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�वशषे:द�ावतार,

धम�स�ंथापनचे केाय� च�र� �थं, �ी ग�ुच�र�
�श�यपरपंरा:१) माधव सर�वती२)
बाळसार�वती३) कृ�णसर�वती४) उप�� माधव
सर�वती५) सदानदं सर�वती६) �ान�यो�त
सर�वती७) �स� सर�वती
। �व�ा�ापक तूं�च होसी । ��हा �व�णू
�ोमकेशी ।। ध�रला वषे त मूानषुी । भ�जन
तारावया ।।१०।।
�ी ग�ुदवे द� हा परम�ेराचा ‘अनतं कालाचा
अनतं भावाचा । अनतं जीवाचा कनवाळ’ू
अवतार आह.े ‘नाश क�पा�तीही असनेा’ असा हा
अवतार आह.े ‘नाना अवतार होऊ�नया गले ।े
द��व सचंल जेसै तेसै ।े’ अशी या अवताराची
थोरवी ��ाच� गूलुाबमहाराज वण�न करतात. हा
अवतार ‘भोगमो�सखु�द:’ आह.े �ीपाद
�ीव�लभ हा �ीद��भूंचा �सरा अवतार.‘कलौ



�ीपाद �ीव�लभ:’ अशी या अवताराची �याती
आह.े �ीन�ृस�ह सर�वती ह �ेीद��भूंच �ेतसरे
आ�ण �ीपाद �ीव�लभाचं उे�रावतार आहते.
तचे पढुे �ी अ�कलकोट �वामी समथ� �हणनू
��स�� पावल.े �ीन�ृस�ह सर�वती द�ोपासनचेे
सजंीवक होत.े तरेा�ा शतका�या अखरेीस
द�ोपासन�ेया परुाण�वाहात सजंीवन ओत�याचे
काय� �ीन�ृस�ह सर�वत�नी केल.े सम�
महारा�ा�या सा�ंकृ�तक जीवनात ते
द�प�तभंासारख मेाग�दश�क ठरल.े �ी न�ृस�ह
सर�वतीचा अवतार काल शके १३०० त १े३८०
(इ.स. १३७८ त १े४५८) असा आह.े �ीग�ुच�र�
हा अपवू� �थं द�स�ंदायाचा वदेत�ुय, �ाण��य
�थं आह.े �ाप�ंचकाचंा आ�ण पारमा�थ�काचंा तो
मनोकामना पणू� करणारा �च�तामणीच आह.े या
वदेत�ुय ग�ुच�र�ाच चे�र�नायक आहते. �ी
न�ृस�ह सर�वती. �ी ग�ुच�र�ात अ�याय ११ ते
५१ या अ�यायात �याचं सेम� लीलाच�र� आललेे



आह.े �ी न�ृस�ह सर�वती स�ंयासधमा�च सेव��म
आदश� होत.े

��चा ज�म व बालपण

पवूा�वतार �ीपाद �ीव�लभा�ंया कृपाशीवा�दाने
श�न�दोष �त क�न �शवोपासना करणारी
कु�ग�ीची अबंाबाई व�हाड �ातंात, करजं
नगरात वाजसनये शाख�ेया �ा�णाची सकु�या
होऊन ज�माला आली. याही ज�मी �तच नेाव
‘अबंा’ असचे ठेव�यात आल.े पवू�स�ंकारान�ुप
ती या ज�मीस�ुा �शवभ�� क� लागली. �याच
�ामातील माधव नामक �शवोपासक त�णाशी
�तचा �ववाह झाला. �ववाहो�र �तच मेळूचे
‘अबंा’ हचे नाव कायम ठेव�यातआल.े ह ईे�र-
�न�दा�प�य �ी �शवोपासनते म�न असतानाच
�ीद��भूंनी वचन �द�या�माण पेौष श�ु



��तीयलेा, श�नवारी मा�या�हकाळ� �या�ंया पोट�
सपु�ु �पान अेवतार धारण केला- हचे �ी न�ृस�ह
सर�वती होत.

ज�म होता�च त बेालक । ॐ कार श�द �हणतसे
अलौ�कक पा�न झाल तेट�थ लोक । अ�भनव
�हणो�न तय वेळे� ॥
ज�मताच त ॐेचा जप क� लागल.े सव�सामा�य
मलुा�माण रेडल नेाहीत. �यामळु सेवा�ना आ�य�
वाटल.े त�कालीन महान �यो�तषानंी हा
मलुगासा�ात ई�रावतार अस�याच सेा�ंगतल.े
हा लौ�कक मलुगा �ीहरी�माण सेव� नराचं पेाप,
ताप, द�ैय हरण करणारा होईल �हणनू याच नेाव
‘नरहरी’ अस ठेेवाव अेस �ेयानंी सचुवल.े या�या
�पशा�न आेई�या �तनातंनू अमाप �ध �वत अस.े
कौतकुात बाळ वाढू लागल.े पण वय वाढत
चालल तेरी ॐकाराखरेीज कोणताच श�द �याला
बोलता यते नस.े हा मलुगा मकुा �नघणार क�



काय ? अशी शकंा आली. सात वषा�पय�त बाळाने
�सरा श�दच कधी उ�चारला नाही. �या�या
मुंजीचा बते ठरला. पण हा कुमार म�ंो�चार कसा
करणार, �हणनू सवा�ना काळजी होती. बाळाने
नाना चम�कार क�न दाख�वल.े लोखडंाला हात
लावताच �यान बेाव�कशी सोन के�न दाख�वल.े
मलुाच सेमा�य� ��ययास यऊेन
‘तूंतारक �शरोमणी । कार�णक प�ुष कुळद�पक
॥ तझु�ेन सव��व लाधल�। बोलता आं�ह� नाह�
ऐ�कल�। अ�ानमायने�व�े�ल�। मकु�ऐस��हण�
तजु ॥’ (११.५७-५८)

अशी कबलुी मातने �ेदली.यथा�वधी नरहरीचा
�तबधं कर�यात आला. गाय�ी म�ंाची द��ा
घऊेन कुमार मातजेवळ �भ�सेाठ� आला. या
वळे� बाळान ऋे�वदेातील म�ंाचा �प� उ�चार
केला, ‘अ��नमीळ पेरुो�हत’ं या म�ंाचा उ�चार
ऐकताच सवा�ना नवल वाटल.े यजवु�द, सामवदे



�हणनू बाळान सेग�या लोकानंा च�कत केल.े हा
कुमार अवतारी प�ुष अस�याची खा�ी सवा�ना
पटली. मातलेा बाळान एेक �भ�ा मा�गतली,
‘�नधा�र रा�हला मा�झया �च�ा । �नरोप �ावा
आ�हा �ंव�रता । जाऊं तीथ�आचरावया ॥’
(११.८३)

