ष्मीपण येईलच ना!" मग स्वामी वामनाला गुरुचररत्र 

देऊन, गाणगापुरास जाऊन सप्ताह करायला साांगतात 
 
 
 

स्वामीचंी युक्ती 

 

स्वामीर्शष्य नरर्सांहस्वामी, स्वामी ांशी सांबोधन करतात. धमथप्रचार करताांना सामोरे जाताांना येणाऱ्या 

अडचणी साांगतात.स्वामी साांगतात-"हे कायथ करणे इतक सोपां नसतां,कधी फुलां तर कधी अांगारे प्राप्त 

होतात."स्वामी, नरर्सांह स्वामी ांना पे्रम आर्ण आपुलकीनी जनसामान्याला समझवत जा,असां 

साांगतात.र्तकडे,अप्पा आर्ण अण्णा नावाचे दोन भाऊ नरर्सांहस्वामी ांच्या आगमनाची वाट पाहत 

असतात.नरर्सांहस्वामी आल्यावर त्याांची पाद्यपूजा,आरती करण्यात येते.नरर्सांहस्वामी दोन्ही भावाांच्या 

वेदज्ञान, सांतवाांग्मय ज्ञान व इतर गोष्ी बद्दल कौतुक करतात.दोन्ही भावाांवर समाज 

प्रबोधनाची जवाबदारी र्दलेली असते.र्ोड्या वेळानी नरर्सांहस्वामीला एका खोलीत घुांघरां  आर्ण 

अत्तराच्या बाटल्या र्दसतात,त्याांना लगेचच कळतां र्क दोन्ही भावाांनी पुन्हा लावणी कायथक्रमाला जाणे सुरु 

केले आहे.नरर्सांहस्वामी त्या बद्दल दोघा भावाांची चाांगलीच हार्जरी घेतात.दोन्ही भाऊ सुद्धा पुन्हा 

लावणीच्या कायथक्रमाला जाणार नाही असा शब्द देतात. नरर्सांहस्वामी ताबडतोब र्तरू्न र्नघतात.सांध्या 

काळी अप्पा आर्ण अण्णा चे र्मत्र येतात, त्याांच्या साांगण्या मूळे मनोर्नग्रहाला तडा जातो.दोन्ही भाऊ 

आज शेवटच्या वेळेला लावणी कायथक्रमाल जाऊ,असां ठरवतात.पण जशी र्जत्याची खोड मोडत 

नाही,तशी त्याांची लावण्या पाहायची सवय जात नाही.नरर्सांहस्वामीच्या उपायाांना काहीही केल्या दाद 

र्मळत नाही.स्वामी,नरर्सांहस्वामीना मानर्सक सांदेशाांनी सुचवतात र्क हे कायथ सोपे नाही,र्शष्य 

चुकणारच,पण गुरुनी सतकथ  राहून त्याचा साांभाळ करावा.स्वामीकडे मीराबाई नावाची एक रूपस स्त्री 

भेटायला येते,र्तला स्वामीनीच बोलावले असते.ती आदराांनी स्वामी ांना नमस्कार करते,स्वामी र्तला एक 

कामर्गरी सोपवतात, मीराबाई त्यासाठी हामी भरते.र्तकडे अप्पा आर्ण अण्णाांना सूचना र्मळते र्क 

गावात मीराबाई नावाची एक उत्तम पैकी लावणी कलावांत आली आहे.र्तला भेटायला ते जातात,र्तरे् 

पाहताच तर काय!नरर्सांहस्वामी र्तरे् आसनस्र् बसलेले र्दसतात.त्याांना आियथ होत र्क नरर्सांहस्वामी 

इरे् काय करत आहे.नरर्सांहस्वामी साांगतात र्क मीराबाई त्याांची र्शष्या आहे.अप्पा-अण्णा बुचकाळ्यात 

पडतात आर्ण म्हणतात-र्क मीराबाई सारखी नाचणारी-गाणारी बाई तुमची र्शष्या कशी होऊ 
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शकते?नरर्सांहस्वामी म्हणतात-" का जर खोटां बोलणारी, गुरुचा आदर न करणारी माणसे जर माझी 

र्शष्य होऊ शकतात तर मीराबाई सारखी कलावांत का र्शष्या होऊ शकत नाही.अप्पा-अण्णा 

ओशाळतात.नांतर प्रामार्णक कबुली देतात र्क ते र्तला भेटायला आले होते.नरर्सांहस्वामी साांगतात र्क 

मीराबाईची एक र्नयम आहे र्क मी ज्याला अनुमती देतो तोच र्तची कला पाहू शकतो.तुम्हाला जर नृत्य 

पहायचां असेल तर लावणीच्या चाली वर रोज ज्ञानेश्वरी चा एक अध्याय वाचायचा. या प्रकारे ७ र्दवसात ७ 

अध्याय वाचायचे.इकडे बाळप्पा बरोबर चालताांना स्वामीच्या पायात ७ काटे रुततात, बाळप्पा खूप 

र्वनवणी करतात तरी स्वामी काटे काढू देत नाही.स्वामी म्हणतात-: "गुरु चा मागथ असाच असतो.र्नघेल 

ते काटे आपोआप !"दोन्ही भाऊ पारायणाला बसतात,पण लावणीच्या चाली वर ज्ञानेश्वरी पाठ काही 

जमत नाही.तरी नरर्सांह स्वामी ांची आज्ञा म्हणून प्रयत्न करतात.पर्हला अध्याय वाचल्या वर नरर्सांह स्वामी ां 

लावणी पाहायची आज्ञा देतात,पण जाताांना त्याांना उत्साह वाटत नाही.इकडे स्वामी समर्थ आपल्या 

पायातून पर्हला काटा काढतात.पाचव्या र्दवशी अध्याय झाल्यावर त्याांना घरा बाहेरच जावां अस वाटत 

नाही. घरीच बसून नामस्मरण करावे असां वाटतां.स्वामीच्या पायातला पाचवा काटा र्नघतो.सातवा अध्याय 

झाल्यावर त्याांना लावणीच्या कायथक्रमाला जायचा सुद्धा र्तटकारा येतो.र्तकडे स्वामी सातवा काटा 

काढतात,व म्हणतात या दोघाांचे जीवन आता र्नष्कां टक होवून अध्यािाला समर्पथत झाले आहे.८ वा 

अध्याय वाचताांना नरर्सांह स्वामी येतात,आर्ण र्वचारतात लावणीला का नाही गेले?दोन्ही भाऊ उत्तर 

देतात र्क त्याांना आता लावणीला जावे असां वाटत नाही.लावणीत आतारस वाटत नाही,आता कधीच 

जाणार नाही.नरर्सांह स्वामी ां म्हणतात,याचां शे्रय स्वामी ांना जातां ,शक्ती पेक्षा युक्ती शे्रष्ठ ठरली.नरर्सांह 

स्वामी ां,अप्पा-अण्णा सोबत स्वामी ांच्या दशथनाला येतात.स्वामी र्वचारतात-"काय आता लावणीचा र्वसर 

पडला का?""अरे धमथप्रचार करणारे शूर र्शपाई तुम्ही,तुम्ही अश्या व्यसनात पडाल तर कसां 

चालेल?""कोणतीही सवयीचा जेव्हा अर्तरेक होतो तेव्हा त्याचे रुपाांतर व्यसनात होतां.""व्यसन हे 

अध्याि प्रगतीच्या मागाथत मोठी बाधा आहे,र्तच्यावर र्वजय र्मळवायलाच हवा."  

 
 

 

                                                   क्ांभतकारी फडके यांची गोष्ट 
 

बाळप्पाांना फार र्दवसा पासून पोटदुखीचा त्रास होता. अधून-मधून त्याांना तीव्र वेदना व्हायच्या.बाळप्पा 

पोटदुखी मुले र्वव्हळत असतात चोळप्पा त्याांची र्वचारपूस करतात आर्ण "स्वामी ांना साांगा",असा सल्ला 

देतात.बाळप्पा म्हणतात,सद गुरूला भक्ताला वेदना व्हायच्या आधीपासून ज्ञान असतां,म्हणून स्वताहून 

साांगायची काहीही गरज नाही.र्ततक्यात स्वामी हाका मारतात-" अरे चोळ्या,बाळ्या,कुठे 

आहा?"बाळप्पा कसां-बसां पोट धरून उठून येतात..चोळ्या ! आजकाल आमच्या सेवेत तुझ लक्ष्य नसतां, 

आमची आांघोळीची तयारी झाली का? चांदन कुठे आहे ?चोळप्पा ,"तयारी झाली आहे" असां म्हणून 

स्वामी ांना आांघोळीला नेतात.बाळप्पाांना उभां सुद्धा राहवत नाही पण कसां -बसां ते पोट धरून स्वामी ांना 

आांघोळ घालतात.पोटाच्या वेदना तीव्र झाल्यानी ,ताांब्या हातातून गळुन पडतो आर्ण बाळप्पा जर्मनीवर 

कोसळतात.स्वामी र्वचारतात-"काय रे बाळ्या काय झालां?"बाळप्पा कसां-बसां उत्तर देतात र्क नाभी 

जवळ पोटदुखीचा त्रास आहे."बघू !" असां म्हणून स्वामी स्वामी पोटाला स्पशथ करतात.त्यानांतर स्वामी 

पोटाला न्याहाळतात . त्याचबरोबर बालाप्पाांच्या पोटातून एक पुरचुांडी बाहेर पडते.स्वामी-"चोळ्या ! बघ 

रे काय आहे?" चोलाप्पा पाहून साांगतात र्क हे र्नळ्या रांगाचां र्वर्ष आहे. 

बाळप्पा कधी र्वर्षप्राशन नाही केल्याच साांगतात.स्वामी म्हणतात-"तुझ्या वर ३ वर्षाथ पूवी र्वर्षप्रयोग 

झाला होता.तुझा मृतू्य अटल होता. आम्ही तो र्ाांबवला कारण तुझ्या भाग्यात सद गुरुसेवेचां पुण्य होतां.या 

जन्मानांतर तुला मोक्ष र्मळणार."बाळप्पा पे्रमाशू्र गाळत म्हणतात-" मी सांसार करणार नाही आर्ण स्वामी 

सेवेतच आपलां आयुष्य काढणार."काही वेळा नांतर,चोळप्पा कडे जेवणाची तैय्यारी असताना स्वामी 

उठून वटवृक्षा कडे जातात,कारण त्याांना अन्तरज्ञानाांनी कळतां र्क वासुदेव बळवांत फडके भेटायला येत 

आहे.क्राांर्तकारी फडके याांनी इांग्रजा र्वरुद्द ध बांड उभारला होता,व आपल्या प्रयत्नाांना स्वामी ांचा 
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आशीवाथद र्मळावा म्हणून अक्कलकोटला येतात.स्वामी ांना पररचय देऊन ते आपला मनोगत 

साांगतात.स्वामी म्हणतात-"हम जानते है | नेक काम है |"फडके आपली तलवार समोर ठेऊन स्वामी ांनी 

स्पशथ करावां अशी र्वनवणी करतात.स्वामी चोळप्पाला तलवारीला समोर झाडावर ठेव अस साांगतात 

आर्ण म्हणतात-"अभी वक्त नही है !"फडके आपण माघार घेऊ शकत नाही अस साांगून,प्रयत्नाची 

र्शकस्त सुरु ठेवतात.पुढे त्याांना अटक होऊन तुरुां गात आमरण उपोर्षण करताांना देवाज्ञा होते.तो सन 

१८८३ होता, आर्ण स्वातांत्र्य १९४७ मधे्य लाभतां. 

बोध: सद गुरू ईश्वरी कायथ योजनेला पुढे नेण्या करता असतात ते त्यात हस्तके्षप आणून   ईश्वरी कायथ 

योजनेच्या र्वरुद्ध जात नाही. 
 
 

स्वामीचंा एकलव्य 
 
 

स्वामी र्वचारतात: चोळ्या! शे्रष् धनुधथर कौन? एकलव्य र्क अजुथन?चोळप्पा म्हणतो-"इर्तहास 

साांगतो,अजुथन शे्रष्ठ धनुधथर!"स्वामी मग र्वचारतात -"सवथशे्रष् र्शष्य कोण ? अजुथन र्क एकलव्य?"या 

प्रश्नाला चोळप्पा र्वचारात पडतात.स्वामी मग समझवतात:"सवथशे्रष् र्शष्य एकलव्य! कारण त्याांनी गुरुची 

मानस पूजा केली त्याांच्या पे्ररणेनी र्वद्या ग्रहण केली आर्ण गुरुनी मार्गतल्यावर आपला उजव्या हाताचा 

अांगठा पण दर्क्षणा म्हणून र्दला."आमचा पण एक एकलव्य आहे.आमची र्नषे्ठनी सेवा करतो,डोळ्यात 

प्राण आणून आमची वाट पाहतो.स्वामी ांनी एकलव्य म्हणून ज्या व्यक्तीचां वणथन केलां, तो आनांद 

असतो.आनांद जाती ांनी कर्नष् असून तो कुलकणी कुटुांबाचा घर-गडी म्हणून वावरत होता.कारण त्याच्या 

माता-र्पतानी कुलकण्याथ कडून कजथ घेतले होते,पण ते न फेडता ते देवाघरी जातात.ते कजथ फेडायला 

आनांद घर-गडी म्हणून राबत होता.तो अगदी मनापासून स्वामीभक्ती करायचा.जाती ांनी कर्नष् 

असल्यामुळे त्त्याला देवघरात प्रवेशास मज्जाव होता.देवघरात स्वामी ांचां एक तेलर्चत्र होतां, त्याचां दशथन 

करावां असां त्याला सारखां वाटायचां. पण काहीही करून कुलकणी त्याला देवघरात प्रवेश करू नाही 

द्यायचे.या मुळे आनांद आपल्या खोलीत एका दगडाला स्वामी ांचे चरण मानून पूजायचा.त्या दगडाला 

नमस्कार करून, फुलां चढवून तो समाधान मानत होता.कुलकणी बुवाांचा मुलगा र्वषू्ण याला नोकरीत 

बढती र्मळाल्या मुळे घरात स्वामी नामसांकीतथनाचा जागर करण्यात येतो.आनांद प्रार्थना करतो र्क आज 

सांकीतथनाचा च्या र्दवशी तरी स्वामी ांच्या र्चत्राचे दशथन करू द्या.पण कुलकणी बुवा त्याचां म्हणणां 

फेटाळून लावतात.स्वामी, र्वषू्ण कुलकणीच्या स्वप्नात येवून साांगतात र्क उद्या मी तुझ्या घरी येणार 

आहे.सवथ कुलकण्याांनाां आनांद होतो.स्वामीच्या नाम सांकीतथनाचा जागर सुरु होतो. आनांद मात्र आपल्या 

खोलीत त्या दगडापुढे हार् जोडून बसला राहतो.नाम सांकीतथन झाल्या वर एक चमत्कार होतो, 

स्वामी ांच्या तेलर्चत्रात आनांद र्दसायला लागतो.कधी स्वामी र्दसतात तर कधी आनांद. 

