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(मळ
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बाकीचे िारे ग्रंथ िमग्र वाचर्ा येर्ार् व वाचिू िमजर्ार्. पण माणिू या ग्रंथासवषयी मात्र अिे काही ठामपणे िांगर्ा
येर् िाही. या ग्रंथार्ील काही पािे, काही घटिा व प्रिगं एवढेच आपल्याला िमजर्ार्. लक्षार् राहर्ार्. फटकळ आठवणींसिवाय
हार्ी काही राहर् िाही.
पण म्हणिू च आठवणींचे महत्त्वही अपार. व्यक्तीच्या सवसवध पैलंचू े दिति आठवणींर्िू िहजािहजी होर्े आसण र्े
अिेकदा मिाचा ठाव घेणारे ही अिर्े. अर्ं बवांिा गरू, गवई, व्यक्ती या सर्न्ही िातयांिी जवळूि पाहण्याचा मला योग आला. आसण
बाबांिा (हे तयांचे घरगर्ी िाव) जाणू िकलो अिे म्हणणे धाडिाचे अिले र्री तयांचे व्यसक्तमतव िंपन्ि आहे याची मात्र िाधार
जाणीव झाली हे खरे च.
१९४७ िाली बाबांिा तयांच्या िांगीसर्क सवजिवािार्ूि खेचिू आणले र्ेव्हा तयांचा मंबई आकािवाणीवर पसहला
कायतक्रम झाला. बाबा िकाळी जौिपरी खपू जमिू गायले. आसण गाणे ऐकर् अिर्ांिा तयाचं े वय, तयाचं ा सवजिवाि िारे काही पििू
गेले. गाणे िपं र्ाच अल्लासदयाखांचे एक चाहर्े श्री. सिरगांवकर, प्रो. देवधर इ.चे टेसलफोि आले. या वेळेला तयांचे मला पसहले दिति
घडले. पायांर् जोडे, धोर्र, लांब कोट, उपरणे, उंचिी टोपी आसण हार्ार् काठी या वेषार् बाबा मोठे रुबाबदार सदिर्. फार उंच िव्हर्े.
र्री उंच भािर्. िर्ं र एकदा लक्ष्मीबागेर् तयांचे गाणे झाले होर्े. भजू ीखां, सवलायर् हुिेि इ. िवत गवई लोकांचाच श्रोर्ृिमदाय होर्ा.
गाणे छाि झाले. बाबांची उंची दर गाण्याबरोबर वाढर्े आहे अिा मला र्ेव्हा भाि होई.
बाबांच्या रुबाबदार व्यसक्तमतवाला एक कारण तयांची खणखणीर् र्ब्येर् होय. बाबांच्या वयाचा व तयांच्या उतिाहाचा,
िक्तीचा मेळ बिर् ििे. गावाबाहेर राहर्, एकटेच. देवळाचे काम पाहर्, पजू ाअचात, स्वयंपाकही स्वर्ः पाहर्. एकदा आकािवाणीच्या
कायतक्रमािाठी बाबा औधं हूि सिघाले. गाडी रसहमर्परू ला पकडावयाची पण तयाचं ी गाडी चकली. बाबा र्डक हमालाच्या डोक्यावर
िामाि देऊि र्ीि मैलांवर अिलेल्या कोरे गावला चालर् गेले आसण दिरी गाडी पकडूि पण्याला आले. कायतक्रम चकसवला िाही.
बवांचे १९४७ ला आकािवाणीवरचे कायतक्रम िरु झाले र्ेव्हा र्े जवळजवळ पािष्टी ओलांडूि चालले होर्े ही गोष्ट लक्षार् घेर्ली
की बाबांच्या पदयात्रेचे कौर्क लक्षार् येईल.