वदेा�यास कर�यासाठ� सव�� सचंार कर�याचा
बाळाचा मानस पा�न माता�प�यासं �:ख झाल.े
प�ु र�क होईल, या आशवेर जगल�ेया मातचेी
�नराशा झाली. आईच �े:खओळखनूमलुाने
�तला ���ान सा�ंगतल.े �तला आणखी चार प�ु
होतील अस आे�ासन �दल आे�ण पवू�ज�माची
�मतृी क�न �दली. �याबरोबर
‘�ीपाद�ीव�लभ �व�पता । �दसतस तेो
बाळक ॥’ (११.९३)

या �ीपाद�पीनरहरीला ओळखनू मातनेे
बालकाच चेरण धरल.ेमुंजीनतंर त लेवकरच



तीथ�या�लेा �नघाल.े पण व�सलमात�ेया
आ�हा�तव त एेक वष� करजं �ामातच रा�हल.े
मातलेा आणखी दोन सपु�ुाचंी �ा�ती झा�यानतंर
त �ेी ��े काशीला �नघाल.े �याणकाली �यानंी
मातलेा �मैतू� द�-�व�पात दश�न दऊेन
पवूा�वतारातील �ीपाद �ीव�लभआपणच
अस�याच देाखवनू �दल.े �मरण करशील
�यावळे� मी तलुा दश�न दईेन अस आे�ासन
दऊेन त �ेी ��े काशीला �नघाल.े �ी न�ृस�ह
सर�वती

�ीग�ुंच केाशी��ेी �याण

�ी ��े काशीला �यानंी उ� अन�ुान आरभंल.ेया
बाल ��चारी साधचूी ती भ��य�ु पण कठोर
साधना, तप�या� पा�न �ी ��े काशीतील
लहानथोर, �व�ान प�ंडत, आबालव�ृ



आ�य�च�कत झाल.े सव�जण �यानंा �वन�भावाने
नम�कार क� लागल;े पण इ�छा असनूही
स�ंयासी लोकानंा नम�कार करता यईेना. �हणनू
काशीतील त�कालीन �यातक�त�, सव���े,
वयोव�ृ स�ंयासी �ीकृ�णसर�वती �वाम�नी
�यानंा चतथुा��म �वीकार�याची �वनतंी केली.
�पततृ�ुय ऋ�षत�ुय �ी �वाम��या �वनतंीला मान
दऊेन �यानंी स�ंयासद��ा �वीकारली. व�ृ �ी
कृ�णसर�वती �वाम�नीच �यानंा चतथुा��माची
द��ा �दली. �या�ंया हाती दडं �दला. �याचं ‘े�ी
न�ृस�हसर�वती’ अस नेतून नामकरण केल.ेपायी
खडावा, कट�ला कौपीन अगंावर भगवी छाट�,
ग�यात ��ा� माळा, हातात दडं कमडंल,ू
कपाळ� भ�म, मखुावर सा��वक ��मतहा�य,
सपंणू� दहेावर तप�य�च तेजे, �दयात ��ानदं
असलले दे�ावतारी �ी न�ृस�हसर�वती सवा�ना
सा�ात �ी काशी�व��ेरच वाटत. �यामळुे
स�ंयाशासंह सव� काशीकर जन ��भवुनव�ं �ी



न�ृस�हसर�वती �वाम�ना �व�धय�ु वदंन करीत.
अ�यतं �वनयान,े �मेान �ेयानंा शरण यते. �या�ंया
दश�नान सेव�ध�य होत. कृताथ� होत. लवकरच
�यानंी �ी ��े काशीचा �नरोप घतेला. त �ेी ��े
�यागला �याचं तेीन वष�वा�त� होत.े या
वा�त�ात �यानंा अनके �श�य लाभल.े यापंकै�
सात जणानंा �यानंी �व�धय�ु स�ंयासद��ा �दली.
माधवसर�वती, बाळकृ�ण – सर�वती,
उप��सर�वती, सदानदंसर�वती,
�ान�योतीसर�वती, कृ�णसर�वती, आ�ण
�स�सर�वती ह सेात �श�यो�म होत.मजंा�रका
नावा�या गावी माधवार�य नावाच एेक मनुी
न�ृस�हाच उेपासक होत.े मानसपजूते �यानाची जी
मतू� त पेाहात होत,े ती �ीग�ुंचीच �हणजे
न�ृस�हसर�वत�चीच आह हे �ेयानात यतेाच �यानंी
�ीग�ुंना आपल सेव��व अप�ण केल.े �ीग�ुंनी
�यानंा आ�मबोध केला. तथेनू त वेासर ���ेर
नावा�या ��ेास आल.े यथे गेोदावरी�या पा�ात



�नान करीत असताना �यानंा एक क�ण ��य
�दसल.े एक �ा�ण पोट�खी�या �वकारान �े�त
होऊन आ�मह�या कर�या�या �वचारात होता.
�ीग�ुंच �ेया�याकड ले� गले वे �याला �यानंी
रोगम�ु�चा उपाय सा�ंगतला.याच वळे�
गगंा�नानास सायदंवे नावाचा एक �ामा�धकारी
आला. �यान �ेीग�ुंना मनोभाव वेदंन केल.े हा
सायदंवे आप�तबं शाखचेा कौ�ड�य गो�ी असनू
कडगचंीचा रहाणारा, पण उदरभरणाथ� यवनाचंी
सवेा करणारा होता. �याचा भाव पा�न �ीग�ु
�याला �हणाल,े ‘या �ा�णास पोट�खीचा�वकार
आह.े त यूाला घरी घऊेन जा व पोटभर �म�ा�
घाल. �याची �था �र होईल.’ सायदंवेाने
�ीग�ुंनाही आम�ंण �दल.े �ीग�ु सायदंवेा�या
घरी आल.े �या�या प�नीन,े जाखाईन �ेीग�ुंची
मनोभाव षेोडषोपचार पजूा केली. ‘तलुा अनके
प�ु होती. त�ुया घरात ग�ुभ�� वाढेल’ असा
�तला आशीवा�द �मळाला. �ा�णाचा पोट�खीचा



�वकारही सपंला.‘कृ�णसर�वती’ नावाच एेक व�ृ
स�ंयासी होत.े त केेवळ ���ानी असनू
�नहेभावान सेवा�कड पेहात.