सवथ लोकां  चर्कत होतात.कुलकणी बुवा, र्वषू्णला "आनांदला बोलाव" असां साांगतात.र्वषू्ण,आनांदाच्या 

खोलीत येऊन, त्याला आहो-जाहो करून,त्याची र्वनवणी करून देवघरात नेतो.आनांदला र्वचारण्यात 

येतां र्क ह्या चमत्कारचां काय रहस्य आहे?आनांद काही म्हणणार र्ततक्यात स्वामी र्तरे् प्रगट होतात 

आर्ण म्हणतात-"आम्ही साांगतो कसा झाला चमत्कार."आनांद स्वामीच्या पाया पडतो.स्वामी मग 

कुलकणी बुवाांची हार्जरी घेतात-"काय तुम्हाला काय वाटलां, आम्ही फक्त सोवळे-ओवळे पालणारे 

भक्ताांनाचां दशथन देतो?""परमेश्वराला सवथ भक्त सारखे.अरे ज्याांनी सृष्ी बनवली आहे तो काय त्यातील 

घटकातील भेद करेल?""अांतरांगात शुद्ध भक्तीभाव असला तेव्हाांच देव वशात होतो.बाकी वरचेवर 

साधने आहे.""काही लोकां  त्याचाच अर्तरेक करतात आर्ण पाखांडीपणानी वागतात.""आम्हाला हे 

नामांजूर आहे.""आमच्यावर र्नमथल भक्ती करणाराच आम्हाला प्यारा आहे.""जशे आम्हाला महत्व देतात 

तसाच आमच्या भक्ताांना सुद्धा महत्व र्दलां गेलां पार्हझे .""भक्तीभाव असेल तर तेलर्चत्र काय आर्ण 

दगड काय,आमचे दशथन होणार."स्वामी आनांदाला म्हणतात-"आनांद ! अनेक र्शष्य असले तरी 

एकलव्या सारखा तूच आहे.आम्हालाही तुला पाहयचां होतां."कुलकणी बुवा म्हणतात:"स्वामी मी 
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चुकलो!"स्वामी: "हो तुम्ही चुकला." "अरे पण त्यामुळे या आनांदाला र्कती त्रास झाला .माफी मग त्याची 

आता!"कुलकणी बुवा माफी मागतात.आनांद त्याांना माफी मागू नका,"मी तुमचां मीठ खाल्लां आहे",असां 

साांगतो.स्वामी प्रसन्न मुदे्रनी आशीवाथद देतात:"र्भऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे !"  
 

 

आवाळू पासून सुटका 

 

भीमराव नावाचा एक गृहस्र्ाच्या डोक्यावर एक आवाळू ( मोठ्ठा फोड ) झाला होता. त्यामुळे गावातले 

सवथ लोक त्याचा र्तरस्कार करायचे,त्याचा अपमान करायचे.लहान मुले तर त्याला दगडां मारून 

ह कलायचे.ह्या सवथ प्रकाराला कां टाळून भीमरावाची बायको सुद्धा त्याला सोडून जाते,पण त्याचा छोटा 

मुलगा मात्र त्याचा बरोबर राहतो.र्पता-पुत्र दोन्ही स्वामी ांच्या शरणी जायचां ठरवतात, र्तरे् स्वामी ांचे काही 

भक्त सुद्धा चेष्ा करतात पण चोळप्पा त्याांना दम भरून भीमरावाची भेट स्वामी ांशी घडवून 

देतो.भीमराव स्वामी ांना आपलां सवथ घाराणां साांगतो.स्वामी त्याला आपल्या सेवेत राहा असां 

साांगतात.एकदा स्वामी ांसाठी फुल तोडताांना, सुांदराबाई खोटी आपुलकी दाखवून पैशे उकळायचा प्रयत्न 

करते, पण भीमरावाकडे पैशे नसल्यानी,उलटे बोल बोलून जाते.इकडे स्वामी कडे फुलां नेल्यावर स्वामी 

"दोन डोक्याचा माणूस !" असां म्हणून चेष्ा करतात.चोळप्पाला वगळून सवथ र्शष्य हसतात.रात्री 

खोलीमधे्य भीमराव रडतो. जगानी आपली चेष्ा केली ,पण आज स्वामी ांनी पण आपली चेष्ा केली,त्याचा 

मुलगा त्याची समझ घालतो र्क स्वामी आजोबा नक्की कृपा करतील.स्वामी रात्रीभीमरावाच्या खोलीत 

प्रगट होतात.भीमराव पाया पडतो.स्वामी म्हणतात:"रागावलास आमच्यावर?इतना भी नाही कर 

सकते?""गुरु मानतो ना? र्ोडीशी मसखरीच इतकां  वाईट वाटलां ?""लोकां  उपहास करतात कारण 

त्याांची ही प्रवृत्ती असते.""दुखी व्हायचां नाही.सगळां  ठीक होईल.आम्हाला गुरु मानतो आणी 

आवाळूलाघाबरतो?" "सांकटाांचा धेयाथनी सामना करायचा असतो."असां म्हणून स्वामी भीमरावावर ध्यान 

कें र्द्रत करतात. आवाळू गळून पडतो.भीमराव खड कन जागा होतो. उठल्यावर त्याला कळतां र्क हे 

सवथ स्वप्न होतां.त्याचा मुलगा पण जागा होतो. तो ओरडून म्हणतो -"बाबा तुम्ही बरे झाला! स्वामी ांनी जादू 

केली!."भीमराव चाचपून पाहतो तेव्हा त्याला प्रचीती येते र्क तो खरा-खुरा बरा झाला आहे.भीमराव 

स्वामी ांच्या जवळ येऊन त्याांच्या चरणी मस्तक ठेवतो.स्वामी तुम्ही मला रोगमुक्त केलां.स्वामी म्हणतात: 

"आता हसतो !र्ोडांस काय बोललो, तेव्हा............? भीमराव प्राांजळपणे म्हणतो- "मी अज्ञ आहे."स्वामी 

म्हणतात:"तू अज्ञ असला तरी तुझा मुलगा सुज्ञ आहे."भीमरावा चा मुलगा म्हणतो-"स्वामी तुम्ही मोटे्ठ 

जादुगार आहास."भीमराव: "आपले चरण सदा हृदयात राहावे"; अशी र्वनांती करतो, स्वामी स्स्मत हास्य 

करून ते मान्य करतात. 
 
 
 

चोरांपासून सावध राहा 
 

गोपाळशेट स्वामी ांचा र्शष्य होता. तो वृत्ती ांनी अगदी कनवाळू होता.त्याच्याकडे एक र्दवस एक व्यक्ती 

येवून खूब गया-वया करून नौकरी मागतो. तो आपलां नाव सदा आर्ण गावाचां नाव सातुडाथ 

साांगतो.सह्रदय गोपाळशेटकाही तपास न करता, त्याला घर-गडी म्हणून ठेवतो.बायको र्वरोध करते-

"हा माणूस ठीक वाटत नाही!"गोपाळशेट र्तच्या म्हणण्यावर दुलथक्ष्य करतो.र्तकडे स्वामी ांना भेटायला 

ब्रह्मचारी बुवा येतात.ते स्वामीसुताांच्या मुांबई मठातून आलेले असतात.आपल्या हातानी अन्न र्शजवून 

स्वामी ांना अपथण करायची इच्छा प्रकट करतात.स्वामी अनुमती देतात पण बजावतात "चोराांपासून सावध 

राहा."र्तकडे गोपाळशेटची बायको सदा बद्दल तक्रार करते," त्याचां कामात लक्ष्य नाही!"."तो एकही 

काम नीट करत नाही!""सदा ची नजर इकडे र्तकडे र्फरते"-असां साांगते.गोपाळशेट १०० रु देवून सदा 

कडून वाण सामान मागवतात.त्याच्या मागे बाबू नावाचा आपला दुसरा गाडी पाठवतात.सदा 

व्यवस्स्र्तपणे सवथ सामान आणून देतो,बाबुही बरी खबर देतो."आपली सवथ र्चांता स्वामी पाहतात' असां 
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म्हणून गोपाळशेट सदाबद्दल र्नर्ित होतात.र्तकडे ब्रह्मचारी बुवा स्वयांपाकाची तैयारी करतात, 

आमटीत टाकायला गुळ नाही म्हणून लखूला बाजारात धाडण्यात येतां. स्वामी अगदी केर्वळवाण्या 

शब्दात म्हणतात-" लखू गुळ खातोssss ! आम्हाला देत नाहीss!"कुणालाही काही उलघडा होत नाही. 

शेवटी गुळ आणायला पाठवलेल्या लखूला पाहायला दुसरा भक्त जातो.पार्हलां तर लखू खरच गुळ खात 

होता.लखू स्वामी ांची माफी मागतो. ताजा गुळ पाहून खावासा वाटला म्हणून ही चूक झाली असां 

साांगतो.स्वामी :"लखू भगवांताला सवथ मार्हत असतां. ""काही पार्हझे तर मागावां पण चोरून खायचां 

नाही." लखू मान्य करतो.र्तकडे गोपालशेटचा र्मत्र-सावकार उधार घेतलेले २००० रु परत करतो.सदा 

हे सवथ पाहत असतो.र्ोड्यावेळानी गोपाळशेट पाहतात तर कपाटात ठेवलेले २००० रु र्तरे् 

नसतात.सदाला आवाज र्दल्यावरपण सदा येत नाही त्यावरून कळतां की हे सदाचेच काम 

आहे.गोपाळशेट म्हणतात:-"पैशाांची काळजी नाही, स्वामी कृपेनी गडगांज पैसा आहे,प्रश्न 

र्वश्वासघाताचा,मला सदाला जाब र्वचारायचा आहे."गोपाळशेट स्वामी ांची प्रार्थना करून सदाला 

शोधण्यात यश मागतात.र्तकडे स्वामी म्हणता- "बैल गेला आर्ण झोपा गेला" आता स्वामी-स्वामी 

कशाला करतात.बायको करवी र्कतीवेळा सावध केलां पण ऐकलां नाही.मग म्हणतात; सदाला 

शोधायला हवां.सदा पैशे घेऊन फार दूर र्नघून जातो. त्या पैशाांनी आपण एक जमीन घेऊन भव्य घर 

बाांधु,असा र्वचार करतो.तळाटी त्याला इांद्रजीत नावाच्या व्यक्तीची जमीनी बद्दल साांगतो, वरून साांगतो 

र्क त्या जर्मनीत खर्जना दडला आहे. सदा ती जमीन घेण्याच मन बनवतो.र्तकडे गोपाळशेट एका 

र्शपायाला घेऊन सदाच्या गावात येतो. र्तरे् त्याला कळतां र्क त्या गावात सदा नावाचा कोणी माणूस 

नाही.गोपाळशेट मनोमन स्वामी ांची प्रार्थना करतो-"स्वामी मदत करा!"अक्कलकोटला स्वामी म्हणतात: 

"मदत हवी आहे! ठीक आहे ,प्रयत्न सुरु ठेव,तुझे प्रयत्न तुला आमच्या पयांत आणणार."इकडे सदा त्या 

जमीनी पयथत पोचतो.त्या जमीनीची राखणदार म्हातारी बाई त्याला तालुक्यातल्या गावात इांद्रजीत चा 

पत्ता साांगते.गावात इांद्रजीत सासुरवाडी ला आहे, असां कळतां.सदा इांद्रजीतचां सासुरवाड गाठतो. र्तरे् 

त्याला कळतां र्क इांद्रजीत आपली बायको आर्ण नूतन पुत्राला घेऊन अक्कलकोटला स्वामी दशथनाला 

गेला आहे. सदाला प्रश्न पडतो,पण जमीन म्हणझे आपल भर्वतव्य, असां म्हणून तो अक्कलकोटला 

जायचां ठरवतो.स्वामी ांनी आपल्याला चोरी करताांना पाहीले नाही असा र्वचार करून तो अक्कलकोटला 

जातो.इकडे गोपाळशेटला कळतां र्क सदानी आपलां खर नााँव साांर्गतलां नसावां, आता सवथ प्रश्नाांचे उत्तर 

स्वामी चरणीच र्मळेल, असा र्वचार करून गोपाळशेट अक्कलकोटला जायचां ठरवतो.गोपाळशेट 

अक्कलकोटला जावून स्वामी ांना सवथ वृताांत साांगतो.स्वामी म्हणतात-" ठावूक आहे मला! हजार वेळा 

सावध केलां तरी तू गाफील रार्हला."“जा कोपऱ्यात जावून उभा राहा.”गोपाळशेट आजे्ञचां पालन 

करतो.र्ोड्यावेळानी सदा येऊन स्वामी ांना इांद्रजीत बद्दल र्वचारतो.स्वामी म्हणतात: "काय रे आला? 

