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अर्पण र्त्रिका
र्रम र्ज्ू य कै लासवासी आई-बाबा यानं ी माझ्या मनामध्ये भावभक्तीचे
बीज लावले व त्याचा खर्ू मोठा हवस्तार त्यानं ी त्याच्ं या ससु स्ं काराच्ं या
सािाय्याने के ला. माझे र्रम र्ज्ू य श्रीगरू
ु याच्ं या श्रीगरुु ग्रर्ं साहित्याच्या आधारे
ईश्वरीय तववाकडे र्ािण्याचा माझा अद्वैत दृहष्टकोन हवकहसत िोण्यास मला
सातत्याने मदत िोत आिे. माझे आराध्य साक्षात श्री नीलसरस्वती तारा माूँ च्या
कृ र्ेने िा काव्यप्रसाद प्रत्यक्षात आला आिे. हतच्याच हवज्ञानस्वरूर्ाने मला
क्वांटम मेकॅहनक्स या हवज्ञान शाखेची ओळख करून हदली आिे. या सवाांचा
र्ररणाम म्िणनू असे जे जे सवप कािी इर्े स्फुरले आिे, ते ते सवप या सवाांचे
एकहित सार आिे म्िणनू त्यांच्या चरणी िा काव्यसंग्रि मनोभावे अहर्पत करत
आिे.
राजेश गजानन भतु कर

लेखक र्ररचय
राजेश गजानन भतु कर
बी.ई., एम.ई.
र्णु े
हवद्यार्ीठातनू
अहभयांहिकीमध्ये र्दव्यत्तु र र्दवी
घेतल्यानंतर कािी वषे अहभयांहिकी
मिाहवद्यालयात लेक्चरर म्िणनू काम के ले.
नंतर शासकीय नोकरी हमळाली आहण
हकमान भौहतक गरजांची र्तू पता करण्यासाठी
सध्या र्णु े मिानगरर्ाहलके मध्ये कायपरत
आिे. र्ण जीवनाचे उहद्दष्ट िे नोकरी नसनू
आत्मोन्नती असल्याने आर्ल्या वैहदक धमापमधील ग्रंर् व संतसाहित्य याचे
सतत वाचन करत असतो. असे वाचन झाले की, त्यावर अखंड हचंतन व मनन
सरू
ु असते. संतवचनांच्या र्ाश्वपभमू ीवर वेगवेगळ्या दृष्टीने हवश्वाकडे आहण
आर्ल्या अहस्तत्वाकडे र्ािताना उत्कट भाव हनमापण िोतात आहण अचानक
काव्य स्फुरते. अशा रीतीने गेल्या अनेक वषाांर्ासनू कहवता िोत आिेत. या
कहवता मराठी, हिदं ी, र्ंजाबी, उद,पू इहं ग्लश अशा कोणत्यािी भाषेच्या
माध्यमातून हनमापण व्िायच्या आहण त्यानुसार आजर्यांत झालेला िा कहवतासंग्रि इर्े प्रहसद्ध करत आिे. आता श्रद्धेच्या र्लीकडे मन घट्ट हटकून
रािण्यासाठी व भहक्तरस गाण्यासाठी शास्त्रीय संगीताचा अभ्यास करणे,
हवचारांच्या माध्यमातनू घडून आलेले दृष्टांत हलिन काढणे अशा रीतीने
जीवनमागापची हदशा आत्मोन्नतीकडे र्क्की करून या मागापवरील प्रयाणोत्सव
ईश्वरीय सत्तेच्या बळावर सरू
ु आिे.
॥ शभु ं भवतु ॥

मनोगत
अद्वैताच्या कोंदणी भक्ती प्रखरतेने हवलसत असते. भगवतं आहण
आर्ण असे द्वैत साधनू ईश्वराशी भक्तीर्णू प सवं ाद साधला जाणे िी अद्वैताकडे
जाण्याची र्हिली र्ायरी आिे. द्वैतातील मयापदा, र्ण त्या मयापदल
े ा ओलाडं ू न
जाणारा संत साहित्यातून हनमापण िोणारा भक्तीचा अमृत गोडवा अनभु वाला की
अद्वैताचे आतप मनी प्रकट िोते. अद्वैत एकटे कधीच अभ्यासता येत नािी
त्यामधील संकल्र्ना वैज्ञाहनक र्ाश्वपभमू ीवर र्न्ु िा अभ्यासनू र्ािाव्या लागतात.
हतर्े अध्यात्म आहण हवज्ञान याचं ा संगम घडून येतो. ईश्वर हवज्ञानमय िोऊन
जातो. असे प्रत्यक्ष घडू लागले की मनामध्ये श्रीगरू
ु तवव व ईश्वरीय तवव
यांच्याबद्दल उत्कट भाव हनमापण िोणे िे कािी नवीन नािी. िा टप्र्ा
आर्ोआर्च अनभु वास येतो. मनामध्ये उत्कट भाव हनमापण झाले की प्रहतभेचा
झरा शब्दांच्या सािाय्याने वाि लागतो. हतर्े भाषेचे बंधन येत नािी. मग येर्े
शब्द त्यांच्या लयबद्धतेने मनात अवतररत िोतात. मग हतर्े आर्ण फक्त
हलिायचे काम करायचे.
आम्ही पतु ळे विनम्रतेचे...
दहन के ले अहक
ं ाराचे...
तमु च्या मनास जपण्या...
िागणे आमचु े असे सिं ेदनशीलतेच.े ..
विज्ञानाच्या हाती घेऊवनया मशाली...
दवितो िाट तुम्हा येथे नि-अध्यात्माची...
तुमच्या अध्यात्म सेिेसाठी आम्ही येथे जवममलो...
तुम्ही मावनली आमचु ी सेिा आम्ही समाधान पािलो...
चला आमच्ु या सिे त्या पवित्र संगमािर...
जेथे विज्ञान अन्अध्यात्म सररता करे ल तुम्हा पािन...
राजेश भतु कर

1. त्रिनम्र आिाहन
आम्ही पतु ळे विनम्रतेचे ॥
दहन के ले अहक
ं ाराचे ॥धृ॥
तुमच्या मनास जपण्या ॥
िागणे आमचु े असे संिेदनशीलतेचे ॥1॥
विज्ञानाच्या हाती घेऊवनया मशाली ॥
दवितो िाट तुम्हा येथे नि-अध्यात्माची ॥2॥
तुमच्या अध्यात्म सेिेसाठी आम्ही येथे जवममलो ॥
तुम्ही मावनली आमचु ी सेिा आम्ही समाधान पािलो ॥3॥
चला आमच्ु या सिे त्या पवित्र संगमािर ॥
जेथे विज्ञान अन अध्यात्म सररता करे ल तुम्हा पािन ॥4॥

2. श्री गुरू शरण प्रार्पना
आर्ण अनभु वत असलेले अनेकत्व हकंवा द्वद्वं िे अद्वय तववात
अदृश्य क्षमतेप्रमाणे लर्लेले असते. या अदृश्य क्षमता म्िणजे शन्ू य आहण
म्िणजेच अवकाश र्ोकळी िोय. चैतन्याहश्रत हनरीक्षक जेंव्िा त्या अद्वय तववाचे
प्रहतक असलेल्या शन्ू यामध्ये “मी कोण आिे” िे र्ािण्यास गेला तेंव्िा िी सृष्टी
हनमापण झाली. आता अनेकत्वातून एकत्व शोधण्याच्या प्रयत्नात आर्ण
सवपजण आिोत. आता हनररच्छ अवस्र्ेत जाऊन शन्ू यत्व अनुभवले की आर्ले
आत्मभान अनेकत्वातून एकत्वात सिज हवलीन िोईल.
दरम्यान आर्ण आर्ल्या भौहतक व मानहसक गरजाचं े व्यवस्र्ार्न
करतो आहण त्यालाच समग्र जीवन असे म्िणतो. र्ण ते नेिमी अर्णू प रािणार
आिे. जीवनाचे उहद्दष्ट िे स्वत:मध्ये देवत्व प्रकट करणे आिे म्िणजेच र्णू पत्व
प्राप्त करणे आिे. र्णू पत्वाच्या र्लीकडे गेल्याहशवाय र्णू पत्व प्राप्त िोत नािी.
आहण हतर्े कािीिी प्राप्त करायचे राित नसल्याने “मी र्णू पत्व प्राप्त के ले आिे”
िा भाव हनमापण करायची आहण त्याचा स्वतिं र्णे अनभु व घेण्याचीसद्ध
ु ा
आवश्यकता उरत नािी. म्िणनू “...र्णू ापत र्णू मप दु च्यते” असे उर्हनषदातं म्िटले
आिे.
अशा या भौहतक व मानहसक गरजाचं े व्यवस्र्ार्न करता करता
आर्ल्याला िे जीवन उहद्दष्ट गाठावयाचे आिे. िे लवकरात लवकर समजनू
घेतले र्ाहिजे. देवत्व म्िणजे काय? देवत्व म्िणजे जे जे कािी आर्ण आिे
म्िणतो आहण जे जे कािी नािी म्िणतो त्याच्या र्लीकडील र्रम तवव िोय.
देवत्व िे वणपन करण्यार्लीकडे असनू अगदीच वणपन करायचे झाल्यास त्याला
आर्ण हनरिक
ं ार, हनहवपकार, हनराकार, हनगपणु व अनतं तवव असे म्िणयू ात.
श्री गरू
ु तवव िे आर्ल्या व देवामधील दवु ा असते. आर्ण प्रयत्न
करायचे आहण आर्ल्या प्रयत्नानं ा योग्य हदशा देऊन त्या देवाच्या प्रत्यक्ष

अनुभवार्यांत घेऊन जाण्याचे मिववाचे कायप श्री गरू
ु करतात. श्री गरू
ु
आर्ल्याला आर्ल्यातूनच िे देवत्व प्रकट करण्यास मदत करतात. तमोगणु
आहण रजोगणु ांच्या चक्रव्यिू ातून सोडवनू साहववकतेच्या प्रशस्त मागापने ते
शन्ू यत्वाचा उंबरा ओलांडून आर्ल्याला आर्ल्यातल्या हनगपणु देवतववार्यांत ते
घेऊन जातात.
िी र्ािता आर्ल्यामध्ये हनमापण िोण्यासाठी श्री गरू
ु ं चे आशीवापद
आहण त्याचं ी कृ र्ादृष्टी आवश्यक असते. श्री गरू
ु वैहश्वक शक्तीशी र्ेट जोडले
गेलल
े े असल्याने मनाच्या गतीवर त्यांच्या मागपदशपनाचा र्ेट र्ररणाम िोतो.
अद्वैत शास्त्रात या जीवनाला आभासी सत्यता असे सबं ोधले आिे.
क्वाटं म शास्त्राच्या अभ्यासानतं र, तकापच्या दृष्टीने िे आर्ण सिज हसद्ध करू
शकतो, की जीवनानभु व िे आभासी सत्यता प्रकट करतात. वस्तमु य जग िी
वास्तव सत्यता आहण मनामध्ये त्याचे अर्प प्रकट िोणे िी आभासी सत्यता,
असे िे द्वद्वं या हवश्वात प्रकट झाले आिे. अद्वैतातनू िे द्वैत प्रकट झाले असनू
आर्ल्याला िे द्वैत कायम असंतुष्ट व तिानलेल्या अवस्र्ेत ठे वत असते. म्िणनू
या द्वैताचा त्याग करून अद्वैत मागापने श्री गरू
ु ं च्या मागपदशपनाखाली प्रस्र्ान ठे वणे
िे मानवी जीवनाचे सवोच्च उहद्दष्ट आिे. त्यासाठी िी श्री गरू
ु प्रार्पना हलहिली
गेली आिे.
॥ श्री गणेशाय नम: ॥
हे जयजयाजी श्री गरुु देिा, साक्षात श्री गरुु तत्त्ि अवधष्ठाना,
सावत्त्िक बुद्धीयोगे वथथर करण्या मना, आशीिवच दे आम्हा हे दयाघना ॥धृ॥
उविष्ट जीिनाचे जाणण्या वकत्येक जमम गेल,े
“अद्वैतथिरूप जाणण्या जीिन ते प्राप्त झाले”,
तवु झया कृ पेकरुनी या जममी जावणले ते आम्ही परु ते,
परर मनोगती थाबं विण्या आम्ही दबु वल गे श्री गरुु माते. ॥1॥
म्हणनु ी धररले चरण तुझे हे श्री जगद्गरू
ु माते,

समवपवत के ले अिघे जीिन आम्ही आमचु े तल
ु ा ते,
आता हाती धरुनी तुवझया घट्ट धरािे आमचु े हे कर,
दे आत्मबल पार करण्या हा आभासाचा भिसागर. ॥2॥
साक्षात अद्वैत आनदं रूप असे ती जगममाता,
वतची लेकरे आम्ही द्वैतामध्ये अडकलो जी,
कृ पा करूनी हे श्री गरुु राया घालािे साकडे वतजला,
भक्ांना देशी अभय आवण प्रसाद अद्वय आनंदाचा. ॥3॥
तो धाक आपल्या आशीिावदाचा, वनयवं त्रत कररती मनोव्यापार,
श्री गरुु कृ पेनचे ी साधना होते वनविवघ्नतेने ती पार,
घेउनी ताबा मनानेच मनाचा अहभं ाि तो विरघळला,
िृत्ती प्रिृत्ती इच्छा िासनाचं ा आभास हा कोसळला. ॥4॥
आता हे श्री गरुु राया राहो सतत समिेत आम्हा,
द्यािे आशीिावद आम्हा वसद्ध करािया साधना,
वदव्य तेज आपल
ु े भवक्मागव हा अिघा उजळूनी टाका,
घेउनी जािे आम्हा त्या परम धामा जेथे असे अद्वैत जगममाता ॥5॥

3. माझे मन गणर्ती
आर्ल्या सवाांच्याच सवापत आवडीचा बाप्र्ा आहण आराध्यदैवत.
प्रत्येक गोष्टीची सरुु वात गणर्ती बाप्र्ाला वदं न करून.
माझे मन गणपती माझे तन गणपती ॥
विशद्ध
ु झाली मम सकल बुद्धी मती॥धृ॥
तुज जावणले जावणले क्षणोक्षणी ॥
तू परम अगम्य देिावधदेि जगदावधपवत॥1॥
तू मातावपता तू बंधु तू माझी भवगनी ॥
हात माझा हाती तू घेतलास या जीिनी॥2॥
देिा आतव ठे वितो ति कमलचरणी ॥
मम भिजल फे रा चक
ु ि चक
ु ि श्रीगरू
ु गणेशथिामी॥3॥

4. नमन तुला हे श्रीस्िातंत्र्य देिी
स्वातत्र्ं य म्िणजे एक र्रमोच्च तवव त्याच्याशी हनगडीत िोऊन
आहर्पक, सामाहजक, शैक्षहणक, सहु वधा समानतेचे, उन्नत जीवन जगता येण.े
स्वातत्र्ं य म्िणजे हजर्े अतं गपत व बाह्य शिचंू ा सिं ार तात्काळ िोतो, स्वातत्र्ं य
म्िणजे हजर्े न्याय्य व आत्महनभपर समाज व्यवस्र्ा अहस्तत्वात असते. स्वातंत्र्य
म्िणजे देशाबद्दल असणारी हनतातं जबाबदारी, हवश्वास, आदर व राष्रप्रेम,
स्वातंत्र्य म्िणजे हशस्त आहण स्वातंत्र्य म्िणजे सर्ं णू प जीवन राष्रासाठी अर्पण
िोणे.
नमन तल
ु ा हे श्रीथिातंत्र्य देिी,
नमन तल
ु ा आमचु े हे आइव श्रीथिातत्र्ं य देिी ॥धृ॥
प्राण िाहतो आम्ही ति पवित्र यज्ञिेदी ॥
उमनत होिो आमचु े जीिन सदा ति चरणी ॥1॥
पजू ा कररतो समत्ि बधं त्ु ि प्रेम अन्वनसगावची ॥
सचं ार ति आमच्ु या तनमनी तू शत्रसू घं वनिाररणी ॥2॥
तू उजाव तू अथव तू जननी सकल सवु िधांची ॥
तू विद्या तू संथकृ ती तू अपार प्रेरणादावयनी ॥3॥
आज नवमतो चरण तयाचं े ॥
रक् अवपवले जयानं ी ति शरणाथी ॥4॥

5. काव्य स्फुरािे
काव्य थफुरािे काव्य वलहािे ॥धृ॥
विश्वाने तयाचे माध्यम करािे ॥
कल्पना कराव्या कल्पनेने अन ॥1॥
शबदांनी ते साहाय्य करािे ॥
सकल जनांचे हृदय हरिािे ॥2॥
मनोरंजन ते सिाांचे व्हािे ॥
संदु र प्रवतभेचे रंग उधळािे ॥3॥
त्यात वदसािे त्यात वदसािे ॥
श्रीरूप ते सरथितीचे ॥4॥

6. कृर्ा
िी रचना सतं श्री कबीर दास याच्ं या “अब के बार बक्श बदं े को...”
या र्जं ाबी भजनावर आधारीत आिे. (र्ेट अनवु ाद नािी.) देि रूर्ी गावात
जीवनरूर्ी शेती करण्यासाठी दिा इहं िये येतात असे रूर्क येर्े वहणपले आिे.
र्ाच कमेंहिये आहण र्ाच ज्ञानेंहिये अशी ती दिा इहं िये आिेत. या गावात िा
अदृश्य “मी” आर्ोआर् हनमापण झाला आिे. त्याने त्याच्या इच्छावृत्तीरूर्ी
र्ाण्याने िी आभासी जमीन कसण्यासाठी जीवन खची घातले.
जे कािी त्याच्या िाती आले ते भ्रातं मय िोते. वास्तव सत्यता
आर्ल्याला भौहतक सत्यतेच्या रूर्ाने अनुभवास येतात. आहण मन हदसत
नसनू िी त्याचे अदृश्य अहस्तत्व प्रखरतेने जाणवते म्िणनू दसु री मनरूर्ी
आभासी सत्यता आिे. या दोन्िी सत्यता व जीवनातील सातत्याने जाणवणारी
फरकाची जाणीव, मानवी जीवनात अनुभवातून इच्छा, वासना, आकांक्षा,
मित्वाकाक्ष
ं ा वृत्ती, या भ्रातं ी हनमापण करतात. अशा या भ्रातं ी हनमापण झाल्या की
मद, मोि. मत्सर, काम, क्रोध, लोभ िे षहिर्ू त्या “मी” ला सिज लटु ू न नेतात.
जे कािी हमळहवल्यासारखे वाटते, ते सतत सर्ं त असल्याची आहण कमी
असल्याची भ्रातं ी िे षहिर्ू तीव्र करत जातात. मग तो “मी” नैहतकता व धमप
हवसरतो. शेवटी ते षहिर्ू त्याला देशोधडीला लावतात.
आता हनयती जेंव्िा या के लेल्या प्रत्येक कमापचा लेखाजोखा मागते,
तेंव्िा िी दिा इहं िये, तो मी नव्िेच म्िणनू र्ळून जातात. आहण “मी” एकटा
र्डतो. र्रंतु तोर्यांत िा “मी” हदशािीन झालेला असतो, सैरभैर झालेला
असतो. म्िणनू तो श्री गरू
ु ं ना कळकळीने िाक देतो आहण गणु ातीत म्िणजे
अद्वैतात हवसावा द्या अशी हवनंती करतो.
आता कृ पा एिढी जी करा ॥
न धाडी पमु हा गभविासा मला ॥धृ॥

दशेंविये इथे कसती शेती ॥
परर जमीन आभासी असे ती ॥
कोठून कुणी हा “मी” पातविला ॥
बहुइच्छांनी त्याने वसंवचयले वतजला ॥1॥
भ्ांतीचे जे बहु शेत बहरले ॥
षविपंनू ी ते सहजची लटु ले ॥
असा हा त्यांनी डाि साधला ॥
लािले हो मजला देशोधडीला ॥2॥
वनयती मागे वहशेब मजला ॥
दे रे आता त्या क्षणाक्षणाचा ॥
जेंव्हा माडं ीला तो लेखाजोखा ॥
गेली दशेंविये ती पलायनाला ॥3॥
एकटा इथे मी दमलो भागलो ॥
वदशाहीन मी हा कुठे बहकलो ॥
ये गं ये गं श्री गरुु माई आता ॥
दे मजला गणु ावतत विसािा ॥4॥

7. जोहार
जोिार = लवनू नमस्कार करणे.
उपाधी ही इथे आम्हा असे विथतिासमान,
जोहार जोहार तुम्हा आम्ही घालतो आदबीन.ं .. ॥धृ॥
असे हा देह या विश्वाची वनवमवती,
वनवमत्त मात्र तयात असे आमचु ी िसती...
आम्ही हो रवहिासी थिानुभिाच्या गािचे,
चालण्या इथे आलो श्रीगरू
ु ं च्या मागावन.े .. ॥1॥
(आर्ल्याला आर्ल्या शरीराचा व हवश्वाचा अनभु व येतो र्ण
स्वतःचा अनुभव घेण्यासाठी आर्ल्याला इहं िय नािी. म्िणनू आर्ण
स्वानुभवाच्या गावाचे वाट चक
ु लेले रहिवासी.)
कमे आमचु ी सदा ती इथे हो वनष्काम,
उजावरूप देहमन वतथे आत्मतत्त्ि अवधष्ठान... ॥2॥
ईच्छा िासना िृत्तींनी देह रंगविला ससं ारी,
रंगमच
ं सोडूनी आता थनान करीतो शमू य प्रिाही... ॥3॥
लाभले आम्हांस असे प्रेम ते ईश्वराचे,
विश्व-हृदयातून फुटले ते उमाळे प्रेमाचे... ॥4॥
पाहतो हृदयी तमु च्या सदा सखा सारंगपावण,
जोहार जोहार त्याला आम्ही घालतो मनोमनी... ॥5॥