‘लोकान�ुहकारण�। त�ुह� आता सं�ंयास घणे�।
आ�हा संम�ता उं�रण�। पजूा घणे�आ�हा कंरवी
॥’ (१२.९१)

या व�ृ �वामीची व इतरही स�ंयाशाचंी ही �वनतंी
मा�य क�न नरहरीन केृ�णसर�वत�कडनू
स�ंयासद��ा घतेली. नरहरीस कृ�णसर�वती ग�ु
झाल.े या कृ�णसर�वत�ची ग�ुपी�ठकाही अ�यतं
थोर �कारची होती. आ�दपीठाच शेकंर ह पे�हले
ग�ु. �यानतंर �व�ण,ू �यानतंर ��दवे ह मेळूपीठ
असनू पढुे व�स�, श��, पराशर, �ास, शकु,
गौडपादाचाय�, गो�व�दाचाय�, शकंराचाय�,
�व��पाचाय�, �ानबोधी�ग�रय, �स�ह�ग�रय,
ई�रतीथ�, न�ृस�हतीथ�, �व�ातीथ�, �शवतीथ�,
�ानतीथ�, म�ळयानदं, दवेतीथ�सर�वती,



सर�वतीयादव�े� आ�ण �श�य कृ�णसर�वती
असनू �याचंकेडनू नरहरीन से�ंयासद��ा
�वीकारली. �ीन�ृस�हसर�वती अस नेव नेाव
नरहरीन धेारण केल.े

�ी ग�ुंच तेीथा�टन

उ�रकेडील वा�त� सपंवनू त से�त �श�यासंह
द��णकेड वेळल.े �नर�नरा�या तीथा�ना �यानंी
भटे� �द�या. त�बल तीस वषा�नी त मेाग�दश�नाथ�
�वगहृी करजंनगरला परतल.े करजं�ामातील
लोकानंी �याचं उे��फूत� �वागत केल.े स�ंयासी
बनल�ेया अलौ�कक बाळा�या मगंल दश�नाने
माता-�पता कमालीच आेन�ंदत झाल.े �यानंी
माता�प�याला �मेान आे�ल�गन �दल.े �यावळे�
उभयताचंी काया तजेाळनू त खे�या सखुाचे
अ�धकारी बनल.े काही �दवस करजंपरुीत रा�न



त लेोको�ारासाठ� पनु� बाहरे पडल.े �या�ंया
भोवती भा�वकाचंा अ�रश: गराडा अस.े ते
लोका�ंया आ�ध�ाधी हरण करीत. �नप�ु�कानंा
सपु�ु दते. �यानंी केल�ेयाअभतूपवू� चम�कारानंी
�याचंी क�त� सव�� पसरली. अनके प�तताचंा,
पा�याचंा �यानंी लीलया उ�ार केला. अनकेानंा
�यानंी स�मागा�ला लावल.े वाढत जाणा�या
जनसपंका�पासनू थोड �ेदवस �र राह�यासाठ� ते
वजैनाथ यथे एेक वष� ग�ुत रा�हल.े एकातंवासाचे
सखु उपभोग लूागल.े सवेलेा �स�सर�वती
नावाच �ेश�य होत.े �ीग�ुं�या ग�ुत र�हवासात
एक उ�कट �ज�ासचेा �ा�ण �या�ंया
दश�नासाठ� आला; पण वष�भर �याला दश�न झाले
नाही. �स�सर�वत�नी �याला ‘ग�ुच�र�’
सा�ंगतल.े आज�या लोक��य ग�ुच�र�ाचा �न�मा
भाग अशा रीतीन वेजैनाथ यथे तेयार झाला.
एका वषा��या ग�ुत अन�ुानानतंर �ी ग�ुंचा
पनु� अखडं सचंार स�ु झाला. कृ�णा�तरी



�भलवडी यथेील भवुन�ेरी दवेीस��ध असल�ेया
�ी ��े औ�बंरी �यानंी एक चातमुा�स वा�त�
केल.े �तथनू त केृ�णा-पचंगगंा सगंमावर रा�हल.े
�तथ�ेयाचं बेारा वष��हणज एेक तप वा�त� होत.े
‘मनोहर पा�का’ �थापनू �यानंी �या �थानाचा
�नरोप घतेला. �तथनू त भेीमा-अमरजा सगंमावर
�ी ��े गाणगापरूला आल.े �तथ �ेयाचं तेवेीस
वष�वा�त�होत.े या कालखडंात �यानंी
अनकेाचंा उ�ार केला. �ी ��े गाणगापरू
ग�ुभ�ाचंी काशी ठरली. द�भ�ाचंी पढंरी
झाली. �ी ग�ुंची क�त� भारतभर पसरली. च�
�दशातंनू लोक �या�ंया दश�नाला यऊे लागल.े
उ�रो�र �याचंा भ�प�रवार वाढतच गलेा.
�ीग�ु औ�बंरतळ�च का �नवास करतात? याही
��ाच उे�र �ीग�ुच�र�ा�या
एको�णसा�ाअ�यायात आलले आेह.े न�ृस�ह
अवतारा�या वळे� �हर�यक�शप�ूया
उदर�वदारणामळु भेगवतंा�या हाताचंी, नखाचंी



आग होत रा�हली; ती उबंरा�या फळात हात
खपुस�यावर शमली. �हणनू शीतल उपचाराचंे
�तीक�हणनू औ�बंराची �याती �ीग�ुं�या
सदंभा�त झाली. अमर�ेराजवळ�या चौस�
यो�गनी �ीग�ुंचीपजूा कर�यासाठ� मा�या�ह
समयी यते. यथेचे गगंानजुावर कृपा क�न
�ीग�ुंनी �याचहेी द�ैय हरण केल.े औ�बंर हा
क�पव�ृ आह;े आप�या मनोहर पा�काही तथेचे
आहते, त�ुही तथेचे वास करावा अस सेागंनू
�ीग�ु भीमातीरी असल�ेया गाणगापरू या गावी
यऊेन ��थरावल.े

�ी��े गाणगापरुातील लीला

गाणगापरु यथे �ेीग�ुंनी जवळजवळ तवेीस वष�
वा�त� क�न द�न�:�खताचंा उ�ार केला
अस�यान गेाणगापरुास द�पथंीयातं फारच



मह�वाच �ेथान �मळाल आेह.े या �थानाचे
माहा��य �ीग�ुच�र�ात वण�न करताना �हटले
आह,े

‘भीमा उ�रवा�हनीसी । अमरजा सगंम �वशषेी ।
अ��यव�ृ प�रयसे� । महा�थान वरदभमूी ॥
अमरानद� तीथ� थोर । सगंम जाहला भीमातीर ।
�यागसमान अस �े�े । अ�तीथ�असती तथे�॥’
(२२.११-१२)

अशा या गाणगापरुात रा�न �ीग�ुंनी अनके
लीला �कट क�न भ�जनाचंा उ�ार केला. या
गावा�या एका �ा�णा�या व�ंया �हशीच �ेध
�पऊन �ीग�ु सतं�ु झाल.े �यानंी �याचे
दा�र�य्ही �र केल.े तथेील एका ��रा�साचाही
�यानंी उ�ार केला. शजेारीच कुमशी नावा�या
गावात ���व�मभारती नावाचा एक तापसी
राहात अस.े �यान गेाणगापरू यथेील �ीग�ुं�या
चम�काराचंी �न�दा केली. दा�ंभक स�ंयासी �हणनू
�याचंी �यान थे�ाही केली. �यास जाणीव