इांद्रजीत ला भेटून जमीन र्वकत घेणार?""त्याआधी एकाला भेट. बघ ओळखतो का?""गोपाळा 

ये!"गोपाळशेट येतात.स्वामी सदा ला म्हणतात- "काय रे बघ इांद्रजीत, ओळखतो का?""चाांगुलपणा 

दाखवणाऱ्या माणसाच्या र्वश्वासाला तडा देतो?""दे त्याला त्याचे पैशे" सदा आजे्ञचां पालन करतो.सदा: 

"स्वामी आपल्याला सगळां  माहीत आहे माफ करा."स्वामी म्हणतात-"चूक मागाांनी कमवलेले पैशे 

तातु्परते कामास येतात ,आयुष्याचा र्नवाथह कष्ानी कमवलेल्या पैशानीच होतो.""पैशे स्वकतुथत्वानी 

कमवावे. बुद्धीचा चाांगला उपयोग करा,दुसऱ्याला फसवू नका.""सदा, शेवटची सांधी आहे."सदा म्हणतो-

"स्वामी चुकलो मी. मी सुधारीन स्वताला, आपण माझ्यासारख्या चोरावर दया दाखवली."स्वामी 

म्हणतात-"गोपाळा तू भला आहे पण वाहत जातो.""चाांगुलपणा करावा पण माणसाची पारख करता 

यावी.""चाांगुलपणा चाणाक्ष्यपणे करावा,आपल्या मदतीचा कोणी गैर फायदा घेऊ नये याची काळजी 

घ्यावी." 
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गोष्ट दुसऱ्या भववाहाची 

 

माधव आर्ण लक्ष्मी नावाचां एक जोडपां असतां त्याांचा एकर्दवस पण स्वामी ांच्या नामस्मरणा वाचून जात 

नसतो.एक र्दवस लक्ष्मीचां र्नधन होतां.माधवला फार दुखां होतां.स्वार्मनी असां का होऊ र्दलां, असां म्हणून 

तो र्वलाप करतो.दोन मर्हन्या नांतर:-लक्ष्मी गेल्यानांतर माधवचां कामात लक्ष्य राहत नाही ,धांदा बुडायला 

येतो,५००० रुपयाचां कजथ होतां.र्मत्र माधवला कामात लक्ष्य दे असां साांगतो,पण माधव ला काही सुचत 

नसल्याने तो त्याला स्वामी कडे जायचा सल्ला देतो.अक्कलकोट ला जावून ,माधव स्वामी समोर र्वलाप 

करतो.स्वामी:"काय रे !आज आमची आठवण कशी आली?"माधव आपलां सवथ घाराणां साांगतो.स्वामी 

त्याला आल्या पायाांनी परत जा असां साांगतात.स्वामी:"ररक्त हस्तानी पाठवत नाही, आमच्या आशीवाथदा 

बरोबर पाठवत आहे."स्वामी: "सुमांगल सावधान!!!"माधव त्याांच्या पायाशी आयुष्य काढायचां 

म्हणतो.स्वामी माधव ला र्झडकून ह कलतात -"जा नाहीतर कम्भर॓त लात घालीन."माधव आर्ण र्मत्र 

परततात. वाटेत एका घराकडे तहान लागली म्हणून पाण्यासाठी र्ाांबतात.ते लग्न घर असतां. र्तरे् एका 

गृहस्र्ाच्या दोन मुली ांचां लग्न असतां.पण मोठ्या मुलीचा होणारा नवरा पराांगद होतो.त्यामुळे दुसऱ्या 

मुलीचां लग्न पण खोळम्बतां.माधवला, त्याांच्या मोठ्या मुलीचां पार्णग्रहण करा, असां र्वचारण्यात 

येतां.माधव मनात स्वामी ांना आठवून , "मागथदशथन करा" अशी प्रार्थना करतो.स्वामी मागथदशथन करतात -" 

हेचां तुझां प्राक्तन आहे! कर लग्न.त्या करताच तुला र्तरे् पाठवलां आहे."माधवचां लग्न होतां आर्ण वर-

दर्क्षणा म्हणून ५००० रु. देण्यात येतात.र्ववार्हत जोडपां स्वामी ांच्या दशथनाला येतात.स्वामी म्हणतात-" ही 

माझीच रचना होती.तुला इतकां  र्झडकारलां तरी तू श्रद्धा अढळ ठेवली.जे साांर्गतलां ते डोळे झाकून 

केलां.""तुला दुखातून बाहेर काढणां भागचां होतां. तू पत्नीशी एकर्नष्ठ होता.""पण माणसां दगा 

देतात.म्हणून परमेश्वरासी एकर्नष्ठ होणां कधीही शे्रष्ठ!""दुखां असलां तरी दुखावर पयाथय असतो!""तुझा 

र्द्वभायाथ योग होता. लग्न अटल होतां. दुखातून बाहेर पडां. "५००० रुपयाांनी आपलां कजथ फेडां.""तुला 

काहीही कमी पडणार नाही." 

बोध:सद गुरू र्कतीही रागावले तरी तरी कृपा करतातचां. 

 
 

धनाचे झाले कोळसे 
 

वर्डलाांच्या मृतु्यनांतर र्वनायक चे सावत्र भाऊ, गोपाल आर्ण मारुती, सांपत्ती वाटणीची मागणी 

करतात. सवथ वर्डलोपार्जथत सांपत्तीचे तीन बरोबर वाटे करण्याचां ठरते.र्वनायकची बायको,त्याला र्नम्मा 

वाटा घ्या, असां साांगते.दोन्ही भाऊ या गोष्ीला तयार नसतात.र्वनायक स्वामी ांना नवस करतो र्क जर 

दोन्ही भाऊ त्याला र्नम्मा वाट देणार तर तो आपल्या वाट्यातला एक-चतुर्ाांश स्वामी ांना देणार.सरपांच 

येऊन, र्तघा भावाांना त्याांच्या वर्डलाांचां मृतु्यपत्र देतात.त्या प्रमाणे र्वनायकनी केलेली सेवे मुळे त्याला 

सवथ सांपती चा र्नम्मा वाटा र्मळावा, असा उले्लख होता.र्वनायकची बायको दरोडेखोराांच्या भीतीनी सवथ 

धन खोलीत पुरून ठेवायला साांगते.र्वनायक एक-चतुर्ाांश स्वामी ांना द्यायची गोष्ठ काढतो तेव्हा त्याची 

बायको साफ नकार देते.र्तच्या मते सवथ आपल्याला नर्शबामुळे प्राप्तझाले आहे स्वामी ांमुळे नाही,म्हणून 

स्वामी ांना काहीही द्यायची गरज नाही.र्वनायक मान्य करतो.इकडे स्वामी म्हणतात- "गरज सरो आर्ण 

वैद्य मरो"!" तुम्ही वचन देवून र्वसरला तरी भगवांताला त्याची आठवण असते."स्वामी साधूचां रूप घेऊन 

र्वनायक कडे येतात.र्वनायकच्या बायकोला साांगतात र्क र्वनायकला स्वामी ांचे देणे लागते.र्वनायकची 

बायको काही पण ऐकायला तैयार नसते.स्वामी म्हणतात-" मी र्वनायक ला आठवण करून र्दली आहे, 

आता पुन्हा साांगणार नाही."र्वनायकची बायको,र्वनायकला स्वामी ांचा र्नरोप देत नाही.र्वनायकच्या 

बायकोला गोदा नावाचीस्त्री ,'दरोडेखोराांना अटक झाली',असा र्नरोप देते.दरोडेखोराांची भीती नाही 

म्हणून ते जोडपां पुरलेले धन उरकून काढतात.धनाच्या पोटलीत कोळश्याचे तुकडे र्नघतात.र्वनायक 

बायकोला दम देऊन र्वचारतो र्क साधू बाबा कशाला आले होते.बायको खरां -खरां  साांगते.र्वनायक 

वैतागतो आर्ण म्हणतो र्क स्वार्मनी मला पण आठवण केली होती,हे सवथ स्वामी ांच्या अवकृपेनी झालां 
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आहे.ते स्वामी ांची माफी मागायला जातात.स्वामी: "काय रे र्वनायक! आता कशाला आला, तेही 

जोडीनी?"र्वनायक साांगतो-"सवथ धन र्हरवलां गेले, धनाचे कोळसे झाले."स्वामी:"उपरवाले ने र्दया,और 

वापस ले र्लया!"र्वनायक: "स्वामी माफ करा." स्वामी:"हे शहाणपण आत्ता सुचले!"र्वनायक: "मी 

तुम्हाला म्हाझ्या वाट्याचा र्नम्मां देईन."स्वामी:"आम्हाला लाळूच देतात, आमच्या कडे काही उपाय 

नाही" "नशीबाचां खाता ना! आता नर्शबाचे फळां  भोगा,मी कशाला पार्हझे, उचापती करायला!"र्नराश 

जोडपां परततां स्वामी भक्ताांना सांबोधन करतात-"तुम्ही देवाची भक्ती करतात ,मनोकामनेसाठी नवस 

करतात, पण फळ र्मळाले की, नवस र्वसरतात!""देवाला केलेला नवस र्वसरायचा नसतो तो 

पाळण्यासाठी असतो ". 

 
 

सूरदासाची इच्छापूती 
 

स्वामी सवथ भक्ताांना एक खेळ खेळायला बोलावतात. खेळ असा र्क सवाांनी एक-एक करून डोळ्यावर 

पट्टी बाांधायची,व दुसयाांनी त्याला गोल-गोल र्फरवायचां , व त्या अवस्रे्तच त्याांनी स्वामी ांना हुडकून 

काढायचां.सवथ प्रयत्न करतात पण कुणालाळी यश येत नाही. शेवटी चोळप्पा प्रयत्न करतात आर्ण 

स्वामी ांना बरोबर हुडकून काढतात. सवाथना आियथ होतां. स्वामी साांगतात र्क चोळ्यानी आम्हाला मनाच्या 

डोळ्याांनी शोधलां.जो जो आम्हाला मनाांच्या डोळ्याांनी शोधेल,आम्ही त्याला प्राप्त होऊ.एका जन्माांध 

इसमाला श्रीकृष्णाच्या दशथनाचा लळा होता. आपण अांध असल्यानी कृष्ण दशथन करू शकत नाही,याचा 

त्याला खांत होता.मरु्रेला गेलो तर कृष्ण दशथन होईल,पण मरु्रेला जायला पैशे नाही म्हणून तो बाहेर 

पडतो.मांर्दरात प्रबोधनकार त्याची समझतू घालतात,र्क अांध व्यक्तीला कुठेही कृष्ण दशथन होऊ शकत 

नाही.इकडे स्वामी मधुर बासरी वाजवतात.सवथ तल्लीन होतात.चोळप्पाच्या प्रश्नावर स्वामी साांगतात र्क 

आम्ही आमच्या भक्ताला बोलवायला बासरी वाजवत आहे.इकडे ,सूरदासाची पत्नी र्नराश परतलेल्या 

आपल्या पतीला अक्कलकोटला जायचां सुचवते.सूरदासाच्या मनाची तैयारी नसते म्हणून स्वामी स्वत: 

साधूचा रूप घेऊन र्भक्षा मागायला येतात.स्वामी र्भक्षा ग्रहण करून, मरु्रेच्या कृष्णाला, तुझी र्भक्षा 

पोचली असां साांगतात.मरु्रेचा उले्लख ऐकून सूरदास आपला मनोगत साांगतो.स्वामी त्या दोघाांना 

मरु्रेला यायला तयार करतात.अक्कलकोटला पोचल्यावर स्वामी अदृश्य होतात.सूरदास व त्याची पत्नी 

चर्कत होतात,त्यानाां काही पण उमजत नाही, म्हणून ते सवथ प्रश्नाांच्या उत्तरासाठी स्वामी कडे जायचां 

ठरवतात.स्वामी सुरादासाला पे्रमानी जवळ बोलवतात.स्वामी त्याच्यावर ध्यान कें र्द्रत 

करतात,सुरदासाला दृष्ी येते ,स्वामीच्या जागी त्याला मुरलीधर ,र्पताम्बरधारी श्रीकृष्णाचे दशथन 

होतात.तो म्हणतो-"स्वामी, तुम्ही दत्ताचे पूणाथवतार आहे.माझ्यावर एक कृपा आणखी करा ,मला जन्म 

मरणाच्या चक्रातून मुक्त करा.स्वामीआशीवाथद देतात -"तू जन्म मरणाच्या चक्रातून मुक्त होऊन 

ब्रह्मज्ञानी होईल." 

बोध:मनाांच्या डोळ्याांनी पहाणाऱ्याांना गुरु दशथन होतचां. 