8. संतमय व्हािी काया
पािलाचं ी वदशा व्हािी कंु भार गोरा ॥
हातीची ती कमे व्हािी माळी सािता ॥धृ॥
हृदयातील भाि व्हािा संत जनाबाई ॥
नाम येती ओठी नामदेि यािे त्या नामी ॥1॥
कंठी यािी मगं ल िाणी ती कृ पा एकनाथ ॥
श्वासांमध्ये प्राण तो व्हािा वनिृत्ती नाथ ॥2॥
तुका व्हािा दृष्टी शोधण्या त्या भगिंता ॥
ज्ञानदेि भेटवि ति चरणी ठे विता माथा ॥3॥
तेजाळू दे काया संत चोख्यावचया तेजा ॥
त्यािर फुलू दे रोमरोम माई मक्
ु ाईचा ॥4॥
काया अिघी व्हािी ऐसी संतगणु ाचं े आगर ॥
मन माझे गा व्हािे परमानदं ाचा सागर ॥5॥
विश्वाचे आतव मम वचत्ती प्रकटािे ॥
शरणागती होऊन अश्रू ते िाहू दे ॥6॥
ज्ञानाविना जीि इथे झालासे वनष्प्राण ॥
थिथिरूपी प्रकटूनी देिा तम्ु ही व्हािे माझे प्राण ॥7॥
श्रीगरुु तत्त्ि होण्या आसनथथ मम बद्ध
ु ीचे आसनी ॥
आत्मभान िाहतो मी आपल
ु ीया चरणकमळी ॥8॥

9. र्ाहता श्रीगुरुदेिा तुम्हा
आर्ण सवपच जण मायेच्या मोिर्ाशात आत्मभान िरर्नू जीवन जगत
असतो. त्यामळ
ु े जीवन सघं षपमय िोऊन जाते. या मायेच्या मोिर्ाशार्ासनू
सटु का िोण्यासाठी श्रीगरुु देव यानं ी त्याच्ं या शक्तीने समं ोहित के ले असता आर्ण
या सामान्य द्वैतातून र्रम अशा अद्वैतात हस्र्र िोऊ शकणार आिोत. मायेचे
मोिर्ाश तोडण्यासाठी श्रीगरुु देवाचं े संमोिन अस्त्र आवश्यक आिे. त्यासाठी
के लेली िी प्रार्पना. “िम हबस्म भई मख
ु लागे...” श्री गरू
ु रामदासजी यांच्या या
अत्यंत समु धरु र्ंजाबी भजनावरून िी रचना हनमापण झाली आिे. (र्ेट अनुवाद
नािी.)
िी हवश्वमाया म्िणजे हवश्वाची मिाऊजाप आहण हतच्या इच्छाशक्तीने
हतने “मी” ची हनहमपती के ली आिे. तसेच या हवश्वात असलेल्या अनतं क्षमतानं ा
काळ, अवकाश आहण वस्तू हवषयांना प्रकट के ले आिे. त्या स्वत:च्या “मी”
ला हतने हतच्या या अद्भुत अहवष्कारात गतंु हवले असनू श्री गरू
ु ं च्या समं ोिनाने
िा मायेचा र्ाश तटु णार आिे.
मायेने हतच्यातून हतच्याच प्रभावाने सवप जीव हवश्व हनमापण के ल्याने
मायेची ओढ मायेकडेच असते. र्रंतु श्री गरू
ु यांनी या मायेच्या सवप शक्तीला
हजंकले असल्याने त्यांनी त्यांच्या संमोिनाने बुद्धी हस्र्र के ली असता या
मायेच्या बंधनातनू सटु णे शक्य िोणार आिे. जगद्भाव म्िणजे मायेकडील
मनाची ओढ. िा जगद्भाव नािीसा िोण्यासाठी श्री गरू
ु ं चे सिकायप येर्े प्राहर्पले
आिे.
श्री गरू
ु िे साक्षात योहगयाचं े योगी, हनगपणु स्वरूर् आिेत. वैराग्य
आहण भक्ती याचं ा सवोत्कृ ष्ट अहवष्कार म्िणजे श्री गरू
ु आिेत. त्यांच्या
मागपदशपनासाठी साधकामध्ये ती र्ािता हनमापण िोणे आवश्यक आिे. त्यासाठी
श्री गरू
ु ं च्या आशीवापदाने कारणदेि/आनंदमय कोष, हवज्ञानमय कोष, मनोमय

कोष, प्राणमय कोष आहण अन्नमय कोष या र्ाच कोषाचं ी शद्ध
ु ी िोऊ दे अशी
प्रार्पना येर्े के ली आिे. त्यायोगे साधकामध्ये संर्णू प साहववकता र्ररहस्र्ती
हनमापण िोणार आिे आहण आता जेंव्िा िा साधक ध्यानात बसेल तेंव्िा ते ध्यान
इतके घट्ट लागेल की श्री गरू
ु सिजच त्याच्या अंतयापमी येऊन त्याला
हनगपणु ाच्या धामी घेऊन जातील.
पाहता श्रीगरुु देिा तुम्हा, हा विथमयची मनी दाटला ॥
तुमचे संमोहीनी जीि माझा मोहिा ॥धृ॥
पाहा हा खेळ मायेचा ॥
दफ
ु ळी माजिनु ी सिवत्र ॥
मोहपाशा गतंु िी सिव जीिा ॥
तम्ु ही आता कृ पा मजिरी करा ॥1॥
विश्वमाया ही सिावमतयावमी ॥
आपल
ु ाच आपल
ु ा वनमावण करी “मी” ॥
पातनु ी काळ-आकाश-िथतूविषयाला ॥
थिसंमोहूनी मांडीवयले जगद-व्यापाला ॥2॥
करीता प्रयत्न वकतीही तरी ॥
मायेची ओढ मायेकडे ही ॥
तुमचे संमोहीनी वथथर बुद्धी योगा ॥
अशी द्यािी वसद्धी मायामोह तोडण्या ॥3॥
तुम्ही साक्षात वनगवणु ाचे वनधान ॥
माया घेतसे तुम्हा चरणी लोळण ॥
आम्ही चातक होऊ दे करुणेची िषाव ॥
विलय करा सत्िर जगद्भाि हा आमचु ा ॥4॥
वनमवळ व्हािी आमचु ी पचं कोषकाया ॥
तुमचेच नाि सदा यािे आमच्ु या ओठा ॥

िाहू द्या रोमरोमातं ति सावत्िक ऊजाव ॥
तुमचे चरणी माझ्या सिवथिाची माया ॥5॥
योवगयाचं े योगी तुम्ही अद्वैताचे धनी ॥
वपता तुमचा िैराग्य, भक्ी असे माता ॥
तुमच्या अनुरोधे बैसलो आम्ही ध्याना ॥
अंतयावमी तुम्ही घेऊनी जा वनगवणु -धामा ॥6॥

10. त्रजर्े जाशी
श्री िनमु ान िे या हवश्वातील सवोत्तम हशष्य आहण म्िणनू च सवप
साधकाचं े ते श्री गरू
ु आिेत. िी रचना “हजर्े जाये बािे मेरा सतगरू
ु ....” या
र्जं ाबी भजनाच्या धतीवर सर्ं न्न झाली आिे. (र्ेट अनवु ाद नािी.) आवडेल
तुम्िाला...
श्री िनमु ान िे मृत्यंजु य असनू त्यांना येर्े अमत्यपभषू णा िे हवशेषण
हदले आिे. त्यानं ा शेवटी अशी हवनंती के ली आिे की तुम्िी मला श्रीरामाच्या
धामी सर्ं णू प आनंदमय अशा अवस्र्ेत घेऊन जा. मृत्यू नव्िे, तर प्रयाणोत्सव
म्िणनू िा एक आनदं मय सोिळा व्िावा इतका माझा भाव श्रीरामाच्या चरणी
दृढ व्िावा.
वजथे जाशी माझ्या श्रीगरू
ु रामदासा ॥
वतथे श्रीराम जानकी येती वनिासा ॥धृ॥
महाकाय तू महाबली िायसु तू ा ॥
महाकाल थाबं ती बजरंग नाि घेता ॥1॥
अवतबवु द्ध वदगतं वतला िेग तुझा ॥
मनोिेगाशी तू वजंकीले मारुती राया ॥2॥
ब्रह्ाडं थरारे तझु ा कोप होता ॥
दष्टु शक्ी वनिारी तू हनमु तं ा ॥3॥
महामाया थिरूप असे तुझी काया ॥
अणपू ासनू ी ब्रह् व्यावपले बलभीमा ॥4॥
भवक्प्रेम अपार तुझे हे महारुिा ॥
तुझ्या रोमरोमातं िसे श्रीरामराया ॥5॥

सिु णव कांती तुझी प्रकाशाच्या तेजा ॥
निग्रह कावपती तल
ु ा हे भानप्रू तापा ॥6॥
प्राणसखा तू लक्ष्मणाचा अंजनीच्या सतू ा ॥
पंचप्राण िावहले मी तुवझया चरणा ॥7॥
िैराग्याचे िरदान तल
ु ा अमत्यवभषू णा ॥
योगीयाचं ा तू योगी हे श्रीरामानंदा ॥8॥
दाि दाि मजला ति श्रीगरुु चरण आता ॥
ने मजसी ने आनंदे श्रीरामाच्या धामा ॥9॥

11. िडिानल
िडिानल हा द्वद्वं ाचा गं उठला मायेचा ॥
सापेक्षतेचे इधं न त्याचे पाहतो ग्रासाया ॥धृ॥
तनमनाची रचना ऐशी हे द्वैतची िाटे खरे ॥
जोर तयाचा इतुका की हा जीि प्रपाती पडे ॥1॥
िाथति भासे जैसा विथति ॥
कधी उब तर कधी होरपळ ॥2॥
कुठे वनिारा तो शोधू इथे ॥
अवग्नकांड ते द्वैताचे उठले ॥3॥
दुःु खाची कधी िीज पडे ॥
अन िादळ संघषाांचे ॥4॥
अद्वैताचा घेऊ आसरा मनात िसंत फुलिू गं ॥
जे जे भेटे भतू तयात चैतमयची ते पाहू गं ॥5॥
िैराग्याचे कंु पण ते बांधू ॥
त्याग करूनी भोग ते भोगू ॥6॥
श्रीरामाचे नामामृत ते मनी आपल्ु या आणू गं ॥
द्वद्वं ाचा िडिानल हा श्रीगरू
ु कृ पेने विझेल गं ॥7॥

12. त्रनरोर् त्याचा
आज कुणी घेतला राम राम जगाचा ॥
त्याचा हा उठला पाहा हो जनाजा ॥धृ॥
लाविले पाहा कोणी चार खांदक
े री ॥
िैकंु ठधामा त्याला नेती सत्िरी ॥1॥
वकती सगेसोयरे मागे मागे चालती ॥
अश्रंचु ी फुले त्यांच्या रथत्यािर सांवडती ॥2॥
वनष्प्राण देहािर कुणी फुले उधळती ॥
त्यातील वकत्येक रथत्यािर पडती ॥3॥
त्यातील हो मी आहे फुल एक ॥
माझ्याशी त्या आत्म्याने के ले वहतगजु ॥4॥
म्हणे येथे आज मी पाहतो सोहळा ॥
माझ्या या मरणाचा आगळािेगळा ॥5॥
वकत्येक यातील त्यांनी के ले अपमान ॥
आज हो माझ्या प्रेताला का देतात हे मान ॥6॥
वकत्येक यातील त्यानं ी सािरले मला ॥
सिाांमध्ये त्या मी ईश्वर पावहला ॥7॥
आज माझ्यासिे माझी पण्ु याई हो असे ॥
सांगा यांना तुम्ही मी एकटा हा नसे ॥8॥
कशाला ते विधी ते माझ्या मरणाचे वदिस ॥
मरणाआधीच मी येथे झालो मक्
ु सहज ॥9॥
आता उठले पाहा लोळ ते अग्नीचे ॥

झाले विघटन देहातील पचं तत्त्िांचे ॥10॥
आता बोलती गजु माझ्याशी ती माया ॥
तुला आता कधी इथे नसे येरझारा ॥11॥
जातो आता आम्ही आमच्ु या गािाला ॥
राम राम घ्यािा आमचु ा ॥
जीि द्या हो जीिाला... ॥12॥

13. तूच ईश्वरा
तच
ू ईश्वरा ही माडं ू न दवु नया ॥
त्यात नादं तो जणू तवू च खेळीया ॥धृ॥
भासे भोग भोगी तू ते सगळे ॥
परर तू चैतमय मायेपासनू िेगळे ॥1॥
आम्ही पतु ळे ते मातीचे सगळे ॥
परर वदले आम्हा तू आत्मभान थित्िाचे ॥2॥
तूझे थित्ि आम्ही तूज अपाविे ॥
नीत नीत तू इथे आम्हा रक्षािे ॥3॥
पंचप्राणांनी आम्ही ओिाळू तुज ते ॥
ति मगं ल गीत पचं सखींनी गािे ॥4॥
(र्च
ं सखी = शरीरातील र्च
ं तववे)
आम्ही सिव जणू एकतत्त्ि इथे हे ॥
दे आम्हा दान ति अभयतेचे ॥5॥
जर कोणी कष्टी इथे सक
ं ट येता, ॥
तू व्हािे त्याच
ं ा साक्षात पाठीराखा ॥6॥
हीच प्राथवना ईश्वरा तुजला ॥
कर दीघावयु आम्हा प्रत्येकाला ॥7॥

14. र्ाहता मी आकाशा
पाहाता मी आकाशा तजु ला रे तझ्ु यात असे मी विरून जािे ॥
किेत सृष्टी क्षणात घेता सिाांहनू मी अवलप्त व्हािे ॥धृ॥
िसेल हृदयी अिकाश होऊवन ॥
सकल जनांचे दुःु ख हपवनू ी ॥1॥
चैतमयाच्या गािी मी वक्षतीज होऊन जाईन ॥
प्रभु हृदयाकाशी त्या मलाच गं मी पाहीन ॥2॥

15. घ्यािे नाम देिाचे
घ्यािे नाम देिाचे ऐसे क्षणाक्षणाला ॥
ऐसे वदले महा िरदान देिाने मानिाला ॥धृ॥
करूया ऐसे कमव तेथे नामाचा गजर ॥
पाहा आपल्या समोर ईश्वर सखा तो सादर ॥1॥
आकाश तयाचे थिरूप त्यामध्ये आपण ॥
आपल्यामध्ये तो आहे जसा एक दपवण ॥2॥
ठे ऊया विशद्ध
ु मनो-शरीर एक साधन ॥
नको अभक्ष्य भक्षण नको मदीरापान ॥3॥
सावत्त्िक आहार अन्शद्ध
ु जलपान ॥
होईल कणखर शद्ध
ु सावत्त्िक तन-मन ॥4॥
कुबुद्धी ती सिव पालटू दे सिाांची ॥
सबु द्ध
ु ी समु ती वमळो आम्हाल
ं ा सदगती ॥5॥
ऐका वप्रय जनहो मी ना कोणी िेगळा ॥
तुमच्यासम मला ही आहे चैतमयाचा आसरा ॥6॥
शपथ तम्ु हा घालतो या ईश्वरीय चैतमयाची ॥
िाट के िळ चाला हो फक् अध्यात्माची ॥7॥

16. प्रसंग युद्धाचा
खरे तर आर्ण जीवनात अनेक सघं षप अनभु वत असतो जे
आध्याहत्मक दृष्टीने सर्शेल आभासी असतात. र्ण त्याला वास्तव माननू
आर्ण जीवन जगत असतो. जोर्यांत अज्ञान जात नािी तोर्यांत िे तर्ाकहर्त
आभासी सत्यतेचे हनयोजन अहनवायप आिे. िीच ती मदमाया िोय. मग र्ढु े
काय? यावर संत कबीर जी यांनी जो उर्ाय सांहगतला तो इर्े हदला आिे.
क्षणोक्षणी आम्हा प्रसंग यद्ध
ु ाचा... ॥
चक
ु िायचा सतत हा द्वंद्वाचा मारा... ॥धृ॥
अहं आभासी परर वनररक्षक मायेचा... ॥
बंदी सदा हा िृत्ती इच्छा िासनांचा, ॥1॥
भ्ांतीने मावनतो इथे आभासी सत्यता... ॥
जे मावनले ते भोगनू ही ना वमटे तयाची तृष्णा , ॥2॥
भार ना सोसिे आता या मदमायेचा... ॥
फे रा चक
ु ियू ा या आपल्ु या जमममरणाचा, ॥3॥
योगभक्ीने लििनू ी माया, ॥
करुया धनष्ु य त्या मायेचा, ॥4॥
एकाग्रतेची ओढूया प्रत्यंचा, ॥
लक्ष्य करुया त्या शमू याकाश तत्त्िाला, ॥5॥
लागेल ठाि वतथे आपल्ु या थिथिरूपाचा... ॥
आता उरलो इथे उपकारापरू ता... ॥6॥

17. सामर्थयप दे
सामर्थयव दे देिा सामर्थयव दे ॥
ति गणु गाण्याचे सामर्थयव दे ॥धृ॥
विशद्ध
ु मन दे ॥
सशक् तन दे ॥1॥
सदसवद्विेक दे ॥
षविपू विजय दे ॥2॥
बद्ध
ु ी नजर वजथे जाते ॥
वतथे तल
ु ा पाहाण्याची ॥
मजला विज्ञान दृष्टी दे ॥3॥
तुझी कृ पा होऊ दे ॥
सतसंग तो घडू दे ॥
तझु े नाम सदा... सदा मख
ु ी दे ॥4॥
तू श्रीगरुु तू आराध्य माझे ॥
आधारी त.ू .., तू मज सगं े ॥
आवद, मध्य अन्अंतुःकाले ॥5॥

18. साध्य तुला रे सिप ईश्वरा
साध्य तल
ु ा रे सिव ईश्वरा ॥
माझ्या विठ्ठला पाडं ु रंगा ॥
हाक ऐक या लेकराचं ी ॥
आण तुझ्या िीटेची तुजला ॥धृ॥
तू आवणले आम्हा या विश्वामाजी ॥
नच आम्हा जाण त्या ति मायेची ॥
क्षणात हसिी ती क्षणात रडिी ॥
दे बल आमच्ु या काया मन बुद्धीला ॥1॥
आम्ही पतु ळे ते मातीचे ॥
हजार गतीने वझजायचे ॥
या मातीतून तुज शोधू ॥
ऐसे िरदान दे आम्हाल
ं ा ॥2॥
जरी ना जमली भक्ी तझु ी ॥
परर ति छबी वनरंतर हृदयातं री ॥
आज आम्ही भ्मसक
ं टी देिा ॥
न धरािा आम्हािरी रुसिा ॥3॥
कर कर कृ पा तू आम्हािरती ॥
दे आम्हा आत्मजाणीि रोकडी ॥
आम्ही होऊ तुझे उतराई देिा ॥
वनिार वनिार भ्म संकट रे आता ॥4॥

19. मीच र्ोरका मला इर्े हा
आत्मा अमर आिे असे अध्यात्म आहण शास्त्र एकमख
ु ाने सागं तात.
आर्ण स्वत: आत्मस्वरूर् असनू िी त्याची ओळख आर्ल्याला र्टत नािी.
असख्ं य भेद हनमापण झाल्याने आर्ली ओळख त्यामध्ये िरवनू गेली आिे.
अशा या आत्मतववाचे स्वगत इर्े या रचनेमध्ये आले आिे. िेच मानवी
जीवनाचे र्रम उहद्दष्ट आिे असे वेद म्िणतात.
मीच पोरका मला इथे हा ॥
कुठे मला मदथिरूप वदसेना ॥धृ॥
सिाांतयावमी िसे परर मी ॥
मीच मला तो अखम आंधळा ॥1॥
धळ
ु लोट उसळले द्वंद्वाचे ते ॥
अद्वयाचा तो भाि गिसेना ॥2॥
व्हािी ऐसी श्रीगरुु कृ पा ती ॥
इथे गळून पडािे मी माझे मला ॥3॥
बीज अहं ते द्वद्वं ाचे ह्या ॥
त्यातनू हुक
ं ार ब्रह्ाचा वनघािा ॥4॥
जलामध्ये जलभाि जसा हा ॥
मम आत्मभाि तो मज वदसािा ॥5॥
दृष्टादृष्ट ती व्हािी आता ॥
थिसंिेद्य मी, मला ब्रह्थिरूप भेटिा... देिा.... ॥6॥