द�ेयासाठ� त केुमशीस �नघाल.े ���व�मभारती
नर�स�हाच उेपासक असनू �या�याच मानसपजूते
�� होत.े �यानंा नर�स�हा�या ऐवजी एका
दडंधारी प�ुषाचचे दश�न होत रा�हल.े खरा �कार
���व�मा�या �यानी आला व तो �ीग�ुंना शरण
गलेा. अनके �कार �ेयान �ेीग�ुंची �ततुी केली.
�ीपाद अवतारी�या वरदानानसुार एक रजक
आता व�ैरी अथवा �बदर नगरीत �ल�ेछ जातीत
ज�मास यऊेन बादशहा झाला होता.
पवू�स�ंकारामळु �ेया�या मनात �ह��बं�ल् �षे
न�हता. �ा�णाचंा तो स�मान करी. �व�ा�ंया
दवेालयाचंा तो मान राखी. एक�दवशी या
राजा�या माडंीस एक फोड झाला. कोण�याही
उपायान तेो बरा होईना. �याला फारच यातना
सहन करा�ा लागत हो�या. स�प�ुषाची सवेा
के�यास हा फोड बरा होईल अशी �याची खा�ी
झाली. गाणगापरुास एकयती स�प�ुष अस�याचे
�याला समजल.े �यान गेाणगापरुास जाऊन



�ीग�ुंच देश�न घतेल.े ‘का र रेजका कोठे
असतोस ? आमचा दास असनूही फार �दवसानंी
भटेलास ?’ अस �ेीग�ुंनी �हणताच �लछे
राजास पवू� ज�माच �ेमरण झाल.े �ीग�ुंना �याने
सा�ागं नम�कार केला. �ीग�ुं�या कृपने �ेयाचा
फोड पणू�पण बेरा झाला.�स�ह�था�या �न�म�ाने
�ीग�ु ना�शक-�यबंके�रा�या या�से �नघाल.े
गौतमीत �नान क�न त गेाणगापरुास आल.े परतंु
या वळे� �या�ंया मनात भलतीच कालवाकालव
होत होती.
‘�गट झाली ब��या�त । आता रंहाव�गौ�य
आ�ही ॥’ (५०.२५४)

असा �वचार �श�यानंा बोलनू दाखवनू आणखी ते
�हणाल,े

‘या�ा�प��ीपव�तासी । �नघाल� आता पं�रयसे� ।
�गट बोल �ा�च �वभाव�स� । गौ�य�प�रा�ं
यथे��च ॥ �थान आमचु�गाणगापरु । यथे�ुन न



वच� �नधा�र। लौ�ककमत�अवधारा । बोल क�रत�
�ीशलैया�ा ।’ (५०.२५५ – ५६)

�नरवा�नरव कर�या�या भाषते त �ेहणाल,े

‘�गट �नघ� या�सेी । वास �नरतंर
गाणगाभवुनासी । भ�जन तारावयासी । रा�ं
आ�ही �नरतंर । कठ�ण �दवस यगुधम� । �ल�ेछ
रा�य �ूरकम� । �गट असता घंड अेधम� । सम�त
�ल�ेछा यथे�यतेी । राजा आला �हणो�न । ऐ�कल�
जाती यवन�।'
कृ�णसर�वती, उप�े�सर�वती, सदानदंसर�वती,
�ान�यो�तसर�वती, �स�सर�वती इ�याद�
आणखी काही �श�याचंा �नद�श माग�केललेा
आहचे. �स�सर�वतीस �ीग�ुंचा सहवास
प�ुकळच असनू तोच�या�ंया �नजानदंगमनापय�त
सा���यात होता. यानचे �ीग�ुंच से�ंकृत च�र�
तयार केल अेसाव वे या स�ंकृत च�र�ा�या
आधारान �ेस�नामधारकसवंादा�या �पान पेढुे



सर�वती गगंाधरान �ेव�यात असा ‘�ीग�ुच�र�’
नावाचा मराठ� �थं �ल�हला. नामधारक �हणजे
�वत: सर�वती गगंाधर व �स� �हणजे
�स�सर�वती अस मेानावयास हरकत नाही.
�ीग�ु न�ृस�हसर�वत��या काळासबंधंान मेतभदे
आहते. शके १३८० �हणज सेन १४५८ हा
सव�सामा�य असणारा �याचंा �नजानदंगमनकाल
कायम केला व �ीग�ुंच आेयमुा�न �शी वषा�चे
मानल तेर �याचंा ज�म अदंाज शेके १३००
�हणज सेन १३७८ असा यतेो.
�ीन�ृस�हसर�वत�नी आप�या द�घ�
आय�ुयात��तकूल प�र��थतीत लोकर�णाच वे
धम�स�ंथापनचे फेार मोठे काय� केल आेह.े
न�ृस�हवाडी व गाणगापरू या ज�ुया तीथा�ना नवा
उजाळा दऊेन �यानंी �याचं मेाहा��य वाढ�वल.े
लोकानंा स�माग� दाख�वला.
सकळ यतेील मनकामनी । �हणो�न गौ�य राह�
आता ॥ं...पढु�यतेील ��द�न । कारण रा�य यवन



। सम�त यतेील करावया भजन । �हणो�न गौ�य
राह� आता ॥ं’ (५०.२५७-६१)

या�माण �ेनरोप घऊेन �ीग�ु पव�तया�से
�हणज �ेीश�ैयपव�ताला �नघाल.े भ�जना�ंया
अतं:करणास फारच वदेना झा�या. �यानंी
�ीग�ुं�या चरणाचंी मनोभाव पेनु:पनु: �ाथ�ना
केली.
‘त भू�जनाचंी कामधने ।ु होतासी आमचुा
�नधान ।ु आ�हा बंाळका संोडनू । जाता �ंहणो�न
�वन�वताती । �न�य तझु�दश�न� । ��रत�जात�
पळो�न । ज जे आेमचुी कामना मन� । �व�रत
पाव �ेवा�मया ॥ बाळकातं�सोड�ून माता । क��व
जाय अ�ह�ेरता । तूं�च आमचुा माता�पता । नको
अ�ह�े �हणता�त ॥’ (५१.१०-१२)

शोक करणा�या �श�याचं �ेीग�ुंनी परोपरीने
सा�ंवन केल.े आ�ही या गाणगापरुातच आहोत
अस �ेयानंी पटवनू �दल.े



‘�ात:�नान कृ�णातीर� । पचंनद� सगंम औ�बंरी
। अन�ुान बरव��या ��े� । मा�या�ह� यते�
भीमातट� ॥ सगंमी �नान करो�न । पजूा घऊें
मठ��नग�ुणी ॥ �च�ता न करा अतं:करण� ॥’
(५१.१६-१७)