 
 

राघव कीतथनकार होतो 

 

गोर्वद बुवा एक नावाजलेले कीतथनकार होते.गोर्वन्द बुवाचा मुलगा मुका होता पण तो फार छान र्चत्र 

काढायचा.त्याांना लोक र्वचारायचे र्क त्याांचा कीतथन-वारसा पुढे कोण चालवणार, मुलाबद्दल चे प्रश्न 

ऐकून ते र्नरुत्तर व्हायचे.इकडे स्वामी म्हणतात-" चोळ्या ! पानाचे ४ र्वडे आण अर्ण नदीवरून कावड भरून 

आण."चोळ्या म्हणतो-"स्वामी कावड तर पर्हलेच भरून आणली आहे!"स्वामी कावड उलटवून पाणी साांडतात 

आर्ण म्हणतात आता तर ररकामी आहे ना कावड?"जशी आज्ञा" असां म्हणून चोळ्या नदीवर कावड भरायला 

जातात.र्तकडे मुलाला र्चत्र काढताना पाहून गोर्वांद बुवा जाम भडकतात आर्ण त्याला चोपतात. राघव ला आता 

आपण काठीनी चोपू असां म्हणून ते काठी आणायला जातात.माराला र्भवून राघव नदीवर जीव द्यायला 

जातो.पाण्यात उडी मारतो,बुडताना चोळप्पा त्याला वाचवतात आर्ण समजवून स्वामी कडे आणतात.स्वामी 
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राघव ला र्वडे खायला देतात त्यामुळे राघवला वाचा येते.राघव आपल्या वाणीनी स्वामी ांना धन्यवाद देतो आर्ण 

स्वताला स्वामीला वाहून देणार असां म्हणतो.तो आपल्या वर्डलाांना र्ह सुखद बातमी साांगायला जातो. स्वामी 

त्याला आत्ता जायचां नाही असां साांगतात.नदीवर आांघोळ करताना गोर्वांद बुवाांना पुष्कळ लोकाांच्या तोांडातून 

ऐकायला र्मळतां र्क कोणी तरुण उत्तम पैकी कीतथन करणारा कीतथनकार येतो आहे. ते कुतूहलानी मांर्दरात 

जावून पाहतात तर त्याांना आियाथचा धक्काच लागतो.र्तरे् राघव उत्तम पैकी कीतथन करत होता.ते जावून त्याला 

र्मठी मारतात.स्वामी अडवतात आर्ण म्हणतात त्याला गळे लावायचां नाही.गोर्वांद बुवा म्हणतात -'माझा पुत्र आहे 

हो!"स्वामी रागावतात -"याला वाईट बोलला,खूब चोपलां,आता का पुत्र म्हणतात ?"गोर्वांद बुवा स्वामी ांची क्षमा 

मागतात.स्वामी त्यानाां राघवची माफी मागायला साांगतात.राघव त्याांचेच पाया पडतो.स्वामी त्याचां कौतुक करून 

म्हणतात-"मुलावर आकाांक्षा लादु नये.प्रते्यक मनुष्य वेगळा,त्याच्या ठायी वेगळे गुण असतात.तुम्ही वाचेने कीतथन 

करतात, राघव र्चत्राांनी कीतथन करतो.शहाणे व्हा. मुलाच्या कलेवर पे्रम करा." गोर्वांदबुवा स्वामीची क्षमा 

मागतात. 

 
 

िूताबाधेपासून सुटका 

 

सुनांदाबाई कडे सरपांच येवून ,र्तच्या नवऱ्या सदानांदाची तक्रार करतात आर्ण र्तला गाव सोडायला 

साांगतात.सुनांदाबाईच्या नवऱ्याला र्पशाच-बाधा होती, तो त्या मुळे गावातल्या लोकाांना त्रास 

द्यायचा.सुनांदाबाई त्याांच्याशी मुदत मागतात आर्ण नवऱ्याला स्वामी कडे नेणार असां साांगतात.सरपांच हे 

मान्य करतात.र्तकडे स्वामी म्हणतात: "चोळ्या, आरतीची व्यवस्र्ा चोख आहे ना? आज गम्मतच 

गम्मत येणार आहे."सदानांदाला, आरतीत आणण्यात येतां,तो धडपडून सुटायचा प्रयत्न करतो.सुनांदाबाई, 

नवऱ्यासाठी स्वामी कडे कृपा मागतात. 

सदानांद सोडा-सोडा करत राहतो. स्वामी सुनांदेला, आम्ही मदत करू असां आश्वासन देतात.सदानांद 

आपल्याला सोडवून पळतो.दुसयाथ र्दवशी सदानांद छपरावर चढून बसतो.वरून ओरडत राहतो; "मी 

नाही जाणार."कसबसां त्याला उतरवण्यात येवून स्वामी पुढे आणलां जातां.स्वामी त्याच्या कपाळी र्वभूती 

लावतात.स्वामी-" अब क्यो रोते हो?"सदानांदाच्या आतलां र्पशाच आपली कहाणी साांगतां- "सदानांदानी 

माझे २००० रु बुडवले,म्हणून मला आिहत्या करावी लागली आर्ण र्पशाच बनावां लागलां.स्वामी न्याय 

द्या."स्वामी: "अब क्या चाहते हो? "र्पशाच: " माझे पैशे परत आर्ण माझा र्क्रया-कमथ, सदानांदानी करावां 

!" स्वामी साांगतात र्क सदानांद स्वत: दररद्री आहे. 

"मी त्याला दररद्री केलां"- असां र्पशाच साांगतां."आत्तापयांतच्या सदानांदाच्या सेवेनी पैशे र्फटले नाही 

का?"- असां स्वामी र्वचारतात.र्पशाच, "नाही सोडणार" असां साांगतो.स्वामी एका कपड्याला उभां २ 

भागात फाडतात.सदानांद खाली पडतो आर्ण बेशुद्ध पडतो.स्वामी त्याच्या कपाळी स्पशथ करून 

म्हणतात-"जा त्या झाडावर र्नघून जा!"र्पशाच जातो.सदानांद शुद्धीवर येवून स्वामी शरणी येतो. स्वामी 

सुनांदेला आपल्या पादुका देतात.सुनांदा, आनांदानी त्या ग्रहण करते. 
 
 
 

स्वामीचंा हनुमान 

 

कुलकणी वकीलाांची बायको र्नपुत्रीक असल्यानी दुखी होती. कुलकणी आपल्या बायकोसह 

अक्कलकोटला स्वामीस भेटायला जातात.स्वामी त्याांना म्हणतात-" द्वारकानार् को पुत्र चार्हये?" "पर 

हनुमान के सामने का अांधेरा हटावो?जोडप्याला काही उमजत नाही पण स्वामी रागवेल म्हणून ते जास्त 

र्वचारत नाही.सुांदराबाई त्याांचा कडून काही पैशे उकळून त्याांना गावातल्या सवथ हनुमान मांर्दरात 

रोशनाई करायला साांगतात.सवथ हनुमान मांर्दरात उजेड करून ते स्वामी कडे परततात.कुलकणी 

म्हणतात -" स्वामी ! आम्ही सवथ हनुमान मांर्दरात रोशनाई केली .स्वामी म्हणतात -" पर हमारा हनुमान 

तो अभी भी अांधेरे में हैं ?कुलकणी जोडपां परत सवथ हनुमान मांर्दर तपासायला जातात.एका मांर्दरात 

त्याांना कीतथनकार बुवा मारुतीवर कीतथन करताना भेटतात.त्यावरून त्याांना र्वचार येतो र्क स्वामी ांचा 
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हनुमान, म्हणझे स्वामी ांचा सवथशे्रष् भक्त असावा.त्याांना वाटतां र्क तो भक्त चोळप्पा असावा. चोळप्पा 

म्हणतात हा मान माझा नाही.नांतर ते बाळप्पा कडे जातात.बाळप्पा पण प्राांजळपणे आपण स्वामी ांचा 

हनुमान नाही अस साांगतात.नांतर बाळप्पा जोडप्याला मुरालीधराांच्या मांर्दरात घेवून जातात. र्तरे् एक 

पाठमोऱ्या बसलेल्या व्यक्तीला स्वामीसुत म्हणून पररचय देतात.स्वामी पुन्हा म्हणतात -" हमारा हनुमान 

अभी भी अांधेरे में है!"चोळप्पा स्वामी ांना सूचना देतो र्क बाळप्पा द्वारकानार् याांना मुरलीधराांच्या मांर्दरात 

घेवून गेले आहे.इकडे बाळप्पा द्वारकानार् याांना स्वामी सुताांची गोष् साांगतात.स्वामीसुत याांचे पूवाथश्रमी 

चे नाव हरीभाऊ ,ते जाती ांनी मराठा होते. मुांबई मधे्य ते नगर र्नगम मधे्य नौकरी करायचे.नोकरी बरोबर 

हरीभाऊ व र्मत्र गजानन याांनी दोघाांनी र्मळून व्यापार सुरु केला, पण व्यापार बुडाला.दोघे आपल्या 

परस्पर र्मत्र लक्ष्मण पांर्डत याांच्या कडे मदत मागायला जातात. लक्ष्मण राव स्वताच कजाथत बुडाले 

होते.त्याांनी स्वामी कडे नवस केलेला असतो र्क ८ र्दवसात कजथ र्फटलां तर स्वामी ांच्या भेटीला 

जाऊ.लक्ष्मण राव, हररभाऊ व गजानन याांच्या पण कजाथची जवाबदारी घेतात.कजथ देणारी पेढी चा 

मुनीम लक्ष्मण राव च्या घरी येतो .लक्ष्मण राव, मुनीम पैसे मागायला आला असां समझनू, आपण 

बाहेरगावी गेलो अशी खोटी बातमी आपली गड्या माफथ त मुनीमाला देतात.मग तो मुनीम हररभाऊ 

याांना भेटतो आर्ण चाांगली बातमी साांगतो र्क पांर्डताांना दुसयाथ एका व्यापारात फार फायदा झाला आहे 

.व तो २००० रु हररभाऊ ला देतो. इकडे लक्ष्मण लपून ऐकतात.स्वामी ांनी कृपा केली म्हणून सवाांना 

गर्हवरून येतां.सवथ अक्कलकोट ला जायला र्नघतात. अक्कलकोट ला गेल्यार्शवाय अन्न ग्रहण करायचां 

नाही असां ठरवण्यात येतां.अक्कलकोटला येवून,सवथ चोळप्पाला भेटतात.चोळप्पा तेव्हा स्वामीचां उष्ां 

ताठ ठेवायला बाहेर आलेले असतात.हररभाऊ श्रदे्धनी त्या ताटातलां अन्न खातात.त्याांचे दोन्ही र्मत्र 

खायला नकार देतात. स्वामी ांशी भेट झाल्यावर स्वामी स्वत: होवून म्हणतात -व्यापार केला, तोटा झाला. 

आम्हाला नवस केला. सवथ लोकां  र्क्क होतात.हररभाऊ पैश्याची रै्ली स्वामी समोर ठेवतात.स्वामी रै्ली 

ला घेवून जा असां म्हणतात. आर्ण हरी भाऊ ला म्हणतात -" आम्हाला सफेद सफेद घेवून ये"!बाळप्पा 

सफेद चा अर्थ ,चाांदीच्या पादुका आहे, असां साांगतात.स्वामी म्हणतात -"कुळावर पाणी, सोड आमचा 

सुत हो."हरीभाऊ मुांबईहुन चाांदीच्या पादुका घेऊन अक्कलकोट ला परत येतात.स्वामी सवाथना एक 

एक श्लोक साांगतात, आर्ण लक्षात ठेवायला साांगतात.हरी भाऊच्या एका र्मत्राला साांगतात: "इदमेव 

र्शवां इदमेव र्शवां इदमेव र्शवां "हरी भाऊ ला साांगतात; "गुरुर ब्रह्मा गुरुर र्वषू्ण गुरुर देवो महेश्वरा "हरी 

भाऊ स्वामीला पादुका भेट करतात. स्वामी पादुका घालतात,आर्ण छान आहे असां म्हणतात.स्वामी या 

पादुका घालून फेर फटका मारायला जातात.हरीभाऊ ना गहीवरून येतां . सेवेकरी पादुका घ्यायला 

करतात पण स्वामी त्याांना हात लावू देत नाही.स्वामी त्या पादुकाांना आिर्लांग म्हणायचे.स्वार्मनी तब्बल 

१४ र्दवस पादुका घातल्या. १४ र्दवशी स्वामी म्हणतात ,तू आमचा सुत आहे ,सांसार त्याग कर.मग 

स्वामी हरी भाऊ ला आज्ञा देतात. दररया र्कनारी एक र्कल्ला बाांध.या पादुका मस्तकावर ठेव. आर्ण 

तीन उठा -बश्या काढ.हररभाऊ आनांदानी श्री स्वामी आज्ञा पालन करतात. मग स्वामी हररभाऊ ला 

पादुका त्या र्कल्यात स्र्ापन करायला साांगतात. रात्री अचानक स्वामी उठून म्हणतात.-"चल रे र्नकल 

जाव यहा से! यहा मेरे बाल गोपाल सोये है.साले र्नकल जा यहा से. चल........".त्यानांतर एक वाईट 

शक्ती र्तरू्न र्नघून जाते.स्वामी मग हरीभाऊ ला भगवे वस्त्र देतात आर्ण म्हणतात, ये लो, आपला 

सगळा सांसार बुडवून टाक. हरी भाऊ कबुली देतात -"मी उद्या मुांबई ला जातो व सांसार सोडतो ; 

आयुष्य आपल्याला समर्पथत करतो,माउली पदरात घ्या".स्वामी म्हणतात -"तू आम्हाला माउली म्हटलां, 

तू आजपासून हरीभाऊ नाही तू आमचा सुत."हररभाऊ मुम्बई ला जावून सांकल्प करून आपलां सवथस्व 

सोडतात.ही गोष् पत्नी ताराबाई ला आवडली नाही,ती र्वरोध करते, पण स्वामीसुत तीला जुमानत 

नाही.ताराबाई चे भरपूर सोन्याचे दार्गने र्वकले जावून ब्राह्मणाांना दान करण्यात येतात. .पत्नी भारी 

र्वरोध करते पण स्वामीसुत ऎकत नाही.मांगळसूत्र सुद्धा ठेवले जात नाही. हा सवथ वृताांत ऐकून 

,द्वारकानार् म्हणतात- "भक्ती करावी तर स्वामीसुता सारखी! "द्वारकानार् त्या मांर्दराला रोर्षणाई 

करतात.स्वामीसुताांना पररचय देतात.प्रणाम करून, सवथ वृताांत साांगतात. रोर्षणाई पाहून स्वामीसूताांना 

र्दवाळी सारखां वाटतां. "स्वामी तुमचा मनोरर् पूणथ करेल ", असां स्वामीसुत साांगतात .स्वामी म्हणतात -
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"क्यो द्वारकानार् भेटला का हनुमान ?""अब हमारा हनुमान उजाले में है !""जाओ,चणे लेकर 

आओ!""खडे मुह क्या देखता है ?"द्वारकानार् चणे घेऊन येतात .स्वामी म्हणतात -"ये लो चणे खेलने 

नही खाने के र्लये. ये हमारा प्रसाद है. तुझी मनोकामना पूणथ होईल."एक वर्षाथनांतर द्वारकानार् आपल्या 

पुत्राला स्वामी ांच्या पायाशी घालायला येतात.त्याांची पत्नी म्हणते-" स्वामी !आपले उपकार कधी र्वसरू 

शकत नही !" 

