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(मळू प्रसिद्धी - दैसिक लोकित्ता वर्तमािपत्र, िंपा. ह रा महाजिी, म ंबई, १७ िप्टेंबर, १९६७) 

 

बाकीचे िारे गं्रथ िमग्र वाचर्ा येर्ार् व वाचिू िमजर्ार्. पण माणिू या गं्रथासवषयी मात्र अिे काही ठामपण ेिांगर्ा 

येर् िाही. या गं्रथार्ील काही पाि,े काही घटिा व प्रिंग एवढेच आपल्याला िमजर्ार्. लक्षार् राहर्ार्. फ टकळ आठवणींसिवाय 

हार्ी काही राहर् िाही. 

पण म्हणिूच आठवणींचे महत्त्वही अपार. व्यक्तीच्या सवसवध पैलूंच े दिति आठवणींर्िू िहजािहजी होरे् आसण रे् 

अिेकदा मिाचा ठाव घणेारेही अिरे्. अरं् ब वांिा ग रू, गवई, व्यक्ती या सर्न्ही िातयांिी जवळूि पाहण्याचा मला योग आला. आसण 

बाबांिा (ह े तयांचे घरग र्ी िाव) जाण ूिकलो अिे म्हणण ेधाडिाचे अिले र्री तयांचे व्यसक्तमतव िंपन्ि आह े याची मात्र िाधार 

जाणीव झाली ह ेखरेच. 

१९४७ िाली बाबांिा तयांच्या िांगीसर्क सवजिवािार्ूि खचेिू आणले रे्व्हा तयांचा म ंबई आकािवाणीवर पसहला 

कायतक्रम झाला. बाबा िकाळी जौिप री खपू जमिू गायले. आसण गाण ेऐकर् अिर्ांिा तयांच ेवय, तयांचा सवजिवाि िारे काही प ििू 

गेले. गाण ेिंपर्ाच अल्लासदयाखांचे एक चाहरे् श्री. सिरगांवकर, प्रो. दवेधर इ.चे टेसलफोि आले. या वेळेला तयांचे मला पसहले दिति 

घडले. पायांर् जोडे, धोर्र, लांब कोट, उपरण,े उंचिी टोपी आसण हार्ार् काठी या वेषार् बाबा मोठे रुबाबदार सदिर्. फार उंच िव्हरे्. 

र्री उंच भािर्. िरं्र एकदा लक्ष्मीबागरे् तयांच ेगाण ेझाले होरे्. भजूीखां, सवलायर् हुिेि इ. िवत गवई लोकांचाच श्रोर्िृम दाय होर्ा. 

गाण ेछाि झाले. बाबांची उंची दर गाण्याबरोबर वाढरे् आह ेअिा मला रे्व्हा भाि होई. 

बाबांच्या रुबाबदार व्यसक्तमतवाला एक कारण तयांची खणखणीर् र्ब्येर् होय. बाबांच्या वयाचा व तयांच्या उतिाहाचा, 

िक्तीचा मेळ बिर् ििे. गावाबाहरे राहर्, एकटेच. दवेळाच ेकाम पाहर्, पजूाअचात, स्वयंपाकही स्वर्ः पाहर्. एकदा आकािवाणीच्या 

कायतक्रमािाठी बाबा औधंहूि सिघाले. गाडी रसहमर्परूला पकडावयाची पण तयांची गाडी च कली. बाबा र्डक हमालाच्या डोक्यावर 

िामाि दऊेि र्ीि मैलांवर अिलेल्या कोरेगावला चालर् गलेे आसण द िरी गाडी पकडूि प ण्याला आले. कायतक्रम च कसवला िाही. 

ब वांचे १९४७ ला आकािवाणीवरच ेकायतक्रम ि रु झाले रे्व्हा रे् जवळजवळ पािष्टी ओलांडूि चालले होरे् ही गोष्ट लक्षार् घरे्ली 

की बाबांच्या पदयात्रचेे कौर् क लक्षार् येईल. 