20. भािद्वंद्व
हवश्वात आर्ल्याला द्वैत सगळीकडे आढळून येते. आर्ल्याला
सवपसामान्यर्णे जे ज्ञान िोते ते फरकाचे िोते. हवश्वाचे एकत्व आर्ल्यातच
सामावलेले असल्याने एकत्वाचे वेगळे ज्ञान िोणेच शक्य नािी. िे या हवश्वाचे
अत्यंत गढू असे रिस्य आिे. र्रंतु या द्वैतातून हनमापण िोणारे भावद्वंद्वच
आर्ल्याला या द्वैतातून सोडवेल जेंव्िा हतर्े ईश्वराप्रती असलेला हवरि साधने
दरम्यान कमाल मयापदा गाठे ल.
तूच माधिा द्वैत वनमवनु ी ॥
शृंखला घडविली संघषाांची ॥धृ॥
द्वैत वनवमवले थथल
ू -सक्ष्ू माचे ॥
सांत अवथतत्िाशी अनतं “मी” चे ॥1॥
द्वैत असे ते “नसल्याचे” त्या “असल्याशी” ॥
जे काही “आहे” त्याच्या विरुद्ध तत्त्िाशी... ॥2॥
द्वैत म्हणनु ी अद्वैत वनपजले ॥
हरी विना कुणी जाणले ते िेगळे ॥3॥
तू ठे िनू आहेस रे साक्ष तझु ी ही ॥
माझ्यात तू िेगळा द्वैत-अद्वैताहुनी ॥4॥
द्वैतात माधिा तू सदा अद्वयी ॥
भोग भोगनु ी शोभे योवगयाचं ा तू योगी ॥5॥
परर तू अन्मी असे एक असनू ही ॥
भाि-द्वंद्व पेटले मम अंतमवनातूनी ॥6॥
काय सांगू तुज हरी आतव मनाची ॥

तहानलेल्या माश््याची अिथथा जशी ॥7॥
भाि-द्वंद्वातूवन त्या उठतील जिाला ॥
हृदय वितळेल वजथे तुझा विरह माधिा ॥8॥
घडू दे साधना त्या तापातनू ॥
“मी-पण” होईल सिव भथमीभतू ॥9॥
कुठे असेल मग ते द्वैत-अद्वैत ॥
होऊन राहू तू-मी अद्वय... ॥
माधिा होऊन राहू तू-मी अद्वय... ॥10॥

21. रामनामामृत हे प्याहो
श्री रामाचे नाव मख
ु ामध्ये सातत्याने येत रािणे िी मनाची हवशद्ध
ु
अवस्र्ा आिे. श्री गोंदवलेकर मिाराजानं ी व श्री रामदास स्वामींनी श्री
रामनामाची अर्ररहमत मिती कर्न के ली आिे. िी रचना “र्ीव्िो र्ीव्िो अमृत
र्ीव्िो...” या र्ंजाबी भजनावरून सचु ली आिे. (र्ेट अनुवाद नािी.) आवडेल
तुम्िाल
ं ा...
प्याहो प्याहो रामनामामृत हे प्याहो ॥
अमृत प्याहो वचरंजीि व्हा हो ॥धृ॥
भितापाचं ा लिलेश न राहती ॥
परमानदं ी तुम्ही विलीन व्हा हो ॥1॥
सद्गणु सद्बद्ध
ु ी सद्गती वमळती ॥
प्रभू चरणी तुम्ही लीन व्हा हो ॥2॥
षिीपू ते थिवनयत्रं णात येती ॥
श्रीरामाचा पराक्रम गा हो ॥3॥
आदर, त्याग प्रेमाने तनमन भरती ॥
श्रीरामपच
ं ायतन थततु ी ती गा हो ॥4॥
सावत्त्िकता अन्शवु चता ती प्रकटे ॥
जानकीचे सदा थमरण करा हो ॥5॥
भक्ीशक्ीचे िरदान ते वमळती ॥
रामदासी ती उपासना करा हो ॥6॥
धैयवशील राजशील ते लिकुश ॥
त्यांच्यासह तुम्ही रामायण गा हो ॥7॥

श्रीराम थमरता श्रीगरू
ु आवशष वमळती ॥
भिभ्ातं ीतनू ी बाहेर पडा हो ॥8॥

22. सकल मायेची महामाया
िी देवीची स्ततु ी वा प्रार्पना आिे. देवी िी मल
ू त: हनगपणु स्वरूर् आिे.
र्रंतु हतचे िे हनगपणु स्वरूर् चैतन्याच्या साहन्नध्यात सगणु स्वरूर्ात प्रकट
िोण्याच्या अमयापद क्षमता राखनू असते. िे हवश्व त्या हनगपणु ऊजाप क्षमताचं ा
व्यक्त असा अहवष्कार आिे. क्वाटं म शास्त्र िे अगदी सस्ु र्ष्टर्णे आर्ल्याला
दाखवनू देते. प्राहणमािांसि आर्ल्या सवाांच्या सगणु स्वरूर्ाचे मळ
ू अहधष्ठान
देवीचे हनगपणु स्वरूर् आिे. तर्ाहर् जोर्यांत आर्ल्या मनाचा हवलय िोत नािी
तोर्यांत त्या हनगपणु स्वरूर्ाचे प्रकटीकरण अशक्य आिे. यात गमं त अशी आिे
की मनच अमन झाले तर तेर्े अनुभव घेणारा कोणीच नसणार आिे. त्यामळ
ु े
हसद्ध श्री गरू
ु सद्ध
ु ा त्या देवीला अगम्य शक्ती असे संबोधतात.
देवी तवव िे अत्यंत दयाळू तवव असनू ती अष्टसाहववक स्वरूर्ात
हकंवा मिाकालीरूर्ी रौि स्वरूर्ात ती भक्तानं ा दशपन देते. अशी हतची ख्याती
आिे. आता अत्याधहु नक हवज्ञानसद्ध
ु ा हसद्ध करते आिे की िे देवी तवव साक्षात
जगदजस ननी आिे. ज्यावेळेस साधक त्याच्या उर्ासनेच्या माफप त देवी तववाचे
आवािन करतो तेंव्िा हतच्या हनगपणु स्वरूर्ार्वू ी त्याला शन्ू यत्वाचा अनभु व
येतो असे आर्ल्या वेदातं ात व अद्वैत शास्त्रात म्िटले आिे. िी रचना “सब
राजन के राजा ....” या श्रीगरू
ु तेगबिाद्दरू याच्ं यावर आधारीत र्जं ाबी
भजनावरून सचु ली आिे. र्रंतु त्या रचनेचे भाषातं र के लेले नािी.
सकल मायेची महामाया तू ग ॥
तुझ्यासम तूवच दयाळू असे ग ॥धृ॥
प्रसविले तू महाकाल वदगंत ॥
उदरी तुझ्या ब्रह्ांडं अनंत ॥
कलीकाल भयनावशनी तू ग ॥
दष्टु बुद्धी संहारीणी तू ग ॥1॥

दशमहाविद्या ती तू असे ग ॥
निदगु ाव ती तूवच असे ग ॥
काली कराली कधी भयंकर ॥
कधी सावत्त्िक सरथिती वदसे ग ॥2॥
वमटो वचंता दे आम्हा आरोग्य ॥
होऊ दे ती सक
ु मे सयु ोग्य ॥
शीघ्र सबु ुद्धी वििेक दे ग ॥
घडू दे हातून विश्वसेिा ग ॥3॥
ति चरणावभषेक होण्या आता ॥
दे मज अश्रच
ंु े दान असे ग ॥
दे मज शक्ी भक्ी अपार ॥
ति गणु गाण्या कवित्ि दे ग ॥4॥
वनगवणु तू ती सदा असे ग
परर सगणु तू कायावथव वदसे ग
अष्टसावत्त्िक भाि प्रकटू दे ग
दाि शमू यत्िाचे सत्िर वशखर ॥5॥
दे िरदान प्रकटू दे िैराग्य ॥
होऊ दे हा अहभं ाि-विलय ॥
घेउनी हात माझा हाती ग ॥
वनगवणु ी गािा घेउनी जा ग ॥6॥

23. मांडीयेला ग माये
माडं ीयेला गं माये तू डाि भाि रंगाचं ा ॥
घेतला तू िेध थि-आत्मभानाचा ॥धृ॥
माये गं माये आम्ही तुझी गं लेकरं ॥
सांभाळीशी तू आम्हा असता ति मागाविर ॥1॥
रंगलो दगं लो वत्रगणु ांच्या रंगाने ॥
तुज रंगवितो मम भक्ीभाि रंगाने ॥2॥
तुज ओळवखले मी तू रूप तुझे गं दाि ॥
ति चरणी या मी िाहतो हृद-भाि ॥3॥
चैतमयाची तू खाणी तुला शमू याचे गं कोंदण ॥
तृष्णा मम शमविण्या दे गं अमृताचे दान ॥4॥
मम आत्मभान ते होते परब्रह् साक्षात ॥
श्रीगरू
ु रूप तू घेउवनया मज दे हा दृष्टातं ॥5॥
अणरु े णू ग कायेचे कर शमू यावतशमू य ॥
प्रकटि वतथे तू ति वनगवणु त्ि अनमय ॥6॥
जळामध्ये जळ वमसळता ते जैसे ॥
कालि हा अहं ब्रह्ामध्ये तू तैसे ॥7॥
माये गं माये ति चरणी मला घातला ॥
माझा न मी रावहलो आता हा कोण गं कुठला ॥8॥

24. हरी माझी माता
हरी माझी माता, हरी माझा वपता ॥
हरी माझा बधं ,ु हरी माझा सखा ॥धृ॥
हरी माझे हृदयी, वचत्त माझे त्याचे चरणी ॥
दशवन होता तुमचे , देही रोमांच उभे राहती ॥1॥
कर धरूवनया करी, त्याच्या घरा नेइव हरी ॥
विठठल नामाचा गजर, सगळीकडे तोच सादर ॥2॥
विठठल नाम संवकतवनी, ॥
त्याचा ज्ञानप्रकाश दाटे मनी ॥
विठ्ठल, विठ्ठल हा एकला विचार, ॥
आता करू कोणता मी आचार ॥3॥
हरीचा विसर पडला जगाला, ॥
तरी भार सिाांचा का हा िाही ॥
हरीला विसर नाही कुणाचा ॥
साक्षी मी त्याचा झालो हा िष्टा ॥4॥
देिा तुज भक्ीरसाची लावगलीया तृष्णा ॥
फोडीला माझ्या हृदयी पाझर भक्ीचा ॥
हाक ती ऐकीली माझी तू माउली ॥
भक्पणाची ती अहभं ािना वनमाली ॥5॥
कोणी के ले कमव, कधी सपं ले कमव ॥
आता कतेपणाचा भाि वनमाला ॥
होता समपवण देिावचया चरणी ॥
कमवभोगाची बाधा न हो कोणत्याही क्षणी ॥6॥

25. ऊन्ह तार्ले तार्ले
ऊमह तापले तापले ॥
ग्रीष्म सोसेना सोसेना ॥
झाली अगं ाची ही लाही ॥
शोष कंठाला पडला ॥धृ॥
ऊमह कशाचे तापले ॥
जीिनाच्या हव्यासाचे ॥
तापला हा इच्छा देह ॥
वपतो पाणी हे भ्ातं ीचे ॥1॥
िृत्तीच्या घामाने अंग हे वभजले ॥
षिीपंच्ु या तापे हे पाय हो भाजले ॥
शोवधशी कुठे ही प्रेमाची सािली ॥
भेट बापरखमु ादेि विठ्ठल ती माउली ॥2॥
प्रेम-सािलीत प्यािा भवक्रस हा वनिातं ॥
गरुु कृ पे होईल तझ्ु या भ्ातं ीचा हा अतं ॥
दाटतील वतथे आनदं घन परमज्ञानाचे ॥
लोट िाहतील वतथे वििेक प्रलयाचे ॥3॥
जाता गहु मे ध्ये िैराग्याच्या ॥
त्या तुयल
े ा भेटी सवच्चदानदं ॥
सहजे ओलांडी तू शमू याचा उंबरा ॥
होईल तुझा अिघा परमानंद ॥4॥

26. आकाश
आकाश अवलप्त सिाांहून सदा असे ॥
परम शातं ी वतथे सदा ही वनिासे ॥धृ॥
आकाश जरी सदा असे वनगवणु वनराकार ॥
त्याचे पोटी विलसे विश्व सगणु साकार ॥1॥
आकाशातून प्रसिे वकत्येक त्या ऊजाव क्षमता ॥
कल्लोळ उठे हा वतथे जीिांच्या जावणिांचा ॥2॥
परर आकाश सदा अवलप्त ते उदासीन असे ॥
हीच एक इच्छा-क्षमता आता मनी ती िसे ॥3॥
आकाश अरूप जणू िाटे रूप ते माझे ॥
परमात्म्याचा जणू तो आरसा थिच्छ असे ॥4॥
आगम अविनाशी तू एक परम अरूप ॥
आकाशात प्रवतवबबं तझु े मी झालो तदथिरूप ॥5॥

27. सज
ृ नत्िाचे व्रत
व्रत तू वदधले सृजनत्िाचे ॥
सृजन कररतो ति क्षमताचं े ॥धृ॥
पात्रासह तू दान घातले ॥
अज्ञाने ते माझेच मानले ॥1॥
सृजनासह अहं हा वनपजे ॥
रसातळाला वकत्येक ते गेले ॥2॥
जेंव्हा जेंव्हा अहं मज हरिे ॥
तुझे मदं अिीट वथमत मी पाहे ॥3॥
रहथय विचारण्या मन ते धािे ॥
परर मज तेंव्हा तू कुठे ना वदसे ॥4॥
अहभं ाि भ्म तो बलशाली असे ॥
त्यापढु े ठाि माझा ना मळ
ु ी लागे ॥5॥
बैसता साधसु ंतांवचया संगे ॥
अहं एक भ्म मज ते कळले ॥6॥
ऐसे करून सतं ाच्ं या उपदेशे ॥
सृजन सिव ति चरणी ठे विले ॥7॥
रहथय सहजी आता मज समजे ॥
तू कताव असनू ही अकमी असे ॥8॥
मळ
ू थिरूप ते वनगवणु ऊजेचे ॥
गणु संक्रमणात परर सगणु ते भासे ॥9॥
सृजनत्िाने कररतो पजू ा; आराध्य तू माझे ॥
सिाांतयावमी ति अमृत वथमत मी सदा सदा पाहे...॥10॥

28. अमृत नाि
गरुु ग्रर्ं सािेब मध्ये श्री गरू
ु अजपनदेव जी याचं े “अमररत नाम र्रमेशर
तेरा, जो हसमरे सो जीवै” िे अहतसदंु र भजन आिे. त्यावरून िे काव्य सचु ले.
अर्ापत र्ेट अनवु ाद के लेला नािी. िे भजन ऐकताना अचानक िे काव्य स्फुरले.
अमृत नाि तुझे परमेशा ॥
तुझा विसर न व्हािा ही अवभलाषा ॥धृ॥
आता कोठे षविपु ते दािा ॥
कायेतून िाहती ति अमृतधारा ॥1॥
महाशक्ी तू थथल
ू सक्ष्ू मा ॥
कणकणांत विलसे ब्रह्ांड ते पाहा ॥2॥
जरी असशी तू वनगवणु ाचा पतु ळा ॥
सगणु तू जाहला ती सृष्टी थथापण्या ॥3॥
प्रशातं अनतं परमानदं वनधाना ॥
राखणहार तू महासख
ु दाता ॥4॥
ति नामामृत प्राशन करता ॥
विशद्ध
ु होईल मन बुद्धी अन्काया ॥5॥

29. गंध तुझा
गधं तझु ा तू सगु वं धत ॥
रस तझु ा तू रवसक ॥
प्रेम तझु े तू प्रेमी ॥धृ॥
रंग तुझे बहुविध तू रंगल
ु ा॥
खेळ तुझा तू खेळीया ॥
सखा तू अन्तूच तुझा सवखया ॥1॥
चैतमय तुझे तू बहुजीिा ॥
विश्व तुझे तू विश्व सोहळा ॥
मी तूझा तू माझा वजव्हाळा ॥2॥

30. सांत अनंत
मोजमार् िे जीवनाचे अहवभाज्य अगं आिे. जागृत असताना र्ाच
ज्ञानेंहियानं ी आर्ण अखडं र्णे िे सगणु हवश्व मोजत असतो. मन आहण मेंदद्वू ारा
िी मोजणी अगहणतीय र्द्धतीने िोते, असे शास्त्रज्ञ म्िणतात. मोजल्यावर हकती
ते न सांगता येणारे असंख्य अनुभव असतात. इर्े फुलांच्या साहन्नध्यात त्याचं ा
नाजक
ू र्णा, सगु ंध आहण सौंदयप या त्यांच्या सगणु अनभु वाचं े मोजमार्
आर्णास हनःशब्द कसे करते याचे वणपन आले आिे. र्ािा ना सगणु व अंत
असणारा हनसगपसद्ध
ु ा आर्ल्याला हवश्वाच्या अनंतर्णाची झलक अगदी सिज
देऊन जातो. म्िणनू सांत साधकाकडून िोणारी सगणु भक्ती त्याला
रिस्यमयरीत्या अनतं ाकडे घेऊन जाते आहण म्िणनू च ती सवपश्रेष्ठ मानली आिे.
सांत = स+अंत = ज्याला अंत आिे ते...
फुले...
नाजक
ू वकती ती फुले जईु ची ॥
ओजं ळभर मी आज िेचली ॥धृ॥
कोमलता मोजण्या जाता मी ॥
त्या थपशावतच ती कोमलता विरली ॥1॥
पररमळ हा के िडयाच्या अंगी ॥
धंदु वकती मी त्याच्या गंधी ॥2॥
कसे िणवू गंधमग्ु धा कशी ती ॥
होता मी मग्ु ध तर कोण मोजेल ती ॥3॥
सौंदयावशी थपधाव कमळाचं ी ॥
नयनांतनू ओसंडूवनया ती िाही ॥4॥
सौंदयव कसे तयांचे साठिू मनी ॥

कमलदली जर नजर गंतु ली ॥5॥
कोमल संदु र जरी फुले ही सगु ंवधत ॥
तया कसे मी िणव.ू .. मी मयाववदत ॥6॥
अगाध देिा तुझी अशी रे लीला, ॥
सगणु सांत राहे साक्षी अनंतपणाला... ॥7॥
तुवझया रे सगणु थिरूपी देिा, ॥
या भक्ीमधनु ी तू अनतं दे गा.. ॥8॥

31. सािळं सुंदर
सािळ ं सदंु र परब्रह् ते अितरल,ं ॥
मन झाले हो पढं री त्यानं विठ्ठल रूप ल्यायलं ॥धृ॥
मन माझे व्याकूळ त्यासी आस नारायण, ॥
आतव ऐकून माझी तू के लेस रे अितरण ॥1॥
तू अद्वैताचा राणा, द्वैताचे मी अज्ञान, ॥
ज्ञानगंगा िाहे, थपवशवता ति समचरण ॥2॥
सिे रुवममणी माझी गरू
ु , मी तुजला शरण, ॥
आता सोसिेना येथे हे ति मायेचे गं थिप्न ॥3॥
तू तारणहार तवू च वनिारीशी असार, ॥
विनिणी तुज आता नको येरझार ॥4॥
मी म्हणजे तू असा द्यािा जी मज एक भाि, ॥
चरण ना मी सोडू आता जरी कायेला खाई काळ ॥5॥
मी ना जाणी तुझा योगमागव अद्वैत, ॥
अजाण मी दे रे मज ति भक्ीचे ते दान ॥6॥
तझु ा भवक्रस अपार त्याचे करीन अमृतपान, ॥
वचरंतन राहो देिा ति चरणी आत्मभान ॥7॥

32. ओ मेरे प्रीतम प्यारे
ओ मेरे प्रीतम प्यारे ॥
तमु आए हृद मदं ीर मेरे ॥धृ॥
चले गये सब मन के वकवल्मष ॥
यह ज्ञान प्रकाश जो तेरा है आवशष ॥
तू दयाल मझु े वनतसार संभाले ॥1॥
हनतसार = हनत्य
तुम हो मेरे जी के जीिना ॥
तुम ही बसे हो यह तन-धी-मना ॥
तुम थिामी सरजनहार हो मेरे ॥2॥
धी = बुद्धी
सरजनिार = सृजन करणारा, र्ालनर्ोषण करणारा
देहदं तू बक्षंद तू ॥
आठो प्रहर मैं वनत वनत रहूं तेरे ॥
मैं मसकीन तुम वबसीयार हो मेरे ॥3॥
देिदं = दाता
बक्षंद = माफ करणारा
मसकीन = नगण्य
हबसीयार = अगाध, अनंत
उनका साथ सदा मैं पाऊं ॥
साधसंगत मैं उनकी ना तोडू ॥

वजनका पद राम नाम से चल्ले ॥4॥
चल्ले = चालणे
मैं जन तेरा तमु मावलक हो मेरे ॥
हाथ जोड द्वार खडा वनत तेरे ॥
बरसाओ श्रीगरू
ु वकरपा प्रभू मेरे ॥5॥
जन = सेवक