स्वामी म्हणतात -"भगवांताला भक्ताची इच्छा पूणथ करायला आनांद वाटतो पण भक्ताला पण त्यासाठी 

प्रयत्नाची जोड लावायला पार्हझे." 
 
 

रोगापासुन मुक्ती 

 

शांकरराव नावाचा एक गृहस्र् क्षय रोगा मुळे बेजार झाला होता. वैद्याांच और्षध सुद्धा लागू होत नव्हतां. 

स्वामी ांना अांतरज्ञानाांनी हे कळतां.इकडे वैद्य बुवा शांकररावाांना गाणगापुरास जायला साांगतात.स्वामी 

शांकररावाांना स्वप्नात दृष्ाांत देऊन ,अक्कलकोटास यायला साांगतात. पण शांकरराव र्वर्भन्न र्वकल्प 

काढून, तकथ -कुतकथ  करून अक्कलकोटास यायला तयार नसतो. पण शेवटी आपल्या पत्नी ांच्या 

आग्रहाखातर अक्कलकोटास यायला तयार होतो.स्वामी त्याला पार्हल्या बरोबर रागावतात."र्वश्वास 

नाही तरी का आला?" ,असां म्हणून परतायला साांगतात. र्नराश शांकराव पत्नी सह परततो. वाटेत 

सुांदराबाई त्याांना अडवते, आपण स्वामी ांना म्हणून रोग बरा करवीन, अशी हामी देते.त्याबद्दल ती 

२०००रु. ची मागणी करते.शांकरराव १०,००० रु द्यायला तयार होतो.स्वामी शांकररावाांना मुसलमान 

लोकाांच्या कब्रीस्तानात बरोबर घेऊन जातात. कब्रीस्तानात का आणलां म्हणून ,शांकरराव दचकतात 

,सुांदराबाई शांका काढतात.र्ततक्यात स्वामी र्तरे् र्बछावलेल्या फुलाांच्या शये्यवर झोपतात. बाळप्पा 

शांकरारावना तुमचा रोग सांपला असां साांगतात.इकडे शांकररावाांना पण प्रचीती येते.स्वामी तत्काळ उठून 

शांकरावना, शांका गेली का असां र्वचारतात.मग स्वामी शांकररावाांना तीन गोष्ी करायला साांगतात. 

पर्हली फकीराना अन्नदान. दुसरी एका अर्धकारी मुस्लीम व्यक्ती च्या समाधीवर फुलमाळा चढवायला 

.र्तसरी कडू र्लांबाच्या पाल्यात र्मरे घालून खायला साांगतात.इकडे शांकर राव, सुांदर बाईला र्दलेलां 

वचन म्हणून स्वामी ांना १०,००० रु द्यायला जातो. चोळप्पा व सुांदराबाई तो पैसा आपल्याला र्मळावां असां 

म्हणून पाहतात.पण स्वामी शांकररावाला त्या पैशानी एक मठ गावाबाहेर बाांधायला साांगतात.शांकराव 

गावात मठ बाांधायला म्हणतो पण स्वामी कटाक्षाांनी त्याला गावाबाहेर राम मांर्दराजवळ मठ बाांधायला 

साांगतात. 

बोध: या जन्मी माणसाचा सद गुरू वर र्वश्वास नसला तरी पूवथ जन्माांच्या पुण्याईनी सद गुरू स्वता होवून 

भक्ताांचे सांकट दूर करतो. 
 
 

गोसाव्याची मनोकामना 
 

स्वामी र्नदे्रत असतात आणी  बाळप्पा त्याांचे पाय चेपत असतात, र्ततक्यात स्वामी एकदम जागे होऊन 

लोण्याची मागणी करतात.लोणी खाऊन सांतुष् भावानी स्वामी बाळप्पाला भक्तीचा अर्थ 

र्वचारतात.बाळप्पा प्राांजळपणानी स्वामीवरच  तो प्रश्न  र्फरवतात.स्वामी म्हणतात: "भक्ती म्हणझे 

ईश्वराला वाहून जाणे.आयुष्य आपले नसून ईश्वराचे असां मानुन,तन मन आर्ण धनार्न केलेलां 

समपथण म्हणझे भक्ती."र्तकडे एक गोसावी जलोधर रोगाांनी ग्रस्त होता.त्या रोगामुळे त्याच्या पोटात 

सदेव कळा र्नघायच्या.पण त्याची द्वारकेला जाऊन द्वारकानार्ाचे दशथन करावे अशी तीव्र इच्छा 

होती,गोसावी मृतू्य आधी द्वारकेला जाऊन कृष्ण दशथन करू,असा र्निय करतो.गोसावी पोटदुखीच्या 

ममाथन्तक वेदना सहन करत द्वाराकेसाठी  र्नघतो.द्वारकेला जाताांना रात्री  स्वामी, सांन्यासाच्या 

रुपात  गोसाव्याला स्वप्नात दृष्ाांत देऊन अक्कलकोटला बोलवतात.गोसावी र्ोडा र्वचार करून 

अक्कलकोटला येतो.स्वामी त्याला पार्हल्याबरोबर र्वचारतात-"क्यो द्वारका जा रहे रे् ना?यहा 
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अक्कलकोट कैसे पहुचे?गोसावी र्वस्स्मत होतो.स्वामी म्हणतात: हमने ही बुलाया र्ा! खऱ्या भक्ताची 

तळमळ जाणल्या र्शवाय  आम्ही कशे राहणार?गोसाव्याला स्वामी ांच्या जागी द्वारकानार् कृष्णाचे दशथन 

होतात. गोसावी धन्य होतो, तो स्वामी ांना रणछोडदास इत्यादी नावानी सांबोर्धत करतो.गोसावी म्हणतो: 

माझी इच्छा पूणथ झाली आहे,आता देवाज्ञा झाली तरी काही हरकत नाही.स्वामी म्हणतात: ती वेळ अजून 

आली नाही आहे. मग गोसाव्याला एका झाडाचा पाला देऊन म्हणतात-"हा पाला रोज वाटून खात 

जा"काही र्दवसाांनी गोसावी येउण पूणथ रोग मुक्त झालो अशी स्वामी ांना सूचना देतो.स्वामी  म्हणतात-

'अनन्य भाव भक्ती असलेल्या र्शष्याची मनोकामना आम्हाला पूणथ करावीच लागते.ज्याची भक्ती पक्व 

र्दशेला गेलेली असते त्याची कामना गुरु पूणथ करतोच. 

 
 

परमार्ाथत स्त्री-पुरुष िेद नसतो 

 

नारायणबुवा, भीमाशांकराहुन स्वामीदशथनाला येतात. स्वामी नारायणबुवाांना काही र्दवस मुक्काम करा 

असां साांगून, त्याांच्या राहण्याच्या  व्यवस्रे्ची   जवाबदारी चोळप्पा वर सोपवतात.आर्र्थक पररस्स्र्ती 

बेताची असल्या मुळे चोळप्पाला प्रश्न पडतो, अांतज्ञाथनी स्वामी हे जाणून मालोजीराव राजाकडून ५ रु 

प्रतीमाह चा मेहनताना प्रदत्त करवतात.नारायणबुवाांचा र्नयम होता, दर रात्री पार्र्थव र्शवर्लांग घडवायचां 

आर्ण दुसऱ्या र्दवशी त्याचां पूजन करायचां.हा र्नयम त्याांचा ४० वर्षथ पासून चालू होता.नारायणबुवा 

चोळप्पाला म्हणतात र्क र्शवपूजनामुळेच स्वामीभेटी चा योग घडून आला आहे. या र्शव उपकारा मुळे 

ते आजन्म हे व्रत आचरणार आहे.काही भक्त बाळप्पाांना  जबरी नी राधाबाई नावाच्या एका नतथकीच्या 

नृत्य-कायथक्रमाला नेतात.नृत्य होताांना बाळप्पा मान खाली घालून बसून राहतात.राधाबाई नृत्य 

कायथक्रमानांतर  बाळप्पाांना बोलावते आणी नृत्य कसां वाटलां र्वचारते.बाळप्पा म्हणतात- "मी  तुमचां नृत्य 

पार्हलच नाही कारण माझ्या मनात आणी शरीरात स्वामी ांच अर्धष्ठान आहे,र्तरे् कोणी दुसरा र्शरू 

शकत नाही."राधाबाईसाठी  बाळप्पाच अशी पर्हली व्यक्ती असते जी र्तच्या  रुपावर भूललेली नसते. 

बाळप्पा स्वामी ांच वणथन करतात "-स्वामी सुयाथसारखे तेजपुांज आहे, अजानबाहू आहे, गुलाबासारख्या 

सुांदर शरीराचे आहे.""तुमची आणी स्वामी ांची तुलनाच होऊ शकत नाही,तुम्ही स्वामी ांच्या पासांगालाही 

पुरणार नाही."राधाबाई भडकते आणी मनात र्वचार करते र्क बाळप्पाांच्या डोळ्यावरची स्वामी-पट्टी 

उतरवलीच पाजीझे.दुसऱ्या र्दवशी राधाबाई नटून-सजुन स्वामी ांना  नामोहरथम करण्याच्या उदे्दशाांनी 

र्नघते.इकडे नारायणबुवा तल्लीन भावाांनी पार्र्थव र्शवर्लांगाची पूजाकरतात,स्वामी  जवळ येऊन त्याांना 

स्स्मतमुदे्रनी र्नरखून पाहतात,पण नारायणबुवाना ह्याची जाणीव होत नाही.जेव्हा नारायणबुवा  स्वामी 

जवळ दशथनाला येतात,तेव्हा स्वामी पद-प्रहाराांनी नारायणबुवाांना पाडून देतात.नारायण बुवा र्वचारता-

"माझां काही  चुकलां आहे का?"स्वामी म्हणतात -"र्शव पूजन करताना आम्ही जाती ांनी आले होतो पण 

आमच्यावर लक्ष्य गेले नाही.""र्शवर्लांग कुठून  आणतो ?"नारायण बुवा उत्तर देतात- "मी  स्वत: 

घडवतो."स्वामी आमच्या समोर र्शवर्लांग घडव, अशी  आज्ञा देतात.काहीही केल्या 

नारायणबुवाांना  र्शवर्लांग घडवण्यात यश येत नाही.स्वामी मग समझ देतात- "अरे मूतीपूजा देवावर 

ध्यान कें र्द्रत करायची पर्हली पायरी असते,सवथ-सामान्याांनी भक्ती मागाथ कडे वळावे ह्या साठी मूती 

पूजा असते.""तू ती पातळी केव्हाची पार केली आहे, तुझी पातळी पुढची आहे, पुढे जा, देवाची मानस 

पूजा करत जा."नारायणबुवा प्राांजळ स्वरात कबुली देतात- "मी  आजपासून मूतीपूजा बांद करणार व 

आजन्म तुमची सेवा व नामस्मरण करणार."तेव्हाच राधाबाई र्तरे् येते व सरळ स्वामी ांना प्रश्न करते- 

"तुम्हीच का स्वामी समर्थ?"स्वामी र्वचारात-"राधे स्त्री-पुरुर्षात काय अांतर असतां राधाबाई लाजते.स्वामी 

म्हणतात-"राधे लाजू नको ,र्षर्डि पू दोघात  असतात,स्त्री -पुरुर्ष दोन्ही हसतात व रडतातमग अांतर 

काय.राधाबाई ओशाळून  उत्तर देते- स्त्री कडे वक्ष स्र्ळ असतां ते पुरुर्षाकडे  नसतां स्वामी 

समझवतात-  "तुम्ही लोकां  देहाचाच र्वचार करतात आणी इरे्च मात खातात"तुला अजून स्त्रीत्वाचा अर्थ 

कळला नाही आहे,तुला आहे तो अहांकार,तो गेल्यावरच तुझी  मोक्षवाट मोकळी तू आपले स्त्री  अवयव 

या नारायण ब्राह्मणाला दान कर आणी आपली वाट मोकळी कर.राधाबाई ओशाळून,लाजून  स्वामी 
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वाक्याचां गाांभीयथ न समझता परतते घरी आल्यावर र्तला जाणीव होते र्क र्तचे स्त्री अवयव नाहीसे  झाले 

आहे.ती स्वामी ांची करुणा भाकते-"स्वामी क्षमा करा "स्वामी र्तरे् प्रगत होतात  आणी म्हणतात-राधे 

सुांदर शरीराचां समाधान असावां, अहांकार नाही.सोांदयथ आज आहे उद्या नाही,पण भक्ती चीर काळ 

र्टकते.शारीर सोांदयथ  देवाचे वरदान पण मनाचे सोांदयथ ही स्वताची कमाई असते.चार र्दवसाच्या 

लावण्यावर र्कती काळ लोकाांना भूलवेल,सुरकुत्या पडल्यावर सवथलोकां  पाठ 

र्फरवेल.मनाच्या  सोन्दायाांनी देवभक्ती केली तर देव सावळी  सारखा आजन्म रक्षण करेलराधाबाई 

वचन देते-आता नृत्य-गायन कलेचा उपयोग फक्त देव-भक्ती साठी करीन.वचन र्दल्यावर र्तला र्तचे 

नाहीसे  झालेले अवयव पुन: प्राप्त होतात. 