अस �ेयानंी समज�वल.े

‘अ��थ न�ह के�पव�ृ । सगंमी अस �े�य� । ज�
ज�तमु�या मन� अप�े । �व�रत सा�य प�ूजता ॥ं
क�पव�ृात�पजूोन। याव आेमचु�जथे �थान ।
पा�का ठे�वत� �नग�ुण । पजूा करावी मनोभाव�॥’
(५१.२०-२१)

अस सेा�ंवन क�न �ीग�ु �ीपव�ताकड आेल.े
सा�ंगत�या�माण शेवेतंी, कमळ, क�हार, मालती
इ�याद� प�ुपाचं एेक सरुखेस आेसन �श�यानंी
कद�ळ�पानावर तयार केल.े गगं�ेया पा�ावर
आसन ठेवनू होताच �ीग�ुंनी �श�यानंा परत
जा�यास सा�ंगतल.े आप�या भ�ाचं सेा�ंवन



क�न
‘उठल �ेीग�ु तथे�ून ।प�ुपासन� बसैो�न । �नरोप
दतेी भ�ासंी ॥ ‘क�यागती’ बहृ�पतीसी ।
‘ब�धा�य’ नाम सवं�सरसेी । सयू� चाल ‘ेउ�र
�दगतं’े सी । स�ंा�ंत ‘कुंभ’ प�रयसेा ॥
‘�श�शरऋत’ु माघ मास� । ‘अ�सत’ प�
‘��तपद�सी’ । ‘श�ुवारी’ प�ुय�दवशी ।�ीग�ु
बसैल �ेनजानदं� ॥’ (५१.३५-३७)

जाताना �यानंी
‘गायन� कराव�माझ��मरण । �याचं घेर� अस�
जाण। गायन� �ी�त ब� मज ।’ (५१.४०)

अशी सचूना �दली. थो�ाच वळेान �ेयाचंी
�सादप�ुपहेी �श�यासंाठ� आली. ती सायदंवे,
नदं�, नरहरी व �स� या चार �श�यानंी वाटनू
घतेली.�ीन�ृस�हसर�वत��या च�र�ाच वे काया�चे
समालोचन कर�यापवू�च ढेर येानंी �ल�हल आेह;े
‘तरेा�ा शतका�या अखरेीपय�त द�ोपासनचेा जो



परुाण�वाह वाहत आला होता, �यात जीवन
ओत�याच केाय� �ीनर�स�हसर�वत�नी केल.े
�याचं जेीवनकाय� केवळ द�ोपासन�ेया ��ेातच
न�ह,े तर सम� महारा�ा�या सा�ंकृ�तक जीवनात
द�प�तभंासारख मेाग�दश�क ठरल आेह.े �या�ंया
जीवनकाळात जी सघंष�मय प�र��थती �नमा�ण
झाली होती �या प�र��थती�या गभा�तनूच
महाप�ुषा�ंया उदयाचा �कंार ऐकू यते होता. �या
काळात एका आ�मणशील स�ंकृतीन �ेह��
परपंरचेा �ास घ�ेयासाठ� महारा�ात सव�� सचंार
चाल�वला होता. �या सकंटातनू महारा�ाला म�ु
कर�याच मेहान क्ाय� �ीनरृ�स�हसर�वत�नी
केल.े’

�ी ग�ुं�या वा�त�ान पेनुीत तीथ���ेे

�ी ��े औ�बंर �ी न�ृस�ह सर�वत��या �मखु



�थानापंकै� एक असनू त अे�यतं जागतृ �थान
आह.े ह �ेनसग�र�य तीथ���े सागंली �ज��ात
आह.े कृ�णचेा अथागं पण शातं डोह,
द��णवा�हनी प�ुयस�लला कृ�णा, �त�या उभय
काठावंरील न�ेसखुद, �स�, सदार�हत मळ,े
प��म तीरावरील सबुकसा �स� घाट, वर
��बर व�ृाचंी मनोहर राई आ�ण �यात लपललेे
छोटसे पेण अ�यतं सबुक अस �ेी द�म�ंदर, �ी
म�ंदरात अस�ंय भ�ाचंी माउली असल�ेया
�ीद�ग�ुं�या �वमल, पावन पा�का, �ी
म�ंदरा�या वर�या बाजसू सभोवताली वड, �प�पळ,
�च�च व �ल�ब याचंी दाट झाडी व दाट�न थेाटललेी
पजुा�याचंी पाच-पचंवीस घर अेस हे सेुंदर
�नसग�र�य औ�बंर ��े आह.े‘ध�य कृ�णातीर ।
ध�य औ�बंर । जथे गे�ुवर । वसतस ॥े’
(जनाद�न �वामी) �ी ��े नरसोबावाडी ही तर �ी
‘द��भूंची राजधानी’ च �हणनू ��स�आह.े
�ीमत व्ासदुवेानदं सर�वती ट��य�ेवामी महाराज



�हणतात –

“नरसोबावाडी ज लेोकमा�या । कृ�णातीरी
शोभवी ज धे�या ॥अ�या तसैी दखेीली �या न
साची । �ी द�ाची राजधानी सखुाची ॥”

�ी न�ृस�ह सर�वत�नी या �ठकाणी बारा वष�
तप�या� केली. या �ठकाणी �यानंी अनके लीला
के�या. �हणनूच �या�ंया नावाव�न या �थानाला
‘न�ृस�हवाडी’ �क�वा ‘नरसोबावाडी’ अस नेाव
पडल.े �ी ��े नरसोबावाडी �हणज दे�भ�ाचंे
�दयच! ह तेीथ���े �हणज भेतू, �ते, �पशा�चाचंे
कद�नकाळच ठरलले आेह.े लाखो भ�ानंी इथे
�ाप�ंचकआ�ण पारमा�थ�क उ�यन क�न घतेले
आह.े

या �थानाच मेाहा��य सागंताना �ी शकंर �वामी
�हणतात –

‘दा�र�य्ा�स धन, आरो�य �मळ,े रोग असे
�याजला । टळ अेपम�ृय�ुन तो या �थळा ॥कु��,



अप�मारी, अधं, ब�हर,े �दयश�ूळ पागंळ ।े
मदंमती मकू होती चागंल ॥ेधम�, अथ�, काम, मो�
चारी प�ुषाथ� आगळ ।े या �थळ� तहेी लाभती
सगळ ॥े�ी ग�ुपा�कंाच�नी फळ सौ�य सम�ृ�
�मळ ।े द�ैय, अघ, ताप�य मावळ ॥े’

�ी न�ृस�हसर�वती अवतार समा�ती

अवतार समा�ती �द�घ� काळ भ�काय� क�न
�ी न�ृस�हसर�वती अवतार समा�तीची भाषा बोलू
लागल.े भीमा-अमरजा सगंम हा गगंायमनुाचंा
सगंम आह.े इथ �ेन�य �नान करा. स�व�थ
भ�ाला क�पव�ृा�माण फेळ दणेा�या इथ�या
अ��थाची �न�य पजूा करा. ‘या क�पत��या
छायते जो उपासना करील तो कृताथ� होईल’,
अशी अभय वाणीउ�चा�न त मेहा��थानास
�स� झाल.े �ी स�ग�ु न�ृस�ह सर�वत��या