बाबांची हीच र्ाकद तयांच्या गाण्यार्ही सदिे. आधीच ग्वाल्हरे गायकी पीळदार, किदार. बाबांिी तयार् एकही र् कडा 

बाहरेचा येऊ ि दणे्याची खबरदारी घरे्लेली! पण बाबा अिे गार् की िव्या दमाच ेम्हणवणारे आम्ही माग ेगाऊ लागलो र्र आमचे 

गाण ेक ठेर्री कोपऱ्यार् चालले आह ेअिे वाटे.  

नादब्रह्माचे व परब्रह्माचे उपासक 

कै. अंतुबुवा जोशी 

अिोक दामोदर रािडे 
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बाबा किाि ेगार् र्िे सवलक्षण सजद्दीिे गार्. एका वषी उतिवािाठी औधंला जमलो अिर्ा बाबांिा गजाििब वांिी 

अिे ि चसवले की आर्ा बाबांिी रेसडओवर गाऊ िय.े वदृ्धापकालाचा िाही म्हटले र्री गाण्यावर पररणाम होर्ोच. बाबांिा तया िचूिचेा 

फार राग आला आसण पहाटे चार वाजर्ा बाबा मालकंि, ललर् व भरैवी अिे गायले की रेसडओवर इर्रांिी का गाव ेअिा प्रश्न पडला. 

बाबा मध्ये काही वषाांपवूी औधंला बरेच आजारी होरे्. म्हणिू आम्ही िगळे औधंला जमलो. तयांच्या खोलीची 

िाफिफाई करण्याच ेकाम हार्ी घरे्ले रे्व्हा एका फडर्ाळार् िीट बांधिू ठेवलेल्या बाबांच्या चीजांच्या चार मोठ्या वह्या समळाल्या. 

क र् हलाि े पासहले र्र एक वही ध्र पद-धमारांिी भरलेली. मी जरा ब चकळ्यार्च पडलो. बाबांिा मी िंर्र सवचारले र्र बाबांच्या 

व्यािंगीपणाचा एक वेगळाच पैल ूिजरेि पडला. "उत्तर सहदं स्थािच्या दौऱ्यावर गलेो अिर्ा ध्र पद गायकी व ब्रज भाषा यांचा अभ्याि 

वाढसवण ेजरूर अिे पटले म्हणिू र्िा अभ्याि केला व तयाचे फसलर् म्हणजे ही वही" अिे बाबांिी स्पष्टीकरण सदले. दमिाि, लयीच े

ज्ञाि व स्वरस्थाि ेपक्की कळण ेया दृष्टीिे पाहर्ा ध्र पद ेगायिाच्या सवद्यार्थयाांिा प्रथम सिकसवली पासहजेर् ह ेज िे मर् तयांिीही अगदी 

आग्रहािे मांडले. सिकसवण्याबाबर् र्र बाबांचा हार् धरण ेम सककलच. सवषय ि बोध करावा पण तयाचा कि कमी होऊ ि दरे्ा. ही 

र्ारेवरची ग रुकिरर् तयांिीच करावी. बाबा एवढ े रागीट, पण सिकसवर्ािा अगदी िांसर्ब्रह्म. एखाद े वेळेि सिष्य कंटाळेल वा 

स्वर्:वरच रागवेल पण बाबांच्यार् काही फरक िाही. 

पण एरवी मात्र फारच र्ापट. औधंला तयांिी दवेळाच्या आवारार् छात्रालयाच्या उपयोगािाठी खोल्या बांधल्या 

आहरे्. तयांचा एक सिष्य, अगदी म्हार्ारपणी तयांच्याजवळ क णीर्री अिावे म्हणिू ठेवलेला, ह्या खोल्यांपैकी क ठल्यार्री लांबच्या 

खोलीर् काम करर् होर्ा, तयाला बाबांिी हाक मारली. र्ी तयाला ऐकू गेली िाही. अथातर्च तयािे ओ सदली िाही. झाले! तयाची 

वळकटी, र्ांब्या, भांडे, कपडे िारे काही भराभर फेकले गलेे आसण तया सिष्यािे हा अवर्ार पाहर्ाच जी धमू ठोकली की िामाि 

घ्यायलाि द्धा तयाि ेद िरा माणिू पाठसवला! 