बोध: सद गुरूची सत्व परीक्षा पाहू नये. 
 
 
 

मला ब्रह्म दाखवा 

 

र्वषू्ण बुवा ब्रह्मचारी हे वेद-पुराण सांपन्न प्रकाांड र्वद्वान होते. चार वेद सहा पुराण जाणुनही आपल्याला 

ब्रह्म भेटला नाही,याचा त्याांना खांत होता.एकर्दवस ते वैतागून मांर्दरात जातात, र्तरे् ब्रह्म दशथन करीन 

र्कां वा प्राण त्यागीन, असा हट्ट धरून सतत घांटानाद करतात.योग-योगानी  बाळप्पा र्तरे् येतात आणी 

र्वषू्ण बुवाांची समझ घालुन त्याांना स्वामी कडे नेतात.र्वषू्ण बुवा सरळ स्वामी ांना,'ब्रह्म दाखवा ' असा 

आग्रह करतात.स्वामी त्याांच्या कडे जाम दुलथक्ष करतात आणी र्नद्रालीन होतात.र्वषु्णबुवा याला आपला 

अपमान समझतात आणी स्वामी ांना दुर्षण देऊन परततात.इकडे चोळप्पाच्या र्वरुद्ध सुांदराबाई, तक्रार 

नोांदवते र्क चोळप्पा स्वामी सेवेसाठी र्मळणाऱ्या मेहतान्याचा उपयोग स्वता साठी करतो.राणी 

सरकारच्या आदेशानुसार र्शपाई चोलाप्पाच्या घराची झडती घ्यायला येतात.चोळप्पाच्या  पत्नीनी स्वामी 

सेवेसाठी र्मळणाऱ्या रकमेतली र्शल्लक उरलेली रकम जमवून एका डब्यात  ठेवलेली असते.पण र्तचा 

उदे्दश ठाम असतो र्क ही रकम  अडल्या-नडल्या वेळेला स्वामी सेवेसाठीच खचथ करायची.झडती 

घेणाऱ्याांचा हाती तो डब्बा लागतो, चोळप्पाची  पत्नी डोळे र्मटुन स्वामी ांची करुणा भाकते.स्वामी कृपेनी 

डब्यातले पैशे नाहीशे होतात आणी झडती घेणारे ररकामे परततात.इकडे स्वामी  म्हणतात-" अरे तुमचा 

उदे्दश र्नदोर्ष असताांना मी  तुम्ही र्नष्पाप लोकाांना कशी र्शक्षा होऊ देणार?"र्वषू्ण बुवा 

झोपले  असताांना त्याांना स्वप्नात, शरीरावर शेकडो र्वांचू र्फरताांना र्दसतात, त्यातला एकही र्वांचू चावेल 

या र्भतीनी ते कासावीस होतात.जाग आल्यावर सुद्धा त्याांच्या मनावर स्वप्नाच दडपण असतां.इकडे 

बाळप्पाला स्वामी साांगतात-"अरे प्रते्यक गोष्ीची वेळ ठरलेली असते, त्या आधी बोलण्यात काही अर्थ 

नसतो.""म्हणून आम्ही र्वषू्णबुवाांच्या प्रश्नाचां उत्तर नाही र्दले."स्वामी सुन्दराबाईला समझ देतात-" जो 

पयांत आम्ही ज्याचां राखण करतो तो पयांत कोणीही त्याचां वाकडां करू शकत नाही.""काही कारणाांनी 

आम्ही तुझ्या कारस्र्ानाांवर दुलथक्ष्य करतो याचा अर्थ हा नाही र्क आम्ही आपल्या लेकराचां 

रक्षण करणार नाही."इकडे र्वषु्णबुवा तडका-फडकीनी स्वामी कडे येऊ र्वचारतात-:" ब्रह्म तदाकार 

वृत्ती याचा अर्थ काय आहे?"मला ब्रह्म दाखवा."स्वामी ओरडतात- " मोठा आला ब्रह्म पाहणारा, काल 

स्वप्नात र्वांचू चावेल या र्भतीनी घाबरणारा तु,ब्रह्म पहायला र्नघाला आहे!"आपल्याला पडलेल्या स्वप्नाची 

जाणीव स्वामी ांना आहे, हे कळल्यावर  र्वषू्णबुवाांना स्वामी ांच्या  अर्धकाराची प्रचीती येते.ते स्वामी चरणी 

लीन होऊन क्षमा मागतात.स्वामी आपली उशी देऊन र्तला कानाला स्पशथ कर असां साांगतात.स्वामी ांच्या 

उशीचा स्पशथ झाल्या बरोबर र्वषू्णबुवाांना ब्रह्म साक्षात्कार घडतो, ते आनांदानी डोलु लागतात. 

बोध :स्वताची जो पयांत पात्रता नसते तो पयांत ईश्वर दशथनाचा हट्ट धरून कोणताही अर्तरेक करू नये. 
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श्रीगुरुलीलामृत रचयीता वामनबुवांची गोष्ट 

 

चोळप्पा वामन बुवाांची स्वामी ांशी भेट घडवतात. स्वामी म्हणतात:- " वामना! इतक्या नोकऱ्या धरल्या 

सोडल्या , आता आमची नोकरी धर." " ब्रह्मर्नष्ठ हो."वामन बुवा सहमती देतात.सुांदराबाई चोळप्पाांना 

स्वामी सेवेसाठी आलेले पैशे आपल्या कुटुांबासाठी पण वापरत जा अशी र्दशा भूल करते,चोळप्पाांना ते 

पटत नाही पण सुांदर बाईच्या शब्दाांना भुलून ते काही पैशे कुटुांबासाठी वापरतात.पण त्याांचच मन त्याांना 

खातां. त्याचां दडपणाखाली ते वावरतात,.वामनबुवा स्वामी कडे आपल्या कुलदेवी नार्शकची सप्तशांगी 

च्या दशथनाला जायची अनुमती मागतात.स्वामी अनुमती देतात.मग बाळप्पाांना म्हणतात- "ह्याला 

म्हणतात, 'काखेला कळसा आर्ण गावाला वळसा' ! "देवीच्या मांर्दरात ते पुजाऱ्याला देवीतल्या मुखातला 

र्वडा साद म्हणून मागतात,पुजारी स्पष् नाकारतात.वामन बुवा मनो-मन प्रार्थना करतात:- " जर देवीची 

माझ्या कुळा वर कृपा आहे तर देवीच्या मुखात ला र्वडा माझ्या हातात पडावा."इकडे स्वामी म्हणतात:- 

"अरे र्कती हट्ट करणार,आर्ण आम्ही र्कती हट्ट पुरवायचे."बाळप्पाांनी र्दलेला  र्वडा  स्वामी तोांडात 

घालतात आणी र्तकडे देवीच्या मुखातला  र्वडा वामन बुवाांच्या हातात पडतो. हे पाहून,पुजारी सुद्धा 

चर्कत होतो.चोळप्पाला स्वामी म्हणतात:-"मनात चोर असला  र्क भीती वाटते.तुला सवथ कळतां पण 

वळत नाही.""मनुष्य आपली चूक लोकाांपासून लपवू शकतो पण देव आर्ण गुरु पासून नाही.""चोळप्पा 

स्वताला  फसवू नको."देवी दशथना नांतर वामनबुवा पांढरपूरला पाांडुरांग दशथनाला जातात.र्तरे् 

पाांडुरांगाच्या मूतीत त्याांना स्वामी पाांडुरांग रुपात र्दसतात.तीर्थयात्रा आटपून वामन बुवा स्वामी दशथनाला 

येतात.स्वामी म्हणतात-" काय वामना!  झाली मनसोक्त तीर्थ यात्रा."" अरे पण हातात र्वडा आम्हाला 

द्यावा लागला.पाांडुरांगाला जी गांगा अपथण केली ती आम्ही ग्रहण केली.""अरे कशाला वण-वण र्फरतो. 

परमानांदात राहा ""ईश्वराचां रूप नाही स्वरूप ओळखा ,भक्तीची ताकद एवढी वाढवा र्क भगवांताला 

तुमच्या कडे यायल पार्हझे.""देवाला हृदयात ठेवा तेव्हा तो तुम्हाला त्याच्या हृदयात स्र्ान देईल."वामन 

बुवा गर्हवरून म्हणतात:- "स्वामी आपल्या लीला अगाध आहे!""त्याांना शब्दबद्ध करुन ग्रांर् र्लहू 

इस्च्छतो."स्वामी स्स्मतमुदे्रनी म्हणतात:- "तुझी इच्छा पूणथ होईल. माझा आशीवाथद आहे."पुढे वामन बुवा 

स्वामीलीलेंवर ग्रांर् र्लर्हतात ,हाच ग्रांर् श्रीगुरुलीलामृत म्हणून साकार होतो. 
 
 

स्वामीचंा भहरा 

 

स्वामी मोल्यवान वसू्तांची जवाबदारी बाळप्पा वर सोपवतात.सुांदराबाई चोळप्पा ला फूस देतात र्क तुम्ही 

एवढे जुने र्शष्य असून स्वामी ांनी एवढी मोठी जवाबदारी नवीन आलेल्या बाळप्पाला र्दली.चोळप्पाच्या 

मनातलां ओळखून स्वामी साांगतात-"बाळप्पा श्रीमांत घरातला असून त्याची भूक वेगळी, म्हणून तो सवथ 

त्याग करून आमच्या सेवेत आला आहे."चोळप्पा र्वचारतात-" मी  प्रामार्णक नाही आहे का?" स्वामी 

साांगतात -"या प्रश्नाचां उत्तर भर्वष्यच देईल! "बाळप्पा धनाची मोजणी करतात तेव्हा स्वामी म्हणतात -

"बाळप्पा हे काय मोजत बसला आहे, आमच्या कडे एक र्हरा आहे त्याच्या पुढे ही सवथ सांपदा काहीच 

नाही.""सध्या त्या र्हऱ्याला पैलू पडत आहे, दोन तीन र्दवसात तो आमच्या कडे येईल."र्तकडे रामचांद्र 

नावाचा एक गृहस्र् शांकराचा अनन्य भक्त होता,तो आपल्या सांसाराकडे दुलथक्ष्य करून र्शवभक्ती 

करायचा.त्याच्या आईच्या मते कलीयुगात देव दशथन होणे शक्य नाही.तरी रामचांद्र आपल्या भक्तीत 

काहीच अांतर येऊ देत नाही.एकर्दवस त्याला र्शवभक्ती करताना, र्दव्य वाणी साांगते र्क अक्कलकोट 

ला जा, र्तरे् तुला र्शव-दशथन होईल.रामचांद्र अक्कलकोटला येतो, र्तरे् चोळप्पाशी त्याची भेट 

होते.रामचांद्र आपला मनोगत आर्ण दृष्ाांता बद्दल साांगतो.चोळप्पा  साांगतात-"तुम्हाला अक्कलकोट मधे्य 

स्वामी बद्दलच दृष्ाांत झाला आहे."पण रामचांद्र, र्शवात व स्वामीत काहीच  साय नाही म्हणून 

स्वामीभेटेला नकार देतो.चोळप्पा, बाळप्पाांना रामचांद्रा बद्दल साांगतात, बाळप्पा लगेच ओळखतात र्क 

रामचांद्रच स्वामी ांचा र्हरा आहे.बाळप्पा आर्ण चोळप्पा  दोघे रामचांद्राला स्वामीभेटेसाठी तैय्यार 

करतात.रामचांद्र तैय्यार होतो पण र्शवा र्शवाय कुणाला  नमस्कार करणार नाही, असां ठामपणे 
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साांगतो.स्वामी र्वचारतात- "का रे रामचांन्द्रा महादेव भेटला का?"रामचांद्र स्पष् पणे,"नाही!" असां 

साांगतो,स्वामी म्हणतात- मला नीट र्नरखून पहा."रामचांद्राला स्वामी र्शवरुपात र्दसतात.व्याघ्रचमथ 

धारण केलेले,हातात डमरू व  र्त्रशूल,गळ्यात सपथ,डोक्यावर जटा त्यावर चांद्र.र्शवरुपानांतर स्वामी 

रामचांद्राला ब्रह्मा आर्ण र्वषू्णरूप पण दाखवतात.रामचांद्र स्वामी ांच्या पायावर पडतो आर्ण क्षमा 

मागतो.स्वामी उपदेश करतात-"गुरुचां ब्राह्य रूप पाहू नका, गुरूला मनाच्या डोळ्याांनी शोधा.""आम्ही 

तुमच्या मधेच आहो,आपली कसु्तरी मृगासारखी गत करून घेऊ नका." 