आ��ेमाण �ेनवा�णाची तयारी कर�यात आली.
केळ��या पानावंर फुलाचं आेसन रच�यात आल.े
ग�ुनामा�या घोषात त आेसन नद��या पा�यात
ठेव�यात आल.े �ी ग�ुदवेानंी �यावर आरोहण
केल.े सव� �श�याचं,े भ�ाचं अे�भवादन
�वीका�न त �ेवाहा�या �दशनेमेाग��थ झाल.े
माग��थ होताना �यानंी ‘सखुधामी ग�ेयानतंर चार
प�ुप �ेसाद �हणनू पाठवनू दतेो.’ अस सेा�ंगतले
�या�माण पे�ुप �ेसाद �हणनू परत आली. �या
काळात महारा�ाची वाटचाल घनाधंकारातनू
चाल हूोती, �या काळात �ी न�ृस�ह सर�वत�चे
जीवनकाय� पथ�दश�क �खर �योतीसारखे
क�याणकारक ठरल.े महारा�भमूीला भ��चा,
म�ु�चा माग� दाख�वणारा हा महाप�ुष मराठ�
स�ंकृती�या इ�तहासात ‘यगुप�ुष’ �हणनू �चरतंन
राहील.या भ��च�ंाला, धम�सयूा�ला
भ��भावपवू�क कोट� कोट� ��णपात!



�ीग�ुं�या लीला व भ�ाचंा उ�ार

ग�ुच�र�ा�या बा�वसा�ा अ�यायात
ग�ुमहाराजानंी एका द�र�� �ा�णाघरी �भ�ा
मा�गत�याची कथा आह,े मा�या�ह काळ�
महाराज �या घरी �भ�लेा गले ते�ेहा केवळ
गहृ�वा�मनी घरी होती. महाराज �भ�लेा आललेे
पहाताच ती पढुे आली व �हणाली गहृ�वामी
�भ�के�रता गले आेहते त येईे�तोवर थाबंाव.े �या
घरी एक �हसै महाराजानंा �दसली, �यावर
ग�ुमहाराज �हणाल �ेह �हसै यथे आेह �ेतच �ेध
का आ�हास दते नाहीस? �यावर ती ��ी�हणाली
�हसै वाझं आ�ण दतंहीन आह.े �तचा उपयोग
आ�ही म�ृ�का वाह�याक�रता करतो. आज
कोणी न�ेयाक�रता आल नेाही �हणनू ती यथेे
आह.े �यावर ग�ुमहाराज �हणाल,े �तच �ेध
काढून आ�हास �ाव,े ग�ुवा�य �माण माननू
�तन �ेध काढल आे�ण आ�य�(चम�कार) �हणजे



ती �हसै �ध दतेी झाली. �या ��ीन �ेध ताप�वले
आ�ण ग�ुमहाराजानंा �यावयास�दल.े
ग�ुमहाराज दा�र�य् न� झाल अेस �ेहणनू
आशीवा�द दऊेन तथेनू �नघाल.े या कथते केवळ
�या �ा�णावर कृपा केली अस नेाही तर �या
�हशीवर महाराजानंी दोन �कार केृपा केली. इह
आ�ण पर. इह �हणज �ेतच अे�यतं क�दायक
अस भेोग सपंवल.े आ�ण पर�हणज �े�य�
ग�ुमहाराजाचं देश�न आ�ण सा���य �या
�ा�याला �मळाल तेो त�न जाणार नाही काय?

ग�ुपरपंरा

�ी शकंर।
�ी �व�ण।ू
�ी ��ा।



�ी व�स�।
पराशर।
�ास।
श�ु।
गौडपादाचाय�।
गो�व�दाचाय�।
शकंराचाय�।
�व�व�पचाय�।
�ानबोध�गरी।
�सह�गरी।
ई�रतीथ�।
न�ृस�ह�तथ�।
दवेतीथ�।
�व�ातीथ�।
�शवतीथ�।



भरती�तथ�।
�व�ार�य।
�व�ातीथ�।
मा�लयानदं।
दवेतीथ�।
सर�वती यादव�े�।
कृ�णा सर�वती।
न�ृसह सर�वती

�ीन�ृस�हसर�वती �ाथ�ना

अनसयूा�मज ह जेगपालका । तजु�वणा कु�ण ना
ज�ग बालका । त�र कथी �म�ं मी कवणा��त ।
शरण मी नर�स�हसर�वती ।। १ ।।
मग मला गमला पथ हा बरा । तव पद�च असो



�न�य आसरा । परुती हते कूध� मम ह केथ� ।
क�र दया नरा�स�हसर�वती ।। २ ।।
मज कडो�नच घऊेनी चाकरी । मग�ह द�ेशल
यो�य न त जेरी । �शशसु मोबदला कु�ण मागती ।
क�थ बर नेर�स�हसर�वती ।। ३ ।।
न�त त�ुया पद� अ�प��त �क�कर । अभय द �ेश�र
ठे�व गरुो कर ।��थरमती रमती �न�य �ा�थ�ती ।
क�र दया नर�स�हसर�वती ।। ४ ।।
मद�य लोचन साथ�क जाहल ।े सगणु स�ग�ु
स��प पा�हल ।े बघ मना �प मगंल ह �ेकती ।
क�र दया नर�स�हसर�वती ।।५ ।।
तव कृप�ेवण जीव�च घाबर ।े अभय द शेि्◌�र
ठेव�च ह�त र ।े तव पथा ग�ु वास�च पाहती ।
क�र दया नर�स�हसर�वती ।।६ ।।
ब�त भो�गय�या ग�ु आपदा । चकु�व दा�व
अता त�ुझया पदा ।��तगती अ�ज धाव�च सकंट�
। क�र दया नर�स�हसर�वती ।। ७ ।।



�कतीतरी अळव तूजु �ीग�ु । ब�त ही �मल�
भ�व लके�ं ।क�श दया तजुला लव य ने गा ।
अनसयूा�मज भो मज पाव गा ।। ८ ।।
तजु सम� अरी मज गा�ंजती । लवभरी तजुला
कशी ना ��ती । उ�गच का �ं�शलुा ध�रल�अगा ।
अनसयूा�मज भो मज पाव गा ।। ९ ।।
मद�य �ाण हरीला�च काळ तो । मग तझुा
उपयोग�च काय तो। �हण�ुन मी पसुतो क�ध�य�ेश
गा । अनसयूा�मज भो मज पाव गा ।। १० ।।
सदयता �दय� लव तूंधरी । भज�न मडंळ� हे
ग�ु उ�दरी । �व�कय आ�त �रप आू�ण �न�दका ।
अनसयूा�मज भो मज पावगा ।। ११ ।।
अदयता ध�रली अ�श का बंर ।े भवपरुी बडुतो
�जव घाबर ।ेपरु�व हते नु मी ग�ु दास गा ।
अनसयूा�मज भो मज पाव गा ।। १२ ।।
।। अवधतू�च�तन �ीग�ुदवे द� ।।