बाबाच
ं ी हीच र्ाकद तयांच्या गाण्यार्ही सदिे. आधीच ग्वाल्हेर गायकी पीळदार, किदार. बाबांिी तयार् एकही र्कडा
बाहेरचा येऊ ि देण्याची खबरदारी घेर्लेली! पण बाबा अिे गार् की िव्या दमाचे म्हणवणारे आम्ही मागे गाऊ लागलो र्र आमचे
गाणे कठे र्री कोपऱ्यार् चालले आहे अिे वाटे.
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बाबा किािे गार् र्िे सवलक्षण सजद्दीिे गार्. एका वषी उतिवािाठी औधं ला जमलो अिर्ा बाबांिा गजाििबवािं ी
अिे िचसवले की आर्ा बाबांिी रे सडओवर गाऊ िये. वृद्धापकालाचा िाही म्हटले र्री गाण्यावर पररणाम होर्ोच. बाबांिा तया िचू िेचा
फार राग आला आसण पहाटे चार वाजर्ा बाबा मालकंि, ललर् व भैरवी अिे गायले की रे सडओवर इर्रांिी का गावे अिा प्रश्न पडला.
बाबा मध्ये काही वषाांपवू ी औधं ला बरे च आजारी होर्े. म्हणिू आम्ही िगळे औधं ला जमलो. तयांच्या खोलीची
िाफिफाई करण्याचे काम हार्ी घेर्ले र्ेव्हा एका फडर्ाळार् िीट बांधिू ठे वलेल्या बाबांच्या चीजांच्या चार मोठ्या वह्या समळाल्या.
कर्हलािे पासहले र्र एक वही ध्रपद-धमारांिी भरलेली. मी जरा बचकळ्यार्च पडलो. बाबांिा मी िंर्र सवचारले र्र बाबांच्या
व्यािंगीपणाचा एक वेगळाच पैलू िजरे ि पडला. "उत्तर सहदं स्थािच्या दौऱ्यावर गेलो अिर्ा ध्रपद गायकी व ब्रज भाषा यांचा अभ्याि
वाढसवणे जरूर अिे पटले म्हणिू र्िा अभ्याि के ला व तयाचे फसलर् म्हणजे ही वही" अिे बाबांिी स्पष्टीकरण सदले. दमिाि, लयीचे
ज्ञाि व स्वरस्थािे पक्की कळणे या दृष्टीिे पाहर्ा ध्रपदे गायिाच्या सवद्यार्थयाांिा प्रथम सिकसवली पासहजेर् हे जिे मर् तयांिीही अगदी
आग्रहािे मांडले. सिकसवण्याबाबर् र्र बाबांचा हार् धरणे मसककलच. सवषय िबोध करावा पण तयाचा कि कमी होऊ ि देर्ा. ही
र्ारे वरची गरुकिरर् तयांिीच करावी. बाबा एवढे रागीट, पण सिकसवर्ािा अगदी िांसर्ब्रह्म. एखादे वेळेि सिष्य कंटाळे ल वा
स्वर्:वरच रागवेल पण बाबांच्यार् काही फरक िाही.
पण एरवी मात्र फारच र्ापट. औधं ला तयांिी देवळाच्या आवारार् छात्रालयाच्या उपयोगािाठी खोल्या बांधल्या
आहेर्. तयांचा एक सिष्य, अगदी म्हार्ारपणी तयांच्याजवळ कणीर्री अिावे म्हणिू ठे वलेला, ह्या खोल्यांपैकी कठल्यार्री 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 फे कले गेले आसण तया सिष्यािे हा अवर्ार पाहर्ाच जी धमू ठोकली की िामाि
घ्यायलािद्धा तयािे दिरा माणिू पाठसवला!
बाबांच्या स्वभावार् एके क मौजाच होतया. स्वयंपाकपाणी स्वर्: करीर्. र्ेव्हा र्पू , दधू अगदी मोजके मागसवले जाई व
वापरार्ही र्ोच मोजके पणा. र्ामलीला र्पाची एक कणी अिली र्री र्ी िंपल्याखेरीज िवीि र्पू कढसवले जायचे िाही. अिे अिर्ा
र्ामलीर् र्पू सदििू ही बाबा एक सदवि जेव्हा म्हणाले की र्ूप कढसवले पासहजे र्ेव्हा मी चसकर्च झालो. बाबा सकंसचर् हििू म्हणाले,
"अरे र्पाला वाि येर्ोय. आसण बडं ् याला वािेळं र्पू चालर् िाही." हा बंड्या कोण मासहर् आहे? तयांचा बोका! हा बोका असहिं क
होर्ा. उंदीर मारण्याचे काम र्ो सिसषद्ध िमजे. र्पाला वाि येर्ाच माि सकंसचर् फगविू मागे घेई व योग्य र्े खाणे िमोर येईपयांर् डोळे
सकलसकले करूि बिे! खाऊि झाले की िमोरच्या हौदावर ऊि खार् बिे व आपल्या िजरे खाली िीट िारे चालले आहे या
आसवभातवार् आळोखेसपळोखे देई.
बाबांच्या व्यसक्तमत्त्वाचा आध्यासतमक पैलू पासहल्यासिवाय या स्मरसणके ची िांगर्ा व्हावयाची िाही. बाबांची पतिी
गेल्यावर ििं ारार्ले तयाच
ं े लक्ष उडालेच. सवद्यालय व एक मलगा यांचा ििं ार तयांिी सवचं वाच्या सबऱ्हाडाप्रमाणे आज िांगली र्र
उद्या औधं , िार्ारा, वाई, महाबळे श्वर अिा िाचसवला. तयांचे लक्ष पसहल्यापाििू िाधू सदिला की तयाचा िहवाि करण्यावर.
(गाण्याबरोबरच अध्यातमाचाही छंद बाबािं ा परंपरागर्च. तयांचे वडील मिोहरबवा कीर्ति करीर् व िंर् बलभीमबवांच्या
िहवािािाठी तयािं ी सकन्हईला वास्र्व्य के ले होर्े.) िेवटी सिवािदं स्वामींचा तयांिी उपदेि घेर्ला. स्वामींच्या िेवर्े कधीही अर्ं र
पडू सदले िाही. गरुिमथत सवद्यालय (हे बाबांच्या सवद्यालयाचे िाव) मंबईला अिर्ा एकदा िहज उर्रण्याि आलेले स्वामी िेवटी
औधं ला बाबांच्याकडे जाऊि रासहले. तयांच्या आजारपणार् बाबांिी रात्र-अपरात्र पासहली िाही. पडेल र्ी िेवा के ली. स्वामी
ब्रम्हस्वरूप झाल्यावर बाबािं ी सर्थे तयांची िमाधी व एक दत्तमसं दर बांधले. तयांच्या सिवातणसदिी एक उतिवही िरु के ला, जो
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आजर्ागायर् चालू आहे. आलेला प्रतयेक कलावर्ं (आसण येथे हजेरी लावण्यार् प्रतयेकाला धन्यर्ा वाटर्े) म्हणर्ो की या स्थािार्
काहीर्री सविेष िांर्र्ा वाटर्े. बाबांच्या स्वामीभसक्तमळे हा पररणाम झाला अिे म्हटले अिर्ा वावगे ठरू िये इर्की तयांची
स्वामीभसक्त र्ीव्र होर्ी.
मंगळवारी पावणेदहा वाजर्ा बाबा सिधि पावले. अखेरपयांर् र्े िद्धीवर होर्े. आसण तयांचे िेवटचे उद्गार म्हणजे
'स्वामीमहाराज की जय' अिा तयांिी के लेला जयघोष होर्ा. िादब्रह्म व परब्रह्म दोन्हींची उपाििा करणाऱ्याला यापेक्षा वेगळा,
लौसककार्ला पणू सत वराम िक्य िव्हर्ा.
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