 

 

अंधश्रद्धा नसावी 

 

गावात एकदा पटकीची सार् येते.त्या साठी गावातली लोकां  स्वामी ांपाशी अपेक्षा घेऊन येतात.पण स्वामी 

काहीही उपाययोजना साांगत नाही.लोकां  परततात. रस्त्यात त्याांना एक ताांर्त्रक भेटतो.त्याांनी एका 

दगडाला शेंदूर पोतलेल असतां.तो त्या दगडाला म्हसोबा म्हणुन साांगतो.त्याच्या मते म्हसोबा कोपल्या 

मुळेच गावात पटकीची ची सार् आलेली असते.तो म्हसोबाची पूजा करुन एका कोांबड्याचा बळी 

द्यायला जातो.र्ततक्यात स्वामी र्तरे् येऊन कोांबड्याला सोडवुन  देतात .मग गावकऱ्याांना रागावतात:- "अरे 

जगाला उत्पन्न करणाऱ्या ईश्वराला तुम्ही त्याचीच कृती चा जीव घेऊन प्रसन्न करणार?""दगडाला प्रसन्न करायला 

र्जवांत जीवाचा बळी देणार?""अरे असा अांध र्वश्वास ठेऊ  नका!""भोांदू बाबाांच्या आहारी जाऊ नका.""सवथ जीव 

ईश्वराचे लेकरू असतात, अरे लेकरूचा जीव घेऊन जगात कोणतीही माता  प्रसन्न होणार का?""मग देव कसा 

प्रसन्न होणार?""आपदा मनुष्याांच्या कमाथनुसार येतात,त्याांच र्नरसन करायला ईश्वर भक्ती केली पार्हजे न की 

र्हांसक कृत्य."स्वामी गावकरी आणी ताांर्त्रकाला पळवून देतात.स्वामीचा क्रोध अनावर होतो.कुणीही जवळ 

जायला धजत नाही.तेव्हा उपाय म्हणुन सदैव भजन करणारी वेडी सोनारीण व ढोलकीवर र्तला सार् देणाऱ्या 

इसमाला बोलवण्यात येतां. 

त्याांचां भजन ऐकुन स्वामी ांच्या रागाचां र्नरसन होतां, आणी त्याांची चयाथ स्स्मत होते. 

 
 
 

िक्ताची काळजी सद्गुरूला असतेच 

 

नारायण नावाचा एक फार मोठा सरकारी अर्धकारी होता. तो मनापासुनी स्वामी भक्ती करायचा.त्याची 

पत्नी, आई आणी मुलगा पण धार्मथक होते पण त्या लोकाांची स्वामीवर श्रद्धा नव्हती.त्याांच्या मते स्वामी 

म्हणजे काय एका मनुष्यच, कोणी  देव नाही.नारायण स्वामी ांच्या दशथनाला येतो. आशीवाथद घेऊन 

परतताना त्याच्या लक्ष्यात येतां र्क स्वामी ांना भेट म्हणुन आणलेली शाल द्यायची राह्यली आहे.रस्त्यात 

त्याला गौराबाई अडवतात. गोरा बाई म्हणजे काय जणू दुसऱ्या सुन्दाराबाईच.स्वामी ांना शाल देईन, असां 

म्हणुन शाल घेतात, पण स्वामी ांना काही देत नाही.इकडे नारायणाला एका सरकारी कामा र्नर्मत्य 

अपरात्री बाहेर गावी जायचां असतां. नारायणाची आई आज र्कां कराांत आहे असां म्हणुन त्याला 

जाण्यापासुन परावृत्त करते.तरी नारायण "स्वामी ांच्या सेवका नाही भयां र्चांता" अस म्हणुन बाहेरगावी 

जातो.इकडे स्वामी र्ांडीनी कुड कुडतात.समोर शेकोटी असली तरी. भुजांग, आणी चोळप्पाला घोांगडी 

सुद्धा पाांघरु देत नाही.गौर र्तरे् येते. स्वामी र्तला रागावून नारायनणानी र्दलेली शाळे बद्दल जाब 

र्वचारतात.गौरा र्नमुटपणे स्वामी ांना शाल आणून देते.रस्त्यात त्याला दोन वाटमारे अडवतात आणी 

मारहाण करुन गाठोडी र्हसकून घेतात.नारायण रक्तबांबाळ होऊन र्तरे्च धरतीवर कोसळतो ,व 

कसा-बसा स्वामी-स्वामी म्हणत राहतो.या जागेच्या काही अांतरावरून दोन पोलीस जात असतात. त्याांना 

एक मुस्लीम व्यक्ती येऊन, 'मागे एकाला दुखापत झाली आहे' असां साांगतो.तरी ते पोलीस आम्हाला 

वेळ नाही असां साांगून पुढे जातात.पुढे गेल्यावर त्याांना पुढे एक र्हांदू वृद्ध भेटतो आणी तीच सूचना देतो, 

तरीही पोलीस आपल्या वाटेला पुढे जातात.काही अांतरावर गेल्यावर त्याांना स्वामी प्रत्यक्ष येऊन तीच 

सूचना देतात.मात्र या वेळेला स्वामी ांच्या तेज आणी रुबाबा मुळे पोर्लसाांना नाही म्हणता येत नाही आणी 
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ते दुखापत झालेल्या नारायणाला मदत करायला परततात.साांगायची काही गरज नसावी की मागचे दोन 

व्यक्तीच्या रुपात स्वमीनीच सूचना र्दलेली असते. नारायणाला पार्हल्या बरोबर पोलीस अर्धकारी त्याांना 

लगेचच  ओळखतो आणी घरी आणून सोडतो.वैद्याचा उपचार करण्यात येतो आणी नारायणाची प्रकृती 

हळू हळू सुधरते.नारायणाची  आई  नारायणाला म्हणते- "स्वामी स्वामी, करुन काय र्मळालां? 

र्कां कराांती च्या र्दवशी नको जाऊ म्हटलां तरी गेला! काय केलां स्वामी ांनी? "नारायणाचा तरीही स्वामीवर 

र्वश्वास ढळ राहतो.काही र्दवसाांनी तोच पोलीस अर्धकारी नारायणाचे हाल-हवाल र्वचारायला 

येतो.नारायण र्वचारतो-"तुम्हाला मला दुखापत झाल्याची सूचना कोणी र्दली  हो?"पोलीस म्हणतो-

"आम्हाला एका वृद्ध माणसाांनी सूचना र्दल होती."नारायण र्वचार करतो, त्या र्दवशीअपरात्री च्या वेळी, 

ते पण र्कां कराांतीच्या  र्दवशी कोणी त्या सामसूम जागेत आपल्याला पर्हले असावे?नक्कीच स्वामीनीच 

काही केलां असावां.तो आपल्या मुलाकडून स्वामी ांचां र्चत्र मागवतो आणी पोर्लसाांना र्वचारतो- " काहो! 

हेच का ते, ज्याांनी तुम्हाला सूचना र्दली?"पोलीस अर्धकारी म्हणतो:-"हो! हो! हेच ते ."नारायणाला 

गर्हवरून येतां.त्याच्या घरच्याांना सुद्धा स्वामीकृपेची प्रचीती येते.पण त्याांना प्रश्न पडतो र्क स्वामी ांनी 

अपघात व्हायचाच का नाही टाळला?र्ततक्यात स्वामी र्तरे् प्रगट होतात.स्वामी म्हणतात:-" अरे 

तुम्हाला काय वाटलां की आम्ही मनुष्य आहे म्हणुन काही करू शकणार नाही?" "अरे भगवांताला 

कोणत्याही रुपात भक्ताची काळजी असतेच.""नारायणाच्या र्नयतीत मारहाण होतीच. आम्ही र्नयती 

बदलत नाही पण भक्ताची त्यातून सुटका कशी करावी, याचां धोरण ठेवतो.""अरे खुद्द प्रभू श्रीरामाांनी 

आपलां वनवास चुकवायचा प्रयत्न केला नाही.""र्नयती स्वताच्याच कमाथनी बनलेली असते, र्तला 

चुकवता येत नाही पण त्या र्नयतीच्या तडाख्यातून आपल्या भक्ताला कसां सोडवावां,याचावरच 

सद गुरूचां लक्ष्य असतां." 
 
 

खोट्या आळापासुन सुटका 

 

धनांजय नावाचा एक गृहस्र् अनन्य स्वामीभक्त होता. तो एका शेठाच्या सोनारीपेढी वर कायथ 

करायचा.स्वामी भक्तीत लीन राहण्यामुळे त्याचां कायाथकडे दुलथक्ष्य व्हायचां.याचाच फायदा घेऊन त्याचे 

अधीनस्र् खोटे दार्गने करुन दार्गने बनवायला र्मळालेलां सोनां स्वत: ठेवायचे.धनांजयची जवाबदारी 

होती र्क त्याांनी दार्गने तपासूनच र्गऱ्हाईकाला द्यायचां पण तो अधीनस्र्ाांवर  र्वश्वास ठेऊन, न तपासता 

दार्गने र्गऱ्हाईकाांना द्यायचा.त्या पेढीच नाव असल्यानी र्गऱ्हाइक सुद्धा र्वश्वसानी दार्गने घ्यायचे.एकदा 

एका र्गऱ्हाइका वर दार्गने मोडायची वेळ येते,धनांजय तपासतो तर दार्गना खोटा असतो.पण त्या 

दार्गन्या वर दुकानाची छाप असते.तो अधीनस्र्ाांना जाब र्वचारतो तेव्हा ते त्यालाच या कारस्तानात 

शार्मल करू पाहतात.पण स्वामीभक्त धनांजय, त्याांच्या मोहाला भुलत नाही आणी शेटाला र्शकायत 

करायला जातो.पण त्याचे अधीनस्र् खरे दार्गने धनांजयच्या कपाटात ठेऊन त्याच्या आधी शेटाला गाठून 

सवथ आळ त्याच्यावरच उलटतात. शेटजीलापण धनांजयाचाच दोर्ष वाटतो.शेटजी  त्याला एका र्दवसाची 

मुदत देउन, अफरा-तफर झालेल्या राशीची मागणी करतात,नाहीतर तुरुां गात पाठवीन अस 

साांगतात.मानी  धनांजय तुरुां गात जाउन अबू्र जाण्या पेक्ष्या जीव द्यायला जातो.गळ्यात फास घालुन तो 

स्वामी ांचां नामस्मरण करुन तो उडी मारतो, त्याचां क्षणी र्तकडे अक्कलकोटला स्वामी जवळ 

असलेल्याभुजांगला गालावर एक चापटी मारतात.आणी र्तकडे गळफासाची दोरी तुटून पडते.इकडे 

स्वामी रागावतात ते धनांजयला अांतमथनात ऐकू येतां." वेड्या काही सुचल नाही तर र्नघाला जीव द्यायला, 

आपल्या नांतर घरच्याांच काय होईल, हा र्वचार नाही केला.""आम्ही असताांना असां पाऊल घ्यायचा 

र्वचार तरी कसा आला ?""ते सवथ सोड, ताबडतोब अक्कलकोटला र्नघून ये."धनांजय बायको आणी 

मुलगी झोपली असताांना कागदावर र्नरोप ठेऊन अक्कलकोटला जायला र्नघतो.इकडे स्वामी भुजांगला 

पे्रमानी म्हणतात, अरे तुझां काही चुकलां नाही रे,भुजांग !,एका वेड्या र्शष्याला वाचवायला ती चापटी 

होती.धनांजयला रस्त्यात र्वश्राांती करत असताांना एक माणूस येऊन त्याला उठवतो आणी चोकशी 

करतो.धनांजय आपलां मनोगत साांगतो.मग तो व्यक्ती म्हणतो:- "आम्ही पण आमच्या गुरु बरोबर 
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अक्कलकोटला जात आहे, तुम्ही आमच्या बरोबर चला.""तुम्हालाही सोबत होईल आणी वाट 

चुकण्याची पण भीती राहणार नाही."धनांजय मान्य करतो.धनांजय त्या व्यक्ती बरोबर त्याांच्या गुरूच्या 

मठात येतो.गुरुजी धनांजयला पार्हल्याबरोबर त्याचां नाव आणी त्याचा मनोगत साांगतात,धनांजय र्क्क 

होतो.मग ते गुरु म्हणतात:- "आम्ही काही र्दवसाांनी अक्कलकोटला जाणार आहे,तो पयांत आमच्या 

आश्रमात राहा. पण वीणा वादन करावां लागेल." "आमच्या आश्रमात सतत वीणा वादन होत.""आम्ही 

म्हणू तेव्हा वीणा वादन करायचां आणी आज्ञा देऊ त्या आधी वीणा सोडायची  नाही, रात्री-अपरात्री सुद्धा 

वीणा वाजवावी लागेल."र्ोड्या आियाथनी  पण धनांजय मान्य करतो.त्याप्रमाणे एकदा रात्र भर धनांजय 

वीणा वाजवतो, सकाळी गुरुजी त्याला  आांघोळ करायला लावून यर्ासाांग पौरोर्हत्य करवून 

घेतात.धनांजयच्या मनात प्रश्न येतात पण अांतयाथमी गुरुजी त्याला एकच साांगतात र्क वेळ आल्या वर 

उत्तर र्मळेल.र्तकडे धनांजयचे घरचे अक्कलकोटला जाऊन स्वामी ांना सवथ वृताांत साांगतात, आणी 

धनांजय बद्दल र्चांता व्यक्त करतात.धनांजय बद्दल स्वामी त्याांना आश्वस्त करुन त्याांना परत 

पाठवतात.इकडे गुरुजी धनांजय ला अन्नदान करायला साांगतात.धनांजय आपल्या कडे पैशे नाही असां 

साांगतो.गुरुजी म्हणतात: "फक्त तीन घर माधुकरी मागायची  आणी अन्न दान  कर.धनांजय तसच 