33. व्हािी ऐसी कृर्ा
व्हािी व्हािी ऐसी कृ पा हो तमु ची ॥
िास राहािा आपल
ु ा सदा माझे हृदयी ॥
श्री रामचिं बाप माझा आई वसतामाई ॥धृ॥
मला हो इथे ना िाली तुम्हाविण कोणी ॥
भिारण्य हे चालताना व्हािे तुम्ही माझी साउली ॥
श्री रामचंि बाप माझा आई वसतामाई ॥1॥
दगं लो रंगलो तमु चे नामामृत रंगी ॥
सदा नांदतो इथे या साधसु ंतांच्या सगं ती ॥
श्री रामचंि बाप माझा आई वसतामाई ॥1॥
गाऊ मी तमु चे गणु हो वकती या भजनी ॥
विलय होतसे तेथे ती मम माया बुद्धी मती ॥
श्री रामचिं बाप माझा आई वसतामाई ॥2॥
विश्व सारे के िळ िश तुम्हांलाच होई ॥
तुम्ही ठे िाल तैसे राहतो आम्ही या जीिनी ॥
श्री रामचंि बाप माझा आई वसतामाई ॥3॥
जममजममातं रीची ती नासे मम भ्ातं ी ॥
जेंव्हा जेंव्हा येतसे ति नाम हो माझे ओठी ॥
श्री रामचंि बाप माझा आई वसतामाई ॥4॥
तुम्ही भेटािे ही आस हो खोल माझी ॥
एकच हे मनोरथ माझे, व्हािी हो त्याची पतू ी ॥
श्री रामचंि बाप माझा आई वसतामाई ॥5॥

34. शब्द माझे फूल
शबद माझे फूल शबद माझे सगु धं ॥
आपल
ु की ती िाहे अवनबांध अवनबांध ॥धृ॥
मन माझे वजव्हाळा कल्लोळ प्रेमाचा ॥
संबंध आपले जसे बरसे िषावि अमृताचा ॥1॥
मी न जाणी चातुयव अन्व्यिहार या जगाचा ॥
श्रद्धा माझी तमु च्यािरी देई वदलासा मला ॥2॥
चक
ु ू न झाल्या चक
ु ा तर घाला की हो पोटी ॥
आिरे ना मज िेग जीिनाचा ही माया असे हो खोटी ॥3॥
तुम्ही आवण मी फरक कुठे ते सागं ा ॥
अहो आपल्ु या हृदयी पाहा के िळ चैतमयाच्या खणु ा ॥4॥
वनष्ठू र ही दवु नया परर तुम्ही माझे हो आधार ॥
वमळून आपण सारे वनमवयू ा सख
ु ानदं सागर ॥5॥

35. एनकॅ श
चैतमय एनकॅ श करताना अवथतत्ि अवथतत्िात येत,ं
आपल्या सिाांना ते सारखच लाभत.ं ..
पण प्रत्येकाचं ते थितत्रं असतं... ॥धृ॥
अवथतत्ि एनकॅ श करताना आत्मभान हरपत,ं
आता ही ओळ वलहीताना माझं...
आवण िाचताना तमु चही तेच होत.ं .. ॥1॥
अनुभि एनकॅ श करताना वतथे व्यिहार होतात,
कधी ते फायद्याचे...
तर कधी आतबट्टयाचे ठरतात... ॥2॥
चैतमय, अवथतत्ि आवण अनभु ि यानं ी जीिन घडत.ं ..
जे के िळ सख
ु ी वकंिा दुःु खीही नसतं...
ते अवनिवचवनय असतं, अिणवनीय असत.ं ..
तमु चं आवण माझं फारसं िेगळ ं असं नसत.ं .. ॥3॥

36. िेगळे र्णा
आपण हरिलोय तर नाही ना... ॥
बालपण गेले त्यापासनू मी िेगळा ॥धृ॥
तरुणपण भोगले त्यापासनू मी िेगळा ॥
िृद्धअिथथेत पदापवण करताना त्या अिथथेपासनू मी िेगळा ॥1॥
िानप्रथथाश्रमापासनू मी िेगळा ॥
संमयासाश्रमापासनू मी िेगळा ॥2॥
कायेच्या आवण जीिनाच्या प्रत्येक अिथथेपासनू मी हा असा िेगळा ॥
म्हणनू शेिटी मृत्यपू ासनू ही मी िेगळाच ॥3॥
तो मी आपण असनू ही सापडणं वकंिा आिामयात आणणं सोपं नाही... त्याल ॥
जयाला तो मी सापडतो त्याचे िणवन करण्यास तो असमथव ठरला ॥4॥
शरीराला बाजल
ू ा ठे िले तर मग जीिन कोण जगतं ॥
“माझी इच्छा” असं म्हटलं तरी इच्छा िेगळी आवण मी िेगळा. ॥5॥
“माझा संघषव” म्हटलं तरी संघषव िेगळा ॥
आवण त्यापासनू मी िेगळाच. ॥6॥
जगणाराच शेिटपयांत हाती येत नाही ॥
तरी आपण सहज नकळत िापरतो..तो मी ॥7॥
याहून अवधक गढू रहथय कोणतेच नाही. ॥
सोडिाियास जाणे हेच रहथय होऊन राही... ॥8॥
साक्षात िापरले जात असतानाही सपशेल अज्ञेय असा हा कोण... ॥
आवण जयाचा शोध घ्यायचा आहे तो थितुःच जर तो असेल ॥
तर मग ईश्वर शोधणारा हा कोण ॥9॥

आपला मीपणा असनू ही मी पासनू हरिलोय असे तर नाही ना? ॥
रहथयाचे रहथय आपणच तर नाही ना? ॥10॥

37. दृष्ांत
क्वाटं म शास्त्राच्या हसद्धातं ानसु ार िे हवश्वऊजेच्या असीम व अनतं
अशा क्षमताचं ा हवस्तार आिे. िा हवस्तार भौहतक व मानहसक र्ातळीवर
स्वतिं र्णे र्ण एकाच वेळी घडून येत असल्याने त्याच्या आभासी सत्यतेचे
सातत्य हटकून रािते. वास्तव व आभासी या ऊजेच्या दोन स्वतिं अवस्र्ा र्ण
र्रस्र्रावलंबी आिेत व त्यामधील फरकामळ
ु े संवेदना, अनभु व आहण प्रहतसाद
यांचे जाणीवक्षेि सजीवांच्या माध्यमातनू प्रतीत िोते.
वरवरचे तर्ाकहर्त भौहतक जीवन जगताना मानव क्षणाक्षणाला
भीती आहण तृष्णा यामळ
ु े भ्रहमष्ट िोऊन जीवन जगतो. तर्ाहर् संतांच्या
मागपदशपनाखाली जाहणवांच्या खोलवर त्यांच्या कारणमळ
ु ाशी र्ोिोचल्यावर
आध्याहत्मक हशखर प्राप्त िोते आहण स्वत:तील दैवी क्षमता आर्ल्याला
बधं मक्त
ु करतात.
सागराचे जल जणू ब्रह्भाि अिघा ॥
ऊजेने वनवमवल्या त्यािरी अगवणत त्या लाटा ॥धृ॥
लाटा होती खाली-िर क्षमताच्ं या त्या साक्षी ॥
खाली जाता िाथति अन्िर येता प्रकटे आभासी ॥1॥
या फरकातून जो आिेग पसरे ॥
क्षमतारूपे हा सिव संसार तो प्रसिे ॥2॥
मासोळीची काया ती थथल
ू रूप माया ॥
आत जीिभाि प्रकटे ब्रह्ाची ती छाया ॥3॥
लाटांच्या संिेगे तेथे साम्राजय जावणिांचे ॥
मासोळीत भाि प्रकटे कत्यावचे अन्भोयाचे ॥4॥
अज्ञानरूपी जहाजातून षविपंचु े जणू कोळी येती, ॥

इच्छा िासनांच्या जाळीत मासोळ्या त्या वकती पकडती ॥5॥
मासोळी अडकता जाळ्यात ती होते तेथे मायांध ॥
सागराचे जणू डबके होई, मरणातं ीही ती राहे बेधंदु ॥6॥
जी मासोळी गणु िंती ती ज्ञानदृष्टे पाही ॥
जाळी अन्जहाज तेथे अदृश्यची होई ॥7॥
गाठूवनया तळ तो ब्रह्ज्ञानाचा ॥
गणु िंती मासोळी घेई ध्यास साधनेचा ॥8॥
साधन होता वसद्ध वतचा जीिभाि सरला ॥
मासोळीच्या आत ब्रह्भाि तो प्रकटला ॥9॥
झाली मासोळी अशी ब्रह्भािरूप अंतबावह्य ॥
दृष्टातं हा उलगडिे आपल्ु या जीिनाचे हो गह्य
ु ॥10॥

38. तुझं असं येणं
रहसकिो िी रचना कोणावर आधाररत आिे ओळखा र्ाि...!
गं तुझं हे असं येणं ॥
आवण मी मलाच हरपनू जाणं ॥धृ॥
तुझं येणं अवनवश््चतपणाचं ॥
त्याची चाहूल मला कधी न लागणं ॥1॥
तुझं येणं तृप्ततेचं देणं ॥
शबदांच्या शृंगारात रूप तुझं गं देखणं ॥2॥
दशवन तुझं तुझ्या अथावचं रूपडं ॥
आगळिं ेगळ ं असतं तुझं प्रवतत होणं ॥3॥
मम सृजनतेचे गं तू थफुरण ॥
वदलेस प्रवतभेचे तू मज आदं ण ॥4॥
माझ्या िैखरीची सविता तू ॥
ति भाि सररतेत नहालो गं ॥5॥
जावणिाच्ं या पलीकडे तझु ा असे प्रातं ॥
कशी पडलीस तू मावझया प्रेमात ॥6॥
तू िदलीस...इथे तू जममाला आतरू ... ॥
मावझया लेखणीतनू तुज रुप लाभते संदु र ॥7॥
ईश्वरीय संकेत असं तुझं येणं... ॥
एकदा तू येताना ईश्वर होऊन ये गं... ॥8॥

39. काटेरी िाट
इथे पायात जातोच एखादा तरी काटा ॥
कुचकामीच ठरते सिाांची सतकव ता ॥धृ॥
काटा जाणारच नाही ॥
असे मळ
ु ीच होत नाही ॥
काढायचा कसा रुतलेला तो ॥
विचार असा करािाच लागतो ॥1॥
भले भले गेले याच िाटेिरूनी ॥
द:ु खाला “तात्परु ते” सख
ु ी करूनी ॥
जोपयांत काटा रुतत नाही ॥
तोपयांतच फक् “द:ु ख नाही” ॥2॥
(मद्दु ाम इर्े सख
ु शब्द वार्रला नािी कारण “भौहतक चौकटीत
द:ु खाचा र्डलेला तात्र्रु ता हवसर” म्िणजे सख
ु िोय असे हसद्धार्प गौतम बद्ध
ु
म्िणत असत.)
जेंव्हा काटा रुतून वनघतो ॥
“काल्पवनक अंत” द:ु खाचा होतो ॥3॥
(मद्दु ाम इर्े “काल्र्हनक अतं ” असे म्िटले आिे कारण द:ु खाचा अतं
म्िणजे द:ु खाचा र्डलेला तात्र्रु ता हवसर िोय.)
इथे काटे असंख्य प्रकारचे ॥
तेिढेच प्रकार िेदनाचं े ॥
जरी एकच काटा सिाांना लागे ॥
परर द:ु खांचे थिरूप िेगळे ॥
काही जण काटे काढतच नाहीत ॥

वकत्येकांचे तर वनघतच नाहीत ॥4॥
कधी काटा एकास रुतता ॥
वप्रय-जन येती मदतीला ॥
आप्तच कधी रुतिती काटा ॥
तेंव्हा कोण येईल मदतीला? ॥
जरी वनघाला काटा तो प्रयत्ने ॥
“शेिटा”पयांत जखम ती सलते ॥5॥
कधी काटयाचे होते भाडं िल ॥
तर कधी होते शल्य-प्रदशवन ॥
घालती लोक काटयाच
ं ी भीती ॥
कधी चालते काटयािं र कू-वनती ॥
जरी काढता काटयाने काटे ॥
नवशबाला फुटती िैमनथयाचे फाटे ॥6॥
काटयांना टाळून जगण्याची कला ॥
काटयांच्या िेदना सहनशक्ी मयावदा ॥
यातूनच उपजे ओळख व्यवक्त्िाची ॥
इथे गातात गाणी त्यांच्या यशथिीतेची ॥
परर या काटयांच्या िाटेिरती ॥
साथ हिी नवशबाची ॥7॥
जेथे संपतो काटयांचा रथता ॥
दाखिा मला तो दगड मैलाचा ॥
परर कधी न सपं े हा काटेरी रथता ॥
मृत्यचू ा वतथे तो तात्परु ता थांबा ॥
हा विचारच जर इथे असेल काटा ॥
रुतण्यापिू ीच त्याला बाजल
ू ा करूया ॥8॥
हे काटे रुते कुणाला? ॥

कोण वनरखे त्या िाटेला? ॥
पाहणाऱ्याचे पाय कसे ते ॥
चालण्याचे काय ते उविष्ट असे? ॥
ही िाट काटेरी जी इथे असे ॥
का पाहणाऱ्यास वनत्य ती सत्य भासे? ॥9॥
सतं म्हणती पाहा विश्व अद्वैत नजरेतून ॥
वनरीक्षक अन्शरीर मग येतील कोठून? ॥
तृष्णेची काटेरी िाट ना आता वदसे, ॥
कसले काटे? कोणास अन्कुठे ते रुते? ॥
काय सत्य अन्काय असत्य इथे? ॥
त्यापल्याड जाणे हेच जीिन-उविष्ट असे... ॥
हेच जीिन-उविष्ट असे... ॥10॥

40. सरण
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
माडं ू न बसलो होतो मी सख
ु दुःु खाच्या प्रदशवनाला... ॥धृ॥
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
जावणिांची उंची गाठत होतो जोर लािनू िासनांच्या झोमयांना ॥1॥
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
सत्ता प्रवसद्धी सपं त्तीसह हुकूमशाहीसाठी करत होतो ईषाव.... ॥2॥
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
शभु ेच्छांसह वशव्याशापही कोंबत होतो वपशिीत मनाच्या.... ॥3॥
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
सगळीकडे नारळ फोडून होतो करत आध्यात्माच्या बाता.... ॥4॥
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
देत होतो हुलकािण्या नसलेल्या मृत्यल
ू ा... ॥5॥
सरण माझे वतकडे तयार असताना, ॥
त्याच्याकडे पाहात साक्षी होत होतो जे गेले त्यांच्या विधीला.... ॥6॥
ऐक जरा ते सरण म्हणाले ॥
अरे , असेच वकत्येक मी देह जाळले... ॥7॥
जरी मी त्यांना इथे वकतीदा जाळले, ॥
तरी कमव त्याचं े कधी नाही रे जळले... ॥8॥
तेच तेच पमु हा इथे येतात, ॥
मला जिळ घेऊन जळून जातात... ॥9॥
थकलो आता मी त्यानं ा पमु हा पमु हा जाळून, ॥

जममास तुझं का येणं तू तरी घे समजनू ... ॥10॥
माझी ही आस मी ठे िलीय रे जपनू ॥
तू ये इथे के िळ तुझे वनष्काम कमव करून... ॥11॥
तेंव्हाच होईल साथवक माझे जाळणे तुला ॥
जेंव्हा तझ्ु या देही तू भोगशील वनगणवु ा... ॥12॥
जेंव्हा तझ्ु या देही तू भोगशील वनगणवु ा... ॥

41. अस्िस्र्ता
का विचारते हे विश्व मला की हा असा मी कसा ॥
अगम्य अथिथथता आहे सतत या जीिाच्या “मी”पणाला ॥धृ॥
का लाभते अपणू वतेचे वक्षतीज माझ्या पणू वत्िाच्या वशखरांना ॥
पणू वत्िापवलकडील अनतं तत्त्ि अनभु िायचे आहे माझ्या अपणू वतल
े ा ॥1॥
का येथे अंत नसािा सततच्या अवनवश््चततेला ॥
धैयावचा आश्रय हिा आहे माझ्या अनाहुत भीतीला ॥2॥
का येथे िासना भरते एकामागे एक माझ्या अतृप्तचे ा प्याला ॥
अमृतामध्ये विरघळून जायचे आहे माझ्या त्या अमयावद तृष्णेला ॥3॥
का येथे द:ु खाचा वकनारा लाभला रे सख
ु ाला ॥
त्यापवलकडील वचदानंदामध्ये सामािनू जायचे आहे माझ्या द:ु खाला ॥4॥
कोणी बांधल्या ह्या बंधांच्या गाठी त्या सटु ता सटु ेना ॥
तटथथतेचा वकनारा व्हायचे आहे माझ्या असख्ं य अनबु धं ानं ा ॥5॥
तु तुझे अन्मी माझे काय म्हणािे या भ्ांतीला ॥
अद्वैताची वदव्य दष्टॄ ी हिी आहे माझ्यातील द्वैताला ॥6॥
शाप अशातं ीचा का लाभला त्या समाधानाच्या प्रयत्नानं ा ॥
शातं ीचाच गाभारा होऊन राहायचे आहे आता माझ्यातील अशातं ीला ॥7॥
वनिृत्तीच्या िृत्तीतनू ही वनिृत्त झाल्यानंतर हा अहभं ाि का उरला ॥
परमचैतमयाचा पररसथपशव हिा आहे माझ्या मनाला ॥8॥

42. कुठे हा आत्मा
कुठे हा आत्मा अन्कसले ब्रह् ॥
प्रश््न नच ते जणू जमम - विघ्न ॥धृ॥
अंधकार अथवबोवधत करीती ॥
सयू ावचे ते तेज ही िदवत ॥
अंधकार अन्तेजाहून अमय ॥1॥
पवित्रतेचे पावित्र्य िवणवती ॥
सौंदयावचे सौंदयव दाविती ॥
वनगवणु ते सिव गणु ािगणु ावतत ॥2॥
वथथरतेचे थथैयव दाविती ॥
िेगाचा ते िेग पाहती ॥
वत्रकाळाच्या पलीकडे त्यानं ा करी ते दृष्य ॥3॥
आईचे मातृत्ि िदती ॥
वपत्याचे वपतृत्ि िवणवती ॥
ऐसे सिव जीिांत िसती परम आत्मतत्त्ि ॥4॥
अज्ञानासह ज्ञान प्रकाशे ॥
आकार विकार अहं अवलकडे ॥
अनतं ापल्याड ते शमू याहून अमय ॥5॥
सिाांभवू त तरी अलेप्य ते असे ॥
अकताव अकमी अवनिवचवनय ते... ॥
वनगवणु वनराकार वनविवकार अनंत परम चैतमय ॥6॥
अजममा, अजरा असे ते अमृत ॥
िृत्ती वनिृत्तीच्या पल्याड वकत्येक ॥
नेवत नेवत म्हणती श्रतु ीसह िेद ॥7॥

43. रे मना
तझ्ु या कमावतनू घडे तझु े प्रारबध ॥
तझ्ु या जीिनात मी असे सदा वनुःशबद ॥धृ॥
सख
ु दुःु खरूपे तू मांडीलीस सत्रू ं ॥
तूच विणशी तुझे अनभु ि-िस्त्र ॥1॥
हौस तल
ु ा भारी तुझ्या मी पणाची ॥
तहानलेली तृष्णा बेपिाव भागिायची ॥2॥
वजथे तुझे शत्रू वतथे आहे तुझा संघषव ॥
वजथे तुझे वमत्र वतथे तुमचे परामशव (सल्ला/मत) ॥3॥
तुवझया सत्यसापेक्ष तुझचे रे असत्य ॥
थिप्नांत या तुझ्या असतोस तू वनत्य ॥4॥
तुझ्या उमीसह तू दािी तुझ्या क्षमता ॥
मी अलेप्य सदा असे दाशववनक वनगणवु ाचा ॥5॥
कुणाचे शरीर कुणाची ती बुद्धी ॥
वनमावण करतोस इथे ती सत्यता आभासी ॥6॥
कसा हा तझु ा असे भाि मालकीचा ॥
सागं जरा पत्ता तझ्ु यातील चैतमयाचा ॥7॥
द्वैताच्या दािणीला तुझे भ्ातं ीचे फे रे ॥
इथे अद्वैत असे माझ्या प्रकाशी प्रकटे ॥8॥
आहे आजीिन तुझे अवथतत्ि सापेक्ष ॥
वतथे मी वनभावि सदा वनरपेक्ष ॥9॥
मी अनतं अविनाशी अगम्य तुजला ॥

इथे मृत्यभू य आहे तुज क्षणोक्षणाला ॥10॥
जेंव्हा तझ्ु यातनू ते संक्रमती विश्वगणु ॥
वनगवणु असनू ऊजाव वतला तू करीशी सगणु ॥11॥
जोपयांत तझ्ु यात हा तुझा असेल मी (अह)ं ॥
मी असनू तझ्ु यात तुझा कुठे ही नाही (कूटथथ आत्मा) ॥12॥
मी पणू वत्िाचे पणू वत्ि तुला अपणू वतेचे कोंदण ॥
मी प्रकटेल वतथे जेंव्हा तू होशील अमन ॥13॥