न�ृस�ह सर�वती महाराजाचं �ेथानातंर व
�नजगमनानदं सव�च अ�तु व गढू �सगं. यवन
राजाला बर केेल,े आधी�या रजक ज�माची
आठवण क�न �दली. �र�र वर सगळ�कडे
��स�� झाली. महाराजानंा हचे नको होत.े
दवेावतार आ�ण इतर यात हाच फरक असतो.
महाराजानंा पणू� �ान होत,े पण फ� �वाथ� ठेवनू
यणेार खेपूअसतात. �यानंा �र ठेवण अेवघड
असत.ेमहाराजाचंी 4 �ठकाण सेोडतानाचे
सहजता खपू अच�ंबत करत.े ८ �ा वष� (ज��हा
आप�यासारख लेोक खाण,े भावडंाशंी भाडंणे
यात म�न असतो) कारजंा, घर, आईव�डलानंा
सोडण,े तहेी अस के� जण कूाहीच झाल नेाही.
व�ै�क श��न �ेयानंा आतनू सचूना के�याचे
जाणवत.े �यातही आधी बोल यते नसतानंा माझी
म�ज करा �हणनू हातात काबं घऊेन सोन के�न
दाखवण,े सगळ अे�तु. �सरा औ�बंर, �तसरा
आजची न�ृस�ह वाडी सोडताना आ�ण चवथा



कद�ळ�वन गमन."ऐ�य होऊ म��लकाजु�नी" हे
वा�य खपू गढू आह.े ४ �श�यानंा �कना�यावर
ठेवनू पढुे जाण हे �ेततकेच गढू �जतके कारजंा
गहृ सोडण.े गाणगापरू, कद�ळ� वन गढू आहते.
कारजंा ह केमळ फुला सारख �ेस�ता दते,े
औ�बंर, न�ृस�हवाडी ही आ��त करतात.
गाणगापरू ह जेीवना�या गढूाकड घेऊेन
जात.ेएक माणसू �श�यानंा यऊेन सागंतो
"काशाय व�� डोईव�न, अ�तु कातंी आ�ण
सो�या�या पा�का" असलले मेनुी मला �दसल"े.
महाराज न�क� कोण�या �ठकाणी म��लकाजु�न
ऐ�य झाल हे सेागंण अेवघड आह,े पण काही
प�व� खणुा �दस�या आ�ण ह ठेरवल गेले.े
कदा�चत �याचं थेोर �श�य ट�ब �ेवाम�ना �नद��शत
केल अेसले. यावळे� ग�ुच�र� वाचतानंा मी
�स�मनुी, सायदंवे आ�ण सर�वती गगंाधर याचंी
ग�ुच�र�ाशी सागंड लावायचा �य�न केला. दोन
नदं� य�ुम (जोडी, जी कवन केरत होती आ�ण



�यानंा बर केेल)े, सायदंवे ह केधी प��श�य झाले
त �ेप� कळत.े पण �स�मनुी न�क� कधी �श�य
झाल केळत नाही. सगळ गेढू आह.े नामधारक
हहेी गढूच आह.े अस वेाटत के� �ी ग�ुं�या
आ�ने �ेस�मनु�नी सर�वती गगंाधर यानंा पणू�
च�र� ऐकवल.े पण �स�मनुी ह तेर
सायनदवेा�ंया �पढ�च!े अग�य आह.े मा�या मते
�स�मनुी ह वे�ै�क श��न केारजंा �नच
महाराजा�ंया बरोबर सोडलले �ेश�य असावते.
�यानंा बालपणीची पणू� मा�हती होती. यातील
नामधारक ह आेप�या समजश���या पलीकडचे
आह.े

न�ृस�ह सर�वती अ�क

इ�� कोट� तजे क�णा�स�ध भु� व�सलम |
नदंना��सनुदू� �म��दरा� �ीग�ुम |



गधं मा�य अ�ता�द वृंददवे व�ंदतम | वदंया�म
नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||१||

माया पाश अधंकार छाया�र भा�करम |
आयता� पा�ह ��याव�लभशेनायकम |

स�े भ�-वृंद वरद भयूो भयूो नमा�यहम |
वदंया�म नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||२||

कामा�द श�म�ा गजा कंुसम �वाम | �च� जा�द
वग� षटक म� वारणाकंुशम |

त�व सार शो�भत आ�म द� ��या व�लभम |
वदंया�म नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||३||

�ोम तजे वाय आूप भमूी कतु�म इ�रम | काम
�ोध मोह र�हत सोम सयू� लोचनम |

का�मताथ� दातभृ� कामधने �ूीग�ुम | वदंया�म
नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||४||

प�ुडरीक आयता� कुंद ल�� तजेसम | चडं ��रत
खडंनाथ� दडंधा�र �ीग�ुम |



म�डलीक मौली मात�डभा�सताननम | वदंया�म
नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||५||

वदे शा�� �त�ुय पाद आ�द मतू� �ीग�ुम | नाद
�ब�� कलातीत-क�पपाद स�ेयम|

स�े भ� वृंद वरद भयूो भयूो नमा�यहम |
वदंया�म नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||६||

अ� योग त�व �न� त�ु �ान वा�रधीम | कृ�णा
वणेी तीर वास पचंनद� सवेनम|

क� द�ैय �री भ� त�ु का�य दायकम | वदंया�म
नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||७||

नार�स�ह सर�वती नाम अ� मौ��कम | हारकृत
शारदने गगंाधर आ�मजम|

धारणीक दवे द�� ग�ुमतू� तो�षतम | वदंया�म
नार�स�ह सर�वतीश पा�ह माम ||८||

परमा�मा नदं ��या प�ु पौ� दायकम, नार�स�ह
सर�वतीय अ�कं च यः पठेत |



घोर ससंार�स�ध तूारणा�य साधनम, सार�ान द�घ�
आयरु आरो�या�द सपंदम,

चा� वग� का�य लाभ वारवंार य: जपते ||

इ�त �ी ग�ुच�र�ातंग�त �ी नर�स�हसर�वती
अ�क सपंणू�म ||

ग�ु च�र�ा�या आधारान �ेवामीची भटकंती,
ठळक घटना अशा आहते:

इ.स. १३७८: ज�म – करजंनगरी
इ.स. १३८५: उपनयन
इ.स. १३८६: गहृ�याग
इ.स. १३८८: स�ंयास घतेला – काशी,
इ.स. १४१६: करजंनगरी ला आई व�डलानंा
पनुद�श�न
इ.स. १४१८: गौतमी तटाक या�ा