बाबांच्या स्वभावार् एकेक मौजाच होतया. स्वयंपाकपाणी स्वर्: करीर्. रे्व्हा र्पू, दधू अगदी मोजके मागसवले जाई व 

वापरार्ही र्ोच मोजकेपणा. र्ामलीला र् पाची एक कणी अिली र्री र्ी िंपल्याखेरीज िवीि र्पू कढसवले जायच ेिाही. अिे अिर्ा 

र्ामलीर् र्पू सदििूही बाबा एक सदवि जेव्हा म्हणाले की र्ूप कढसवले पासहजे रे्व्हा मी चसकर्च झालो. बाबा  सकंसचर् हििू म्हणाले, 

"अरे र् पाला वाि येर्ोय. आसण बंड्याला वािेळं र्पू चालर् िाही." हा बंड्या कोण मासहर् आह?े तयांचा बोका! हा बोका असहिंक 

होर्ा. उंदीर मारण्याचे काम र्ो सिसषद्ध िमजे. र् पाला वाि येर्ाच माि सकंसचर् फ गविू माग ेघईे व योग्य रे् खाण ेिमोर येईपयांर् डोळे 

सकलसकले करूि बिे! खाऊि झाले की िमोरच्या हौदावर ऊि खार् बिे व आपल्या िजरेखाली िीट िारे चालले आह े या 

आसवभातवार् आळोखेसपळोख ेदईे. 

बाबांच्या व्यसक्तमत्त्वाचा आध्यासतमक पैल ू पासहल्यासिवाय या स्मरसणकेची िांगर्ा व्हावयाची िाही. बाबांची पतिी 

गेल्यावर िंिारार्ले तयांचे लक्ष उडालेच. सवद्यालय व एक म लगा यांचा िंिार तयांिी सवंचवाच्या सबऱ्हाडाप्रमाण ेआज िांगली र्र 

उद्या औधं, िार्ारा, वाई, महाबळेश्वर अिा िाचसवला. तयांचे लक्ष पसहल्यापाििू िाध ू सदिला की तयाचा िहवाि करण्यावर. 

(गाण्याबरोबरच अध्यातमाचाही छंद बाबांिा परंपरागर्च. तयांच े वडील मिोहरब वा कीर्ति करीर् व िंर् बलभीमब वांच्या 

िहवािािाठी तयांिी सकन्हईला वास्र्व्य केले होरे्.) िेवटी सिवािदंस्वामींचा तयांिी उपदिे घरे्ला. स्वामींच्या िेवरे् कधीही अंर्र 

पडू सदले िाही. ग रुिमथत सवद्यालय (ह ेबाबांच्या सवद्यालयाच े िाव) म ंबईला अिर्ा एकदा िहज उर्रण्याि आलेले स्वामी िेवटी 

औधंला बाबांच्याकडे जाऊि रासहले. तयांच्या आजारपणार् बाबांिी रात्र-अपरात्र पासहली िाही. पडेल र्ी िेवा केली. स्वामी 

ब्रम्हस्वरूप झाल्यावर बाबांिी सर्थे तयांची िमाधी व एक दत्तमंसदर बांधले. तयांच्या सिवातणसदिी एक उतिवही ि रु केला, जो 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 3 
 

आजर्ागायर् चालू आह.े आलेला प्रतयेक कलावंर् (आसण येथे हजरेी लावण्यार् प्रतयेकाला धन्यर्ा वाटरे्) म्हणर्ो की या स्थािार् 

काहीर्री सविेष िांर्र्ा वाटरे्. बाबांच्या स्वामीभसक्तम ळे हा पररणाम झाला अिे म्हटले अिर्ा वावगे ठरू िय े इर्की तयांची 

स्वामीभसक्त र्ीव्र होर्ी. 

मंगळवारी पावणदेहा वाजर्ा बाबा सिधि पावले. अखेरपयांर् रे् ि द्धीवर होरे्. आसण तयांचे िेवटच े उद्गार म्हणज े

'स्वामीमहाराज की जय' अिा तयांिी केलेला जयघोष होर्ा. िादब्रह्म व परब्रह्म दोन्हींची उपाििा करणाऱ्याला यापेक्षा वगेळा, 

लौसककार्ला पणूतसवराम िक्य िव्हर्ा. 

 

 