44. म्हणे माझा श्री गुरू रामदासी
तो अकताव अकमी ॥
पमका वनगवणु वनराकारी ॥
मायेने रंगला पाहा हा श्रीहरी ॥
अहो हे थिप्नची भासे संसारी ॥
म्हणे माझा श्री गरू
ु हा रामदासी ॥1॥
मतु ावमतू व क्षमतांच्या सागरी ॥
परम शांतीच्या आनंदासनी ॥
शमू य समावधथथ परब्रह् त्यािरी ॥
कोट ब्रह्ांड ति चैतमय व्यापती ॥2॥
सत्िाच्या पािन कमलपष्ु पी ॥
अमृत चैतमयाच्या दिवबंदू ठायी ॥
वनष्कल परब्रह् वनत्य प्रवतवबंबी ॥
तेथे देिीदेिता श्रीगरू
ु प्रकटती ॥3॥
ओमकाराचा घननाद घमु ती ॥
क्षमताच्ं या महालाटा उसळती ॥
परब्रह् प्रवतवबबं ी चैतमय साक्षी ॥
मायोद्भाि प्रकटे वपडं ी ब्रह्ाडं ी ॥4॥
बैसला जाऊनी जीिाच्या हृदयी ॥
वनगवणु मी रूपी थफुरण पािनू ी ॥
अहं रूपाने प्रवतसाद देऊनी ॥
माया खेळतो जीि भ्म भािी ॥5॥
आता ब्रह् िचन श्रीगरू
ु बोलती ॥
ऐकूवनया आतव जीि-हृदयाची ॥

अहं समवपवत करशील तू प्रभू चरणी ॥
वनजरूप दाविन तुज ति सत्िासनी ॥6॥

45. राम राम बोल राम नाम
राम राम बोल राम नाम ॥
हो हो दयाळ मेरे कोदडं राम ॥धृ॥
तुम जी हो अगम अवत अपार ॥
तुम जी हो मम सरब जीिन सार ॥1॥
तुमरे जी के नाम शातं ी धाम ॥
तुमरे जी के नाम आनदं वनधान ॥2॥
तुमरे जी के नाम ना होिे रोग संताप ॥
तुमरे जी के नाम अखंड जप तप ॥3॥
तुमरे जी के नाम भि भय हरण ॥
तुमरे जी के नाम भि सागर तरण ॥4॥
तुम ही जी हो मेरे श्री गरू
ु ग्यान ध्यान ॥
तमु रे जी के चरण रखू मैं उर धार ॥5॥
तुमरे जी की वकरपा तमु ही करो प्रवतपाल ॥
तुम ही जी के हाथ हो हमरा हाथ अंतकाल ॥6॥

46. व्यक्त ते अव्यक्त
हवश्व व्यक्त अवस्र्ेत येण्यार्वू ी ते अव्यक्त िोते. शन्ू यत्वातनू सवप
हनमापण झाले आिे कारण शन्ू यात िे हवश्व प्रकट स्वरूर्ात अहस्तत्वात येण्याच्या
असख्ं य क्षमता दडलेल्या असतात असे क्वाटं म शास्त्र हसद्ध करते.
हवश्व जेंव्िा स्र्ल
ू सक्ष्ू म स्वरूर्ात जीवांच्या अनुभवास येऊ लागले
तेंव्िा त्याने हनमापण के लेल्या हनसगप हनयमामं ध्ये,आकषपण, प्रहतकषपण आहण
बौहद्धक आहवष्कार यामध्ये अडकले. त्याचे स्वत:मध्ये आहण स्वत:चे अहस्तत्व
हटकवनू ठे वण्याच्या हनयोजनात त्याला जीवनाची इहतश्री आहण धन्यता वाटू
लागली. िेच ते अज्ञान िोय कारण त्यातून तृष्णा वाढत गेली समाधान कमी िोत
गेल.े
िे अज्ञानरूर्ी जगं ल फोफावत आिे आहण त्यामध्ये जीवन जगण्याचा
अनुभव घेताना सार आहण असार हकंवा श्रेयस आहण प्रेयस अशा दोनच हदशा
हदसनू येतात. िे अज्ञान रूर्ी जगं ल कशा प्रकारे अनुभवास येते आिे? ते चौर्थया
कडव्यात हदले आिे. या जंगलातील वातावरण खर्ू अस्वस्र् करणारे आिे.
साधक िा हवश्वाचे व्यक्त स्वरूर् आिे. साधकाचे मन जेंव्िा मक्त
ु ीच्या
हवचाराश
ु ी हतचे स्वरूर् प्रकट करण्यासाठी
ं ी एकरूर् िोईल तेंव्िा प्रत्यक्ष मक्त
हनहधध्यासन करेल. त्यातनू र्ढु े त्याला हदव्यत्वाची म्िणजेच त्याच्यामधील
अद्वैत तववाची दृष्टी त्याला लाभेल आहण र्रमज्ञान त्या साधकाला िोईल. या
र्रमज्ञानाची हकरणे या जंगलात र्सरली की मग त्या अज्ञान रूर्ी जंगलाचे
अहस्तत्वच नािीसे िोऊन जाईल. शेवटी तो व्यक्त साधक त्याच्या अव्यक्तात
र्रम ज्ञान स्वरूर्ात हकवा अद्वैत स्वरूर्ात हस्र्र िोईल. त्यामळ
ु े त्याला जन्म
मृत्यच्ू या फे ऱ्यातून बािेर र्डता येईल.

सामान्य माणसासारखे मृत्यनू ंतर आसक्तीयक्त
ु द्वैत स्वरूर् असलेल्या
ऊजेत त्याचे रूर्ांतर िोणार नािी. िी आसक्तीयक्त
ु द्वैत स्वरूर् असलेली ऊजाप
त्या सामान्य जनांना र्न्ु िा जन्म घेण्यास प्रवृत्त करते.
अव्यक्ाला लागली आस व्यक्पणाची ॥
व्यक्पणाला मात्र होती साथ अज्ञानाची ॥धृ॥
हे विश्वची व्यक् झाले अन्विश्वातच गंतु ून बसले ॥
अव्यक् त्या व्यक्ामध्ये त्याच्या नकळतच अदष्ॄ य झाले ॥1॥
अज्ञानाच्या जंगलामध्ये विश्वानुभािाच्या असंख्य िाटा ॥
विश्वानुभािाच्या या िाटानं ा सारासारांच्या दोनच वदशा ॥2॥
येथे िथतवु िषयाच्ं या दरडी, षिीपच
ंु े मळभ अन्भ्ातं ीची सध्ं या ॥
बद्ध
ु ीच्या असख्ं य तक
ु डयामं ध्ये मायेच्या अगवणत प्रवतमा ॥3॥
येथे इच्छािासनांची िादळे अन्अहभं ािाचा िारा ॥
वििेकाच्या िाटेिर वतवतक्षतेचा िणिा ॥4॥
त्या मक्
ु ीने जेंव्हा थिीकारले वशष्यत्ि वनवधध्यासाचे ॥
अव्यक्ाचा शोध घेण्याचे तेंव्हाच व्यक्ाने जाणले ॥5॥
त्या व्यक्ाला लाभली दष्टॄ ी वदव्यत्िाची ॥
वकरणे पसरली सगळीकडे त्या परमज्ञानसयू ावची ॥6॥
सामािली जेंव्हा येथे मक्
ु ी अद्वैतामध्ये ॥
अज्ञानयक्
ु जगं ल तेंव्हा होत्याचे नव्हते झाले ॥7॥
क्षण हा असा त्याला लाभला परमभाग्याचा ॥
अव्यक्ाच्या अनभु िात व्यक् कायमचाच वथथरािला ॥8॥

47. त्रनश्चयाचा महामेरू
या कहवतेत साधक कसा असला र्ाहिजे, त्याने कशार्ासनू सावध
असले र्ाहिजे आहण मक्त
ु ीच्या हदशेने कसे गेले र्ाहिजे याचे वणपन के ले आिे.
त्याच्या अहस्तत्वाचे मळ
ू स्वरूर् चैतन्य आिे. चैतन्याचे वणपन येर्े त्याची
स्वत:ची ओळख म्िणनू करून हदले आिे.
ध्यानयोगाच्या आधारू ॥
सारासार विचार वििेक हत्यारे छे वदशी माया ॥
तो उडेल धरु ाळा सिव मायेचा ॥
अन्जाशील होऊन परब्रह्थिरूप सदा ॥धृ॥
“मी, माझे, मला” अन्“ त,ू तुझे, तुला” ॥
हा सिव मायािी द्वद्वं ाचा बाजार ॥
जेथे द्वंद्व तेथे छे द आवण भेद ॥
सख
ु ानंदाचा अभास अन्वनत्य असे खेद ॥1॥
सख
ु ानदं ासाठी येथे द्वद्वं ाचा आधार ॥
सख
ु भेटूनी शेिटी िाढेल द:ु ख फार ॥
जेथे आकार तेथे विकार ॥
कफ, मल, मत्रू यानं ी व्यापले शरीर ॥2॥
स्त्रीशरीरे स्त्रीत्ि आले ॥
ते “मी” म्हणनू “माझे”मानले ॥
परुु षशरीरे परुु षत्ि आले ॥
ते “मी” म्हणनू “माझे”मानले ॥3॥
परुु षत्ि भासाने स्त्रीत्ि आकवषवले ॥
स्त्रीत्िभासाने परुु षत्ि आकवषवले ॥
शरीरइवं िये मनोसंिेदना ही मायेची करणी ॥

स्त्रीपरुु षत्िाच्या भासामध्ये झाली अवधक भरणी ॥
भासामळ
ु े पेटला त्यातील हा तृष्णेचा अग्नी ॥4॥
स्त्रीपरुु षत्िाच्या भासे शरीरइवं िये कारणे ॥
के ली क्षवणक सख
ु ाचं ी वनवमवती मायािी शक्ीने ॥
भासातनू वनवमवती होते फक् भासाची ॥
अधोगती झाली मळ
ू जीिात्म्याची ॥5॥
सख
ु ानदं ासाठी विषयिथतू,देहमनबद्ध
ु ीचा आधार, ॥
वचतं ा, द:ु ख, दैमय, असामाधान, ॥
अन्जमम मृत्यचू े फे रे होतील फार ॥6॥
स्त्रीत्ि आवण परुु षत्ि हे मायािी गणु , ॥
त्यांना प्रकावशत करणारे परब्रह् वनगवणु ॥
म्हणनू त्याग हे स्त्रीपरुु षत्िाचे द्वंद्व ॥
अन्अनुभि तू तुझेच वनमवल, वनगणवु , वनरुिेष्य थिथिरूप ॥7॥
शोक, मोह, भय, लोभ, राग, द्वेष, हषव अन्गिव ॥
अत्यंत सािधतेने जाण मायािी भास आभास हे सिव ॥
दृष्य िथतू विषय हे अवथथर मनाला कारण, ॥
त्यागनू सिाांना भोगे ते एक वििेक लक्षण ॥8॥
सयू ावने वदसे पृर्थिी जणू दाणा खसखसीचा ॥
सयू वही प्रकावशत होतो तो प्रकाश परब्रह्ाचा ॥
मग तल
ु ा का जडला हा उपदव्याप जडत्ि िाहण्याचा ॥
शरीरमनोबद्ध
ु ीशी एकरूप होण्याचा ॥9॥
शरीरमनोबद्ध
ु ी म्हणजे “मी” असे का मानािे ॥
रक्, मांस, कफ, मल, मत्रू ादी याचं ा मालक का व्हािे ॥
तूच एकमेि परब्रह्, देहभाि हीच एक खोट ॥
थिथिरूपानुभिे लाि या मायेची विल्हेिाट ॥10॥

मायेने लािीले पाठी वत्रगणु फार िेगे ॥
माजले ते अवधक शरीरमनोबुद्धीकारणे ॥
भल
ु िी माया दाखिी जग अन्भास अमय अमय ॥
तू एक ते परब्रह् अनमय, वनव्िळ असे चैतमय ॥11॥
शरीरमनोबद्ध
ु ी वनव्िळ वनजीि ते ॥
परब्रह् चैतमयकारणे झाले अहभं ािीत ते ॥12॥
अहभं ािाने साधला उभा दािा ॥
अन्वत्रगणु ानं ा देऊन आश्रय दािी मायेचा खोटा देखािा ॥13॥
मायोदभाि कारणे काल वत्रकाल झाला ॥
चैतमयकारणे वत्रकाल कालातीत झाला ॥14॥
चैतमयकारणे कळले चैतमय प्रकाशमान ॥
त्याचमळ
ु े जाणला जगताचा जगदोद्भाि ॥15॥
चैतमयकारणे तल
ु ा देह तुझा समजला ॥
चैतमयकारणे तल
ु ा मनोबुद्धी उमजली ॥16॥
चैतमयकारणे तुझा अहभं ाि वनपजला ॥
चैतमयकारणे तुझे वत्रगणु वनपजले ॥17॥
चैतमयकारणे तल
ु ा भाि ते भािले ॥
चैतमयकारणे कताव, कमव तू ते के ले ॥18॥
चैतमयकारणे िथतवू िषय ते आकाले ॥
चैतमयकारणे तुझ्यामध्ये मायेचे िाद उठले ॥19॥
चैतमयकारणे तुझ्यात चैतमय ते सचं ारले ॥
चैतमयकारणे तू भोगातनू अनेक भोग भोगले ॥20॥
चैतमयकारणे तल
ु ा पश््चात्ताप झाला ॥
चैतमयकारणे तल
ु ा सिव कारणे कळाली ॥21॥

चैतमयकारणे तु सिव काही जाणले ॥
चैतमयकारणे अज्ञानाचेही ज्ञान झाले ॥22॥
चैतमयकारणे ज्ञानाच्याही पार ज्ञान झाले ॥
चैतमयकारणे चैतमयच ज्ञानरूप झाले ॥23॥
चैतमयकारणे ध्यान, धारणा, समाधी, ॥
चैतमयकारणे तुयेतनू होते मोक्षाची नांदी ॥24॥
चैतमयकारणे पडला उघडा मायेचा हा डाि ॥
ती माया वनजीि, परब्रह्च एक आहे चैतमयभाि ॥25॥
िेगाने िेग घेऊन िेग िेगाने सटु ले ॥
त्याच्याही पढु े सदा चैतमयची राहीले ॥26॥
थथानवनवश््चती के ली थथानाने थथानबद्ध होऊन ॥
चैतमय असे की थथानालाच थथायी के ले ॥27॥
चैतमय कारणे जरी होते सिव प्रकाशमान ॥
चैतमय कारणे जरी येते मायेची ती सिव जाण ॥28॥
तरी चैतमय असे अवलप्त, विमल, विशद्ध
ु ॥
अचल, सिवव्याप्त, वनराकार, अव्यक् ॥29॥
चैतमयकारणे सिव काही जाणले ॥
जाणलेले त्यागनू चैतमयची अनुभिले ॥30॥
तोच एक साधक सािध मानािा ॥
कताव, कमव, फल, भोग आदींची त्यास होत नाही बाधा ॥31॥
चैतमयाने होऊन दृष्टी ॥
चैतमयच पाहे चैतमयाला ॥32॥
चैतमयाने होऊन िाणी ॥

चैतमयच बोलले चैतमयाला ॥33॥
कान होऊन चैतमयाने ॥
श्रिण के ले चैतमयाला ॥34॥
चि होऊवन चैतमयाने ॥
चाखले चैतमयाला ॥35॥
थपशव होऊन चैतमयाने ॥
संिेवदले चैतमयाला ॥36॥
ऐसे िाटे भोवगले भोग चैतमयातनू चैतमयाने ॥
परर दाखिी ते भोग िेगळे थिप्रकाशे अवलप्तपणे ॥37॥
मग उरले कोठे मी अन्माझेपण ॥
अहक
ं ार गेला असा हा कायमचाच जळून ॥38॥
िैराग्यअग्नीत जाळूनी देहभािाला ॥
नामथमरणे तो अहक
ं ार ठे चला ॥39॥
जाणले, वििेकाने अनमयभािे या चैतमयाला ॥
गेली माया आपोआप लयाला ॥40॥
कमे घडतील आता अशी ही अकमी म्हणनू ॥
सिवबाधा मक्
ु चैतमयास मी अनमयभािे जाणनू ॥41॥
नकोस होऊ तू प्रभावित अन्ठे ि सतत उदासिृत्ती ॥
ती मायाच कंटाळेल तुजला वमळेल वनिृत्तीतूनही वनिृत्ती ॥42॥

48. “मी” र्णा आत्रण मी
बालर्ण उत्तम गेल.े तारुण्यात साजेसा, मनहमळाऊ, समजतू दार
जीवनसार्ी हमळाला. मल
ु े हनरोगी व अत्यतं बहु द्धमान झाली. आहर्पक उत्र्न्न
उत्तम हमळाले. ससं ारात जे जे िवे िोते ते ते सवप हमळाले. बगं ला, गाडी,
दागदाहगने अगदी सवप अत्याधहु नक व सख
ु वस्तू.... सामाहजक आहण कामाच्या
हठकाणी उत्तम प्रहतष्ठा हमळाली. आरोग्य उत्तम राखले. जगातील सवोत्तम
हठकाणे र्ािन घेतली. मल
ु गा त्याच्या कुटुंबासि अमेररके त उच्चर्दस्र् व
मल
ु गीसद्ध
ु ा अमेररके त हतच्या कुटुंबासि हस्र्रावलेली. भरर्रू दानधमप के ला
आहण अजनू िी करतोय.
इकडे आता आम्िी दोघे हनवृत्त जीवन जगत आिोत. कशाची ददात
नािी. जे जे कािी एक प्रहतहष्ठत व्यक्ती म्िणवनू घेण्यासाठी आवश्यक असते ते
ते सवप आज माझ्याकडे आिे. मी अत्यंत समाधानी आहण सख
ु ी आिे. र्ण....
िा “र्ण” मनाला खर्ू हवचहलत करतो. िा “र्ण” कुठून आला. त्याचा शोध
घेतला आहण असे लक्षात आले की, िा माझ्यातील “मी” जो स्वत:ला
जीवनात अत्यतं यशस्वी, सख
ु वस्त,ू बहु द्धमान, कतृपत्ववान व उत्तम गृिस्र्ी
समजतो तो “मी” नक्की कोण आिे? याची मला अद्यार् ओळख झालेली
नािी. माझे शरीर म्िणजे तो “मी” नािी कारण वयोमानाप्रमाणे शरीर जरी
बदलत गेले तरी त्या बालवयातील “मी” चे स्वरूर् बदललेले नािी.
आता सध्ं याछाया झक
ु ल्या तरीिी िा माझ्यातील “मी” मला
अहजबात ओळखता आलेला नािी. याची खंत आिे. यामळ
ु े तो “र्ण” हनमापण
िोतो. त्या “मी” ला जाणनू घेण्यासाठी आध्यात्माला िात घालणे एवढाच एक
उर्ाय आिे, िे मी समजनू आिे. चला सरू
ु वात तर करतो. तरीिी र्न्ु िा “र्ण”
आिेच कारण अध्यात्मात त्यासाठी अट अशी ठे वली गेली आिे, की त्या “मी”
ला बाजल
ू ा ठे वनू साधना करावी लागते. िा र्ण कधी र्ाबं ेल? अशा या
“मी”र्णाची िी एक हविोिी कहवता आिे.