इ.स. १४२०: परळ�-वजैनाथी वास
इ.स. १४२१: औ�बंरी वास (�भलवडी जवळ)

इ.स. १४२२-१४३४: नरसोबा वाडी वास
इ.स. १४३५-१४५८: गाणगापरुी वास
इ.स. १४ जानवेारी १४५९: �नजानदंागमन
�ीशलै पव�ती
ग�ुच�र�ा�या अकरा�ा अ�यायात �वाम�चा
ज�म सा�ंगतला आह,े �वामी बाळान पे�हला श�द
“ओम” उ�चारला होता, �न तोच शवेटचा श�द
होता – सात�ा वष� �तबधंन स�ंकार होईतो.
आई व�डलानंा काळजी वाटली �हणनू �यानंी
लोह गो�याला सवुणा�त �पातंर केल.े �वाम��या
लीलानंा स�ुवात इथनू स�ु झाली. �तबधंना�या
वळे� प�हली �भ�ा घतेाना ऋ�वदेा�या ओ�ा
�न�पणास�हत सा�ंगत�या, �सया� �भ�लेा
यजवु�द. �क�यके �व�ान प�ंडत �या�ंया कडे
�शकायला यऊे लागल.े आ�ण मग एक �दवस



�वाम�नी �या�ंया जीवनाचा उ�शे सा�ंगतला, आई
व�डलानंा ख�या �पाच देश�न �दल �ेन �या�ंया
पवू� ज�माची आठवण क� �दली.
घर सोडल,े काशीला �ी कृ�ण सर�वती कडनू
स�ंयास घतेला, �यानंी �ी नर�स�ह सर�वती
नामा�भदान केल आे�ण मग तीथा�टन स�ु झाल.े
�दल�ेया वचना�माण आेई व�डलानंा दश�न
द�ेयासाठ� करजं नगरीला पोचल,े यावळे� �याचंे
वय ३० वष�असाव.े अनके तीथा�ना भटे� दते,
अनकेानंा अनके �कारान मेदत करत, अनके
लीला दाखव�या. सतंाचं तेीथा�टन खर तेर अबोध
लोकानंा दश�न दणे,े �याचं के�याण करण हेचे
असत,े कारण सतं �वत:च तीथ� असतात. शवेट�
मा� ब�याच काळ �वामी गाणगापरुी रा�हल.े

पवू� ज�मीचा �वाम�चा दास – रजक, �या�या
इ�छनेसुार �न �वाम��या आशीवा�दान रेाजा
झाला, म�ु�लम राजा, �बदरचा सलुतान बहमनी



स�तनतीचा. �याला भयानक फोड झाला �न
बरचे उपचार क�नही तो बारा होईना. राजा
�ा�णाचंा आदर करायचा, स�मान �ायचा.
�यान �ेा�णानंा �वचारल,े त��हा �यानंी सा�ंगतले
�क एखा�ा परम ग�ुंना भटे, �न मग अशा रीतीने
तो �वाम�कड गेाणगापरुी आला, �वाम�चा
प�हला श�द होता, का र रेजका, कुठे होतास
इतके �दवस. �याच �णी राजाला पवुा�य�ुयाचे
�मरण झाल �ेन न�ेी अ�धुारा वा� लाग�या.
�याचा त �ेफ़ोटकही नाहीसा झाला.
स�ग�ु �वाम�च केाम त �ेया काळात आले
तदनसुार ब�घतल पेा�हज.े मगुल सा�ा�य होत,े
�ा�णानंा �चडं �ास होत होत,े चाल होत होता.
आ�ण �हणनू धम� पनु�था�पना गरजचेी होती,
�:खी द�र�� लोकाचंी सकंट �र करण गेरजचेे
होत,े �या�ंयात आ�म�व�ास �नमा�ण करणे
गरजचे हेोत.े या ��ीकोनातनू बघण आेव�यक
आह.े आप�या वदैक परपंरवेर �न�ा पनु:



��था�पत करायची होती. �दना�या आय�ुयात
आधी आनदं, मग ई�रा�ती ��ा, �व�ास
�थापना, �न नतंर �यानंा मो� �मळवनू दणे हेे
उदाहरण दवेनू समाजाला दाखवायच हेोत.े
आ�ण �हणनू �जथनू म�ु�लम राजवट जवळ होती
�या गाणगापरुी �यानंी वास केला जा�त �दवस.
आ�ण मग हचे �वाम�च केाय� पढुे आल�ेया
�शवाराया सार�या राजाला �न रामदास,
तकुारामासंार�या सतंानंा उपयोगी पडल.े तसे
पाहता ह खेपू खाठ�न काय� होत,े पायाभरणी
करायची होती, धम� लयाला गलेा होता, �याची
पनु�था�पना करायची होती, आ�ण �हणनूच
भगवान द�ा�येाचं अेवतार काय� आव�यक होत.े

�याचं केाय� यथा��थत पार पड�यावर, साया�
धमा�च लेोक गाणगापरुी यऊे लागतील �हणनूच
�वामी कद�ळ� वनात �नघनू गले…े पढुे �याच
कद�ळ�वनात काही शतकानतंर �वामी समथा�चे
अवतार काय� स�ु झाल (ेचवथा अवतार).



*********************

आरती �ी न�ृस�ह सर�वती �वामी महाराजाचंी

कृ�णापचंगगंासगंम �नज�थान। च�र� दाउ�न
केलगेाणगाप�ुर गमन ।
तथे�भ���े���व�मय�तजाण। �व��प�
तया�दधल�दश�न ॥ १ ॥
जयदवेजयदवेजयस�ग�ु द�ा । न�ृस�हसर�व�त
जय�व�भं�रता॥ ध.ृ ॥
व�ंया साठ�वष�प�ुनीधान । मतृ�ा�ण उठवीला
तीथ� �श�पनू॥ वाझंम�हषी काढ�व��धदोहोन ।
अ�ंयव��वदवी�नगमागमपणू� ॥ जय. ॥ २ ॥
श�ुलाका�� प�लवदाव�ुन लवलाही। कु�ी
�ा�ण केला श�ु�नजदहेी ॥ अ�भनवम�हमा



�याचा वण�ूमीकायी। �ल��छराजा यउे�न वदं�
�ीपाय�॥ जयदवे. ॥ ३ ॥
�दपवाळ�च �ेदवश� भ� यउे�न ।
आठ�हजणठेवीत म�तक�ीचरण� ॥ आठ�ह�ाम�
�भ�ाकेलीत��न� । �न�मषमा� तेुंतक
नलेा�शव�थान�॥ जय. ॥ ४ ॥
ऎसचे�र� दाव�ुन जडमढुउ��रल।े भ�व�सल
ऎस�ेीद �मर�वल�॥ अगाधम�हमा �हणउ�न
वदे��ुतबोल ।े गगंाधरतनय सदावदं� पाउल�॥ ५
॥
***********************

सकंलन : अशोककाका कुलकण�


