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पत्ता: ठाणे
मोबाईल : 9930852165
ई मेल : rupesh.b.pawar@gmail.com

या पस्ु तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सरु क्षित असनू पस्ु तकाचे क्षकिंर्ा
त्यातील अिंशाचे पनु र्वद्रु ण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिंर्ा इतर रुपातिं र करण्यासाठी
लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई (दडिं र् तरुु िं गर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic, musical,
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957
provides for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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प्रकाशक- ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान :
www.esahity.com
Whatsapp: 9987737237
esahity@gmail.com

प्रकाशन : २१ ऑक्टोबर २०२२ (धनत्रयोदशी १९४३)
©esahity Pratishthan®2022
ई साहित्य प्रहिष्ठान िे एक मक्त
ु हिचार व्यासपीठ आिे. या पस्ु िकाि माांडलेले
हिचार िे त्या लेखकाचे असनू सिवच हिचाराांशी/ मिाांशी/ सांशोधनाशी ई
साहित्य प्रहिष्ठान सिमि असेलच असे नािी
•
क्षर्नार्ल्ू य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
•
हे ई पस्ु तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी क्षकिंर्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही
र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.
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कलामय ओळख
माझे हमत्र साहिहत्यक पत्रकार
अडॅ रुपेश बी पिार ठाण्याि गेल्या
िीस िर्ावपासनू िे साहित्य,
पत्रकाररिा क्षेत्राि कायव करिाि. यानां ी
पाचशेिून अहधक लहलि लेखाचां े
िसेच चारशेिून अहधक कहििाचां े
लेखन के ले आिे. या लेखनािनू आत्तापयंि रुपेशजींनी पाच पस्ु िके
प्रकाहशि के ली आिेि. त्याि दोन काव्यसांग्रि, एक लहलि सांग्रि, एक
कथासांग्रि आहि एक सांपादकीय लेखसांग्रि प्रकाहशि के ले आिेि. एक
सामाहजक, कौटुांहबक नाटक रुपेश पिार याांनी हलहिले आिे. त्याचप्रमािे
िे गेल्या पाच िर्ांपासनू हचत्रपट कथा, गीिलेखन करि आिेि. या अष्टपैलू
कायावमळ
ु े रुपेशजींना आिापयंि ३० िून अहधक परु स्कार लाभले आिेि.
झी २४ िासने या कायावची दखल घेऊन रुपेश यानां ा मल
ु ाखिी करिा
हनमहां त्रि के ले िोिे. िे अहस्थव्यगां या प्रकाराने अपगां आिेि. २०१३ पासनू
मी रुपेश यानां ा ओळखि आिे. िे हिहिध साहिहत्यक कायवक्रमाचां े सयां ोजन
करिाि, अनेक कायवक्रमाि रुपेशजींचा सिभाग असिो.
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त्याच
ां ी पस्ु िके पढु ील प्रमािे नशा, अिां रांग काव्यसग्रां ि, िलयाहां कि
लहलि सांग्रि, मनोगाथा कथासांग्रि, प्रहिभािांिाांच्या रांगसािल्या सांपादन
सांग्रि आहि आिा प्रकाहशि झालेला हचांिनािील हिचार, अशा सिा
साहित्य कलाकृिी रुपेश पिार याांच्या नािािर आिेि.
साहिहत्यक, समाजसेिक
राजेंद्र मधक
ु र सािांि
+918693012316
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अॅडवोके ट रुपेश पवार यांची ई साहित्यवरील इतर पुस्तके
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अपवि गिराया
आरिी गिराया
स्िामी सदगरुु राया
स्मरि िझु ा भाि
िू आिे आत्म देि
िेदाांचा लािी अथव
उमटले मिा काव्य
कै सा कलाचा िू प्राि
ऐसा िू ग्रांथ राज
अभ्यासनु ी प्रगटािे
ज्ञान ईश्वराचे देिे
सायास करि जािे
िाच अथिावचा यज्ञ
हदव्य िे िझु े रुप
सयू ाव चांद्रािुनी िेज
बद्ध
ु ीि सिव काळ
ऐसा आिे िू समथव
अॅड. रुपेश पवार
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प्रस्तावना :- हचंतनशील लेखक
माझे लाडके िरुि हमत्र , हिद्यमान एडव्िोके ट , रूपेश पिार ठािे याांनी
त्याांच्या *अभांग जीिन* या पस्ु िकासाठी..
" *आप्पा*
िम्ु िी या माझ्या पस्ु िकाला प्रस्िािना द्या अशी प्रेमळ हिनिां ी के ली.
एड.रूपेश िा िरुि हजज्ञासु असा किी , लेखक , साहिहत्यक आिे.
सिांगी सिि हलहिि असिो. िो मिाकहि काहलदास प्रहिष्ठान परु स्कार प्राप्त
असनू मिाकहि काहलदास प्रहिष्ठान ठािे या सांस्थेचा देखील सेक्रेटरी आिे.
त्याचे बरे च िाांग्मय मी िाचले आिे.
या अगदी िेगळ्या अशा *अभांग जीिन* या समाज प्रबोधनात्मक
पस्ु िकाची हनहमविी म्ििजे एक सांदु र भािाथी शाब्दकलाकृहि आिे असे मी
म्ििेन..!
*काव्य म्िणजे सुसंस्कृत हवचार*
आहि *अभगां * म्ििजे कधीिी न लोप पाििारा , न कधी दभु ांगिारा
असा सत्य साहत्िक हिचार आिे.
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*अभगां * िा प्राचीन कालखडां ापासनु प्रचहलि असलेला ित्तृ बद्ध ,
छन्दबद्ध असा प्रासाहदक काव्यप्रकार आिे.
भारिभहू म िी देिाांची , ऋहर्मनु ींची , िपस्िीन्ची , सांिमििां ाांची भमू ी
आिे.
*साहित्य िे वैहिक आिे. ते वाङ्गमयीन सुसंस्कृत सस्ं कृहतचे
वैभव आिे*
त्याला हनहििच आध्याहत्मक िारसा आिे. आहि िो िारसा सिवच
साहिहत्यक , किींनी हिचारिांिानी आपल्या लेखिीिनु जपला आिे. िी
गोष्ट अत्यिां मित्िाची.
प्रस्ििु पस्ु िकाचे लेखक एडव्िोके ट रूपेश पिार यानां ा त्याच्ां या हमत्रानां ी
पारांपररक लोकहप्रय ( सश्रु ाव्य ) अभगां ाचां ा भािाथव हलिािा असा आग्रि
धरला िी खरच खपु आनदां ाची गोष्ट!
कारि िी अशी *अभांग जीिन* पस्ु िकाची हनहमविी झाली.
*भावार्थ हलहिणे म्िणजे एक लेखकाच्या हचंतनशीलतेला
आव्िान असते*
13 व्या शिकापासनु अगदी 17 व्या शिकापयंि म्ििजे सांि नामदेि
, ज्ञानेश्वर याांच्या काळापासनु सांि नीळोबा पयंि अनेक सांिाांनी उदडां
प्रासाहदक अभांग रचना के लेली आिे. िरी देखील जगिगरुु *सिां िक
ु ाराम*
याांनी या *अभांग* काव्य प्रकाराला खपु उांचीिर नेलेले आिे. त्याांचे सिव
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अभगां म्ििजे जीिनाचे सदांु र सत्य मिाम्य आिे.िे हनहिविाद.. की हजथे
*ईिरीय अनुभूहत* आिे.
पढु े अगदी के शिसिु ाांपासनु िे अनेक हदग्गज अशा कहिांनी िा *अभांग
काव्यप्रकार* हलहिला आिे. त्याबद्दल या प्रस्िािनेि मी हििेचन करिार
नािी. हकांिा हलहििारिी नािी. कारि त्याचा परामशव लेखकाने घेिला
आिे.
या पस्ु िकाि लेखकाने आपल्या अभ्यासपिू व आहि हचिां नशील
लेखिीिनु प्रत्येक अभगां , ओिीचे अगदी सल
ु भ भार्ेि हििेचन के ले आिे
*िेच या पस्ु तकाचे बलस्र्ान आिे असे मी म्िणेन.*
सिां ज्ञानेश्वर , सिां एकनाथ , सिां िक
ु ाराम , सिां जनाबाई , सांि
कान्िोपात्रा , सांि चोखामेळा , गदीमा , अशोक पराांजपे , दत्ता पाहटल ,
िसांि बापट , सधु ीर मोघे , प्रिीि दििे अशा अनेक हदग्गज किींच्या
रचनाांचा भािाथव आपल्या प्रासाहदक शब्दािांनु या पस्ु िकािनु रहसक
िाचकाांच्या समोर ठे िला आिे. त्याचा आस्िाद , आहि त्यािील प्रसन्न
भािनात्मक मकरांद िाचकाांनी ग्रिि करािा एव्िढेच मी साांगेन...!!.
*सारांश*.....
" *देवा चरणी लीन व्िावे*
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*मंगल करावे जीवन समाधानी*
*व्यर्ा असु दे , आनंद असु दे*
*प्रकाश वा हतहमर असु दे*
*वाट हदसु दे , अर्वा न हदसु दे*
*गात मजसी पुढेच जाणे*
या स्ि. मांगेश पाडगािकराांच्या रचनेने लेखक *एडव्िोके ट रूपेश
पिार*
याने *अभंग जीवन* या पस्ु िकािील त्याच्या शब्दाांना हिराम हदला
आिे.
त्याच्या पढु ील लेखन प्रिासास माझ्या शभु ेच्छा..!!!
*इिी लेखन सीमा*...
*हि.ग.सािपिु े (हिगसा )*
*अध्यक्ष:- मिाकहि काहलदास प्रहिष्ठान.*
*(पिु े , मांबु ई , ठािे , मराठिाड़ा)* *मिाराष्ट्र*
*
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भावार्थ मानवी मनाचा
नमस्कार हमत्रानां ो 'अभगां जीिन' या माझ्या आठव्या पस्ु िकाचे प्रकाशन ई
साहित्य प्रहिष्ठानच्या िेब पेजिर पन्ु िा एकदा िोि आिे. त्यामळ
ु े माझ्या मनाि
समाधानाची भािना आिे. िे पस्ु िक अभगां ाच्या भािाथावचे आिे. ज्या गोष्टीचा
मी कधी हिचार के ला नव्ििा. िी गोष्ट माझ्या िािनू सिज साध्य झाली.
मिाराष्ट्रािील सिां ाच
ां े, किींचे कािी पारांपाररक लोकहप्रय अभगां भािाथव
स्िरूपाि आिािेि अशी सक
ां ल्पना माझे हटटिाळ्यािील स्नेिी अष्टपैलू
कलाकार राजेंद्र मधक
ु र साििां याचां ी िोिी. त्यानां ा अभगां हििेचन स्पधेि भाग
घ्यायचा िोिा. त्याकरिा त्यानां ी मला साहां गिले 'सदांु र िे ध्यान' या जगिगरुु
िक
ु ाराम मिाराजाांच्या अभांगािर आपि अथवपिू व कािी हलिू शकिा का? असा
प्रश्न त्याांनी के ल्यािर, मी त्याांना लगेच िो म्ििालो आहि दोनच हदिसाि 'सांदु र
िे ध्यान' या अभांगाचे अथवपिू व लेखन के ले. िो अभगां हव्िहडओ स्िरूपाि सािांि
याांनी माझ्याकडे पाठिला. त्यािेळी िे म्ििाले आपि असे भािाथव हव्िहडओ
स्िरूपाि लोकाांच्या समोर आिू या. मग मी या कामाला लागलो.
मी एका एका अभांगाचे भािाथव लेखन करि िोिो परांिु राजेंद्र सािांि याांना
िेळे अभािी प्रत्येक अभांगाचे भािाथव हव्िहडओ स्िरूपाि आििा आले
नािीि. िोपयंि माझ्याकडे दिा भािाथव हलिून पिू व झाले िोिे. त्यामळ
ु े मी त्या
सिव भािाथव लेखाांना दैहनक ठािे िैभिकडे हदले आहि िे प्रहसद्ध झाले. ठािेकर
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िाचकाांना िे आिडले, सिांच्या अहिशय सांदु र प्रहिहक्रया मला हमळू लागल्या.
या भािाथव लेखनाच्या खाली माझ्या नािापढु े राजेंद्र सािांि याांच्या सचू नेनसु ार
मी सांििािी अभ्यासक असे हिशेर्ि लािले. िा राजेंद्र सािांि याांचा मोठे पिा
िोिा, त्यासाठी मी त्याांना धन्यिाद देिो. त्याांच्या मख
ु ािनू 'हटटिाळ्यािील
मिागिपिीने' मला अभांग भािाथव लेखनाची आज्ञा के ली असािी. असे मी
मानिो.
हमत्राांनो बालियापासनू मला मोिीहबांदचू ा दृष्टीदोर् िोिा. त्यामळ
ु े ियाच्या
िीस िर्ावपयंि मी हलिू, िाचू शकि नव्ििो. त्यामळ
ु े पस्ु िकाांचे िाचन स्ििः
माझ्याकडून कधी झाले नािी पि बाबा मिाराज सािारकर याचां ी कीिवन ऐकि
माझे बालपि गेले. त्याचिेळी ज्योहिर्भास्कर जयिां साळगािकर, ठाण्यािील
खगोल अभ्यासक - पचां ागां करिे साहिहत्यक दा कृ सोमि आहि जीिनहिद्या
हमशनचे हशल्पकार सद्गरुु श्री िामनराि पै याचां ी प्रिचने मल
ु ाखिी मी ऐकि
िोिो. त्यािनू जाहििेि कुठे िरी सिां िािी अभ्यासाचा हिचार कायम माझ्या
मनाि घोळि असायचा. िरीपि मी त्याकडे फारसे लक्ष हदलेले नव्ििे.
कालािां राने माझ्या डोळ्याचां ी शस्त्रहक्रया झाल्यािर मी कहििा लेखनाकडे
िळालो. त्यानिां र मी लहलि लेख हलिायला सरुु िाि के ली. िळूिळू िे हलखाि
करि असिाना, माझ्याकडून हिदां ू सि उत्सि या हिर्यािरील कािी लेख
हलहिले गेले. गिेशोत्सिा हनहमत्त श्री गिेश लेखिी हलहिि गेलो. २०१६ साली
माझे हमत्र साहिहत्यक हिनोद हपिळे याच्ां या आग्रिामळ
ु े सारथी या हिशेर्ाांकाि
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मी एक अध्याहत्मक लेख हलहिला. पढु े याच हिर्यािर मी आिखी कािी लेख
हलहिले परांिु िरीिी त्यािेळी माझ्या मनाि असा हिचार आला नािी की आपि
अभांगाांिर भािाथव लेखन करू शकिो आहि त्याचे कायवक्रम िोऊ शकिाि.
म्ििनू असे िाटिे. राजेंद्र सािांि िे गिरायाचे दिू या नात्याने माझ्याकडे आले
आहि त्याांनी मला हदशा दाखिली.
अभांगाांचा भािाथव हलहििे िी िाटिे िेिढी सोपी गोष्ट नािी. िी
अिघडािील अिघड गोष्ट आिे. त्यासाठी मोठ्या प्रमािाि सांि साहित्याचा
अभ्यास करािा लागिो पि िो अभ्यास कळि नकळि माझ्याकडून झाला.
याचे कारि मी नेिमी साहित्याि रमिो, साहित्याच्या सागरी लाटाचां ा मी आनदां
घेिो. िो आनदां के िळ माझ्यासाठी नसिो. लोकानां ा निीन हिचार, निीन
सक
ां ल्पना आपल्याला देिा येईल का? याचा हिचार माझ्या अिां रांगाि कायम
िोि असिो. िल्ली प्रत्येक टीव्िी चॅनलिर कीिवनाच्या माहलका सरू
ु आिेि.
त्यािनू समाज जीिनाि िैचाररक बदल िोि आिेि. अध्यात्म म्ििजे कमवकाडां
या ददु िै ी हिचाराला गाडून टाकण्याचे कायव या माहलका करीि आिेि. िरीपि
या माहलकामां ध्ये एका अभगां ाचा हिचार करिाना, कीिवनकार खपू कािी गोष्टी
सागां नू जािाि. त्यािेळी
कीिवन करिा करिा नकळि मळ
ू हिर्य बाजल
ू ा राििो. मला नेिमी असे
िाटिे कीिवनाि अभांग िा मध्यििी भहू मके ि असिो. त्याि सि भहू मका
अभांगाच्या भािाथवची असिे पि िसे िोिाना हदसि नािी. याि कीिवनकाराांचा
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फारसा दोर् नािी. कारि समाजाला जागृि करिाना कािी जास्िीच्या गोष्टी
साांगाव्या लागिाि. आपले कीिवन फुलिािे लागिे. त्यामळ
ु े अशा गोष्टी िोि
असिाि.
या सिांचा हिचार करून साहिहत्यक या नात्याने
मी अभगां ाचे भािाथव लेखन के ले. त्यामध्ये प्रामख्ु याने कहििाचां ा आहि
लहलि लेखाचां ा मी पररिामकारक हिचार के ला आिे. कहििा हलहििाना हिर्य
हकिी मोठा असला, िरी िो मोजक्या शब्दाि माडां िा लागिो. आहि लहलि
लेखाि हिर्य हकिीिी मोठ्या प्रमािाि आपि हलिू शकलो, िरी
ििवमानपत्राच्या दृष्टीने कमीि कमी शब्दाि लेख हलिािे लागिाि. अशाप्रकारे
दोन साहित्य प्रकाराचां ा हिचार करून मी िे भािाथव हलहिले आिेि. अभगां ाच्या
प्रत्येक ओळीचा अथव
साध्या, सोप्या शब्दाि साांगिा येिो. मग त्यासाठी उगाच पाहां डत्यदशवन
करण्याची गरज मला िाटि नािी. जीिनाला जे उपयक्त
ु आिे. िे साांगण्याचा
प्रयत्न मी के ला आिे. अभांग िे के िळ देि देि करिारे शब्द भ्रम नािीि. त्या
प्रत्येक शब्दाचा मानिी जीिनाशी खपू खोल असा सांबांध आिे. असे मला
मनोमन िाटिे. आपल्या समाजाि अध्यात्माच्या नािाखाली अनेक चक
ु ीच्या
गोष्टी कायम िोि असिाि. त्याकररिा साहिहत्यक, कीिवनकार आहि
लोककलाकार याांनी जबाबदारी घेऊन. खरे अध्यात्म जे आिे िे लोकाांपयंि
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शद्ध
ु भािनेने पोिोचिायला ििे. त्याच हिचारािनू मी िा यशस्िी प्रयत्न के ला
आिे। म्ििनू मला आज समाधान िाटिे आिे.
या मनोगिाच्या शेिटी मी साईभक्त श्री राजेंद्र सािांि, ई साहित्य प्रहिष्ठानचे
सिेसिाव प्रकाशक सहु नळ सामांि (नाम काका) आहि दैहनक ठािे िैभिचे
आभार मानिो. या हिघानां ी माझ्या ह्या निीन सांकल्पनेचे आपापल्या परीने
स्िागि के ले. त्यािनू मला त्याांनी सांििािी अभ्यासक के ले पि सांििािी
अभ्यासक असे म्ििनू घेण्याची माझी पात्रिा नसिाना. त्याांनी मला िी पदिी
हदली. म्ििनू मी या हिघाांचा शिशः ऋिी आिे. आपि सिव िाचकाांनी िे
'अभगां भािाथव लेख' जरूर िाचािेि आहि मला आपल्या मनाि येिारे थेट
अहभप्राय व्िाट्सअप िर पाठिािे. कारि पढु े, मागे मी या भािाथावचे हनरूपि
करिार आिे. त्यासाठी आपल्या प्रहिहक्रया मित्त्िाच्या आिेि.
राम कृ ष्ट्ि िरी, जय जय रघिु ीर समथव
अॅड. रुपेश पवार
संतवाणी अभ्यासक
९९३०८५२१६५.
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अभंग जीवन: अनुक्रमहणका
र्ागतो र्ी क्षर्ठ्ठला
2. क्षगररजाचा पत्र
ु गणपती
3. देर्ाचा आत्र्शोध
4. रिंगलो गरु
ु भजनी
5. र्ाऊलींचा सार हररपाठ
6. एकनाथी अभिंगाचा रिंग
7. अर्घा क्षर्ठ्ठलभार्
8. तक
ु ा म्हणे आता
9. भक्तािंना सोहळा
10. एक आस जननी क्षर्ठाबाई
11. पाहता रूप क्षर्ठ्ठलु
12. तझ्
ु यात देर् आहे
13. खरे साधु सत
िं कसे असार्े
14. एक प्रभार्ी भक्ती
15. देर् भक्तीची भक
ू
16. पत
ु ळा चैतन्याचा
17. सख
ु र्य भक्तीची पायर्ाट
18. सागिं ाती र्ाझा
19. तझ
ु े नार् घेता, नको र्ेदगीता
20. जीर्नाचे गाणे कसे गार्े
1.
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** मागतो मी विठ्ठला **
।।१।।

किी दत्ता पाटील.
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मागतो मी पाांडुरांगा
र्ागतो र्ी पािंडुरिंगा फक्त एक दान,
क्षर्ळे ज्याने र्क्त
ु ी ऐसे द्यार्े र्ज ज्ञान
क्षर्ळे ज्याने र्क्त
ु ी ऐसे द्यार्े र्ज ज्ञान ।।१।।
बालपणी होते र्ाझे र्न हे अजाण
तरुणपणी ससिं ारात गेले सर्व ध्यान
र्ृद्धपण येता आली जागती र्हान,
क्षर्ळे ज्याने र्क्त
ु ी ऐसे द्यार्े र्ज ज्ञान ।।२।।
पक्षततािंना पार्न करते दया तझु ी थोर,
भीक र्ागतो र्ी चरणी,
अपराधी घोर अपराधी घोर
िर्ा करी बा क्षर्ठ्ठला अिंगी नाही त्राण
क्षर्ळे ज्याने र्क्त
ु ी ऐसे द्यार्े र्ज ज्ञान ।।३।।
****
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"मागतो मी पाांडुरांग" या गाण्याचा भािार्थी सांिाद...
या गाण्याचे गीतकार आहेत किी दत्ता पाटील.
प्रत्येक र्ाणसू सिंसाराच्या भर्सागरात अडकतो. त्याला भगर्िंताची गोडी
असनू ही तो भगर्िंतापयंत पोचत नाही. अशार्ेळी तो भगर्िंताकडे र्ागणिं र्ागतो. या
सिंसारापासनू र्ला जरा र्क्त
ु ी क्षर्ळे ल असिं ज्ञान बा क्षर्ठ्ठला तू दे.
कारण र्ी तझ्ु यापासनू नेहर्ी दरू राक्षहलो.
बालपणी र्ी अजाण होतो. म्हणनू तझु ा सहर्ास र्ला कळला नाही.
तरुणपणात र्ाझ क्षचत्त ससिं ाराच्या रहाटगाडग्यात गिंतु नू पडल. पण आता म्हातारपण
येताच र्ला जागृती आली. म्हणनू र्ला र्क्त
ु ी क्षर्ळे ल असिं ज्ञान पाडिं ु रिंगा तू दे.
तझु ी दया झाली तर साधारण याचकही पार्न होतो. म्हणनू तझ्ु या चरणी र्ी
क्षभिा र्ागतो. र्ाझ र्न हे अपराधी आहे. त्याकरता हे करुणाकरा र्ला िर्ा कर.
र्ाझ्या अिंगी तल
ु ा प्राप्त करण्याची कोणतीही जान नाही.
म्हणनू या सिंसाराच्या भर्सागरातनू र्ला जरा र्क्त
ु ी क्षर्ळे ल असिं ज्ञान, हे
श्रीरिंगा तू दे.
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** वगररजाचा पुत्र गणपती **
।।२।।

किी िसांत बापट
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गणनायका शुभदायका
गणनायका, शभु दायका
यार्े तम्ु ही क्षगरीकिंदरा
सह्याद्रीच्या हृदयार्ध्ये,
लेण्याद्रीच्या या र्िंक्षदरा ।।१।।
क्षशर्नेरीच्या क्षशर्शभिं चू ा
सहर्ास पार्न लाभला
सक
ु डीतीरी तर् र्क्षिं दरी
हो पण्ु यसिंचय हा भला
क्षगरीजात्र्जा तर् र्तू ी
ही क्षसिंदरू चक्षचवत सिंदु रा ।।२।।
तोडूक्षनया भर्पाश हे
भर्काळ त्या गिंफ
ु ातनु ी
तपी बैसले, बहु कष्टले
का व्यथव ते योगीर्नु ी
भक्ती तझु ी सख
ु दाक्षयनी,
तप का उगा र्ग आचरा।।३।।
***
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'गणनायका शुभदायका' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद.
या गाण्याचे गीतकार आहेत कविियय िसांत बापट
हे अभिंग गीत कक्षर्र्यव र्सिंत बापट यािंनी क्षलक्षहलिं आहे. या गीतात
अष्टक्षर्नायकातील श्री शेत्र लेण्याद्रीचा भक्षक्तर्य र्क्षहर्ा र्क्षणवला आहे. त्याचा
भार्ाथव आपण पाहूया.
क्षगररजेचा आत्र्ज म्हणजे पार्वतीचा पत्रु , या अथावने लेण्याद्री तीथवस्थानाला
क्षगररजात्र्ज क्षकिंर्ा क्षगररजात्र्क अस म्हणतात. इथे पार्वतीने तपश्चयाव करून
गणपतीला प्रसन्न करून घेतल होतिं तेव्हा श्री गजानन भाद्रपद शद्ध
ु चतथु ीला
बटुरूपात प्रकट झाले. पार्वती तपश्चयाव करताना म्हणाली. "गणनायका, शभु दायका
यार्े तम्ु ही क्षगरीकिंदरा"
म्हणनू कर्ी पढु े म्हणतात. हा श्री गणेश कुठे आलाय तर सह्याद्रीच्या
हृदयार्ध्ये लेण्याद्री र्िंक्षदरात. असिं यथाथव र्णवन या कर्ींनी के ल आहे.
पढु च्या रचनेत र्सिंत बापट म्हणतात. या लेण्याद्री पर्वताला क्षशर्नेरीच्या
क्षशर्ाजी र्हाराजािंचा सहर्ास लाभला आहे. कारण स्र्राज्य व्हार्े ही तर श्रींची
इच्छा असिं क्षशर्राय कायर् म्हणायचे. अशा या लेण्याद्रीच्या साक्षनध्यात कुकडी नदी
र्ाहते. अपभ्रिंशानिं क्षतच नार् सक
ु डी असेही आहे. त्यार्ळ
ु े या लेण्याद्री स्थानी
पण्ु यसिंचय झाला आहे. या क्षठकाणी क्षसिंदरू चक्षचवत सिंदु र अशी क्षगररजात्र्ज र्िंगलर्तू ी
आहे. असा हा र्क्षहर्ा गणेश भक्तानिं ा कक्षर्र्यांनी सािंक्षगतला आहे.
शेर्टच्या चरणार्ध्ये बापट असिं सागिं तात. अहो या गणेशाचे नार् घेतले की
आपले सारे भर्पाश सटु ू न जातात. भर्काळाच्या गिंत्ु यातनू आपण बाजल
ू ा येतो. इथे
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सािात योगीर्नु ींनी कष्ट सोसनू तपे के ली आहेत. या सर्ावतनू हे शेत्र अती पार्न
झालेल आहे. आता आपण फक्त क्षनक्षर्वकारपणे त्या गजाननाची भक्ती करार्ी. र्ग
तो गजानन प्रसन्न होईल. असिं या गीतात सािंक्षगतलिं आहे.
या गीताचा भार्ाथव र्ी र्ाझ्या काव्य प्रेरणेतनू र्ािंडलेला आहे. गणेश
भक्तानिं ाचा जो भक्षक्तभार् आहे. तो या भार्ाथावतनू सािंक्षगतला आहे. कर्ी र्सतिं बापट
हे र्हाराष्ट्राचे प्रक्षतभार्ान साक्षहक्षत्यक होते. त्याच्िं या काव्याचा हा आस्र्ाद आहे.
बोला र्िंगलर्तू ी र्ोरया, गणपती बाप्पा र्ोरया.
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** देिाचा आत्मशोध **
।।३।।

जगद्गुरु तुकाराम महाराज
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देह देिाचे मांवदर
देह देर्ाचे र्िंक्षदर, आत आत्र्ा परर्ेश्वर ॥१॥
जशी उसात हो साखर, तसा देहात हो ईश्वर ।
जसे दग्ु धार्ध्ये लोणी, तसा देही चक्रपाणी ॥२॥
देर् देहात देहात, का हो जाता देर्ळात ।
तक
ु ा सािंगे र्ढू जना, देही देर् का पहाना ॥३॥
***
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'देह देिाचे मांवदर' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद.
या गाण्याचे अभांगकार आहेत जगद्गुरु तुकाराम महाराज
या अभिंगात जगद्गरुु तक
ु ारार् र्हाराज सािंगतात.
अरे र्ाझ्या र्ैष्ट्णर् भक्त बािंधर्ािंनो देर् फक्त देर्ळात नाही. तो आपल्या देहात
क्षर्राजर्ान आहे. आपल्या देहाच्या अिंतरिंगात जो आत्र्ा आहे तोच ईश्वर आहे.
म्हणजे जाणीर् रूपाने भगर्िंत आपल्या र्नात आहे.
हे भगर्िंताच क्षनर्ासस्थान कुणाला आपल्या अिंतरिंगात हर् असेल, तर त्यान
आपल आत्र्न क्षनर्वळ, शद्ध
ु करार् करण ईश्वरीची गोड साखर याच देहाच्या उसात
आहे. तक
ु ारार् र्हाराज या अभगिं ात पढु े म्हणतात. ज्याप्रर्ाण दधु ात लोण्याचा अिंश
असतो. त्यार्र यथायोग्य प्रक्षक्रया के ल्यार्र सायासान धह्यातनू लोणी क्षर्ळत. अगदी
तसच या देह, र्नातील ईश्वराच आहे. त्यार्ळ
ु े कार्, क्रोध, लोभ, र्ोह, र्द, र्त्सर
यासारखे जे सर्व आत्र्रिंगी क्षर्कार आहेत ते आपण बाजल
ू ा के ले पाक्षहजेत. तेव्हाच
आपल्याला भगर्िंताची प्राप्ती होईल. "असा हा देर्ाचा र्क्षहर्ा आहे.
म्हणनू भक्त र्िंडळींनो देर् देहात शोधा. का तम्ु ही तो देर् देर्ळात शोधता? या
प्रकारे जे देर् शोधतात ते लोक खऱ्या अथावन अज्ञानी आहेत. असिं तक
ु ारार् र्हाराज
आपल्या काव्य र्ाणीतनू भक्तगणािंना सािंगत आले आहेत. म्हणनू देहाच्या क्षठकाणी
देर्ाला पाहणिं गरजेच आहे. हे देह र्िंक्षदर त्यानच बािंधल आहे. म्हणनू म्हणार्.
"देह देर्ाचे र्क्षिं दर,
आत आत्र्ा परर्ेश्वर हो"
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** रांगलो गुरु भजनी **
।।४।।

किी प्रिीण दिणे
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वनघालो घेऊन
क्षदगिंबरा क्षदगिंबरा श्रीपाद र्ल्लभ क्षदगिंबरा
क्षनघालो घेऊन दत्ताची पालखी
आम्ही भाग्यर्ान आनिंद क्षनधान
झल
ु ते हळूच दत्ताची पालखी
रत्नाच
िं ी आरास साज र्खर्ली
त्यार्र सगु िंधी फुले गोड ओली
झळ
ु ूक कोर्ळी चिंदनासारखी
सातजन्र्ािंची ही लाभली पण्ु याई
म्हणनू जाहलो पालखीचे भोई
शािंत र्ाया र्तू ी पहाटेसारखी
र्ाट र्ळणाची क्षजर्ाला या ओढी
क्षदसते सर्ोर नरसोबाची र्ाडी
डोक्षळयािंत गिंगा जाहली बोलकी
***
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'वनघालो घेऊन' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद.
या गाण्याचे गीतकार आहेत कविियय प्रिीण दिणे
श्री दत्तगरू
ु िं चे भक्तगण सिंपणू व भारतात आहेत. त्यार्ळ
ु े आपल्या क्षहदिं धू र्ावत दर
गरुु र्ारी दत्तगरू
ु िं च यथासािंग पजू न के ल जात. आपण ब्रह्मा, क्षर्ष्ट्ण,ू र्हेश या क्षत्रदेर्ािंची
गरुु म्हणनू , सद्गरू
ु िं च्या
ु म्हणनू पजू ा करतो. हे ब्रह्मा, क्षर्ष्ट्ण,ू र्हेश आपल्याला दत्तगरू
तीन र्ख
ु कर्लात क्षदसतात. अशी सर्स्त भक्तािंची श्रद्धा आहे. म्हणनू आपण
सर्वजण दत्तगरू
ु िं ना पजु तो, दत्तगरू
ु िं च्या तीथविेत्री जात असतो.
"क्षनघालो घेऊन" या गीतार्ध्ये कक्षर्र्यव प्रर्ीण दर्णे यािंनी, अशाच एका
तीथवस्थानाचा उल्लेख के लेला आहे. या गीतात दत्तगरुु िं चा भक्त म्हणतोय. आज श्री
गरुु र्ी तर्ु ची पालखी घेऊन जात आहे. म्हणजे र्ी खरोखर भाग्यर्ान आहे. र्ला
तम्ु ही हे परर् भाग्य क्षदल आहे. खाद्यिं ार्र घेतलेली ही पालखी हळूच झल
ु ते तेव्हा
जणू तर्ु चा आशीर्ावद र्ला क्षर्ळतो.
अशा या पालखीत रत्नािंची आरास के ली आहे. त्या पालखीत तर्ु च्या
पादक
ु ािंर्र लाल, शेंदरी रिंगाची ताजी टर्टर्ीत फुलिं र्ाहीली आहेत. त्यार्र जणू
अत्तर क्षशर्पडलेल आहे. र्ाऱ्याची र्िंजळ
ु झळ
ु ूक आली की ती चिंदनाच्या र्िंद
सगु िंधापरी भासते.
र्ाझ्या सात जन्र्ाची ही एक पण्ु याई आहे. म्हणनू आपली पालखी आज र्ी
खािंद्यार्र घेतली आहे. श्री गरुु आपली ही र्तू ी र्ला प्रातक र्ेळेच्या
रक्षर्क्षकरणािंसारखी र्ाटते आहे. अस हे तर्ु चिं तेजस्र्ी रूप आहे ते नयनात क्षकती बर
साठर्ार्. अस र्ाझिं होऊन गेल आहे. म्हणनू म्हणतात, र्ाणसाजर्ळ पण्ु याई असेल
तर देर्ाच दशवन घडत.
आता क्षकत्येक तास र्ी आपल्या भजनात तल्लीन होऊन चालतो आहे. आता
ती र्ळणाची र्ाट र्ला क्षदसते आहे. बघता बघता आपली नरसोबाची र्ाडी
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आली आहे. अशाप्रकारे आज र्ाझी अिंतरीची इच्छा पणू व झाली आहे. म्हणनू र्ाझे
डोळे भरून आले आहेत. त्यार्ळ
ु े र्ाझे जीर्न गिंगेत स्नान के ल्याप्रर्ाणे शद्ध
ु झाले
आहे.

"शद्ध
ु र्नाच्या शद्ध
ु तेणे
र्ी अक्षपवतो भार् हे र्ाझे"
असे या भक्ताचे होऊन गेले आहे. म्हणजे
"र्ाट र्ळणाची क्षजर्ाला या ओढी
क्षदसते सर्ोर नरसोबाची र्ाडी
डोक्षळयािंत गिंगा जाहली बोलकी"
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** माऊलींचा सार हररपाठ **
।।५।।

ज्ञानेश्वर माऊली
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देिावचये द्वारी
देर्ाक्षचये द्वारी उभा िणभरी।
तेणे र्क्त
ु ी चारी साक्षधयेल्या॥१॥
हरी र्ख
ु े म्हणा हरी र्ख
ु े म्हणा।
पण्ु याची गणना कोण करी।।२॥
असोनी ससिं ारी क्षजव्हे र्ेगू करी।
र्ेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा॥३॥
ज्ञानदेर् म्हणे व्यासाक्षचये खणु े।
द्वारके चे राणे पािंडर्ा घरी॥४॥
***
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'देिावचये द्वारी' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद.
या गाण्याचे अभांगकार आहेत ज्ञानेश्वर माऊली
ज्ञानेश्वर र्ाऊली या अभिंगातनू सािंगतात. र्ाझ्या श्रोत्यािंनो, भगर्िंताच्या खऱ्या
भक्तािंनो. आपण कोणत्याही प्रकारचे यज्ञयाग करू नका, उगाच कर्वकािंडाला बळी
पडू नका. देर्ाच्या दारात फक्त उभ राहून िणभर एक हरी नार् घ्या. त्यातनू चार
र्क्त
ु ीच्या अध्याक्षत्र्क र्ागावचे, सर्ाधान तम्ु हाला लाभेल. त्याकरता अक्षधक सायास
करायची जरुरी नाही.
"एक हरी आत्र्ा
प्रत्येक जीर्ात र्सला
त्याचेच स्र्रण करा"
हे हरी नार् र्नापासनू , आत्म्याच्या देठापासनू भक्तगणािंनी घेतले, तर त्यातनू
गणती करता येणार नाही इतके पण्ु य आपणास प्राप्त होईल. म्हणनू "हरी र्ख
ु े म्हणा
हरी र्ख
ु े म्हणा
पण्ु याची गणना कोण करी"
या हरी नार्ाकरता देर्ा पढु े तासन तास बसण्याची गरज नाही. सिंसाराची,
प्रपिंचाची कतवव्य पार करता करता सहज आपल्याला देर्ाच्या साक्षनध्यात जाता
येईल. आपल्या अतिं रिंगातील परर्शक्तीचे दार उघडता येईल. र्ेद शास्त्रातही देर्ानी,
ऋक्षिर्नु ींनी हेच साक्षिं गतले आहे. म्हणनू िं ज्ञानराजािंनी र्ेदातिं ाचा अथव, लोकभािेत
आणला होता. तो हररपाठातनू , सोपा के ला होता.
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ज्ञानराज र्ाऊली या र्ेदािंताक्षर्ियी अस म्हणतात. खद्दु र्हिी व्यासािंनीही
र्हाभारत या काव्यग्रिंथात सर्ांना सािंक्षगतले आहे, उदाहरण देऊन स्पष्ट के ले आहे.
क्षनखळ, क्षनरपेि भार्नेन श्रीकृ ष्ट्णाच नार् पािंडर्ािंनी घेतल होत. त्यािंनी श्रीकृ ष्ट्णाला
र्नातनू पजु ल होत. म्हणनू ऐन र्क्ताला हा द्वारकाधीश, के शर्राज पािंडर्ािंच्या घरी
उतरला. र्ग काय झाल हे आपल्याला ठाऊक आहे. धर्ावच पालकत्र् सािात
श्रीकृ ष्ट्णाने उचलनू धरल आक्षण बघता बघता धर्व क्षर्जयी पाडिं र् झाले. असा र्क्षहर्ा
ज्ञानेश्वरानिं ी र्णवन करून सािंक्षगतला आहे.
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** एकनार्थी अभांगाचा रांग **
।।६।।

सांत एकनार्थ महाराज.
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माझे माहेर पढां री
र्ाझे र्ाहेर पिंढरी, आहे भीर्रे च्या तीरी
र्ाझे र्ाहेर पिंढरी, आहे भीर्रे च्या तीरी ।।१।।
बाप आक्षण आई, र्ाझी क्षर्ठठल रखर्ु ाई
र्ाझे र्ाहेर पिंढरी ।।२।।
पडिंु लीक राहे बधिं ,ू त्याची ख्याती काय सािंगू
र्ाझे र्ाहेर पढिं री ।।३।।
र्ाझी बहीण चिंद्रभागा, करीतसे पापभिंगा
र्ाझे र्ाहेर पिंढरी ।।४।।
एका जनादवनी शरण, करी र्ाहेरची आठर्ण
र्ाझे र्ाहेर पिंढरी ।।५।।
***
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'माझे माहेर पांढरी' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद..
या गाण्याचे अभांगकार आहेत सांत एकनार्थ महाराज.
र्हाराष्ट्रातील भागर्त सिंप्रदाय म्हणजे क्षर्ठ्ठल भक्तािंच र्ाहेरघर ते पिंढरपरु ात
आहे. अस म्हणताना सिंत श्रेष्ठ एकनाथ र्हाराज म्हणतात. क्षर्ठ्ठल ज्या क्षठकाणी
क्षनर्ासस्थानी आहे. त्या क्षठकाणी पिंढरपरु ात आर्चे र्ाहेरघर आहे आक्षण ते पक्षर्त्र
अशा भीर्ा नदीच्या काठी क्षर्राजर्ान आहे.
अशा या चैतन्यदायी पढिं री नगरीत जो परर्ात्र्ा यगु े आठ्ठार्ीस क्षनरिंतर उभा
आहे. तो आम्हा भक्ताचिं ा नसु ता देर् नाही, तर आर्चा र्ाय बाप आहे. म्हणजे क्षर्ठ्ठल
बाबा, रखर्ु ाई आई यातनू क्षनक्षर्वली आहे ती आत्र्रिंगी क्षर्ठाई. अस हे साकार झालेल
दैर्त आहे.
क्षर्ठ्ठलाला र्ाय बाप का म्हटल जात? हे पण आपल्याला या अभिंगातनू
सर्जनू घेता येतिं. भक्त पिंडु लीक हा आई बाबािंची सेर्ा करत असताना. सािात
पािंडुरिंग प्रगट होतात. पिंडु लीक त्यार्ेळी
देर्ाकरता र्ेळ काढत नाही. उलट र्ीट पढु े करून देर्ाला तो उभच ठे र्तो.
अशा र्ेळी जणू या पािंडूरिंगाला हा भक्त पिंडु लीक श्रीगणेश र्ाटत असर्ा र्िंडळी.
म्हणनू पािंडुरिंग क्षर्टेर्री उभा राक्षहला आक्षण त्यान तेच नार् धारण के ल. म्हणनू
क्षर्ठ्ठलाच स्र्रण करताना आजही भक्त पडिंु लीकाची आठर्ण काढली जाते.
याचप्रर्ाणे आर्ची बक्षहण चद्रिं भागा आहे. ती आम्हा भक्तानिं ा पापापासनू दरू
ठे र्ते, म्हणजे पापर्क्त
ु करते. आई निंतर आपल्या सिंस्कृ तीच पक्षर्त्र नात बक्षहण हे
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आहे. आईच उरलेल जीर्न अर्ृत क्षतच्या जर्ळ असतिं. म्हणनू भागर्िंताचे भक्त
अधवचिंद्राकार चिंद्रभागेला बक्षहणीची उपर्ा देतात.
'ना इथे क्षलिंगाचा भेद
ना जाती, धर्ावचा क्षर्टाळ
पाडिं ु रिंग, क्षर्ठ्ठल भार्,
ना इथे दभु गिं '
क्षर्त्रािंनो पिंढरीच र्ाहेरपण असिं आहे. म्हणनू सिंत एकनाथ म्हणतात जेव्हा या
र्ाहेरपणाची आठर्ण येते तेव्हा र्ी क्षर्ठू र्ाऊलीला भेटतो आक्षण शरण जाऊन
लोटािंगण घालतो.
भीर्ेकठी पक्षर्त्र झाले
आर्चे तनर्न हो
पाडिं ु रिंगी रिंगले हो
आर्चे आत्र्रिंग हो
म्हणनू र्ाणसाने एकदा तरी या र्ाहेर घरी जार्े आक्षण अनभु र्ाने म्हणार्े.
र्ाझे र्ाहेर पिंढरी,
आहे भीर्रे च्या तीरी...
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** अिघा विठ्ठलभाि ** ।
।७।।

किी अशोकजी पराांजपे
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अिघे गजे पांढरपूर
अर्घे गजे पिंढरपरू
चालला नार्ाचा गजर ।।१।।
टाळघोि कानी येती
ध्यानी क्षर्ठ्ठलाची र्तू ी
पािंडुरिंगी नाहले हो
चिंद्रभागा तीर ।।२।।
इडाक्षपडा टळुक्षन जाती
देहाला या लाभे र्क्त
ु ी
नार्रिंगी रिंगले हो
सिंतािंचे र्ाहेर ।।३।।
देर् क्षदसे ठाई ठाई
भक्त लीन भक्तापाई
सख
ु ालागी आला या हो
आनिंदाचा परू ।।४।।
***
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'अिघे गजे पांढरपूर' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद...
या गाण्याचे गीतकार आहेत किी अशोकजी पराांजपे.
एखादी क्षर्र्ाक्षहत र्ल
ु गी क्षकिंर्ा परदेशस्थ र्ल
ु गा आपल्या आई-र्क्षडलािंच्या
ओढीणे घरी येतो. घरी आल्यार्र ते दोघेही आनिंदी होतात.
त्याचप्रर्ाणे प्रत्येक र्ारकरी आिाढी, काक्षतवकी एकादशीला पिंढरपरु ात जातो
तेव्हा त्याला आपल्या र्ाहेरी आल्यासारखे र्ाटते.
क्षर्ठ्ठलाचे प्रत्यि दशवन घडू दे अथर्ा न घडू दे तरी र्ारकरी आनिंक्षदत होतात
आक्षण ते परर्ानदिं ाच्या डोही डुिंबतात.
कारण त्याच्िं या र्नात, ध्यानात, बद्ध
ु ीच्या कणाकणात क्षर्ठ्ठल हा नार्रूपी
दाटलेला असतो. आनदिं ला त्यार्ेळी भरते येते. र्ग त्या र्ाळर्टिं ातही चैतन्य
दर्ू दर्ू ते.
म्हणनू म्हणतात "अर्घे गजे पिंढरपरू चालला नार्ाचा गजर".
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** तुका म्हणे आता **
।।८।।