करतो.त्यानांतर गुरुजी धनांजया कडून गुरुचरीत्राची ११ पारायण करवून घेतात.पारायण झाल्यावर गुरुजी 

धनांजयला आपल्या र्शष्या बरोबर अक्कलकोटला पाठवतात.अक्कलकोटला गेल्या बरोबर स्वामी 

धनांजयला ला रागावतात: "कारे! आम्ही र्दलेलां  आयुष्य सांपवणारा तु कोण?"आम्ही सतत म्हणतो र्क 

माणसाांनी प्रपांच अर्वा परमार्थ दोन्ही कडे जागरूक राहावे,तु असां गाफील  का रार्हला?"धनांजय 

प्रामार्णक पणे आपली चूक मान्य करतो आणी मग रस्त्यात भेटलेल्या गुरुजी बद्दल र्वचारतो.तेव्हा 

त्याला स्वामी ांच्या जागी ते गुरुजी र्दसतात.त्याला कळतां र्क स्वामीनीच स्वत: येऊन आपल्या 

कडून देव-कमथ करवून घेतलां आहे.मग स्वामी म्हणतात: "अरे तु्त मागच्या जन्मी केलेल्या सांकल्पा मुळे 

हे सवथ घडले.""तु मागच्या जन्मी आमची सेवा करायचा सांकल्प केला होता. आमच्या साठी वीणा 

वाजवायचां सुद्धा तु ठरवलां होत.""पण सांकल्प र्सद्धीला जाईल त्या आधीच तुझा मृतु्य झाला.""म्हणुन 

आम्ही तुझ्या या जन्मात ते सवथ कायथ करवून घेतलां."र्ततक्यात धनांजयची बायको आणी मुलगी 

र्तरे्  येतात.धनांजय ला र्तरे् पाहून त्याांना आनांद होतो.ते त्याला आनन्दाची बातमी  देतात र्क शेटजी ला 

सवथ सत्य कळलां आहे,आणी धनांजय वर केलेल्या अर्वश्वासा मुळे ते र्दलर्गरी सुद्धा व्यक्त करुन रार्हले 

आहेधनांजय र्नदोर्ष आहे हे सुद्धा त्याांना कळलां आहे, आणी त्याचे गुने्हगार अर्धनस्र्ाांना सुद्धा अटक 

झाली आहे.धनांजय कृत-कृत्य होऊन स्वामी चरणी मस्तक ठेवतो. 

 
 
 

अहंकाराचा पररर्ाम 

 

सदार्शव आणी  सांगीता एक स्वामीभक्त जोडपां होतां. ते अनन्य भावाांनी स्वामी ांच्या मुतीचां पूजन 

करायचे.एक र्दवस ते पाहतात तर  काय, स्वामी ांच्या मूतीला तडा गेलेला आहे.त्याांना अपार दु:ख होतां. 

आता भांगलेली मूती बोळवून नवीन मूती आणायचा र्वचार करतात.पण मूती कुठे र्मळेल हा प्रश्न 

पडतो.एक र्दवस ते अक्कलकोट जवळ जमीन पाह्यला जातात.र्तरे् त्याांना एक कुां भार पुत्र शांकराच्या 

र्पांड्या घडवताांना र्दसतो.त्याच्या कडे स्वामीमूती र्मळेल का म्हणुन र्तरे् जातात.तो कुां भार पुत्र 

गण्या  सुद्धा अनन्य स्वामीभक्त होता.स्वामी मूती घडवायला गण्या सहर्षथ तयार होतो."मूती झाल्यावर 

र्नरोप पाठवा मी माणस पाठवीन"- असां सदार्शव कुां भाराला म्हणतो.गण्या र्दलेल्या मुदतीत मूती 

घडवायला जीवाचां रान करतो.मूती साकार होते, पण गण्या आजारी पडतो.ताप वाढतो, शरीर र्वस्तवा 

सारखे तापतां, वैद्यबुवा बोलावले जातात.वैद्य बुवा उपचार करतात, पण ताप काही कमी होत नाही.रोग 

आटोक्या बाहेर गेला आहे,अस वैद्य बुवा साांगतात.सदार्शव आणी सांगीता मूती कुठ पयांत तैयार झाली 

हे पहायला येतात, तेव्हा त्याांना सगळ वृताांत कळतां.गण्याची अशी अवस्र्ा पाहून सांगीता कळवळून 

स्वामी ांची करुणा भाकते.स्वामी ज्या गण्याांनी प्राण पणाला लाऊन ठरलेल्या वेळीत तुमची मूती घडवली, 
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त्या श्रमाांनी तो आज मृतु्य दारी पडला आहे.स्वामी त्याला वाचवा, स्वामी कृपा करा.प्रार्थना 

सुरु  असतानाांच गण्या डोळे उघडतो,त्याची आई त्याला चाचपते र्तला घोर आियथ होत र्क गण्याचा 

ताप अगदी कमी झाला आहे.मागे बसलेले वैद्य बुवा पण त्याला तपासतात ते सुद्धा र्क्क होतात.असां 

क्षणात ताप कसा काय बरा होऊ शकतो.गण्या खड-खडीत बरा झाला आहे, आता माझी गरज नाही, 

असां म्हणुन वैद्य बुवा जातात.सवथ लोकां  स्वामी ांचे आभार व्यक्त करतात.सदार्शव आणी सांगीता मूती 

घेऊन परततात ,त्याांना अमावस्या लागण्या आधी घरी पोचायच असतां.र्तरु्न जायला शेवटची बैल-गाडी 

असते. पण बैलगाडी वाला पुढे वाटसरू येणार आहे, अशी सबब साांगून न्यायला नकार देतो.पण काय 

त्याचे गरीब बैल गाडीत जुम्पायलाच तैयार नसतात, काही केल्या ऐकत नाही उलट गाडीवाल्यालाच 

मारायला येतात. त्या गाडीत जाणारी एक स्त्री त्याला सुचवते र्क तुम्ही स्वामी ांची मूती नेणाऱ्या 

जोडप्याला नाकारलां, म्हणुन बैल दुमानत नाही आहे.सदार्शव आणी सांगीताला बरोबर घेतल्यावर बैल 

पूवी सारखे गरीब होतात.घरी जाऊन सदार्शव स्वामी ांचां मांर्दर बाांधून मूती स्र्ार्पत करण्याचां 

ठरवतो.पण या कायाथत ना-ना र्वघ्न येतात, कधी गवांडी र्मळत नाही तर र्मळालेले गवांडी काम सोडून 

जातात.शेवटी कसां-बसां एक गवांडी कायाथला आरांभ करतो तर अधथवट झालेलां मांदीर कोसळून 

पडतां.सांगीताच्या अांतमथनात स्वामी म्हणांतात- " आि परीक्षण करा!" पण सांगीताला काही र्वशेर्ष बोध 

होत नाही.सदार्शव पुन्हा एकदा मांर्दर बाांधायला जातो र्ततक्यात सांगीता पडते आणी र्तचा पाय 

मुगथळतोगवांडी सुचवतो र्क तुम्ही जेव्हाही मांर्दर र्नमाथण करायला जातात तेव्हा काही न काही र्वघ्न येत 

आहे.सदार्शव ला गवांड्याची  सूचना पटते..ते सवथ स्वामी शरणी जातात.स्वामी म्हणतात-" काय रे मांर्दर 

कोसळलां म्हणून आला ना रे?" सदार्शव र्क्क होतो स्वामी पुढे म्हणतात-"अरे मांर्दर कोसळण्याच 

कारण तुझा अहांकार. मी मांदीर बाांधणार, उच्य दज्याथची सामग्री लावणार.""आणखी कोणी 

गावातला  माझ्या सारखां मांर्दर बाांधू  शकत नाही.""अरे पुजेला बसताना सुद्धा लोकाांना दाखवण्यावर 

तुझ लक्ष्य असतां.""तेव्हा सुद्धा ईश्वराचां ध्यान करण्या ऐवजी धांद्यात नफा कसा होईल याच्यावर जास्त 

लक्ष्य असतां.""जो पयांत मन पूवथक भक्ती करत होता तो पयांत आम्ही तुझ्या देव घरातल्या मुतीत वास 

करत होतो जेव्हा तुझा मनात दुसरे र्वचार यायला लागले,तेव्हा आम्ही त्या मूतीचा त्याग केला म्हणूनच 

ती मूती भांग पावली."सदार्शव आणी सांगीता आपली चुक मान्य करतात.पण सांगीताच्या मनात प्रश्न 

येतो, आमची चूक झाली हे खरां , पण गण्या आजारी का झालाां ?स्वामी म्हणतात:-"गण्या आमचा 

र्नस्सीम भक्त होता, पण तुम्हाला भक्ती कशी करतात हे दाखवण्या साठी आम्हाला त्याला आजारी 

पाडाव लागलां.""काय म्हणाला होता तुम्ही?मूती झाल्यवर कळवा. आम्ही माणसां पाठवू.""अरे आम्हाला 

नेणारा तु कौन?"सदार्शव आपली चूक मान्य करतो.स्वामी प्रसन्न होऊन आशीवाथद देतात- "मांर्दर 

र्नर्वथघ्न पूणथ होईल!" 

 
 

िक्ती भनरागस आर्ी एकभनष्ठ असावी 
 

मांगला नावाची एक स्त्री गभथवती होती. तीचां हे तीसरां  बाळां तपण होतां.ती शरीरानी  अगदी  कृर्ष  झाली 

होती.र्तचा नवरा र्दवस भर शेतात राबायचा आणी र्तची आणी घराची सवथ व्यवस्र्ा र्तची १० वर्षाथची 

मुलगी 'गोरी'पाहायची.गौरी अल्पवयीन असली तरी फार समझदार होती. ती सकाळी उठून झाड-लोट 

करुन, स्वयांपाक करायची र्तची केलेली भाकरी घेऊन र्तचे बाबा शेतात जायचे,मग ती आपल्या छोट्या 

भावाला तैयार करुन ,जेवण करवून पाठशाळेत सोडायची.र्ोडक्यात ती घरची सवथ व्यवस्र्ा नीट 

पाहायची.पण या सवथ कामामुळे गौरी फार दमायची.एकर्दवस फार दमलेली असतानाच र्तला पीठ 

दळून स्वयांपाक करायचां होतां.र्तला फार झोप येत होती. ती कळकळून स्वामी आजोबाची आठवण 

करते कारण र्तला र्तच्या आईनी साांर्गतलां होतां र्क स्वामी आजोबा आपली सवथ काळजी दुर 

करणार.ती साळसुदपणे आपलां सवथ घाराणां साांगते.र्ततक्यात र्तरे् एक वृद्ध आजोबा येतात. ते आपळी 

ओळख स्वामी आजोबा म्हणुन देतात.गोष्ी-गोष्ीत आजोबा आणी गौरी सवथ पीठ दळून टाकतात.पण 

त्या नांतर एकाएक स्वामी आजोबा र्तरु्न गौरीच्या नकळत र्नघून जातात.गौरी सगळा वृताांत आईला 
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साांगते. मांगळाला वाटतां र्क आपण मुलाांना धीर द्यायला स्वामी आजोबाचां नाव साांर्गतलां,आणी मुलगी 

खरां  समजली.श्रमा मुळे गौरी उगीचच मनातलां बोलली असावी.गौरीला जेव्हाही गरज असायची स्वामी 

आजोबा यायचे आणी र्तला मदत करायचे.एकदा गौरीच्या आईला प्रसव वेदना सुरु होतात. आधीच 

अशक्त असलेल्या मांगलाला हा प्रसांग अगदी जीव-घेण्यासारखा होता.सुईण बाई सुद्धा मुल अडलां आहे 

असां साांगते.पण गौरी ला ठामपणे र्वश्वास होता र्क र्तचे स्वामी आजोबा या प्रसांगातूनही र्तच्या आईला 

आणी होणाऱ्या बाळाला सुखरूप वाचवतील.ती गाव भर स्वामी आजोबाांना पाहत र्फरते, पण कुठेही 

स्वामी आजोबा र्तला भेटत नाही.र्हरमुसलेली गौरी घरी परत येते.र्तरे् र्तची आई सुखरूप प्रसूत 

होते.त्या स्र्ानावर स्वामी प्रगट होतात,त्याांना पाह्यल्यावर गौरी पटकन आपल्या स्वामी आजोबाांना 

ओळखते.ती म्हणते-"स्वामी आजोबा! तुम्ही कुठे होता? मीगाव भर तुम्हाला शोधले होते!"स्वामी 

म्हणतात-"अरे मी  तर इरे्च होतो, अरे मला तुझी काळजी जी दुर करायची होती."गौरीचे वडील तर 

चाट पडतात.गौरी जे स्वामी आजोबाच्या गोष्ी साांगायची ते सवथ खरां  होतां.स्वामी त्याांना म्हणतात- "अरे 

तुम्ही लोकां  दुसयाथला देवाचा केव्हा सद गुरूचा धीर देतात, पण स्वताला मात्र त्याच्यावर फारसा र्वश्वास 

नसतो.तुमच्या मनात सांकल्प-र्वकल्प उठतात.देवानी मदल केली तर बरां  नाहीतर आम्हीच काही तरी 

करू.पण या मुलाांच्या बाबतीत अस नसतां. त्याांचा आमच्या  वर ठामपणे र्वश्वास असतो.त्याांची भक्ती 

र्नरागस आणी एकर्नष्ठ असते.आर्ण भगवांत अशाच भक्तीच्या दोरीनी बाांधला जातो, आणी त्याला सवथ 

काम टाकून भक्तासाठी यावांच लागतां.देवावर र्वश्वास कसा करावा, हा या मुलाांपासून मोठ्याांनी 

र्शकावा." 
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