जगातगुरु तुकाराम महाराज.
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सुांदर ते ध्यान
सदिंु र ते ध्यान, उभे क्षर्ठे र्री
कर कटार्री ठे र्ोक्षनया ।।१।।
तळ
ु सी हार गळा, कासिं े क्षपताबिं र
आर्डे क्षनरिंतर तेची रुप ।।२।।
र्कर किंु डले तळपती श्रर्णी
किंठी कौस्तभु र्णी क्षर्राजीत ।।३।।
तक
ु ा म्हणे र्ाझे हेची सर्व सख
ु
पाहीन श्रीर्ख
ु आर्डीने ।।४।।
***
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'सदुां र ते ध्यान' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद..
या गाण्याचे अभांगकार आहेत तुकाराम महाराज.
क्षर्ठ्ठलाचिं हे सिंदु र ध्यानस्थ रूप पाहून. आपलिं र्न र्िंत्रर्ग्ु ध होतिं. आपल्याला त्यातनू
आत्र्ानिंद क्षर्ळतो. र्स्तकापासनू पायापयंत ही र्तू ी तेजाने पररपणू व अशी आहे. या
र्नोभार्न र्तू ीने कटेर्र दोन हात ठे र्ले आहेत.
अशा या अलौक्षकक, स्र्यिंभ,ू सिर् क्षर्ठुरायाच्या गळ्यात. तळ
ु शीच्या
सगु िंधीत, आकिवक, क्षहरव्यागार र्ाळा आहेत. क्षर्ठ्ठलाचे सौंदयव क्षपतािंबर नेसलल्याने
सजलेले आहे. त्यार्ळ
ु े या र्तू ीकडे पाहताच आपण थक्क होऊन जातो.
अशा या भगर्ान, परर्ात्म्याच्या कानात डुलणारी किंु डले आहेत आक्षण ती
र्ाऱ्याच्या झळ
ु कीने हलनू आपल र्न र्ेधनू टाकत आहेत. त्याच र्ेळी गळ्यातील
किंठाजर्ळ देर्ाजीचा कौस्तभु र्णी असनू तो शोभेर्तिं क्षदसत आहे.
म्हणनू तक
ु ारार् र्हाराज आपल्या क्षर्ठ्ठलाचे र्णवन करताना म्हणतात. र्ाझ्या
जीर्नाचे सर्व सख
ु पािंडुरिंगाच्या चरणापाशी व्याकूळले आहे. अस हे पार्न श्रीर्ख
ु
र्ी आर्डीने बघतो. त्यात तल्लीन होऊन, सर्रस होतो. हे र्ाझ्या प्रेरणेच
क्षनर्ासस्थान आहे.
हे सिंत तक
ु ारार्ािंनी क्षकती सर्पवक शब्दात क्षलक्षहले आहे. क्षर्ठ्ठलाच्या र्तू ीकडे
बघताना आपल्याला हाच अनभु र् येतो.
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** भक्ाांना सोहळा **
।।९।।
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विठू माझा लेकुरिाळा
क्षर्ठू र्ाझा लेकुरर्ाळा
सिंगे गोपाळािंचा र्ेळा ।।१।।
क्षनर्ृत्ती हा खािंद्यार्री
सोपानाचा हात धरी
पढु े चाले ज्ञानेश्वर
र्ागे र्क्त
ु ाई सिंदु र ।।२।।
गोरा किंु भार र्ािंडीर्री
चोखा जीर्ा बरोबरी
सिंत बिंका कडेर्री
नार्ा करािंगळ
ु ी धरी ।।३।।
जनी म्हणे गोपाळा
करी भक्तािंचा सोहळा ।।४।।
***
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'विठू माझा लेकुरिाळा' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद.
या गाण्याचे अभांगकार आहे सांत जनाबाई
भगर्िंताचे भक्त भगर्िंताला र्ोठिं करतात.
कारण कोणत्याही देर्ाला भक्तािंच्या भक्तीची भक
ू असते. त्यार्ळ
ु े च भक्तािंना
देर्ाची ओढ लागते.
म्हणनू सिंत जनाबाई या अभिंगात सािंगतात.
ही पिंढरी जणू आर्च्यासाठी गोकुळनगरी आहे.
या गोकुळात गोपाळािंचा र्ेळा आहे.
एखाद्या र्ाऊलीला लहान र्ल
ु िं क्षप्रय असतात. क्षतला आपण लेकुरर्ाळी म्हणतो.
अगदी याचप्रर्ाणे जनाईला तो पाडिं ु रिंग लेकुरर्ाळा र्ाटतो. 'सतिं येती घरा तोक्षच
क्षदर्ाळी दसरा' असिं काहीस जनाईच्या र्नाच झालिं आहे.
या क्षर्ठू र्ाऊलीचे बाळगोपाळ कोण आहेत, तर क्षनर्ृत्तीनाथ, ज्ञानेश्वर,
सोपानदेर् आक्षण सगळ्यात धाकटी र्क्त
ु ाई. म्हणजे ज्ञानेश्वर र्ाऊलींना ज्यािंनी सद्गरुु
म्हणनू क्षशकर्ण क्षदली. ते क्षनर्ृत्तीनाथ. जे भक्तािंच्या आधाराचे प्रतीक बनले ते
सोपानदेर् आक्षण या तीन भार्िंडािंना जीने प्रेर्ाची सार्ली क्षदली, ती र्क्त
ु ाई होय. या
चौघािंच्या प्रयत्नािंर्ळ
ु े र्ारकरी सिंप्रदायार्र र्ोठे सिंस्कार झाले. त्यािंना जनाईने आद्य
स्थान क्षदले आहे.
जनाईने त्यानिंतर क्षनत्याचिं कर्व करता करता. पािंडुरिंगी रिंगनू जाणारे सिंत गोरा
किंु भार यािंना स्थान क्षदले आहे. पािंडुरिंगाच्या हृदय स्थानी चोखार्ेळा यािंना ठे र्ले आहे.
शद्रू असनू ही हालअपेष्टा सहन करून, चोखोबानिं ी देर्ाच्या पायरीला पार्न के ले.
सतिं बक
िं ा यािंनाही जनाईने पार्न के ले आहे. सर्ावत शेर्टी क्षतने आपले गरुु देर् नार्देर्
र्हाराजानिं ा स्थान क्षदले आहे.
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हे सर्व सिंतगोपाळ एकक्षत्रत येऊन, भार्भक्तीचा सोहळा कसा घडर्नू
आणतात. हा सगळा सारािंश जनाबाईच्या
िं अभिंगातनू , क्षकती सहज साकारला गेला
आहे.
"क्षर्ठ्ठलाचे पायी
आम्ही झालो भाग्यर्ान
पाडिं ु रिंग र्ाऊली
असे आर्चु ी सदिंु र"
असा हा भार् इथे व्यक्त झाला आहे.
अध्यात्र्ाच्या भािेत म्हणतात, र्न जेव्हा क्षर्ियातनू क्षनर्ृत्त होतिं तेव्हा
आपल्याला ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतिं. र्ग उन्नतीचा सोपान र्र चढत जातो. त्यार्ेळी
आपल्याला र्क्त
ु ी क्षर्ळते. म्हणनू आपल्या क्षनत्य कायावतनू क्षनरपेि र्नाने भगर्िंताचे
स्र्रण आपण करार्े. यातनू च भगर्िंताचे साक्षनध्य आपणास क्षर्ळते. पािंडुरिंग हरी
र्ासदु र्े हरी.
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** एक आस जननी विठाबाई **
।।१०।।

सांत कान्होपात्रा.
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नको देिराया
नको देर्राया, अिंत आता पाहूिं
प्राण हा सर्वथा, जाऊिं पाहे ।।१।।
हररणीचें पाडस, व्याघ्रें धररयेलें
र्जलागी जाहलें तैसे देर्ा ।।२।।
तजु क्षर्ण ठार् न क्षदसे क्षत्रभर्ु नी
धािंर्े हो जननी क्षर्ठाबाई ।।३।।
र्ोकलनू ी आस, जाहले उदास
घेई कान्होपात्रेस हृदयात ।।४।।
***
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'नको देिराया' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद.
या गाण्याचे अभांगकार आहे सांत कान्होपात्रा.
या अभगिं ात सतिं कान्होपात्रानी भक्त आक्षण भगर्तिं यािंच उत्कट नातिं दशवर्लिं
आहे. अभगिं ाच्या पक्षहल्या चरणात 'नको देर्राया, अतिं आता पाहू'िं असिं म्हणत.
कान्होपात्रानी त्या परर्ईश्वराला आतव स्र्रात हाक क्षदली आहे. कारण सिंकटरुपी
भयाने क्षतचा प्राण सर्वथा जाऊ पाहात हेता. म्हणजे भीतीने क्षतचा जीर् र्ेटाकुटीला
आला होता. र्ाणसू जेव्हा सिंकटात असतो तेव्हा तो देर्ाचा असाच धार्ा करतो.
क्षर्चार करुनही जेव्हा र्ागव सापडत नाही. त्यार्ेळी र्ाणसाचा जीर् कासार्ीस होतो.
प्राण किंठाशी आल्यासरखा र्ाटतो. ही भार्ना सिंकटाच्या काळात र्ाणसाच्या र्नात
कायर् येते.
कान्होपात्रा म्हणते, हे सिंकट कशासारखे आहे? तर ते पढु ील रचनेप्रर्ाणे आहे.
त्यात कान्होपात्रा म्हणते,
हररणीचें पाडस, व्याघ्रें धररयेलें
र्जलागी जाहलें तैसे देर्ा '
म्हणजे ज्याप्रर्ाणे हरणाच्या र्ागे र्ाघ लागल्यार्र हररण क्षजर्ाच्या आकािंताने
पळते. अगदी तसेच सिंकटाच्या र्ेळी र्ाणसाचे होते. ही उपर्ा क्षकती सिंदु र, सर्पवक
आहे. त्यार्ळ
ु े भीतीची, काळजीची सखोलता आपल्याला कळून येते.
र्ग सिंत कान्होपात्रा देर्ाकडे प्राथवना करते आक्षण म्हणते. 'तजु क्षर्ण ठार् न क्षदसे
क्षत्रभर्ु नी' याचा अथव असा तझ्ु याक्षर्ना र्ला कुणी र्ाचर्णार नाही. तू अिंतरयार्ी
आहेस, या ब्रह्मािंडाच्या क्षत्रभर्ु नाचा तू स्र्र्ी आहेस. म्हणनू तचू 'धार्े हो जननी
क्षर्ठाबाई' अशाच प्रकारे कुठलाही सार्ान्य र्ाणसू देर्ाची प्राथवना करतो. तोच भर्
इथे प्रगट झाला आहे.
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येर्ढी प्राथवना करुनही देर् धार्नू येत नाही. त्यार्ळ
ु े कान्होपात्रा अक्षतव्याकुळ
होऊन देर्ाला शेर्टची हाक र्ारुन क्षर्नर्णी करते.
' र्ोकलनू ी आस, जाहले उदास
घेई कान्होपात्रेस हृदयात '
या ओळीर्धनू कान्होपात्रा आतवतेने सगिं ते. देर्ा तझ्ु या न येण्याने र्ी उदास
झाली आहे. र्ाझ्या डोळ्यासर्ोर अिंधार पसरला आहे. आता हे सक
िं ट र्ला
क्षगळनकृ त करे ल. काहीही कर पण या दष्टु चक्रातनू र्ाझी सटु का कर ही एकच आस
र्ाझी आहे. (र्ोकलनू ी म्हणजे सोडने, सटु का करने) नाहीतर तझ्ु या हृदयात र्ला
सार्ार्नू घे. ही अशी आणीबाणीची पररक्षस्थती प्रत्येक सार्ान्य र्ाणसार्र येत असते
तेव्हा तो र्ाणसू देर्ाजर्ळ कान्होपात्रासारखीच क्षर्नर्णी करतो आक्षण देर् त्यािंना
सख
ु ा सर्ाधानाचा राज्य र्ागव दाखतो. ही एक सर्पवणाची भार्ना आहे. ती सर्स्त
भाक्तािंर्ध्ये असते.
पण कान्होपात्राची जीर्नगाथा सार्ान्य र्ाणसापेिा र्ेगळी होती.
कान्होपात्राही र्ेश्येची र्ल
ु गी होती पण क्षतला पािंडुरिंग र्ाऊलीचा ध्यास लागला
होता. क्षतच्या अतिं रिंगात क्षनर्वळ भक्तीचा झरा र्ाहत होता. क्षतने शीलभगिं करणारिं
र्ेश्यापण नाकालिं होत.िं त्या क्षर्रुद्ध कान्होपात्राने एकाकी सघिं िव के ला पण एके क्षदर्शी
क्षतचा नालाज झाला. बादशहाचे दास कान्होपात्राला घेऊन जायला आले. त्यार्ेळी
कान्होपात्राच्या शब्दातनू हा अभिंग आला, असे म्हटले जाते. या अभिंगातील शेर्टचे
चरन बोलनू क्षतने पाडुरिंगाच्या चरणी आत्र्त्याग के ला आक्षण सिंत म्हणनू कान्होपात्रा
पार्न झाली. म्हणनू र्ाणसाने पापर्क्त
ु राहून भगर्िंताची क्षनर्वळ र्नाने भक्ती के ली,
तर तो र्ाणसू सिंत होतो.

पान | 55

अभगं जीवन

अॅड. रुपेश पवार

** पाहता रूप विठ्ठलु **
।।११।।

सतां ज्ञानेश्वर
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रूप पाहता लोचनी
रूप पाहता लोचनी
सख
ु जाले र्ो साजणी
तो हा क्षर्ठ्ठल बरर्ा
तो हा र्ाधर् बरर्ा ।
*बहुत सक
ु ृ तािंची जोडी*
म्हणनु ी क्षर्ठ्ठल आर्डी
सर्व सख
ु ाचे आगरु
बापरखर्ु ादेर्ीर्रु ॥
***
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'रूप पाहता लोचनी' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद...
या गाण्याचे अभांगकार आहेत सांत ज्ञानेश्वर
आळिंदीतनू क्षनर्ृत्ती, ज्ञानदेर्, सोपान आक्षण र्क्त
ु ाई ही क्षजर्ाभार्ाची चार
भार्िंडे प्रथर्तः पिंढरपरू ात गेली. त्यार्ेळी त्यािंनी त्या क्षर्ठोबा र्ाऊलीचे पक्षहल्यािंदा
दशवन घेतले. हे दशवन घेताना ज्ञानेश्वरानिं ा र्ेगळी अनभु तू ी आली. या क्षर्ठुरायाचे र्णवन
करताना. सतिं ज्ञानेश्वर बक्षहण र्क्त
ु ाईला म्हणाले. र्ला ही र्तू ी पाहून एक प्रश्न पडला
आहे. र्ी या र्तू ीचे र्णवन कोणत्या शब्दात करू अशी भार्ना आज र्ाझी झाली
आहे! असे ज्ञानेश्वरािंनी या क्षठकाणी म्हटिं ले होते ते पण्ु यिेत्र म्हणजे पिंढरीचे क्षर्ठ्ठल
र्िंक्षदर होय. या अभिंगात ज्ञानेश्वर सािंगत आहेत.
र्क्त
ु े र्ी या क्षर्ठूरायाची र्तू ी र्न भरून पाहतो आहे. र्ला कळत नाही आता
या र्तू ीचे र्णवन र्ी काय करू आक्षण ते कसे करू अगिं क्षप्रय बक्षहण र्क्त
ु ा आज र्ी
क्षनरुत्तर झालो आहे. र्ाझ्या र्नातील हा काव्यभार् तू सर्जनू घे. ही क्षर्ठ्ठलाची र्तू ी,
ही र्ाधर्ाची र्तू ी खपू सिंदु र, अप्रक्षतर् आहे. म्हणनू या सर्ोरील र्तू ीला शब्दात
पकडता येत नाही. हाच श्रीरिंगाचा र्क्षहर्ा आहे.
अगिं र्क्त
ु ा जीर्नात हे असे दशवन घडायला सक
ु ृ तािंची जोड असार्ी लागते.
म्हणजे 'पर्ू व जन्र्ाची सक्षिं चत पण्ु याई असार्ी लागते'. त्याकरता
नीती, धर्ावने भगर्तिं ाची साधना करार्ी लागते. शद्ध
ु अतिं ःकरणाने आयष्ट्ु याची
र्ाटचाल धरार्ी लागते. र्ग क्षर्ठ्ठलाची, भगर्िंताची गोडी अिंतरिंगाला लागते. देर्
दशवन हे सहज घडत नाही. र्तू ी बघनू तीथवप्रसाद घेतला म्हणजे देर्दशवन झाले, असे
होत नाही. जीर्नाच्या सर्व सख
ु ाचे क्षनर्ासस्थान भगर्िंत झाले की ते आई बाप
र्ाटतात. म्हणनू या कडव्यात आले आहे.
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'बहुत सक
ु ृ तािंची जोडी
म्हणनु ी क्षर्ठ्ठल आर्डी
सर्व सख
ु ाचे आगरु
बापरखर्ु ादेर्ीर्रु'
क्षर्त्रािंनो हा अभिंग आपल्याला सािंगतो आहे. आपल्या र्नात भगर्िंताक्षर्ियी
खरी श्रद्धा असेल, तर भगर्िंताचे रूप सख
ु दायी र्ाटते. क्षर्ठ्ठल, कृ ष्ट्ण अथर्ा कुठलेही
दैर्त आसो ते आपल्याला सिंदु र र्ाटणार आहे. असा भक्तीर्य भार् र्नात तयार
होण्यासाठी पर्ू व जन्र्ीचच नाही, तर याही जन्र्ी नीती, धर्ावने र्ागनू ईश्वराची साधना
करार्ी लागते.
शद्ध
ु र्नाने जीर्नाची र्ाटचाल करार्ी लागते तेव्हाच आपल्याला खऱ्या
अथावने सख
ु ी होता येते. त्यालाच सिंत म्हणतात..."सर्व सख
ु ाचे सागर र्ायबाप
भगर्िंत" अशा पद्धतीने आपण जीर्न जगत गेलो, तर आपल्या जीर्नाचे साथवक
होइल.
या अभिंगात बरर्ा हा शब्द सिंदु रतेच्या अथावतनू आला आहे. आगरु हा शब्द
क्षनर्ासस्थान म्हणनू आला आहे. सक
ु ृ तािंची जोडी म्हणजे पर्ू व सिंक्षचताची जोड असा
आहे तर साजणी हा शब्द लाडाने र्ापरला आहे. तो लहान बक्षहण र्क्त
ु ाईकरता आहे.
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** तुझ्यात देि आहे **

।।१२।।

किी सध
ु ीर मोघे
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"मांवदरात अांतरात'

र्िंक्षदरात अिंतरात
तोच नािंदत आहे
नाना देही नाना रूपी तझु ा देर् आहे
तोच र्गिं लाची र्तू ी
तोच क्षर्ठ्ठलाची कीती
तोच श्यार् तोच रार् दत्तधार् आहे
सिंतािंक्षचया कीतवनात
साधकािंच्या क्षचिंतनात
तोच ध्यास तोच आस तोच श्वास आहे
तोच बाल्य तारुण्यही
र्ाधवक्याचा क्षर्श्रार्ही
तोच ऐल तोच पैल आक्षद-अिंत आहे
***
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'मांवदरात अांतरात' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद
या भक्ीगीताचे गीतकार आहेत किी सुधीर मोघे
र्ला असे र्ाटते सधु ीर र्ोघे यािंच्या या गीतात गढू अथव दडलेला आहे. हे गीत
र्ी अनेकदा ऐकले आहे. अक्षतशय सिंदु र भक्तीगीत गीतकार सधु ीर र्ोघे यािंनी रचले
आहे. सधु ीर फडके यािंनी त्यास सश्रु ाव्य सिंगीतबद्ध के ले आहे.
या गीताच्या पक्षहल्या कडव्यात गीतकार म्हणतात.
र्िंक्षदराच्या गाभाऱ्यात तो एकच देर् नािंदत आहे. जो क्षर्क्षर्ध रुपे घेऊन
आपल्या सोबत असतो. म्हणजे देर्ाला आपण क्षर्क्षर्ध नार्ाने स्र्रत असलो, तरी
भगर्तिं एकच आहे. या कडव्याचा दसु रा अथव आपल्याला सागिं तो. र्क्षिं दराच्या
गाभाऱ्यात तोच नादिं तो आहे. जो नाना देही नाना रुपी आहे. म्हणजे देर् शोधायला
कुठे जाऊ नका, प्रत्येक र्ाणसात देर् आहे, तोच तझ्ु यातही आहे, र्ाझ्यातही आहे.
अशाप्रकारे दू अथी या गीताचे पक्षहले कडर्े आहे, असे र्ला र्नोर्न र्ाटते. या
कडव्याचा दसु रा अथव लिात घेऊन, आपण जर या गीताचा क्षर्चार के ला, तर या
गीताचा अथव आपल्याला अिंतर्वख
ु करून जातो.
गीतकार आपल्या दसु ऱ्या कडव्यात म्हणतात.
आपणच र्िंगलाची र्तू ी आहोत, तीच क्षर्ठ्ठल नार्ाची कीती आहे, तोच
अधर्ावचा क्षर्नाश घडर्णारा द्वारके चा राजा कृ ष्ट्ण आहे. भारताला अर्ानर्ी
प्रर्ृत्तीतनू र्क्त
ु करून, या देशात सद्भार्नेचे राज्य आणणारा तोच आयोध्येचा रार्
आहे. तेच आपले दत्तगरुु क्षनर्ास आहे.
क्षतसऱ्या कडव्यात देर् नेर्का कुठे आहे. हे गीतकाराने यथाथव शब्दात
साक्षिं गतले आहे. देर् हा सतिं ाच्िं या कीतवनात आहे. म्हणनू र्ाणसाने जीर्नात सतिं ाच
िं ी
सगिं त धरार्ी, र्नोभार्े सदगरू
ु करार्ा. करण देर् साधारणपणे साधकाच्िं या
क्षचिंतनातही असतो. र्ग तो र्ाणसाचा एकर्ेर् ध्यास होतो. अशाप्रकारे देर्ाची आस
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र्ाणसाला लागनू राहते. त्यार्ेळी देर् र्ाणसाच्या प्रत्येक श्वासात क्षनरिंतर र्ाहतो,
राहतो. असा भार् या कडव्यात प्रगट होतो.
शेर्च्या चौथ्या कडव्यात सधु ीर र्ोघे स्पष्ट करतात. देर् हेच आपले अज्ञानी,
क्षनर्वळ बालपण आहे. देर् हेच आपले ऊजाव स्रोत तारुण्य आहे. तोच आपला
उतारर्यातला भगर्तिं ी क्षर्श्रार् आहे. असा देर् आपल्या जीर्नात सर्वत्र भरला
आहे. तोच र्ानर्ी जीर्ाला ऐल तीरार्रून पैल तीराकडे घेऊन जातो. म्हणजे
आपल्या जगण्याची सरुु र्ात तो करतो आक्षण शेर्टच्या धार्ी तोच आपल्याला
घेऊन जातो. याचा अथव परर्ेश्वरच आपला आक्षद आक्षण अिंत आहे. अशाप्रकारे हे
गीत आपल्याला जीर्नाचे अध्यात्र् सर्जार्नू देते. याच करता हे गीत र्ला भार्ते.
म्हणनू हा भार्ाथव इथे शब्दबद्ध के ला आहे. आपल्यालाही तो आर्डेल असे र्ला
र्ाटते.
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** खरे साधु सतां कसे असािे **
।।१३।।

जगतगुरु तुकाराम महाराज.

पान | 64

अभगं जीवन

अॅड. रुपेश पवार

'जें का रांजलें गाांजले'

जें का रिंजलें गािंजले।
त्याक्षस ह्मणे जो आपल
ु ें ॥१॥
तोक्षच साधु ओळखार्ा।
देर् तेथेंक्षच जाणार्ा ॥ २ ॥
र्ृदु सबाह्य नर्नीत।
तैसें सज्जनािंचें क्षचत्त ॥३॥
ज्याक्षस अपिंक्षगता नाही।
त्याक्षस धरी जो हृदयीं ॥४॥
दया करणें जें पत्रु ासी।
तेक्षच दासा आक्षण दासी ॥५॥
तक
ु ा ह्मणे सािंगू क्षकती।
तोक्षच भगर्तिं ाच्या र्क्षू तव ॥६॥
***
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'जें का रांजलें गाांजले' या अभांगाचा भािार्थी सांिाद
या अभांगाचे अभांगकार आहेत जगतगुरु तुकाराम महाराज.
साधू सतिं ािंनी कसे असार्े, कसे नसार्े. याचा र्स्तपू ाठ तक
ु ारार् र्हाराजानिं ी
आपल्यासर्ोर ठे र्ला आहे. गरीबी, दाररद्र्य आळस आक्षण प्रार्ाक्षणकपणाचा
अभार् यार्ळ
ु े काही लोक साधू परुु िािंचा र्ख
ु र्टा धारण करुन दारोदार जातात.
धर्ावचा क्षर्चार सािंगनू सार्ान्य जणािंना भ्रक्षर्त करतात. त्यातनू ते आपल्या पोटाची
भक
ु भागर्तात. असे साधू परुु ि धर्वसेर्ेचा आर् आणतात. म्हणजे तक
ु ारार्ािंच्याच
र्ाणीत सािंगायचे झाले, तर 'कक्षलयगु ी घरोघरी सिंत झाले फार, क्षर्तभर पोटासाठी
क्षफरतात दारोदार' अशी यािंची गत. अशा पररक्षस्थतीत र्ग साध,ू सिंत कोणास
म्हणार्े? ह्या क्षर्चाराचा अभिंग रचताना तक
ु ारार् र्हाराज भक्तािंशी सिंर्ाद साधतात,
त्यािंना सर्जार्नू देतात. तो अभिंग आज आपण नव्याने उलगडणार आहोत.
या अभगिं ाच्या पक्षहल्या चरणात तक
ु ारार् र्हाराज म्हणतात. जें का रिंजलें
गाजिं ले, त्याक्षस ह्मणे जो आपल
ु ें. तोक्षच साधु ओळखार्ा, देर् तेथेंक्षच जाणार्ा.
म्हणजे जे लोक दःु खी, कष्टी दाररद्र्याने गाजिं लेले आहेत. अशा लोकानिं ा जो व्यक्ती
आपले र्ानतो. त्यािंच्या सख
ु ासाठी आपणहून प्रयत्न करतो. तोच साधु क्षकिंर्ा सिंत
असतो. अशा सिंत परुु िाला अथर्ा स्त्रीला सर्ांनी देर्पण बहाल करार्े. कारण जो
व्यक्ती आपल्याला चािंगला र्ागव दाखर्तो, तोच खरा देर् असतो.
आसा देर् आपण जाणल्यार्र त्याचा स्र्भार् कसा असार्ा. हेही तक
ु ारार्ािंनी
दसु ऱ्या चरणात सािंक्षगतले आहे. हे सािंगताना ते क्षलक्षहतात,
र्ृदु सबाह्य नर्नीत,
तैसें सज्जनािंचें क्षचत्त.
ज्याक्षस अपक्षिं गता नाही,
त्याक्षस धरी जो हृदयीं.
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याचा अथव जो स्र्भार्ाने र्ृदु बोलणारा आहे. अिंतबावह्य लोण्यासारखा तलर्,
र्ऊ आहे. असा हा सज्जन जाक्षणर्ेने सहहृदयी असतो. असे हे सज्जन व्यक्षक्तर्त्र्
र्िंक्षचत अनाथािंना सिंभाळते, त्यािंना आपल्या अिंतरिंगात सार्ार्नू घेते. तो र्ाणसू खरा
देर् आहे, साध,ु सतिं आहे.
अशा या साधु सतिं ाच
ु ा जगतगरुु िं नी सागिं नू ठे र्ले
िं ी लिणे काय असतात हे सद्ध
आहे. म्हणनू शेर्टच्या क्षतसऱ्या चरणात जगतगरुु क्षलहून जातात. पालक ज्याप्रर्ाणे
आपल्या र्ल
ु ाबाळािंर्र प्रेर् करतात, र्ाया लार्तात. त्याप्रर्ाणे आपल्या दास
दासीर्र पालकरुपी प्रेर्, र्ायेचा र्िावर् साध,ु सिंत करतात. या उदाहरणातील र्ाणसे
आपल्या अर्तीभर्ती असतील, तर त्यािंना जीते, जागते भगर्िंत म्हणार्े. त्या र्ानर्ी
र्तू ीला आपण नर्न करार्े, असे जगातगरुु तक
ु ारार् र्हाराज या अभिंगात सािंगतात.
म्हणनू
दया करणें जें पत्रु ासी,
तेक्षच दासा आक्षण दासी.
तक
ु ा ह्मणे सािंगू क्षकती,
तोक्षच भगर्तिं ाच्या र्क्षू तव.
या अभिंगातील क्षर्चारातनू सार्ान्य र्ाणसाने सिंत परुु ि शोधायला हर्ेत.
जाणीर्ािंचे डोळे बिंद करून क्षदसेल त्याला साध,ु सिंत सर्जू नये. जीर्न ही एक परीिा
आहे. त्यार्ळ
ु े आपण सिंतत्र्ाची परीिा घेतली पाक्षहजे. र्ग त्यार्र सर्वस्र् र्ाक्षहले
पाक्षहजे.
हल्लीच्या काळात सिंत म्हणनू घेणारे र्हापराक्रर्ी, क्षर्क्षचत्र धर्व सेर्क आहेत. त्यािंनी
सर्ाजाला स्र्तःच्या पोटासाठी जखडून ठे र्ले आहे. ते त्यािंना फसर्तात,
ढोंगीपणाने लबाडी करतात, धन, दौलत पळर्तात. त्यार्ळ
ु े सार्ान्य र्ाणसाला
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चागिं ल्या घरातनू झोपडीत राहार्े लागते. याचे कारण एकच बर्ु ा, बाबा, भगत,
फकीर आक्षण त्यािंचे गिंडे, दोरे दपु ारे , भस्र् यात सदन र्ाणसाची राखरािंगोळी होते.
म्हणनू आधक्षु नक साधसु िंतािंचा आढार्ा आपण घेतला पाक्षहजे. हेच जगतगरुु तक
ु ारार्
र्हाराज आपल्याला सािंगतात.
यात सबाह्य हा शब्द अतिं बावह्य या अथावने आला आहे, तर नर्नीत शब्द लोणी
या हेतनू े आला आहे.
अपक्षिं गता या शब्दार्ागे आश्रयदाता, सािंभाळणारा हा अथव आहे. त्रासलेले
पीडलेले याला तक
ु ारार् यािंनी रिंजलें गािंजले म्हटिं ले आहे.
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** एक प्रभािी भक्ी **
।।१४।।

सांत चोखामेळा...
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'अबीर गुलाल'
अबीर गल
ु ाल उधळीत रिंग।
नाथा घरी नाचे र्ाझा सखा पाडिं ु रिंग॥ धृ ॥
उिंबरठ्यासी कै से क्षशर्ू आम्ही जाक्षतहीन|
रूप तझु े कै से पाहू त्यात आम्ही लीन|
पायरीशी होऊ दगिं गार्नू ी अभिंग॥ १ ॥
र्ाळर्िंटी गार्ू आम्ही र्ाळर्िंटी नाच।ू
चिंद्रभागेच्या पाण्याने अिंग अिंग न्हाऊ।
क्षर्ठ्ठलाचे नार् घेऊ होउनी क्षनःसिंग ॥ २॥
आिाढी-काक्षतवकी भक्तजन येती।
पिंढरीच्या र्ाळर्िंटी सिंत गोळा होती।
चोखा म्हणे नार् घेता भक्त होती दगिं ॥ ३॥
***
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'अबीर गुलाल' या अभांगाचा भािार्थी सांिाद
या अभांगाचे अभांगकार आहेत सांत चोखामेळा...
चोखार्ेळा यािंनी आपल्या जातीची अर्हेलना झेलनू , सर्ाजाची पर्ाव न
कराता, स्र्त:ला हट्टाने भगर्तिं क्षर्ठ्ठलाचे परर्भक्त र्ानले. यार्ळ
ु े ते सतिं म्हणनू नर्ा
रूपाला आले. त्यानिं ी आपल्या धर्ावतील जातीयतेला र्ोडून काढण्याचा चगिं र्नाशी
बाधिं ला. त्याच क्षर्चारातनू हा अभगिं साकारला 'अबीर गल
ु ाल उधळीत रिंग', 'नाथा
घरी नाचे र्ाझा सखा पािंडुरिंग'. या अभगिं ाला आज आपण जाणनू घेणार आहोत.
चोखार्ेळा या अभिंगाच्या सरुु र्ातीच्या दोन ओळीत म्हणत आहेत. र्ी
जातीने शद्रू असलो, तरी र्ाझी क्षर्ठ्ठलभक्ती पार्न आहे. म्हणनू र्ी देर् भक्तीचा
अबीर, गल
ु ाल उधळत आहे. त्या रिंगात र्ी पणू वपणे रिंगनू गेलो आहे. र्ाझ्या अतिं रिंगात
सखा पाडिं ु रिंग फे र धरून नाचत आहे. यात नाथ म्हणजे अतिं रात्र्ा, कारण प्रत्येक
जीर्ात एक अिंतरात्र्ा असतो. त्या अिंतरात्म्यात भगर्िंताचा र्ास असार्ा. असे
आध्यात्र्ात सािंक्षगतले जाते. म्हणनू नाथा घरी नाचे र्ाझा सखा पािंडुरिंग. असा हा
र्नोभार् चोखार्ेळािंनी यातनू व्यक्त के ला आहे.
पढु च्या पक्षहल्या कडव्यात चोखार्ेळा म्हणतात. र्क्षिं दराच्या उिंबरठ्याला
क्षशर्ण्याची पात्रता सर्ाजाने र्ला क्षदली नाही. कारण र्ी आक्षण आर्चे जाती बािंधर्
जाक्षतहीन आहोत. म्हणजे आर्ची जात पर्ू ीपासनू हीन र्ानली गेली आहे. म्हणनू
पािंडुरिंगा आम्ही उिंबऱ्याबाहेर बसनू तझ्ु या रुपाकडे नसु ते पाहत नाही, तर आम्ही तझ्ु या
चरणाशी लीन होतो. कारण आम्ही या देर्ळाच्या पायरीर्र देहभान क्षर्सरून तझु े
अभिंग गातो आक्षण दगिं होतो. आम्हाला र्िंक्षदराची नाही, तर त्या पािंडुरिंग भक्तीची
ओढ आहे. असे चोखोबािंनी इथे दशवक्षर्ले आहे.
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चोखोबा आपल्या अभिंगाच्या दसु ऱ्या कडव्यात म्हणनू जातात. आम्हाला
देर्ळात जाण्यासाठी उच्चर्णीयािंनी र्ज्जार् के ला, तरी आम्ही त्याचे दःु ख र्ाननू
घेणार नाही. आम्ही भगर्िंताच्या भर्ू ीर्र पिंढरीच्या र्ाळर्िंटात नाच,ू गाऊ,
चिंद्रभागेच्या पाण्यात आम्ही न्हाऊ. चिंद्रभागेचे ते भगर्ती जलतीथव सर्ांगी लार्ू
तेव्हा आर्चे शद्रू पण क्षनघनू जाईल. हेटाळणी करणाऱ्या सर्ाजाकडून आम्हाला
कोणतीही अपेिा नाही. आम्ही सर्ाजाचे दास नाही, तर भगर्तिं ाचे दास आहोत. या
भार्नेतनू आर्चे जाती बाधिं र् श्री हरी क्षर्ठ्ठलाचे नार् अतिं रिंगातनू घेतील. त्यातनू
आत्र्ा परर्ात्म्याचे सत्सिंग क्षर्लन घडर्तील. हा प्रर्ाही क्षर्चार सिंत चोखािंनी तर्ु च्या
आर्च्या सर्ोर ठे र्ला आहे.
क्षतसऱ्या आक्षण शेर्टच्या कडव्यात चोखोबानिं ी आिाढी, काक्षतवकी एकादशी
अभगिं ातनू दाखर्ली आहे. अशा या आिाढी, काक्षतवकी एकादशीला सर्व जातीचे,
पथिं ाचे सतिं सज्जन पिंढरपरू ाच्या र्ाळर्टिं ात एकत्र गोळा होतात. त्यार्ेळी भगर्िंत
रुपाची यात्रा भरते. या पिंढरी यात्रेर्ध्ये र्ी आक्षण र्ाझे जाती बािंधर् हरीचे नार् घेत.
'सिंत, भक्तािंच्या र्ैकिंु ठी र्ेळाव्यात' दगिं होऊन जातो. कारण देर् दगड र्ातीत पजू ा,
ध्यानासाठी आहे, पण शेर्टी खरा देर् चराचरात आहे. म्हणजे तो पिंढरपरू च्या प्रत्येक
सिंत सज्जनात आहे. त्यार्ळ
ु े आर्ची भक्ती क्षनत्य पार्न आहे. त्यात उच्चर्णीयािंचे
कोणतेही बिंधन नाही. असा र्ैचाररक र्ार करणारा परखड क्षर्चार सतिं चोखोबािंनी
इथे र्ािंडून ठे र्ला आहे.
एक लेखक, सिंतसाक्षहत्य अभ्यासक म्हणनू हा क्षर्चार र्ी आपल्यासर्ोर
आणाला आहे. या काव्यभार्नेचे क्षचिंतन आपण सर्ांनी जरुर करार्े. त्यातनू उरली
सरु ली जातीयता गाडून टाकार्ी आक्षण आपण खऱ्या अथावने भगर्िंताच्या चरणाशी
लीन व्हार्े.
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** देि भक्ीची भूक **
।।१५।।

आषाढी वदडां ी
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'भेटी लागी जीिा'
भेटी लागी जीर्ा लागलीसे आस ।
पाहे रात्रिंक्षदर्स र्ाट तझु ी ॥१॥
पक्षू णवर्ेचा चिंद्रर्ा चकोराजीर्न ।
तैसे र्ाझे र्न र्ाट पाहे ॥२॥
क्षदर्ाळीच्या र्ळ
ु ा लेकीं आसार्ली।
पाहतसे र्ाटुली पिंढरीची ॥३॥
भक
ु े क्षर्ला बाळ अक्षत शोक करी।
र्ाट पाहे उरर र्ाउलीची ॥४॥
तक
ु ा ह्मणे र्ज लागलीसे भक
ू ।
धार्क्षू न श्रीर्ख
ु दार्िं ी देर्ा ॥५॥
***
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'भेटी लागी जीिा' या अभांगाचा भािार्थी सांिाद
या अभांगाचे अभांगकार आहेत सांत तुकाराम महाराज...
जगतगरुु तक
ु ारार् र्हाराजािंनी या अभगिं ात र्ाणसाच्या स्र्भाक्षर्क गणु धर्ावतनू
परर्ेश्वर भक्तीची ओढ कशी असते. हे आपल्या सर्ांना दाखर्नू देताना, काही
उदाहरणािंचा सिंदु र र्ापर के ला आहे. कोणत्याही र्ाणसाला आपली एखादी क्षप्रय
व्यक्ती भेटायला येणार असेल क्षकिंर्ा आपली एखादी क्षप्रय र्स्तू क्षर्ळणार असेल, तर
त्या र्ाणसाचे र्न आनिंदाने उचिंबळून येते. म्हणजे त्याच्या र्नाला ओढ लागनू राहते.
अशा प्रकारची एक ओढ गणेश चतथु ीच्या काळात गणेश भक्तािंना लागलेली असते.
म्हणनू आध्यात्र्ात रुची असणाऱ्या प्रत्येक र्ाणसाला हा अभिंग फार आर्डतो.
आज आपण याच लोकक्षप्रय अभिंगाचा भार्ाथव जाणनू घेणार आहोत.
या अभिंगाच्या पक्षहल्या दोन ओळीत तक
ु ोबा म्हणतात रात्रिंक्षदन देर्ा र्ी तझ्ु या
नार्ाचा जप करतो आहे. तझ्ु याकडे येण्याची र्ाट र्ी बघतो आहे. देर्ा तझ्ु या भेटीची
आस र्ला सर्ावथावने लागली आहे. त्यार्ळ
ु े जीर् र्ाझा व्याकुळला आहे. म्हणनू
'भेटी लागी जीर्ा लागलीसे आस' हा भार् इथे व्यक्त झाला आहे.
पढु े सरुु र्ातीच्या अिंतऱ्यात उदाहरण देताना, जगातगरुु म्हणतायत. पक्षू णवर्ेचा
चिंद्र पाहून चकोर पिी ज्याप्रर्ाणे जीर्न जगतो. तैसे र्ाझे र्न तझु ी र्ाट पाहत आहे.
जसे क्षदर्ाळीच्या र्हु ूतावर्र (र्ळ
ु ा) प्रत्येक र्ाहेरर्ाक्षशणीला (पर्ू ीच्या काळी) आईर्क्षडलािंच्या क्षनर्िंत्रणाची ओढ लागायची. म्हणनू क्षतचे र्ाहेरच्या र्ाटेकडे लि लागनू
रहाचे. तसे र्ाझे र्न पिंढरीकडे लागले आहे. असा र्नोभर् सहज सिंत तक
ु ारार्ािंच्या
लेखणीतनू शब्द धनात आला आहे.
पढु ेच्या शेर्टच्या अिंतऱ्यात सिंत क्षशरोर्णी तक
ु ारार् म्हणत आहेत. भक
ु े लेले
बाळ आईचा अर्ृत पान्हा क्षर्ळण्यासाठी अक्षत शोक करु लागते म्हणजे रडू लागते.
पान | 75

अभगं जीवन

अॅड. रुपेश पवार

र्ग र्ाउलीचा स्पशव झाल्यार्र ते बाळ शािंत, क्षनर्ािंत होते. त्याचप्रर्ाणे तक
ु ारार्
र्हाराज म्हणतात. तझ्ु या दशवनाची भक
ू र्ला लागली आहे. म्हणनू हे पािंडुरिंगा
भगर्िंता तू त्र्रे ने धार्नू ये आक्षण र्ला तझु े श्रीर्ख
ु दार् म्हणजे र्ी सर्ाधानी होईल.
तझ्ु या त्या भेटीसाठी र्ी र्ैकिंु ठनगरीत येईन. तू फक्त आज्ञा कर.
याचा अथव तक
ु ारार्ािंना प्रेर्र्य भक्तीची ओढ लागली आहे. म्हणनू च र्ारकरी
सप्रिं दायात भेटी लागी जीर्ा... या अभगिं ाची चाल र्ेगाने गायली जाते. कारण
कोणत्याही ओढीर्ध्ये र्नाचा र्ेग सर्ावत जास्त असतो. त्यार्ळ
ु े र्ारी र्धल्या
पारिंपाररक भजनात भेटी लागी जीर्ा, लागलीसे आस. हे भजन कायर् गायले जाते.
अशाप्रकारे तक
ु ोबािंनी भक्तीचा र्ागव सरळ सोपा करून क्षदला आहे.
-- क्षर्शेि र्ाक्षहती -क्षर्त्रािंनो या अभिंगात चकोर या पिाचा उल्लेख झाला आहे. चकोर हा
चिंद्राच्या प्रकाशात काजव्यािंना खातो. म्हणनू कर्ी कल्पनेत हा पिी चिंद्र प्रकाशार्र
जगतो असे म्हटिं ले आहे. गगु लर्र या पिाची र्ाक्षहती आपला क्षर्ळते, ती आपण
जरूर र्ाचार्ी.
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** पुतळा चैतन्याचा **
।।१६।।

कविियय गवदमा...
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'कानडा राजा पढां रीचा'
कानडा राजा पिंढरीचा
र्ेदािंनाही नाही कळला अिंत पार याचा ।
कानडा राजा पिंढरीचा ।।द।ु ।
क्षनराकार तो क्षनगवणु ईश्वर ।
कसा प्रकटला असा क्षर्टेर्र ।।
उभय ठे क्षर्ले हात कक्षटर्र ।
पतु ळा चैतन्याचा ।। १ ।।
परब्रह्म हे भक्तािंसाठी ।
र्क
ु े ठाकले भीर्ेकाठी ।।
उभा राक्षहला भार् सार्यर् ।
जणू की पिंडु क्षलकाचा ।। २ ।।
हा नाम्याची खीर चाखतो ।
चोखोबाच
िं ी गरु े राखतो ।।
परु िं दराचा हा परर्ात्र्ा ।
र्ाली दार्ाजीचा ।। ३।।
***
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'कानडा राजा पांढरीचा' या अभांगाचा भािार्थी सांिाद
या अभांगाचे गीतकार आहेत कविियय गवदमा...
क्षर्त्रािंनो क्षर्ठ्ठल हे र्हाराष्ट्राचे आक्षण कनावटक राज्याचे आराध्य दैर्त आहे.
पिंढरपरू च्या जर्ळ उत्तर कनावटकाची सीर्ा लागते. त्यार्ळ
ु े क्षर्ठ्ठल या देर्तेला
पािंडुरिंग, श्रीहरी जसे बोलले जाते. त्याप्रर्ाणे या क्षर्ठ्ठलाला 'कानडा राजा' असेही
म्हटले जाते. म्हणनू र्ाय र्राठीचे एकोक्षणसाव्या शतकातील र्हाकर्ी गक्षदर्ािंनी
'कानडा राजा पिंढरीचा' हे अभिंग गीत क्षलहून ठे र्ले आहे. आज हे गीत लहानािंपासनू
थोरा र्ोठ्यापिं यंत फार लोकक्षप्रय आहे. गेल्या तीन क्षपढ्यािंना या अभगिं गीताने
सस्िं काररत के ले आहे. म्हणजे भगर्तिं भक्तीची सर्क्षपवत भगर्ी पताका प्रत्येकाच्या
अतिं रिंगात या अभगिं ाने रुजर्नू ठे र्ली आहे. म्हणनू हा अभगिं र्ी आज भार्ाथावसाठी
घेतला आहे.
अभिंग सरू
ु होत असताना र्हाकर्ी गक्षदर्ािंनी क्षलक्षहले आहे. 'र्ेदािंनाही नाही
कळला अिंत पार याचा'. म्हणजे क्षर्ठ्ठल हे परब्रम्ह स्र्रूप आहे. त्याचा अिंत, त्याची
व्याप्ती क्षकती आहे. हे कुणाला अजनू कळले नाही. अध्याक्षत्र्क सिंत, पिंक्षडत, कर्ी,
गीतकार या देर्तेच्या बाबतीत अजनू ही सिंभ्रक्षर्त आहेत. म्हणनू हा 'कानडा राजा'
र्ेदािंनाही कळलेला नाही. कारण असे म्हणतात क्षर्ठ्ठल हे श्रीकृ ष्ट्णाचे दसु रे रूप आहे.
सािात कृ ष्ट्ण भगर्िंत क्षर्ठ्ठल रूपात अर्तरले, असे र्ारकरी सिंप्रदायात कायर् म्हटले
जाते. त्यार्ळ
ु े र्ेदातिं ालाही या देर्तेचा अतिं पार कळलेला नाही.
यानतिं रच्या पक्षहल्या कडव्यात ग. क्षद. र्ाडगळ
ू कर आपल्याला सागिं तात. हा
पािंडुरिंग र्तू ी रुपात आपल्यासर्ोर असला, तरी तो भक्तािंच्या आिंतररक दृष्टीने
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'क्षनराकार क्षनगवणु ईश्वर' आहे. त्यार्ळ
ु े या भगर्िंताचे आपल्या भक्तािंकडे पररपणू व लि
आहे. त्याची दृष्टी कायर् भक्तािंर्र क्षस्थर असते. असा हा पािंडुरिंग क्षर्टेर्र भक्तािंसाठी
यगु ािंयगु े उभा आहे. कर्रे र्र दोन्ही हात ठे र्नू तो र्ैष्ट्णर्ािंची र्ाट बघतो आहे. म्हणनू
ही क्षनराकार क्षनगवणु ईश्वरी र्तू ी सर्ांना तेजस्र्ी र्ाटते. त्यार्ळ
ु े तो एक चैतन्याचा
पतु ळा आहे, असा आभास या क्षर्ठ्ठलाकडे पाक्षहल्यार्र होतो. हा सार्वक्षत्रक भार्
गक्षदर्ानिं ी आपल्यापढु े सादर के ला आहे.
दसु ऱ्या कडव्यात गक्षदर्ा सािंगनू जातात. क्षर्ठ्ठल हे दैर्त भक्तािंसाठी
परब्रह्मस्र्रूप आहे. म्हणनू ते ऊन, र्ारा, पार्सात भीर्ेकाठी र्क
ु े ठाकले आहे.
याचा अथव हा क्षर्ठ्ठल काही बोलला नाही, तरी तो सर्व काही जाणतो. भक्तािंच्या
जीर्नातील पीडा घालर्नू तो त्यािंना र्क्त
ु करतो. म्हणनू र्नातल्या भार्नेने तो
सार्यर् उभा राक्षहला आहे, (म्हणजे सजीर् रूपात) असा भ्रर् आपल्या हृदयात
आपोआप तयार होतो. त्यात जणू पिंडु क्षलकाचा भार् दाटून आलेला आहे. याकरता
आपण सर्ांनी भक्त पिंडु क्षलकाच्या र्ाऊली स्र्रूप भार्नेने त्याकडे पाक्षहले पाक्षहजे,
असे र्हाकर्ी र्ाडगळ
ू कर सागिं तात. र्ारकरी सप्रिं दायातील सर्व भक्तगण जेव्हा
आिाढी र्ारीला जातात तेव्हा ते र्क्षिं दरात जाऊन क्षर्ठोबाचे दशवन घेत नाहीत. कळस
कलला की क्षर्ठोबा पार्तो असे म्हणतात. म्हणजे सबधिं र्ारीत 'क्षनगवणु क्षनराकार
क्षर्ठ्ठल, सगणु साकार होऊन', प्रत्येक र्ाणसात र्ास करतो. म्हणनू आिाढी
एकादशीला र्ारकरी पिंढरपरू च्या देर्ळात गेले नाहीत तरी चालते. कारण 'ठाई ठाई
देर् आपल्या सोबती' असा भार् सभोर्ताली नािंदत असतो.
म्हणनू या अभिंगाच्या क्षतसऱ्या कडव्यात कर्ी गक्षदर्ा स्पष्ट करतात. अिंतरीच्या
याच सहर्ासातनू या भगर्िंताने नार्देर् र्हाराजािंची खीर चाकली त्याचप्रर्ाणे
चोखोबािंची गरु े राखली. कनावटकी सिंत परु िं दर दासािंनी अशा या क्षर्राट क्षर्ठोबाला
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परर्ात्र्ा र्ाननू त्याची भक्ती के ली. सिंत दार्ाजी हे बहार्नी सल्ु तानशाहीत धान्य
कोठाराचे प्रर्ख
ु होते. त्यािंनी भीिण दष्ट्ु काळात लोकािंच्या र्दतीसाठी कोठारातील
धान्य क्षदले. त्यार्ेळी सल्ु तानािंना त्याची भरपाई द्यायची होती. अशर्ेळी श्रीहरी
क्षर्ठ्ठलाने त्यािंना र्दत के ली. अशी गोष्ट सािंक्षगतली जाते. म्हणजे क्षर्ठ्ठल जातीचा
भेदभार् न करता भक्ताच्िं या भेटीला जात असतो. त्यानिं ा सहाय्य करत असतो. म्हणनू
अभगिं ाच्या शेर्टी ग दी र्ाडगळ
ू कर यानिं ी परर्भक्ताच
िं ी चार नार्े उदाहरणादाखल
र्ाडिं लेली आहेत.
म्हणजे या अभिंग गीतातनू र्हाकर्ी आपल्याला सािंगतात. 'परर्ेश्वर क्षनगवणु
क्षनराकार आक्षण सगणु साकार आहे'. त्याचे सर्व भक्तािंकडे लि असते. त्यार्ळ
ु े
कोणताही र्ाणसू अधर्ावच्या र्ाटेला जात नाही. म्हणनू प्रत्येक र्ाणसाने र्ारकरी
व्हार्े.
र्ग आपल्याला परब्रम्ह पािंडुरिंग ईश्वर भेटतो, बोलतो, प्रापिंक्षचक अडचणीतनू
आपल्याला दरू करून, सहज परर्ाथव करायला लार्तो. तो भक्तािंसाठी र्ाऊलीचा
अर्ृत पान्हा आहे. त्यात श्रीक्षर्ष्ट्ण,ू शिंकर हे आद्य देर् क्षर्राजर्ान आहेत. सिंत नरहरी
सोनार हे क्षशर्ाला र्ानणारे व्यर्साक्षयक होते. म्हणनू ते क्षर्ठ्ठलाच्या कर्रे चे र्ाप
घेताना, आपले डोळे बदिं करून गेले तेव्हा त्यािंना र्हादेर्ाच्या क्षपडिं ीचा भास झाला.
त्यानिं ी तेव्हा डोळ्यार्रची पट्टी काढली. त्यार्ेळी शैर्, र्ैष्ट्णर्र्ाद सपिं ष्टु ात आला,
असे म्हटले जाते. म्हणनू क्षर्ठ्ठल र्तू ीच्या र्रच्या बाजसू र्स्तकाच्या र्धोर्ध र्क
ु ुट
काढल्यार्र एक र्हादेर्ची क्षपिंड आपल्याला क्षदसते, असे जानकर सािंगतात. म्हणजे
हा क्षर्ठ्ठल परब्रह्म आहे हे क्षदसनू येते. हा अध्याक्षत्र्क भार्नेचा उच्च क्षर्चार कक्षर्श्रेष्ठ
ग क्षद र्ाडगळ
ू कर यािंनी दाखर्नू क्षदला आहे. म्हणनू हे गीत फार लोकक्षप्रय झाले
आहे.
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** सुखमय भक्ीची पायिाट **
।।१७।।

पढां रपरू िारी दशयन
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'खेळ माांडीयेला'
खेळ र्ािंक्षडयेला र्ाळर्िंटी घाई।
नाचती र्ैष्ट्णर् भाई रे ।।
क्रोध अक्षभर्ान गेला पार्टणी।
एकएका लागतील पायी रे ||१।।
गोपीचदिं न उटी तळ
ु शीच्या र्ाळा।
हार क्षर्रक्षर्ती गळा।।
टाळ र्ृदगिंु घाई पष्ट्ु पर्िावर्।
अनपु म्य सख
ु सोहळा रे ।।२।।
र्णव अक्षभर्ान क्षर्सरली याती।
एकएका लोटािंगणी जाती।।
क्षनर्वळ क्षचत्तें जालीं नर्नीतें।
पािाणा पाझर सटु ती रे ।।३।।
होतो जयजयकार गजवत अिंबर।
र्ातले हे र्ैष्ट्णर् र्ीर रे ।।
तक
ु ा म्हणे सोपी के ली पायर्ाट।
उतरार्या भर्सागर रे ।।४।।
***
पान | 83

अभगं जीवन

अॅड. रुपेश पवार

'खेळ माांडीयेला' या अभांगाचा भािार्थी सांिाद
या अभांगाचे अभांगकार आहेत सांत तुकाराम.
-

'खेळ र्ािंक्षडयेला' हा अभिंग के र्ळ देर् भक्तीचा नाही, तर तो सार्ाक्षजक
ऐक्याचा अभिंग आहे असे र्ला र्ाटते. त्यार्ेळच्या सिंतािंनी र्ारीची र्ाट तयार
करताना सार्ाक्षजक एकतेचा क्षर्चार र्ोठ्या प्रर्ाणात के ला होता. कारण क्षर्ठ्ठल हे
दैर्त सर्व जाती-जर्ातींचे होते. त्यार्ळ
ु े क्षर्ठ्ठल भक्तीतनू देशातील जातीयतेला
घालर्ता येईल, असा यक्षु क्तर्ाद सर्व सतिं ाच
िं ा होता. हे सतिं क्षर्क्षर्ध काळातले होते.
त्यात सिंत तक
ु ारार् परखड स्र्भार्ाचे चतरु स्र कक्षर्र्यव होते. असे म्हटले तरी र्ार्गे
ठरू नये. इतकी र्ोठी प्रक्षतभा त्याच्िं या अतिं रिंगात रुजलेली होती. म्हणनू त्यानिं ी र्रील
अभिंग क्षलक्षहला. तो अभिंग आज आपण भार्ाथावतनू पाहू
क्षर्ठू र्ाऊलीच्या गजरात पिंढरीच्या र्ाळर्िंटात हररनार्, हरीक्षकतवन, अभिंग,
भारुड आक्षण गर्ळण हे सर्व सिंत साक्षहत्य प्रकार हररगणािंच्या र्ख
ु ातनू येत आहेत.
श्रर्ण, पठण, भजन या सगळ्या भक्षक्तर्य चैतन्यातनू र्ैष्ट्णर् भाई (म्हणजे भाऊ,
भार्िंड) सर्वत्र नाचत आहेत. टाळ र्ृदगिंु ाच्या ठे क्यार्र र्ागेपढु े पाय करत आहेत.
त्यातनू या र्ाळर्िंटी हा भक्तीचा खेळ रिंगलेला आहे, दगिं लेला आहे. अशा या
रिंगतदार खेळात क्रोध अक्षभर्ान गळून पडला आहे. तो अिरश: पायदळी उडर्ला
गेला आहे. त्यार्ळ
ु े सर्व भाक्षर्क र्ाऊली म्हणत एकर्ेकािंच्या पाया पडत आहेत. हा
सरु े ख भार् तक
ु ोबानिं ी आपल्या पक्षहल्या कडव्यात आणला आहे.
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दसु ऱ्या कडव्यात ते म्हणत आहेत. या र्ैष्ट्णर् भक्तानी कपाळाला
गोपीचिंदनाची उटी लार्नू गळ्यात तळ
ु शीची र्ाळ घातली आहे. त्याचप्रर्ाणे
त्यािंच्या गळ्यात फुलािंचा हार आहे. तो हार ते सर्ाधानाने क्षर्रक्षर्त आहेत. त्यार्ेळी
टाळ र्ृदगिंु ाच्या तालार्र 'रार् कृ ष्ट्ण हरीच्या' नृत्यर्य खेळात आर्घ्या पिंढरीत
भार्भक्तीचा देखणा र्ळा फुलला आहे. तो फुललेला र्ळा म्हणजे चद्रिं भागेच्या
काठार्रील पष्ट्ु पर्िावर् आहे. असे तक
ु ारार्ानिं ा या क्षठकाणी म्हणायचे आहे. हे असे
म्हणण्याचे कारण आिाढ र्क्षहन्यात पाऊस धाराच
िं ा र्िावर् होत असतो. हा अनपु म्य
सख
ु द सोहळा भाक्षर्कािंना रम्य र्ाटत असतो. म्हणनू सिंत तक
ु ोबािंनी हा श्रद्धात्र्क
भार् आपल्या शब्दात र्ािंडला आहे.
या अभिंगाच्या क्षतसऱ्या कडव्यात र्ेदाथव कर्ी जगतगरुु तक
ु ारार् म्हतात. या
सख
ु द सोहळ्यात सर्व र्ैष्ट्णर् यात्री र्णव, जातीचा अक्षभर्ान क्षर्सरून गेले आहेत.
त्यार्ळ
ु े सर्व जाती, र्णावचे लोक एकात्र् भार्नेने एकर्ेकािंसर्ोर लोटािंगण घालत
आहेत. र्नातनू , क्षचत्तातनू हे र्ैष्ट्णर् भक्त नर्नीताप्रर्ाणे (म्हणजे लोण्यासारखे) र्ऊ
झाले आहेत. जणू पािाणालाही या इथे पाझर सटु ार्े, असा र्ानर्धर्ी योग इथे
क्षनक्षर्वला आहे. अशी सदिंु र भार्ना यात आली आहे.
शेर्टच्या चौथ्या कडव्यात तक
ु ोबा आनिंदाने म्हणतात. या पिंढरीनगरीत सर्व
र्ैष्ट्णर् बािंधर् पािंडुरिंगाचा, क्षर्ठ्ठलाचा, भगर्िंताचा जयघोि करत आहेत. त्या
जयजयकाराने हे अिंबर भरून गेले आहे. हे भागर्त भक्त भगर्िंताच्या नार्ात उत्साही
होत चैतन्याने उसळत आहेत. चैतन्याने उसळू पाहणाऱ्या या भार्नेला तक
ु ारार्ािंनी
'र्ातले हे र्ैष्ट्णर् र्ीर' असे अद्भुत र्णवन के ले आहे. र्ग पढु च्या दोन ओळीत
तक
ु ारार् र्हाराज क्षलक्षहतात. या भक्तीच्या खेळार्ळ
ु े भगर्िंत भेटीची आत्र्निंदाची
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पायर्ाट र्ोकळी झाली आहे. त्यार्ळ
ु े आता र्ोह जाळाचा भर्सागर पार
होणार आहे. 'उतरार्या भर्सागर रे ' याचा अथव भर्सागर आता उतरत चालला
आहे.
अशा प्रकारे जगतगरुु तक
ु ारार् र्हाराजािंनी र्ारीचे र्णवन के ले आहे. आजही
त्याप्रर्ाणे आिाढी र्ारीचे र्ागवक्रर्ण होते. आजही भाक्षर्क त्याच चैतन्याने र्ारीत
साक्षर्ल होतात. म्हणनू च 'खेळ र्ाक्षिं डयेला र्ाळर्टिं ी घाई' हा अभगिं आजही लोकक्षप्रय
आहे.
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** साांगाती माझा **
।।१८।।

आधी – ईश्वर साांगाती (आई)
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'जेर्थे जातो तेर्थे'

जेथे जातो तेथे तू र्ाझा सािंगाती ।
चालक्षर्सी हाती धरूक्षनया ।।
चालो र्ाटे आम्ही तझु ाक्षच आधार ।
चालीक्षर्सी भार सर्े र्ाझा ।।
बोलो जाता बरळ कररसी ते नीट ।
नेली लाज धीट के ली देर्ा ।।
अर्घे जन र्ज झाले लोकपाळ ।
सोइरे सकळ प्राणसखे ।।
तक
ु ा म्हणे आता खेळतो कौतक
ुे।
झाले तझु े सख
ु अिंतबावही ।।
***
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'जेर्थे जातो तेर्थे' या गीताचा भािार्थी सांिाद
या अभांगाचे अभांगकार आहेत सांत तुकाराम.
क्षर्त्रािंनो ज्ञानेश्वर र्ाऊलींनी सािंगनू ठे र्ले आहे. प्रत्येक जीर्ात एकच परर्ात्र्ा
आहे. त्यार्ळ
ु े प्रत्येक जनात, प्रत्येक र्नात तो परर्ेश्वर र्सलेला आहे. आपण
सर्वजण त्याच ईश्वराची लेकरे आहोत. ज्ञानेश्वर र्ाऊलींच्या याच क्षर्चारला तक
ु ारार्
र्हाराजािंनी आपल्या र्ेगळ्या शब्दात साकारले आहे परिंतु या दोन सिंतािंच्या र्नात
रुजलेला भार् एक सारखाच आहे. असे र्ला व्यक्तीश: र्ाटते. म्हणनू आपण हा
अभगिं आज जाणनू घेणार आहोत.
तक
ु ोबा या अभगिं ाच्या पक्षहल्या दोन ओळींर्ध्ये देर्ाला उद्देशनू सागिं त आहेत.
हे परर्क्षपता परर्ेश्वरा
'जेथे जातो तेथे तू र्ाझा सािंगाती' आहेस, क्षर्त्र आहेस. सतत तू र्ाझ्यासोबत
चालत आहेस. र्ाझा हात धरून तचू र्ला पाक्षहजे क्षतकडे घेऊन जात आहेस.
म्हणनू सरुु र्ातीच्या कडव्यातील चार ओळीततक
ु ारार् म्हणत आहेत. देर्ा
पाक्षहजे क्षतकडे तू र्ला घेऊन जातोस.
त्यार्ळ
ु े र्ला असे र्ाटते आहे. तू र्ाझा आधारू आहेस, तझ्ु या आशीर्ावदाने
हे र्ाझे जीर्न चालले आहे. कारण तू स्र्तः र्ाझा जीर्नभार र्ाहतो आहेस, र्ाझी
र्ाट सोपी करतो आहेस. र्ी काही बोललो, बरळलो क्षकिंर्ा काही अक्षर्चार के ला,
तरी तू र्ला नीट सािंभाळून घेतो. या तझ्ु या कृ पेर्ळ
ु े र्ाझ्या कृ तीला अथव प्राप्त होतो.
तझु ी साथ, सगिं त असल्यार्ळ
ु े र्ी र्ाझ्या क्षर्चाराची, भािेची आक्षण र्ाणीची लाज
बाळगत नाही. र्ी धीटपणाने आचरण करतो. तू क्षदलेल्या ज्ञानाचा र्ापर करतो.
तर शेर्टच्या कडव्यातील चार ओळीत तक
ु ारार् र्हाराज कृ तज्ञ होऊन व्यक्त
होतात ते आता म्हणतात. हे ईश्वरा र्ला र्ाझ्या जीर्नात कसलीही अडचण जाणर्त
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नाही. कारण र्ाझ्या सभोर्ताली कायर् लोक सहर्ास असतो. हे लोक र्ला आपलिं
र्ानतात, र्ाझिं पालन, पोिण, रिण करतात. त्यािंच्यातच र्ी देर्ा तल
ु ा पजु तो. असे
हे भक्तजन र्ाझे सोइरे सकळ प्राणसखे आहेत. म्हणजे क्षजर्ाभार्ाचे नातेर्ाईक
आहेत. या आिंतररक आनिंदाचे देर्ा र्ला कौतक
ु र्ाटते. म्हणनू र्ी तझ्ु या
र्ेदशास्त्राचा क्षकतवन खेळ र्ाडिं तो. त्यातनू र्ला अतिं बावह्य सख
ु क्षर्ळते. याचे र्ला
आतिं ररक सर्ाधान आहे.
या अभगिं ातनू तक
ु ारार्ानिं ा म्हणायचे आहे.
या सृष्टीत परर्ेश्वराच्या भक्ती क्षशर्ाय पान हालत नाही. प्रत्येक श्वासात तो
पालन हार नारायण अदृश्य रुपात आपल्या बरोबर असतोच असतो. त्या नारायणाला
आपण बाजल
ू ा काढू शकत नाही. इतका तो एकात्र् आहे, आपला सोबती आहे.
त्या परर्ेश्वराच्या अक्षस्तत्र्ाने आपल्या जीर्नाला खरा आधार क्षर्ळतो. आपल्या
पाप, पण्ु याचा भार तो सािंभाळतो. त्याच्या सिंकेताने जो जीर्न जगतो तो पण्ु यर्ान
असतो. नाहीतर तो पापी ठरतो. देर् कायर् पण्ु यर्ान र्ाणसाच्या क्षर्चारात असतो.
तो त्यािंच्या क्षर्चारािंर्र अिंकुश ठे र्तो. र्ग तो र्ाणसू आत्र्क्षर्श्वासाने जगाला सार्ोरा
जातो. या ईश्वरी ज्ञानाच्या जोरार्र तो लोकसग्रिं हाचे पाठबळ क्षर्ळर्तो. हे सारे लोक
र्ग त्याचे सख्खे सोबती होतात. ही त्या र्ाणसाची ईश्वरी भक्ती असते. म्हणनू तो
जनर्ाणसानिं ा देर् सर्जनू ईश्वरी कथा, गाथा सागिं तो. त्यातनू त्या र्ाणसाला र्नस्र्ी
आनिंद होतो. र्ग तो कौतक
ु ाने देर्ाचे गोडर्े गातो. त्यातनू च त्याला अतिं यावर्ी सख
ु
क्षर्ळत जाते. असा हा सिंदु र क्षर्चार या अभिंगात र्ािंडलेला आहे.
हा र्ाझ्या क्षचिंतनाचा एक आरसा आहे. तो आपण जाणनू घ्यार्ा आक्षण
आपणही या अभिंगाचे क्षचिंतन करार्े.
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** तुझे नाम घेता, नको िेदगीता **
।।१९।।
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देर् चरणी क्षलन व्हार्े, र्िंगल करार्े जीर्न सर्ाधानी

'प्रभु तू दयाळू'
प्रभु तू दयाळू कृ पार्िंत दाता
दया र्ागतो रे तझु ी र्ी अनिंता
जगक्षर्ण्यास देहा क्षदली एक रोटी
नर्स्कार र्ाझे तल
ु ा कोटी कोटी
र्ासना कशाची नसे अन्य क्षचत्ता
तझ्ु या पार्लािंशी लाभता क्षनर्ारा
क्षनघे शीण सारा क्षर्ळे प्रेर्धारा
सर्व नष्ट होती र्नािंतील खिंता
ज्ञान काय ठार्े र्ला पार्राला
र्नी शद्ध
ु र्ाझ्या असे भार् भोळा
तझु े नार् ओठी नको र्ेदगीता
***
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'प्रभु तू दयाळू' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद
या गाण्याचे गीतकार आहेत. किी उमाकाांत काणेकर
क्षर्त्रािंनो आपल्या बालपणी सार्वजक्षनक पजू ेच्या दरम्यान काही भक्तीगीते हर्खास
आपल्याला ऐकायला क्षर्ळायची. त्यार्ध्ये 'प्रभू तू दयाळू' हे गाणे कायर् लागायचे.
ते गाणे खास कुठल्याही देर्ार्र आधाररत नव्हते परिंतु र्ाणसाने परर्ेश्वर भक्तीची
साधना का करार्ी. हे सर्व या गाण्यात यथाथव भार्नेने सािंक्षगतले आहे. म्हणनू ते गाणे
र्ाझ्या अिंतरिंगात कायर् र्सलेले आहे. आज आपण त्याच गाण्याचा आस्र्ाद घेणार
आहोत.
या गाण्याच्या पक्षहल्या दोन ओळीत. कर्ी उर्ाकातिं काणेकर सहज म्हणतात.
देर्ा तू दयार्तिं आहेस, कृ पाळू आहेस, सख
ु देणारा दाता आहेस. तू सर्व क्षर्श्वात
व्यापनू राक्षहलेला आहेस. म्हणनू हे अनिंता र्ी तझ्ु याजर्ळ दया र्ागतो आहे. तझु ी
दया कायर् र्ाझ्या क्षशरार्र असू दे. असा अिंतररक अथव या दोन ओळींचा आहे.
पढु च्या कडव्यातील पक्षहल्या अिंतऱ्यात कर्ी सािंगत आहेत. तझ्ु या दयेर्ळ
ु े,
कृ पेर्ळ
ु े जगण्यासाठी, पोटासाठी जे काही आर्श्यक आहे ते सर्व काही तू र्ला क्षदलिं
आहेस. म्हणनू र्ी िणोिणी तझु े आभार र्ानतो. तजु ला कोटी कोटी नर्न करतो.
तझ्ु या प्रक्षत असलेल्या या भार्नेतनू र्ाझ्या र्न, क्षचत्तात अन्य कोणतीही र्ासना
क्षशल्लक राक्षहलेली नाही. असा भार् या इथे प्रगट होतो.
दसु ऱ्या अिंतऱ्यात कर्ी स्पष्ट करतात. देर्ा तझ्ु या क्षनरिंतर भक्तीने तू र्ाझ्यासोबत
पदोपदी येत असतोस. त्यार्ळ
ु े प्रत्येक कठीण पररक्षस्थतीत तू र्ला क्षदशा दाखर्तोस.
म्हणजे जीर्नाच्या ऊन, र्ारा, पार्सात तू क्षनर्ारा म्हणनू सोबत करतो. या सर्व
श्रर्ातनू र्ला येणारा शीण, थकर्ा कुठल्या कुठे क्षनघनू जातो. कारण र्ी तझ्ु या
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प्रेर्धारे त नाहून क्षनघतो. यातनू आपल्याला जाणनू घेता येते. भक्ताचा शाश्वत आधार
फक्त आक्षण फक्त परर्ेश्वर आहे.
आता क्षतसऱ्या र् शेर्टच्या अिंतऱ्यातनू कक्षर्र्यव आपल्याला सिंदश
े देतात.
देर्ा र्ला आध्याक्षत्र्क ज्ञान र्गैरे काही ठाऊक नाही. र्ला पार्राला तझु ा सत्सिंग
क्षर्ळाला, एर्ढच परु े स आहे. कारण र्ाझ्या र्नात तझ्ु या भार्भक्तीचा भोळा शद्ध
ु
भार् आहे. त्यार्ळ
ु े र्ला खपू काही क्षर्ळालिं आहे. आता इच्छा एकच आहे. र्ाझ्या
ओठार्र तझु िं नार् असार्.िं तीच र्ाझ्यासाठी भगर्तगीता आहे.
हा देर्ा क्षर्ियीचा श्रद्धाभार् काव्यात र्ािंडताना उर्ाकािंत काणेकर यािंनी क्षकती
सिंदु र र्ोजके शब्द योजलेले आहेत. त्यार्ळ
ु े प्रत्येक र्ाणसाला या शब्दािंची गोडी
अिंतर्वनातनू चाखता येते. त्यातनू एक अर्ृत अनभु र् प्रत्येकाला घेता येतो. हे या
गीताचे सार्थ्यव आहे. ते सार्थ्यव उत्कट अशा स्र्र, सिंगीताने प्रप्त झाले आहे. अशा
या प्रभार्ी गीताचे सिंगीतकार आहेत. श्रीकािंत ठाकरे ते बाळासाहेब ठाकरे यािंचे भाऊ
आक्षण राज ठाकरे यािंचे र्डील आहेत. या स्र्गीय गीताला स्र्रबद्ध के ले आहे.
गायक र्हर्िं द रफी यािंनी. हा भार्ाथव र्ी र्ाझ्या सिंत साक्षहत्याच्या अभ्यासातनू
र्ाडिं ला आहे. तो आपल्याला नक्कीआर्डेल अशी अपेिा र्ी व्यक्त करतो.
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** जीिनाचे गाणे कसे गािे **
।।२०।।

जीर्नाच्या र्ेदनेतही, आनिंद सख
ु ाचे गीत गार्े
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'माझे जीिन गाणे'
र्ाझे जीर्न गाणे,
र्ाझे जीर्न गाणे !
व्यथा असो आनिंद असू दे.
प्रकाश क्षकिंर्ा क्षतक्षर्र असू दे
र्ाट क्षदसो अथर्ा न क्षदसू दे, गात पढु े र्ज जाणे
कधी ऐकतो गीत झऱ्यातनु
र्िंशर्नाच्या कधी र्नातनु
कक्षध र्ाऱ्यातनु , कक्षध ताऱ्यािंतनु झळ
ु झळ
ु तात तराणे
गा क्षर्हगानिं ो र्ाझ्यासिंगे
सरु ािंर्री हा जीर् तरिंगे
तर्ु च्यापरी र्ाझ्याक्षह सरु ािंतनु उसळे प्रेर् क्षदर्ाणे
***
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'माझे जीिन गाणे' या गाण्याचा भािार्थी सांिाद
या भािगीचे गीतकार आहेत. किी मांगेश पाडगाांिकर
क्षर्त्रािंनो आपण या भल
ू ोकी जीर्न जगण्यासाठी आलो आहोत. त्यार्ळ
ु े
आपल्याला ज्या प्रकारचे जीर्न लाभले आहे. त्या जीर्नात आपण सर्ाधानाने
आपली प्रगती साधायला हर्ी. म्हणजे आपण आपले जीर्न गाणे चािंगल्या
सरु ार्टीने गायला हर्े. म्हणनू कायर् आपण प्रसन्न क्षचत्ताने आयष्ट्ु याची र्ाटचाल
करायला हर्ी. कक्षर्र्यव र्िंगेश पाडगागािंर्कर या गाण्यातनू आपल्याला हेच
सािंगण्याचा प्रयत्न करतात.
र्िंगेश पाडगािंर्कर या गाण्याच्या पक्षहल्या अिंतऱ्यात सािंगत आहेत. आपल्या
जीर्नात सख
ु आहे की दःु ख, तेजस्र्ी प्रकाश आहे की अिंधार दाटलेला आहे. र्ाट
क्षदसते आहे की क्षदसत नाही. याचा जास्त क्षर्चार न करता. र्ाणसाने
आपले गाणे गात पढु े गेले पाक्षहजे. याचा अथव जीर्नाच्या प्रचिंड र्ेदनेतही र्ाणसाने
चालायला हर्े. हा आशार्ाद कक्षर्र्यांच्या यथाथव शब्दात आलेला आहे.
र्धल्या अिंतऱ्यात कर्ी पाडगािंर्कर म्हणतात. र्ाणसाच्या डोळ्यासर्ोर
आक्षण पायाखाली क्षकतीही र्ेडीर्ाकडी खडतर पायर्ाट असली क्षकिंर्ा र्ाणसाच्या
आयष्ट्ु यात सिंकटािंचे क्षकतीही र्िंशव्यापी घनदाट अरण्य असले, तरी आपल्याला
यशस्र्ी जीर्नाचा र्ागव धरायला हर्ा. त्यासाठी आपण कायर् सिर् राहायला हर्े.
र्ग पढु े अगदी झोंबणारा थिंडगार र्ेगर्ान र्ादळी र्ारा असू दे. नाहीतर पौक्षणवर्ेची
सदिंु र अशी चादिं णी रात्र असू दे. काही असले तरी आपल्याला हे झळ
ु झळ
ु णारे तराणे
गोड र्ाटले पाक्षहजेत. म्हणजे आपल्याला कष्टप्रत जीर्नातही शािंती सर्ाधानाचा
राजर्ागव शोधता आला पाक्षहजे.
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शेर्टच्या अिंतऱ्यात र्िंगेश पाडगािंर्कर कृ ताथव होऊन जीर्नाचा सार सािंगत
आहेत. गा पिािंनो तम्ु ही (क्षर्हगािंनो) र्ाझ्यासोबत हे छान, सिंदु र, अप्रक्षतर् जीर्न
गाणे, पण ते गाताना असे गा की त्या सरु ािंर्र जीर् तरिंगला पाक्षहजे. म्हणजे आनिंदाने
आपले र्न डुलायला हर्े. त्यातनू जीर्नाबद्दलचे प्रेर् र्नात उसळायला हर्े आक्षण
या सर्ावतनू नर्जीर्नाचे र्थिं न घडून आले पाक्षहजे. अशाप्रकारे जीर्नाचा
सकारात्र्क दृक्षष्टकोन कर्ी पाडगार्िं कर यानिं ी इथे र्ोजक्या शब्दात क्षलहून ठे र्ला
आहे.
या सिंपणू व गाण्याचा अकव आपल्याला काढायचा झाला, तर आपल्याला एकच
म्हणार्े लागेल. परर्ेश्वराने आपल्याला जे सिंदु र जीर्न क्षदले आहे ते आपल्याला
अक्षधक सदिंु र करायचे आहे. असे हे जीर्न सदिंु र करत असताना, र्ाणसाने नेहर्ी
सकाराने क्षर्चार करार्ा. त्यार्ळ
ु े आपले जीर्न सफल होऊ शकते. म्हणनू हे गीत
गेली अनेक र्िे प्रत्येक र्राठी र्नार्र अक्षधराज्य कररत आहे. कक्षर्र्यव र्गिं ेश
पाडगािंर्कर यािंनी अशा प्रकारची क्षर्क्षर्ध रुपी जीर्नगाणी क्षलहून ठे र्ली आहेत. ती
गाणी आजही रक्षसक श्रोत्यािंना र्िंत्रर्ग्ु ध करून जातात. त्या सर्व गाण्यािंर्धले हे
बहारदार गाणे आहे, असे र्ला नेहर्ी र्ाटते. गिंगा, यर्नु ा, सरस्र्ती या नद्यािंच्या
सिंगर्ाला आपण पार्न र्ानतो. त्याचप्रर्ाणे या सिंगीत रचनेत कर्ी, गीतकार र्िंगेश
पाडगािंर्कर यािंच्यासोबत सिंगीतकार प.ु ल. देशपािंडे आक्षण पिंक्षडत क्षजतेंद्र अक्षभिेकी
हे अलौक्षकक कलार्िंत आहेत. म्हणनू ही गीतरचना सिंगीत कला सिंगर् घडर्णारी
सिंदु र स्र्रणी आहे. हा काव्य भार्ाथव आपल्याला नक्की आर्डेल. र्ाझ्या क्षर्चारातनू
जे अथवर्ाही शब्द उर्टले, ते र्ी या लेखात र्ाडिं ले आहेत. त्यार्ळ
ु े आपण या
गाण्याचा आणखी चागिं ला क्षर्चार करार्ा, असे र्ला सागिं ायचे आहे.
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