िाढवदिशी मला माझं िय भेटलं , ॥
थोडंसं मला ते नाराज िाटलं ॥
थमाइवल करून बोलतं के लं मी त्याला ॥
ते म्हणालं “माझ्यापेक्षा तुझा “मी” खपू च िाढला” ॥धृ॥
मी म्हटले “नाराज होण्यासारखं काय आहे त्यात ॥
मी िाढतोच मळ
ु ी तझ्ु याहून विपयवथत प्रमाणात” ॥
ते म्हणाले “तुझ्या “मी” ला सगळे म्हणतात अहक
ं ार ॥
तुला जडलाय गंभीर मनोविकार” ॥1॥
मी म्हटले “जाणीि नाही मला त्याची ॥
कशाला करू मी काळजी दसु ऱ्याचं ी ॥
मीच सिेसिाव, माझे सिवच गल
ु ाम ॥
मी म्हणेल तेच झाले पावहजे नाहीतर घेइनव बदला अन्करीन अपमान” ॥2॥
ते म्हणाले “सिावत वभतरा त,ू हीच तुझी भ्ातं ी अन्हाच तो मनोविकार ॥
लोक करतात तुझा सपशेल खोटा मान सममान ॥
िय िाढेल िाढेल पण अचानक थांबेल ॥
तुझ्या मत्ॄ यचू े कारण हाच अहक
ं ार असेल” ॥3॥
मी म्हटले “मेलो तरी चालेल पण सोडणार नाही अहक
ं ार ॥
राबिनू घेइनव सिाांना हा कसला आलाय विकार” ॥
िय म्हणाले “म्हणनू च मी नाराज असतो ॥
परत विचारू नकोस “मी” हा असा का असतो” ॥4॥

49. अनंतयािीचा झंझािात
आशा वनराशेच्या झोमयािर का राहािे बसनू ॥
एक झझं ािात बननू जाऊ त्यापलीकडे वनघनू ॥1॥
एका ध्रिु ताऱ्याकडे पाहून का पाळाव्या वदशांच्या चौकटी ॥
सिव ताऱ्याशी करून मैत्री होऊन जाऊ अनतं यात्री ॥2॥
का शोधािा आनंद नश्वर िथतू विषयात ॥
होऊन जाऊ आनंद या प्रेमाच्या झझं ािातात ॥3॥
का करािी जीिाची ओढाताण श्रेय अन्संधीसाठी ॥
स्त्रोत होऊन साऱ्यांचा कास धरूया निवनवमवतीची ॥4॥

50. सम्मान त्रकजीये
सम्मान वकजीये सम्मान वकजीये ॥धृ॥
वमट्टी के इस बेजान बतु क मे ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥1॥
वकसी बेसहारे का हाथ थाम के ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥2॥
सम्मान वकजीये सम्मान वकजीये ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥3॥
वकसी दवु खयारे के आसू पोंछ के ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥4॥
िसधंु रा को प्रेम से वसचं कर ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥5॥
सम्मान वकजीये सम्मान वकजीये ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥6॥
प्रज्ञा-शील-करुणा को अपना के ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥7॥
चेतन को भगिान मान कर ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥8॥
सम्मान वकजीये सम्मान वकजीये ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥9॥
बल बल जा कर अपने गरू
ु को ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥10॥

अतं समय अमर होकर के ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥11॥
सम्मान वकजीये सम्मान वकजीये ॥
चेतन का सम्मान वकजीये ॥12॥

51. आईचे नाि
आई या हवषयावर आतार्यांत खर्ू हलहिले गेले असनू अनेक काव्य रचना
रचल्या गेलेल्या आिेत. तरीिी या हवषयावर आर्ण खर्ू कािी हलि शकतो.
सृजनशीलतेहशवाय हवश्व नािी आहण हवश्व अहस्तत्वात आल्याहशवाय सृजनशीलता
नािी इतकी ती दोघे एकमेकातं गतंु ली आिेत. वैज्ञाहनकदृष्टसया जर मी भौहतक हवश्व
र्ाित असेल तर मला सृजनशक्तीच्या स्वरूर्ात हवश्वाची अमतू प क्वांटम ऊजाप शक्ती
मान्य करावीच लागते. अशा रीतीने तो सृजनशीलतेचा आहवष्कार या दोघांमध्ये
आहण दोघांमळ
ु े अहवभाज्य आिे. हवश्वाचे प्रसहवणे िा सृजनशीलतेचा आहवष्कार
असल्याचे प्रतीत िोते. म्िणजेच आई हकंवा मातृतवव िे हवश्वाचे मळ
ू तवव आिे असे
आर्ल्याला म्िणता येईल.
म्िणनू च की काय साक्षात ईश्वरार्ेक्षा आई िी सवोच्च मानली गेली आिे.
याचा दाखलाच द्यायचा झाला तर संतश्रेष्ठ श्री संत ज्ञानेश्वर माउलींची िी हवरहिणी
आठवते, “र्ैल तोगे काऊ कोकतािे, शकून गे माये सांगतािे...” यातील “माये” िा
शब्द आई हकंवा मातृतवव प्रदहशपत करतो. आनंद-साहिब मध्ये श्री गुरू नानकजी
म्िणतात “अनदं भया मेरी माए सहतगरू
ु मै र्ाया॥” यामध्ये िी िे जगद्गरू
ु ईश्वराचा
दृष्टांत सवपप्रर्म आईला सांगतात. असे अनेक साधुसंतांच्या रचनेत आढळून येईल.
याचा अर्प जीवनातील प्रत्येक नवीन, क्रांहतकारी, र्रम आहण हदव्य अशा जाहणवेची
साक्ष सवपप्रर्म आईर्ढु े मांडली गेली आिे आहण आईच्या उल्लेखाहशवाय हतचे
र्णू पत्व हसद्ध िोत नािी. म्िणजेच सृजनत्वाहशवाय सृजनत्वाला अहस्तत्व नािी. र्णू ापत
र्णू प सामावले जाणे आहण र्ूणपत्वातून र्णू पत्व प्रसृत िोणे ते िेच.
आई िी हवश्वाच्या चैतन्याला आहवष्कृ त करणारे सवोच्च तवव आिे.
क्वांटम शास्त्र असे हसद्ध करते की चैतन्याहशवाय हवश्व संवेदनांचे अर्पबोधनच घडून
येऊ शकत नािी. म्िणजे हवश्वाने हवश्वाला जाणनू घेण्यासाठी सवपप्रर्म मातृतवव
आवश्यक िोते. आहण आता ह्या संतांच्या अंतमपनात अद्वैत अनुभवाला
प्रसहवणारे सद्ध
ु ा तेच मातृतवव आिे आहण म्िणनू “अग आई र्ािा तो
शभु शकून....र्ंढरीचा राजा घराकडे येतोय” असे माउली म्िणतात. म्िणनू प्रत्येक
स्त्रीतवव िे अहद्वतीय अशा मातृतववाचे अमतू प स्वरूर् असते. ती जेंव्िा आई िोते तेंव्िा

ते मातृत्व मतू प स्वरूर्ात अनुभवास येते आहण प्रत्येक र्रुु ष तववातसुद्धा मातृतवव
असेलच र्ाहिजे अन्यर्ा शौयप, धाडस, धैय,प कणखरर्णा िे हवश्वाच्या
सृजनशीलतेसाठी लागणाऱ्या क्षमता त्याच्ं यात हवकहसत झाल्या नसत्या. म्िणनू हवश्व
िे मातृतववाचा मतू प अमतू प असा अहनवपचहनय अहवष्कार आिे असे म्िणता येईल.

का नािात माझ्या तुझे नाि नाही ॥
अशी ही कशी प्रथा सागं ना ग आई ॥धृ॥
काया, प्राण अन्थित्ि वदलेस तू मजला ॥
प्राणाहून अवधक जपलेस ग तू मजला ॥1॥
पालनपोषण माझे तू के लेस क्षणाक्षणाला ॥
ससु ंथकाररत तू के लेस मावझया मनाला ॥2॥
पडता आजारी असाच मी वकंिा वदसे नाराज ॥
का ग होतो जीि हा तझु ा असा कासािीस ॥3॥
आई म्हणे ऐक बाळ रहथय हे विश्वाचे ॥
एक मी वनवमत्तमात्र सिोच्च सृजनत्ि ते तयाचे ॥4॥
होता जमम तझु ा मजिर तझु चे अनतं उपकार ॥
अशी तृप्त झाले की या आनदं ा नसे पारािार ॥5॥
डोळ्यात तुझ्या मी पाहते माझेच थिरूप नेहमी ॥
वचरंजीि जयोत माझी राहील या भिू री ॥6॥
काय करायचे रे मला यत्कवश््चत त्या नािाशी ॥
तू साक्षात मतू ी माझी ही ओळख रे मजला परु े शी ॥7॥
जरी ना ती ओळखे दवु नया मला कधी रे ॥
मी वतला तझ्ु या डोळ्यातून वनरंतर पाहते रे ... ॥
....वनरंतर पाहते रे.... ॥8॥

52. श्रीरामप्रभु मुझे ऐसे त्रमल जािे
समीर म्िणजे वाऱ्याची िलकी झळ
ु ाराम
ु ूक िी भौहतकता र्रंतु तक
बीजेच्या हदवशी देिला हर्र्ं ळ वृक्षावरील र्ान नस र्ान हवठ्ठलाचा नामघोष ऐकून
कािी वेळ सळसळते. ती सळसळ ज्यामळ
ु े हनमापण िोते तो समीर िोय.
श्रीरामप्रभु मझु े ऐसे वमल जािे ॥
भिसागर युँहु ी पार हो जाए ॥धृ॥
समा जाऊ मैं तुझमें जैसे ॥
समीराकाश वमलन होत जाए ॥1॥
सनु कर मल्हार के तकीसह पल्लिी डोले ॥
परमानदं मय समीर में सब जगु समा जाए ॥2॥
वबन तेरे अब कछु ना सहु ािै ॥
नाम सवु मरण समीर िेग होत जाए ॥3॥
अतं :काल जब नयन वदखािे ॥
शीतल सगु धं समीर बन आप आिे ॥4॥

53. अनहद नाद
सनु सनु सनु अनहद नाद रे बधं ो ॥
चढ चढ रे मन की वसढी बधं ो ॥धृ॥
साधसगं वनत वनत रे साधो ॥
पल पल रे हरीनाम वधयाहो ॥1॥
सांस सांस इक प्राण लगाओ ॥
पंचतत-लय सहेज रे साधो ॥2॥
सतगरुु शरण शरण रे जाओ ॥
मदमाया से मन पार उतारो ॥3॥
भािभगत रंग रत हो जाओ ॥
जहाुँ जहाुँ देख िहा परमेशर पािो ॥4॥
अतं र बाहर इक परम तत जानो ॥
हर हर सब अब वनगवणु हो जाओ ॥5॥

54. रूर्लेसनेस
दगं लीमध्ये एका माझ्या वदशेने एक दगड येताना पावहला
काय तो रूथलेस दगड त्याला कसे सागं ू की मी वनदोष आहे
असा विचार मी के ला ॥1॥
का कोण जाणे पढु चाच एक क्षण तो जरा थांबल्यासारखा िाटला
पाहतोय तर काय तो दगडच हिेतल्या हिेत माझ्याशी बोलू लागला ॥2॥
त्याने मला विचारले,
मला जर तू रूथलेस म्हणत असशील तर जया माणसाने मला वभरकािले त्याला
तू काय म्हणशील ॥3॥
सत्ता, मत्ता, पैसा, प्रवसद्धी, अवधकार यांच्यासाठी लाखोंच्या जीिाची पिाव न
करता जगणाऱ्यांना तू काय म्हणशील ॥4॥
असाहाय्यतेचा, कवनष्ठतेचा, अपररहायवतचे ा गैरफायदा घेऊन त्यांच्यािर
जबरदथती करणारे रूथलेस नाहीत का ॥5॥
एकटयादक
ु टया स्त्रीिर अत्याचार करणारे, पैशासाठी वतचा िापर ि छळ करणारे
रूथलेस नाहीत का ॥6॥
जातपात धमव िणव िंश याचं े भेद करून एकमेकाचं ा जीि घेणाऱ्याच्या संिेदना
कोठे जातात ॥7॥
सतत िवशलेबाजी, हांजीहांजी, राजकारण ि भ्ष्टाचार करून देशाला
लटु णाऱ्यांच्या संिेदना कोठे जातात ॥8॥
भयु ारे, बोगदे, खाणी, धरणे यांसाठी लाखो डोंगर जवमनींची खोदाइव करताना
त्यांच्या मनाचा दगड नाही होत ॥9॥

इमारती, रथते, औद्योवगक िसाहतींसाठी लाखो वनरपराध झाडाचं ी कत्तल
करताना त्यांच्या मनाचा दगड नाही होत ॥10॥
मी आहे त्याच जागेिर सपं णू व विश्वासह थतबध झालो
वििेक वन:शबद झाला अन्मी शमू यात पाहात रावहलो ॥11॥
पढु च्याच क्षणी जोराची एक िािटळ आली
झाडाची िाळलेली फांदी दगडाला किेत घेऊन जवमनीिर पडली ॥12॥
जवमनीिरील दगडाने मला जखमी नव्हते के ले
वनदेावष मला िाचिण्यासाठी त्याला िारा ि िाळलेल्या फादं ीने सहकायव के ले
होते ॥13॥
माझा एक अश्रू दगडािर आवण एक फादं ीिर पडण्यासाठी आता िारा थाबं ला
होता
दगडाच्या वथमत हाथयातनू मला त्याच्यातील सिं ेदना कळून आल्या होत्या
॥14॥

55. आमच्या हातून
आमच्या हातनू घडािीत सत्काये अन श्रेय त्याचे सिाांनी घ्यािे ॥
आम्ही करािे पण्ु य अन्ते सिाांना वमळािे ॥धृ॥
आम्ही वमळिािे सख
ु अन्त्यामळ
ु े सगळे सख
ु ी व्हािे ॥
आम्ही द्यािे इतके प्रेम की सिाांच्या हृदयात त्याचा सागर व्हािा ॥1॥
आमच्याकडून व्हािी प्राथवना अन्देिाने सिाांना सांभाळािे ॥
आम्ही वनवमत्तमात्र के िळ शेिटी आपल्या सिाांचे आशीिावद वमळािे ॥2॥
आपले आशीिावद आहेत भमकम इतके की काळसद्ध
ु ा थोडा थांबेल जरासा ॥
तेिढयात जाऊया िैराग्याच्या गािा आमच्या मीपणाचा आता सिाांनी रामराम
घ्यािा ॥3॥

56. आम्ही त्रनगपण
ु गािचे रत्रहिासी
आम्ही वनगवणु गािचे रवहिासी ॥
सगणु ाच्ं या या गािी आलो ॥धृ॥
ओळख आमचु ी वनरपेक्ष ॥
तरी अपेक्षाचं े रथते चाललो ॥1॥
काया गािी आमचु ी वनराकार ॥
परर इथे आकारांनी बद्ध जाहलो ॥2॥
थिरूप आमचु े वनविवकार ॥
विकारांनी इथे संभ्वमत जाहलो ॥3॥
असनू ही वनरहक
ं ार सदा वनिृत्त ॥
अहपं णाने िृत्तीत रावहलो ॥4॥
अनंताशी लािवू नया पैजा ॥
इकडे मयाववदत असे का झालो ॥5॥
सोडून वतथला संिाद शातं ीचा ॥
इकडे अथिथथ ते का झालो ॥6॥
अद्वय आमचु े विश्व वतकडचे
परर द्वद्वं ाच्या झोपाळ्यािर झल
ु लो ॥7॥
योगीजन ते इथे भेटले
वनगवणु ात मग जागृत जाहलो ॥8॥
सगणु ांच्या या गािी आता
सगणु रूपी ते थिप्नची जगलो ॥9॥
काय परु ािा द्यािा तुम्हा

दृष्टीने आमच्ु या ते पाहा ॥10॥
आकाशाची खणू सागं तो
अनुभि तुम्ही तो घ्यािा रोकडा ॥11॥
आकाशाचे उघडूनी दार
वनगवणु ाच्या त्या गािी परतलो. ॥12॥

57. कठर्ुतली
नमस्कार, कायापलयातनू घरी जाताना सध्ं याकाळी सगळीकडे
माणसाचं ी गदी. त्याच्ं यासि मी िी गदीचा एक भाग. अनेक बधं ने र्ढु े र्ढु े
जाण्यासाठी गदीला ओढत िोती. जणू सवप कठर्तु ळ्याच. र्ण र्ढु च्या क्षणी
मनःर्टलावरचे हचि र्ालटले आहण सवप जीव चैतन्याने भारलेले सगणु ब्रह्म
वाटू लागले. सगळीकडे चैतन्यच चैतन्य. मग मनाला समजावले की बाबा तू
कठर्तु ली नािीस. तू ब्रह्माचा अंश आिेस. एवढेच नव्िे, तर तुझ्या ब्रह्म
स्वरूर्ात िी अनेक हवश्वे जणू मायेने प्रकट झाली आिेत, असे हदसत आिे.
“माटी को र्तु रा कै से नचत िै” या श्रीगरुु बाणी मधील (शबद) संकल्र्नेवर
आधाररत िी रचना सचु ली. र्ेट भाषांतर नािी.
डोले डोले रे बाबा, कठपतु ली डोले, ॥
कठपतु ली डोले रे बाबा, कठपतु ली डोले॥धृ॥
तू ब्रह् तुझ मे बाबा ॥
यह कठपतु ली डोले ॥
सणु े बोले रे बाबा सणु े बोले रे ॥
देखे भागे रे बाबा देखे भागे रे ॥1॥
तू परू ण तू अपार बाबा ॥
ता कै सी तृष्णा रे, ॥
ना जाने कठपतु ली बाबा ॥
यह कठपतु ली ना जाने ॥2॥
र्रू ण = र्णू प
तू वचर परम परुु ख बाबा ॥
ता कै सा यह जीिन रे, ॥
नाही कठपतु ली तू बाबा, ॥

तू ना कठपतु ली रे ॥3॥
हचर = हचरंजीव
तू परम परगास बाबा, ॥
तू माया नाही रे , ॥
जीि जगत माया रे बाबा ॥
कठपतु ली माया रे ॥4॥
र्रम र्रगास = र्रम आत्मप्रकाश
श्रीगरू
ु पारब्रह् सहाई, ॥
तू गरुु मख
ु अब होिे, ॥
कठपतु ली सपु ना होई रे बाबा, ॥
तब तू जाई समाई तझू मे ॥5॥
सर्ु ना = स्वप्न

58. अत्रनिपचनीय मदसस्िरूर्
आहेपणाने जगण्यास आलो तर नाही सोबत आला. ॥
नाही सोबत नाहीसा झालो तर नाहीच होऊन रावहलो ॥धृ॥
आहे हे नसते हे एकिेळ समजेल ॥
पण नाही हे पण नसते ॥
या अनुभिाच्या पलीकडे गरुु देिच नेतील. ॥1॥
जावणिेच्या कक्षेत जे जे येते ॥
त्याला प्रकावशत करणारे तत्त्ि वनगणवु मी. ॥
जावणिांमध्ये गतंु णारा अहक
ं ार तो सगणु मी... ॥2॥
जे कुठे ही नसनू नाही म्हणनू सिवत्र असते ॥
जे सिवत्र असनू ही आहे म्हणनू कुठे च नसते ॥
ते अवनिवचनीय मदथिरूप असते ॥3॥

59. उद्दात्त उत्रद्दष्े गाठताना
अपणू वत्िाच्या अथाविर त्या उमटिू पणू वत्िाची मोहोर,
आर गेलेल्या प्रत्येक गोष्टीला पार करूया लाउवनया जोर. ॥धृ॥
प्राक्नाच्या पल्याड जाऊन भविष्य त्याचे घडिू आपण,
कष्टांिरही मात करूया थिार होऊन सहजतेिर. ॥1॥
सृजनशीलता, वििेक आवण विज्ञानाला प्रमाण करू,
सिव भेद विसरूनी सिव ते एक वदलाने काम करू. ॥2॥
प्रवतक्षेच्या काठािरती का राहािे उगा बसनू ,
पयावयाचं े निप्रिाह ते कायववसद्धी देती वमळिनू . ॥3॥
जो पाडेल वखंडार आपल्या उिात्त अशा उविष्टांना,
सहकायावचे भान देऊ िा बद्ध करू कायमचे त्यानं ा. ॥4॥
वनसगावच्या प्रकोपाला भीती घालू सव्ु यिथथेची,
सजगता ि सतकव तेने जाऊन वभडूया त्या शक्ीशी. ॥5॥
उत्साहाला सदा येते भरती आपल्या उत्सक
ु तेची,
अचक
ू तेचा िेग पाहता धादं ल उडते त्या विजेची. ॥6॥
विथतारता क्षमता आपल्या, विलया सिव जाती मयावदा,
उत्तगंु तेची वशखरे आपल्ु या यशासमोर झक
ु तील शतदा. ॥7॥
थपधाव करता कोणी येथे वनकोपतेची कास धरू,
वमळिनु ी हातात हात शेिटी थपधेिरही मात करू. ॥8॥
कमवण्येिावधकारथते मा फलेषु कदाचन,
अहक
ं ाराचे पाणी करूनी घेऊ त्याचे आचमन. ॥9॥

60. एक अनोखा दीर्ोत्सि
सिव काही कळत असनू ही दल
व करण्याची िृत्ती प्रकावशत करतो
ु क्ष
तर काहीही कळले नाही तरी सिव कळल्याचा आणलेला खोटा आिही
प्रकावशत करतो. ॥धृ॥
मिु ाम दष्ु कृ त्य करण्याच्या िृत्तीसह
सत्कमावतील कतेपण ि भेाक्े पणाचा त्यागही प्रकावशत करतो. ॥1॥
विनय, चाररत्र्य शीलता, वनतीमत्तेसह
उिामपणा, भ्ष्ट आचार ि अवनतीही प्रकावशत करतो. ॥2॥
दारर, दुःु ख, अज्ञान, अंधकारासह
समृद्धी, सख
ु , ज्ञान ि प्रकाशालाही प्रकावशत करतो. ॥3॥
शांततेची शांती प्रकावशत करतो तर अशांततेची िेदनाही प्रकावशत करतो. ॥4॥
चागं ले ि िाईट यांच्या व्याख्या प्रकावशत करतो तर
त्या समजनू ही त्याच्या उलट िागण्याचा मागवही प्रकावशत करतो. ॥5॥
लाचारी, परािलंबीत्ि यांच्याबरोबर थिािलवं बत्िही प्रकावशत करतो.
देि, देश, अन्धमावसह दानि, िोह ि अधमवही प्रकावशत करतो.
सिव क्षणभंगरु आहे हे कळत असनू ही मायेतील गतंु णे प्रकावशत करतो. ॥6॥
सिव येथेच ठे िनू जायचे आहे हे कळत असनू ही,
हव्यासासह समं याशाच्या त्यागालाही प्रकावशत करतो. ॥7॥
एक वदपोत्सि आपल्या अंतमवनात यगु ानुयगु े सरू
ु आहे.
त्याला जाणनू घ्यायचे जीिनाचे उविष्ट क्षणाक्षणाला प्रकावशत करण्याचा
प्रकाशोत्सि म्हणजेच वदपोत्सि. ॥8॥

61. त्रिर्यपस्त... िास्ति
कधी कधी माणसू र्ररहस्र्तीचा इतका हवर्यपस्त अर्प काढतो की
वस्तहु स्र्ती त्यािन खर्ू च वेगळी असते असे नतं र आर्ल्या लक्षात येते. माणसू
अनेकदा हभतो, हचतं ा करतो, तीव्र इच्छा करतो, कािीतरी अधपवट माहितीवर
र्क्का गैरसमज करून घेतो, नािी नािी त्या कल्र्ना करतो आहण हवनाकारण
मनाला दमव दमव दमहवतो. सार् एकीकडे आहण भइु धोर्ट दसु रीकडे असे
कािीसे िोते. माि र्न्ु िा आर्ण सजगतेने व सावधतेने र्ररहस्र्ती न्यािाळून
र्ाहिली असता, ती खर्ू च सामान्य असल्याचे आहण हतचे व्यवस्र्ार्न सिज
करता येण्यासारखे असल्याचे हदसनू येते. िी अशी माणसाच्या वागण्यातील
हवकृ ती येर्े हवडंबनात्मक काव्याच्या स्वरूर्ात मांडली आिे.
झाडािरचे पान पडले ॥
जवमनीला भगदाड पडले ॥
मगंु ी त्यात वशरे ना तेिढयात ॥
चार हत्ती वतथनू वनघनू गेले ॥धृ॥
तुपात पडली माशी ॥
माशीने तूप वपऊन टाकले ॥
थोडया िेळाने पाहतो तर ॥
झाकले भांडे तपु ाने भरलेले होते ॥1॥
सयू व आला मार्थयािर ॥
समिु सगळा आटला ॥
लाटा मोजता मोजता ॥
अंधार हा दाटला ॥2॥
िीज पडली ढगातून ॥
डोळे गेले वदपनू ॥

डोळे उघडून पाहताच ॥
चांदणे पडले वटपरू ॥3॥
धबधबयाचे पाणी ॥
खालनू चालले िर ॥
िरून पाहता खाली ॥
पाणी िाहतेय उतारािर ॥4॥
िादळ आले घोंगाित ॥
लोट उठले धळ
ु ीचे ॥
पढु े मी पाळता मागे ॥
वन:थतबध सगळे तसेच रावहले ॥5॥
आज उगिला कालचाच वदिस ॥
उद्या कधीतरी आज उगिेल ॥
िेळते मी येता भानािर ॥
कालच्या नंतर आज अन्॥
उद्या मात्र उद्याच उगिेल ॥6॥
भ्ांत असे हे सगळे िाटे ॥
जर मानले असता वभऊन, ॥
ते िाथति आहे कसे पाहा ॥
वििेकदृष्टीने धीर धरून. ॥7॥

62. कुठे च नसलेल्या गािामध्ये
क्वाटं म शास्त्राने िे सवप जगाला सस्ु र्ष्टर्णे दाखवनू हदले आिे की
हवश्वाच्या अगहणत क्षमता मनाच्या, शरीराच्या आहण हवषय वस्तच्ूं या
माध्यमातनू प्रतीत िोत आिेत. या सवप क्षमता अवकाशात शन्ू य ऊजाप
र्ातळीवर अहनवपचनीय अवस्र्ेमध्ये असतात. चैतन्याहश्रत मनाच्या माध्यमातून
हनरीक्षणाद्वारे त्या क्षमतांना त्यांचा अर्प प्राप्त िोतात आहण त्या सजीवांच्या
जाणीवकक्षेत येतात.
याचा अर्प सवप हवश्व शन्ू यतववातून प्रसहवले गेले आिे, िे वेदातं
शास्त्रानुसार व आधहु नक हवज्ञानानसु ार सस्ु र्ष्ट झाले आिे. या र्ाश्वपभमू ीवर िी
रचना हनमापण झाली आिे.
गिव, इच्छा, िासना ि िृत्ती शमू यातनू वनपजले ॥
कुठे च नसलेल्या गािाकडे वनघाले ते अडते हट्टाने ॥धृ॥
कुठे च नसलेल्या गािामध्ये अडते आले ममु कामी ॥
भरविले त्यानं ी बाजार षविपच्ंु या घेउवनया जवमनी ॥1॥
कुठे च नसलेल्या गािात असाच एक बाजार भरला ॥
उठाि आला अचानक संिेदनांच्या घाऊक मालाला ॥2॥
अडते होते पाच त्यानं ी लािल्या प्रवतसादाच्ं या बोली ॥
जावणिा गेल्या किडीमोलाने तटथथतेचे मोल देऊनही ॥3॥
कुठे च नसलेल्या गािात असाच एक बाजार भरला ॥
उठाि आला अचानक बुद्धीरूपी घाऊक मालाला ॥4॥
मायािी त्या अडत्यांनी चचं लतेच्या लािल्या बोली, ॥
बुद्धी गेली किडीमोलाने सृजनतेचे मोल देऊनही ॥5॥

कुठे च नसलेल्या गािात असाच एक बाजार भरला ॥
उठाि आला अचानक शक्ीरूपी घाऊक मालाला ॥6॥
उममादरूपी अडत्यांनी मोहमायेच्या लािल्या बोली ॥
शक्ी गेली किडीमोलाने सेिेचे ते मोल देऊनही ॥7॥
कुठे च नसलेल्या गािात असाच एक बाजार भरला ॥
उठाि आला अचानक वििेकरूपी घाऊक मालाला ॥8॥
अज्ञानी त्या अडत्यानं ी लािल्या गिावहक
ं ाराच्या बोली ॥
वििेक गेला किडीमोलाने त्यागाचे ते मोल देऊनही ॥9॥
कुठे च नसलेल्या गािात कहर माजविला त्या अडत्यानं ी ॥
धडा वशकविण्या त्यानं ा तेथे योगी आले ममु कामी ॥10॥
जावणिांसह झाले तेथे बुद्धी-शक्ीचे वििेकाचरण ॥
जवमनी झाल्या नाहीशा तेथे अडत्यांना त्या आले मरण ॥11॥
कुठे च नसलेल्या गािात आता शमू यत्िाचा सचं ार ॥
अंतयावमी ते योगी तेथे पाहती वनगणवु संसार ॥12॥
कुठे च नसलेले ते गाि गेले नसल्याच्याही पलीकडे ॥
ब्रह्रूप झाले योगी अन्तेथे अनतं पमु हा प्रकटले ॥13॥

63. गुलाम बन के उन र्ांचो का
गल
ु ाम बन के उन पाच
ं ो का ॥
हुँसी उडाई मैने ही मझु पे ॥धृ॥
आधी उमर बीत गई भाई ॥
यह तो हुई धोकाधाडी रे ॥1॥
जो कुछ मन कही सब आभास हैं ॥
एक माया ही उसकी जननी हैं ॥2॥
जो संिेदीत करे िह कुछ भी नही ॥
जब तक ना हो मन की सनु िाई रे ॥3॥
अब मैं संभालू खदु को यारों ॥
अपने अंदर ही ईश्वर को पाना हैं ॥4॥

64. सत्िर्रीक्षा
अजनू ही कृ पा माझ्यािर झाली नाही तझु ी ॥
का अशी सत्िपरीक्षा घेतोस या भक्ाची ॥धृ॥
जरी भक् मी तुझा, परर ना जमली भक्ी ॥
तुज जाणनू घेण्या दबु ळी माझी मती ॥1॥
इच्छा-वासना लचके तोडती, रज-तम मज भ्रहमष्ट कररती
षविपू मज खपू दमविती ॥
अहक
ं ार रसातळाला नेती ॥2॥
आभासी सत्याचा देखािा मांडला जावणिांनी ॥
भ्ांतीच्या दरीत लोटले त्या सख
ु दुःु खांनी ॥3॥
माझे हे सत्ि नका वहरािू तुम्ही ॥
त्यात होईल प्रवतवबवं बत माझा सखा हरी ॥4॥
काया मन बुद्धी अशी िाया गेली ॥
यमदतू ते असे वघरटया घाली ॥5॥
परर तझ्ु या दशवनाची आस ना शमली ॥
राहू दे त्राण ति दशवनमात्रे या शरीरी ॥6॥
आता दे विसािा ति मंगल चरणी ॥
चक
ु ि चक
ु ि माझी जमम मरणाची फे री ॥7॥

65. गूढ असे त्या त्रिश्वाचे
गढू असे त्या विश्वाचे उकलनू सागं े ती िेदऋचा ॥धृ॥
वनगवणु ाचे गणु गाण्या शक्ीने के ली ईषणा ॥
सगणु झाली सजज ती तयाचे िणवन ते करण्या ॥1॥
वनमावण के ले वतने बुद्धी, प्रज्ञा अन्वििेकाला ॥
असंख्य क्षमता वनमावण करूनी प्रकटविले विश्वाला ॥2॥
परर नेती नेती म्हणे श्रतु ी अंती काही न लागले हाताला ॥
जेंव्हा जाऊन वमळाली परमात्मतत्त्िाला शबदातीत ती झाली पमु हा... ॥3॥

66. सौंदयप रहस्य
Orchestrated Objective Reduction िी एक सवपमान्य हर्अरी
डॉ. रॉजर र्ेनरोज आहण स्टुअटप िॅमरऑफ यानं ी माडं ली जी क्वाटं म शास्त्रावर
आधाररत आिे. आर्ल्या मेंदमू ध्ये सवं ेदनाच
ं े अर्पर्णू प आकलन कसे िोते? ते
त्यांनी यात सहवस्तर सांहगतले आिे. सौंदयापचा अनुभव आर्ल्याला आनंदी का
वाटतो त्याचे mechanics यामळ
ु े आर्ल्याला कळू शकले.
सौंदयव आवण नजाकत यानं ी फुलबाग सजली ॥
पसु ले एका फूलास जे मना िेड लािी ॥
सांग, मन माझे वतथे कसे रे मोही ॥
परर मज ते बोलले काहीच नाही ॥धृ॥
ऐसे हे रहथय विचारले ॥
एका ललनेस वतच्या सौंदयावचे ॥
वथमत करूनी ती ही गेली ॥
बोलली काहीच नाही ॥1॥
जयास लाभे सौंदयव असे मनमोही ॥
त्याचे रहथय त्यास माहीत नाही ॥
म्हणनू वनसगावस विचारता कहाणी ॥
उकल के ली त्याने त्याच्या रहथयाची ॥2॥
रंग आवण आकार असे एकत्र येती ॥
तेथे होई वनवश््चत त्या रूपाची प्रवचती ॥
कावठण्य अन्मृदतु ा तेथे ऐसे संवमश्रवत ॥
त्या आकारास तेंव्हा अवधक उठाि वमळती ॥3॥
गढू असे सृजनत्ि धारण करे ती प्रकृ ती ॥
परर ती अंध पाहण्या ही कलाकृ ती ॥

वतजला ना ठािे याची काय प्रवतती ॥
कसले हे सौंदयव अन्कसली कुरूपता ती ॥4॥
ऐसा हा गणु समच्ु चय जो जीि पाही ॥
िृंद उठे मनोऊजाव कणाचं ा त्याच रे क्षणी ॥
मनोबल जे असे त्याच्या मनोक्षेत्री ॥
संिेग करी वनमावण वतथे संिेदनांच्या लहरी ॥5॥
सौंदयव अन्कुरूपता ॥
असे इथे नसेच रे काही ॥
मनातनू जो िृदं ध्िनी उठे ॥
त्याने हरपती जीिाचं ी मवत ॥6॥
मालकी मनोक्षेत्राची ॥
जी असे ईश्वराची ॥
रूप घेतले प्रकृ तीने ॥
ती गती उजावकणाचं ी ॥7॥
जीिाने का मग ठे विले ॥
हे सौंदयव त्याचे भांडिली ॥
कोण जीि दजु ा हा ॥
त्याचे प्रती सिवथि अवपवती ॥8॥
ही तर अवखल विश्व-ऊजाव कणाचं ी गती ॥
त्यातून येती सगणु साकाराची प्रवचती ॥9॥
ती आदं ोवलत मवत, ॥
ओळख असे ना तुझी ॥
त्यामाजी ते चैतमय अथिव; ॥
ते तू असशी, ते तू असशी... ॥10॥

67. जो कुछ
जो कुछ नही था िही पाया मैने ॥
जो कुछ खोया िह कभी था ही नही ॥1॥
जो कुछ वकया सा लगता हैं मैने ॥
करने जैसा कुछ था ही नही ॥2॥
छोडने का बहाना मयंु करू ॥
मझु मे मेरा अब कुछ भी नही ॥3॥
अब ना रहू मैं मेरा तो ॥
यह तमु तेरा की तो बात ही नही ॥4॥
इसी बहाने तो मैं आया जीिन मे ॥
अब यह जानने की भी जरूरत नही ॥5॥

68. सािन आया हे सखी री
सािन आया हे सखी री
नेहानदं नयन बरसे री ॥धृ॥
बैठे हम चातक की मयायी
जगु जगु से जो वबरह हम सांही ॥1॥
कांत हृद में और दवु नया ढुंढी
मदमाया से हमरी मत थी मारी ॥2॥
मनमरूथथल गरुु बाणी जो पांई
प्रभू प्रेम के बादल छांए घनेरी ॥3॥
करुणा की अमृत धारा जो बरसी
मनमृदगंध को प्राणपिन ले आयी ॥4॥
मैं-मेरा अब मझु में कछु नाही
तन मन सह सब जगत गई वबसरी ॥5॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

69. कताप कते को देखता है
ब्रह्मसिू ामं ध्ये “ईशना” या शब्दाने ब्रह्माच्या “बिु व्िावे” या
इच्छे बद्दल नमदू के ले आिे. क्वाटं म शास्त्रीयदृष्टसया वैहश्वक ऊजेने हतच्या
क्षमतेचे हतच्यावर स्वयप्रं क्षेर्ण करून स्वत:तनू अनतं क्षमता प्रसहवल्या
असल्याचे हदसनू येत.े येर्े ईश्वराला सवप कारणाचे कारण म्िणनू मळ
ू कताप असे
मानले आिे. ईश्वर िा अकमी कताप आिे. तो भौहतक व मानहसक अवस्र्ांना
प्रकाहशत करतो, र्ण त्यामध्ये सिभागी िोत नािी. त्याने इच्छा के ली तर्ाहर्
त्यार्ासनू तो अहनवपचनीयर्णे तटस्र् आिे.
ऊजाप चैतन्याला धारण करते. चैतन्य िे र्रम तवव र्रब्रह्म आिे. ऊजेने
चैतन्याला धारण के ले आहण हतच्यामध्ये “मी स्वतंि आिे” असा मी र्णाचा
भाव हनमापण झाला. हतने सतं ऋषी मनु ी यांच्या माध्यमातून अलौहकक क्षमताचं ा
हवस्तार के ला आहण हनभापव अवस्र्ेत र्रब्रह्म जाणले. तर्ाहर् त्या अलौहकक
जाहणवामं ध्ये ते हवलीन झाले आहण त्याचा अनभु व सागं णारा तर्ाकहर्त कताप
हशल्लकच राहिला नािी. िी रचनेद्वारा िे सवप वेगळ्या र्द्धतीने माडं ले आिे.
इवक्जा से आइना-सऽजी कर के ॥
कताव कते को देखता है ॥धृ॥
इहक्तजा = स्वेच्छा
आईना सजी = आईना बना कर उसको सजाना
कते की प्रवतछांही आइने मे हैं ॥
आइने को अब कुछ हुआ तो हैं ॥1॥
कते का देखना बेवमसाल हैं ॥
आइना खदु को मै समझता हैं ॥2॥
आईना अब एक अलग सी इवक्जा हैं ॥

कते को यह पता तक तो नही हैं ॥3॥
आइना औसफ अकार हैं ॥
कताव अलख वनराकार हैं ॥4॥
औसफ = सगणु
अलख = हनगपणु
आइना कते को ढुंढता हैं ॥
लेकीन औसफ से िह अधं ा हैं ॥5॥
कताव अजल ए उजाला हैं ॥
आईना उसमे ही आहं े भरता हैं ॥6॥
अजल ए उजाला = र्रम तववाचा प्रकाश
इस उजाले से आइने की पहचान हैं ॥
यह पहचान आईने का एक आभास हैं ॥7॥
अब पहचान आभास से परहे हैं ॥
मैं और इवक्जा आईने से अलग हुए हैं ॥8॥
अब आईना खदु आईना नही हैं ॥
जो हुआ हैं रूहबरुह कते से ॥9॥
अब आईना कताव है और ॥
आईने को िह पता तक नही हैं ॥10॥

70. मकसद
काल व्िराडं स यातील हदव्याची वायर कािी कारणाने तटु ली. दोन्िी
टोके लोंबकळत िोती दोन बाजल
ू ा. त्यानं ा जळ
ु वनू र्न्ु िा हदवा सरू
ु के ला. हदवा
लागल्यावर तो कशाच्या तरी र्ाश्वपभमू ीवर प्रकाशमय िोतो, िा जनु ाच अनभु व
र्न्ु िा नव्याने र्ािात िोतो. “र्ाश्वपभमू ी” या शब्दाच्या घसरगंडु ीवरून मी माझ्या
अंतमपनात जाऊन र्डलो आहण हलहिता झालो.
मला नेिमी असे वाटते की माझे िे भौहतक अहस्तत्व िे माझ्या
हनराहस्तत्वाच्या र्ाश्वपभमू ीवर हदसनू येत आिे. माझी एक हचरंतन अप्रकट
अवस्र्ा अशी असलीच र्ाहिजे की ती या माझ्या प्रकट अवस्र्ेची र्ाश्वपभमू ी
म्िणनू माझ्या प्रत्ययास येते आिे. माझा प्रवास िा माझ्या अप्रकट अवस्र्ेकडे
जाणारा आिे, िे मला या प्रकट अवस्र्ेत कळून चक
ु ले आिे. माि यात एक
मेख अशी आिे की त्या अप्रकट अवस्र्ेचे मोजमार् घेण्यासाठी आर्ल्याकडे
कािीच नािीये. Logica॥y ते बरोबरच आिे, कारण इर्े द्वद्वं आहण हतर्े
अद्वय.अद्वैताच्या प्रातं ात कोण कुणाला र्ािणार? नािी का.
जन्म, जीवन आहण मृत्यू या तीनिी अवस्र्ा या माझ्याच अप्रकट
हचरंतन अवस्र्ेच्या मनरूर्ी र्डद्यावर प्रक्षेहर्त िोत आिेत. तेर्े मनाने स्वत:च
संयोजक, आयोजक, नेर्र्थयकार, कर्ाकार, र्टकर्ाकार, कलाकार व प्रेक्षक
िोऊन संर्णू प जीवन अर्पर्णू प करण्याचा खटाटोर् सरू
ु ठे वला आिे. हनरर्पक
म्िणजे काय? िे िी त्याने स्वत:नेच ठरहवलेले आिे, िे सद्ध
ु ा आताशा माझ्या
लक्षात येऊ लागले आिे. जेर्े हनरर्पकच कािी नािीये तेर्े अर्पर्णू पतेचा
खटाटोर् कोण, का आहण कशासाठी करतोय?
एक जड देि आहण र्रम चैतन्य एकि येऊन एक जीवरूर्ी खेळ मांडू
शकतात? आहण स्वत:च्या असंख्य जाहणवाचं े तुषार हनमापण करू शकतात? िी
अहखल हवश्वाची जादू आिे. िी त्याचीच हकमया आिे. िे हवश्वरूर् मनाचेच

स्वसमं ोिन आिे. िे सर्शेल आभासी आिे. याला आता आधहु नक शास्त्रे र्ष्टु ी
देत आिेत.
भौहतक र्ातळीवर आर्ण आर्ले अनुभव व आर्ल्या जाहणवा सत्य
माननू त्याचे सव्ु यवस्र्ार्न करतो, िे अहनवायपच आिे. अन्यर्ा या आधीच
आभासी सत्य असलेल्या जीवदशेमध्ये जीवास खर्ू (तर्ाकहर्त) द:ु खमय
जीवन जगावे लागले असते. तसे र्हिले तर भौहतक आहण आभासी असे कािी
येर्े आिे का? िे आर्ण आधी rationalize के ले र्ाहिजे असे मला नेिमीच
वाटत आले आिे. म्िणनू अज्ञानरूर्ी खडकाला र्डलेल्या फटीतनू
क्वांटमशास्त्रासारख्या अर्ररहचत प्रांतात माझे र्ािाणे झाले.
“िे असले तववज्ञान र्रु े , वाढहदवस साजरा करा आधी, ती दोघे
सबहमशनला बसलीयेत, जावा श्रीखडं घेऊन या हचतळें कडून”, असे माझ्या
नकळत मागे येऊन उभी राहिलेली आमची आभासी सत्यतेत आकंठ बडु ालेली
सौ. म्िणाली. तेंव्िा हवचाराच
ु ा तारेची दोन टोके
ं ी िी तार तटु ली, र्ण या सद्ध
अप्रकट आहण प्रकट अवस्र्ेच्या दोन्िी बाजल
ू ा र्न्ु िा त्या हदव्याच्या तारे सारखी
तशीच बेवारस लोंबकळत राहिली आिेत. जोडू आता र्न्ु िा कधीतरी...मलाच
जोडणी करावी लागेल, नािीतर ज्ञानाचा प्रकाश र्डणार नािी. हकंबिुना श्री
ज्ञानेश्वर माउलींच्या “काटसयाच्या अणीवर...” सारखी ती तारच आभासी असेल
तर? बार्रे.... आता चला वाढहदवस साजरा करायला.... असो, दरवषी
जीवनाकडे अत्यंत नवीन अशा क्राहं तकारी दृष्टीने र्ािाता येणे म्िणजे वाढहदवस
साजरा करणे िोय असे मला वाटते. िी क्रातं ी आंतररक असावी व अध्याहत्मक
उन्नतीकडे घेऊन जाणारी असावी इतके च मला इर्े सांगायचे आिे.
कमी नही थी जहाुँ मे मेरे यहाुँ आने से पहले.... ॥
िैसा ही रहेगा जहाुँ, ना होगी कमी बाद मेरे जाने से ... ॥1॥
एक मावलक ही तो बसा हैं हरएक जीि में, ॥
वजसने ना बनाया कभी तमु और ना कभी मैं.... ॥2॥
मायाजाल हैं ये सब कुछ, ये कहना भी यहाुँ माया का खेल हैं.... ॥

ना कभी आये थे और ना ही कभी जायेंगे यही तो हमारी पेहचान हैं.... ॥3॥
मौज में रहो यारों के यह समझ कर वजना ही वजंदगी का मकसद हैं.... ॥
मौज में रहो यारों के यह समझ कर वजना ही वजंदगी का मकसद हैं.... ॥4॥

71. ज्ञानाचा त्रदिा
वदिा घडविला ज्ञानाचा ॥
अन्तेल घातले त्यागाचे ॥
समपवणाची िात लािनू ॥
जयोत लािली ध्यानावग्नने ॥धृ॥
प्रकाश पडला वििेकाचा ॥
अज्ञानाचा अंधकार वनमाला ॥
िैराग्याचे देऊवनया मोल ॥
वदप वचरंतन तो झाला ॥1॥
त्या जयोतीच्या तेजाने ॥
अहक
ं ार तो सिव जळाला ॥
लािवू नया त्याचे भथम अंगाला ॥
सजला वनगवणु योग्याचा पतु ळा ॥2॥
प्रशावं तच्या सिं ादातनू ॥
चैतमयाची ओळख पटली ॥
शमू याचा ओलाडं ू न उंबरा ॥
ब्रह्रूप ती झाली विभतू ी. ॥3॥

72. भेट त्रतची
वतची ओळख तशी जनु ीच, पण आताशा नजरा चक
ु िायची,
सिव धाडस एकिटून फोन के ला वतला खपू वदिसानं ी... ॥धृ॥
ये म्हटले िाडेश्वरला...भेटू वतथे मोकळे करायला मन,
पण उत्तराऐिजी वन:शबदच गेले काही क्षण, ॥1॥
मी चपापलो आवण म्हटले चक
ु ले का काही,
अवतशय क्षीण थिरातं वतने “येईन” म्हणनू वदली ग्िाही. ॥2॥
मी नेहमीप्रमाणे िेळआ
े धी दहा वमवनटे बाहेर उभा,
पण कळलेच नाही िाट पाहण्यात अधाव तास कसा गेला. ॥3॥
गदीत मान खाली घालनू भरभर येताना ती वदसली मला,
थोडी कािरी बािरी होती, काय झाले असािे वतला? ॥4॥
कपडे खपू साधे, सावत्त्िक मिु ा..., पण िाटली कणखर वततकीच,
मी पण इकडे सािध ि वधटाई आणली काकणभर जाथतीच. ॥5॥
वतचे हसनू न हसल्यासारखे अन्नजर देऊन न वदल्यासारखे,
मी मात्र होतो शांत अन्वतचे थिागत के ले नेहमीसारखे. ॥6॥
पापणी लिू न देता मी नजर होतो वतच्यािर वखळिनू ,
आिढं ा वगळला वतने वतचा रूमाल डोळ्याला लािनू झटकन. ॥7॥
पश््चात्ताप करू नकोस झाले गेले ते जा सिव विसरून,
खपू खेळविलेस तू मला मी बोललो हे वतला वनक्षनू . ॥8॥
ती ही झाली पमु हा कणखर अन्फे कले फासे टाकला प्रभाि,
यािेळसे मी सािध शातं काहीच नाही वतचा लागला वटकाि. ॥9॥
ती हरली होती या खेळात अन्मी वजंकलो होतो,

पण हे जर कळले वतला तर मी पमु हा वतच्यात अडकणार होतो. ॥10॥
एके काळी वतने होते दाविले मला आसमान,
िेडयासारखा वतच्यामागे धाित होतो मी वपसाट गमु ान. ॥11॥
मी जसा बदलेल त्याहून ती अवधक बदलत होती,
भ्वमष्ट करून मला ती अक्षरशुः नागवित होती. ॥12॥
उत्तान वतची लाईफ-थटाईल होती वझंग आणणारी,
नेहमीच असे मी बेभान आवण असे िेगाची नशा ती भारी. ॥13॥
पण नेहमीच माझी फसगत अन्नेहमीच मी तहानलेला,
उर फुटायची िेळ आली तरी मी काहीच हाती न लागलेला. ॥14॥
ठरविले एकदा येऊन भानािर, पडदा करू फाश वतचा,
गवु पत सारे वतचे मी शोधनू वतचाच आरसा दाखविला वतला. ॥15॥
डाि ओळखण्याची त्या मायेची कला मी होती जोपासलेली,
साक्षात ती आज माझ्यासमोर सावत्त्िक अन्शातं बसलेली. ॥16॥
मी विजयी झाल्याचे वतनेच के ले मामय,
िचन वदले वतने मजला नेईन वतथे वजथे नसेल कोणी अमय. ॥17॥
िदली मला ती या विश्वाचे होऊन मी रे वदिा-थिप्न,
देऊन जावणिा जीिांना त्या सिाांना के ले मी माया-मग्न. ॥18॥
जो ओळवखल मळ
ू थिरूप ते माझे,
मी नेईन रे त्याला त्या थिप्नाच्या पलीकडे. ॥19॥
माझी सीमा असेल आकाशाची,
जेथे नांदी असेल के िळ सावत्िकतेची. ॥20॥
त्यापलीकडे मी वनगवणु , वनरहक
ं ार अन्वनराकारी,
तल
ु ा तेथे सोडून वफरे ल रे मी माघारी. ॥21॥

मी तरीही रावहलो तटथथ अन्उदास वतच्या िचनांिरती,
अंतदृष्टी लाभली मला अन्ती असनू पढु यात झाली वदसेनाशी. ॥22॥

73. सखीरी मैं तो
सखीरी मैं तो शाम की भई री ॥
उनके सनेह रंग ऐसी मैं रंगी री ॥धृ॥
देखे जो मैने उनके कमलनयन री ॥
नजर अब मेरी उनकी भई री ॥1॥
जह जह देंखू तह तह कामहा पांऊ री ॥
झांकू अंतर तो उत देखू मरु ारीजी ॥2॥
धनु मरु ली की सनु सनु रे सखी री ॥
सदु बुध सब यह मैने खोई री ॥3॥
वबन हरीनाम अब कछु ना सहु ािे री ॥
हृद कमल मेरे एकु गोविंदु विराजे री ॥4॥
मैं वभगी ऐसी जो अमृतधारा बरसे री ॥
गोपालभाि मे आनदं धदंु भई री ॥5॥

74. मनमोहना
मनमोहना विनवितो तजु मी, माझा भार हा तू का रे िाही ॥धृ॥
मायांध हा वदशाहीन मी, जगतो हे ऐसे जीिन आभासी ॥
हात धरूवनया माझा तू हाती, हरी तू झाला या आंधळ्याची काठी ॥1॥
ना कळे मला काय हे जगणे, अजाण मी हा असा अज्ञानी ॥
तूच कसा रे राखतो कामहा, लाज ही माझी िारंिार या जगी ॥2॥
ना बैसलो कधी ति भजनी, ना के ली कधी तुझी भािभक्ी ॥
माझे कमव कुटील मी हीन जाती, तरी हे गोपाला कै से तू मज तारी ॥3॥
ति अगाध लीला घनश््यामा, गरुु कृ पे रे आता मी जावणली ॥
ही माया थियं प्रसिली, ति मरु लीच्या रे सथु िरी ॥4॥
मम आत्म्याचे त्या प्रवतवबंबी, थिये तू तुजला असा पाहशी ॥
माधिा घे मजला ति हृदयी, ऐकीि अनहद नाद सत्िरी ॥5॥

75. तू योत्रगयांचा योगी
“तू नानकी दा वीर, तन मन दा फकीर...” िे र्जं ाबी भाषेमध्ये
अहतशय प्रेरणादायी गीत आिे. या गीतावर आधाररत खालील रचना तयार
झाली असनू त्या मळ
ू र्जं ाबी रचनेचा िा र्ेट अनवु ाद नािी.
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥धृ॥
क्षमताचं े शस्त्र देऊनी तू के ले आम्हा ससु जज ॥
बुद्धी-मती ती वथथर ठे िण्या वदलास आम्हा धीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥1॥
करीतो आम्ही पार ते भिारण्य घनघोर ॥
वदलेस आम्हा मन कणखर अन िज्राचे ते शरीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥2॥
होण्या षविप-ू दमन ते मनावचया यद्ध
ु क्षेत्रे ॥
के लेस तू आम्हा ज्ञानिंत, शीलिंत अन्शरू ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥3॥
देऊवनया आम्हा येथे तू िैराग्याचे िरदान ॥
साधन ते करूवन साध्य झालो आम्ही सधु ीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥4॥
ऐशा या इवं ियांच्या िळविल्या िृत्ती आत सिव ॥

वजक
ं ला अहक
ं ार जयाने तो ओळखािा धमविीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥5॥
भ्ांतीची करूवन सागं ता वतला भेवदले ते पार ॥
तृष्णेच्या मृगजळातून प्रावशतो अमृतमयी ते नीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥6॥
इच्छा िासना आकाक्ष
ू ॥
ं ा आमच्ु या पायाची ती धळ
उदात्ततेला आमच्ु या आहे अनतं वदव्य लकीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥7॥
पंचप्राण गफ
ंु ू वनया के ला पचं तत्त्िांचा हा दोर ॥
वनगवणु तत्त्िाचे ते आम्ही चढून जाऊ वशखर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥8॥
वनभवयतेने गातो आमचु े असे हे विजय गीत ॥
आता चरणी िाहतो आम्ही आमचु े विनम्र शीर ॥
तू योवगयाचं ा योगी आम्ही तन मनाचे फकीर ॥
तू थिामी त्रैलोमयाचा आम्ही िीराचं े ते िीर ॥9॥

76. ज्ञात्रनयाची आस
लागली ज्ञावनयाची आस ॥
तोडतो इथे मायेचे हे फास ॥धृ॥
धवनया पमकी वििेकाची कास ॥
तरूवनया आलो इथे जममे अनेक ॥1॥
ज्ञानदेिा तुमचा जममोजममीचा विरह ॥
वचत्ती का उठवत हे अज्ञानाचे कलह ॥2॥
पडो माझे पाऊल तुवझया पाऊले ॥
झडो ती माया तवु झया ज्ञानदशवने ॥3॥
गातो तुझी महती तो रे डा बोलविसी ॥
मज द्यािी सद्बुद्धी परमाथव साधण्या ॥4॥
ज्ञानदेिा लाभले गा ते गरुु नाथ वनिृत्ती ॥
अमृता ते पैजा वजक
ं ी आमचु ी ज्ञानेश्वरी गरुु माउली ॥5॥
आता देिा भेटवि ज्ञानदेिा हृदयी ॥
करूवनया ज्ञानयज्ञ सफ
ु ल सफल ॥6॥
येऊ दे योग तवु झया ज्ञानतत्त्िे ॥
विश्व माझ्यातील व्हािे एकदेशी ॥7॥
ज्ञानाच्या पलीकडे ज्ञानदेि कृ पे जाऊ ॥
शमू याचे ओलांडून ते माप वनगवणु ाचे गणु गाऊ ॥8॥
देशी वदव्य दृष्टी होण्या भ्ांतीची ती िाफ ॥
वदस आमचु ा शेिटचा ऐसा व्हािा अिघा ज्ञानथिरूप ॥9॥

77. र्ररस स्र्शप
लोहाशी व्हािा पररसथपशव अन्व्हािे त्याचे सोने.... ॥
तैसे अचेतन मनोकणानं ा परब्रह् ते थपवशवल.े ॥धृ॥
हुक
ं ार वनघाला मी पणाचा जो वनव्िळ उसना असे.... ॥
मालकीचा आि आणनू ी हे जीिन तो जगतो असे. ॥1॥
नसे अणचू ी एकाही मालकी तेथे शरीर माझे कसे... ॥
विश्व ऊजेतनू मन ते घडले ते मन ही माझे नसे. ॥2॥
वनमावण होती आपोआप तेथे िासना इच्छा अन्इरादे.... ॥
िृत्ती प्रिृत्ती अन्उमीचे हे मनोक्षेत्र हो कोणाचे? ॥3॥
मालकी त्यांची माननू आता भ्ातं मी का व्हािे.... ॥
मी माझे मला म्हणनू ी असे हट्टी कधी नसािे. ॥4॥
चैतमयाच्या प्रकाशात ते कायव मनाचे चाले... ॥
आविभावि मनाचा जसा की तोच कताव थित: असे. ॥5॥
शक्ी बुद्धीच्या क्षमता हे तर विश्वाचे देण.े .. ॥
संिेदना अन्प्रवतसादाचे हे यंत्र आपोआप हो चाले. ॥6॥
मी कोण कुठला माझ्याकडे त्याचं े थिावमत्ि हो कुठले... ॥
हे थिप्न आहे के िळ समजनू घेण्या विश्व इथे प्रकटले. ॥7॥
आत्मभान प्रकटे तेथे जेथे वििेक होईल जागा... ॥
आत्मभान ठे िण्या जागे मी मायेत ना वलप्त व्हािा. ॥8॥
िृत्ती प्रिृत्तीच्या यज्ञिेदी प्रकटािा अग्नी साधनवसद्धीचा... ॥
अहभं ािासह इच्छा िासनांच्या त्यात आहुती पडाव्या. ॥9॥
अद्वैताचे तेज प्रकटािे मनामध्ये सिाांच्या... ॥
आत्मभान वमसळू सिाांचे ब्रह्ानंदात एका... ॥10॥

78. मी कोण कुठला
शबद तयाचे त्याच्ं या अथावचे ऐश्वयव तयाचे... ॥धृ॥
कल्पना त्याच्या अन्थिप्नाचे साम्राजय तयाचे... ॥
प्रज्ञा त्याची अन्प्रवतभेची धारा तयाची.... ॥1॥
क्षमताचं े आसमान त्याचे मी वक्षवतज असे मयावदांच.े .. ॥
मी कोण कुठला, मम काव्याची ती हौस कोण परु िे... ॥2॥
प्रवतभेच्या या वहदं ोळ्यािर कोण मजला झल
ु िे... ॥
शबदाचं ा मी याचक मजला शबदब्रह् ते कसे थपवशवल.े .. ॥3॥
विश्वमनातील भािविश्व मम हृदयी ते कसे प्रकटले... ॥
समपवणाशी जाता आता ते अश्रहू ी नसतील माझे... ॥4॥
मी इतका शमू यातव असा आता की मम विनम्रता ही माझी नसे... ॥
अवथतत्िाचे उगळूवनया चदं न आता चरणकमल लेवपतो देिाचे... ॥5॥

79. प्रकाश मी
दाट अधं ाऱ्या खोलीमध्ये स्र्ान मािीत असलेली एखादी वस्तू
शोधण्यास जाताना आर्ण आर्ल्या स्मृतीचा वार्र करून हतचे यार्वू ी
र्ाहिलेले स्र्ान मनाच्या र्टलावर दृश्यमान करण्याचा प्रयत्न करतो आहण
चाचर्डत हतर्े र्ोिोचनू चाचर्नू ती वस्तू बािेर घेऊन येतो. र्रंतु हतचे स्र्ान
मािीत नसल्यास आर्ल्याला प्रकाशाची गरज भासते. यात हवशेष असे आिे,
की स्मृतीचा वार्र करून हतचे यार्वू ी र्ाहिलेले स्र्ान मनाच्या र्टलावर
दृश्यमान करतानासद्ध
ु ा आर्ल्याला प्रकाशाची गरज भासते र्रंतु तो प्रकाश
भौहतकशास्त्राच्या चौकटीत हसद्ध िोणारा नसतो. भौहतक शास्त्राच्या चौकटीत
तो अंतमपनातील प्रकाश हसद्ध िोत नसला तरी त्याचा अनुभव कोणीिी नाकारू
शकत नािी. या प्रकाशाला र्रमात्म तववाचा हदव्य प्रकाश असे वेदातं ात म्िटले
गेलल
े े आिे. आर्ण र्ाित असलेली स्वप्ने आर्ण याच हदव्य प्रकाशात र्ाितो.
अन्यर्ा मेंदतू कुठे िी वेगळी प्रकाशयोजना नािी. िा हदव्य प्रकाश के वळ
तेज:र्ंजु सयू ापलाच प्रकाहशत करत नािी, तर अंधारालासद्ध
ु ा प्रकाहशत करतो.
वेगळ्या शब्दातं सांगायचे म्िणजे िा हदव्य प्रकाश सयू ापच्या तेजाला आहण
अंधाराला समानतेने अर्पबोहधत करतो आहण त्यानंतरच त्याचा अनुभव मन व
मेंदू यांच्या प्रणालीमध्ये अवतरीत िोतो. चागं देवर्ासष्टीमध्ये संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर
माउलींनी “अनभु व, अनुभावक आहण अनुभाव्य िी हिर्टु ी याच हदव्य
प्रकाशाने प्रकाशमान झाल्याहशवाय हवश्वाचे ज्ञान िोऊ शकत नािी” असे नमदू
के ले आिे. क्वांटम शास्त्रावर आधारीत Orchestrated Objective
Reduction िा जगद्मान्य हसद्धांत डॉ. रॉजर र्ेनरोज आहण डॉ. िॅमरऑफ यानं ी
मांडला. त्यामध्ये त्यांनी मेंदू आहण चैतन्य यांच्या संयक्त
ु प्रणालीमध्ये अर्पबोधन
कसे घडून येते याचे हवश्लेषण के ले आिे. क्वांटम शास्त्रातील मोजमार् प्रहक्रया
िी एक मध्यवती आधारभतू संकल्र्ना आिे. त्यानुसार जर मेंदू आहण चैतन्य
यांच्या संयक्त
ु प्रणालीमध्ये मनाच्या प्रत्येक अवस्र्ेचे अंतगपत मोजमार् घडून

येत असेल तर आर्ल्याला या हदव्य र्रमात्म तववाचा प्रकाश मानावाच लागेल.
तर्ाहर् मोजमार्ाहशवाय हवज्ञान कोणतािी अनभु व शास्त्रीय माहनत नािी. तसेच
र्रमात्म तववाच्या हदव्य प्रकाशाची हसद्धता फक्त आर्ल्या प्रत्येकाच्या
स्वानुभतू ीशीच हनगडीत असल्याने त्याचे स्वतंिर्णे मोजमार् करणे अशक्य
आिे. असे असल्याने अजनू हवज्ञानाने त्याला मान्यता हदलेली नािी. र्ण
चागं देवर्ासष्टीमधील ओव्या आर्ल्याला हवज्ञानाच्या र्ढु े सिजच घेऊन
जातात नािी का.
सयू ावचे तेज घेिवू न दिवबंदमु ध्ये मी आलो, ॥
पणवफुलांच्या सौंदयावचा िाहक मी हा झालो. ॥धृ॥
धिल करूवनया वहमवशखरे ती रौि सौंदयव त्याचं े झालो, ॥
वनळासािळा होऊवन मी गगं ेसह ओघिता झालो. ॥1॥
कडाडता ती विद्यल्ु लता क्षणात एका वक्षतीज व्यापले, ॥
मी माझ्यातच विलीन होऊन पाहणाऱ्याचे डोळे वदपविले. ॥2॥
जलधारांच्या मधनू जाता इिं धनू सदंु र मी झालो, ॥
असंख्य रंगछटा उधळूवनया वनसगव वचत्रकार जाहलो. ॥3॥
वभजलेल्या रानिाटांिर धीर गंभीर मी झालो, ॥
कोणाची ही पािले त्याचं ा वदशादशवक मी झालो. ॥4॥
डोळ्याची होऊवनया चमक आरसपानी मी झालो, ॥
भाि होऊवन त्या जीिाचे हृदयात तमु च्या मी आलो. ॥5॥
होऊवन मी प्रकाश येथे अंधाराला िाट दाितो ॥
परी अथावच्या या प्रकाशण्याला चैतमयाचा प्रकाश झालो. ॥6॥

80. शून्य अहंभािाच्या उंबरठसयािर
पाहुवनया साधकाची साधनशवू चता ॥
येतील थिागता तेथे वििेक आवण विनम्रता ॥धृ॥
उघडले जाईल दार वनरहक
ं ार अन्वनगवणु ाचे ॥
पाहील एकतत्त्ि चैतमय तो विश्वात सिव जीवित्िांचे ॥1॥
तप्त होता अद्वैत ज्ञानसयू व मनाच्या मरुभमू ीिर ॥
वसंचतो आता िैराग्य तो त्या मी पणाच्या मृगजळािर ॥2॥
तकावच्या तळहातािर घेऊन वििेकरूपी वदव्य रत्न ॥
उजळीतो साधनमागव तो मक्
ु ीच्या त्या वशखरापयांत ॥3॥
लेिवू नया िस्त्रे ध्यानात मनाच्या सहज अिथथेची ॥
उमीिर करूवनया मात तो लावितो पताका विजयाची ॥4॥

81. तो मृत्यू जगतो
जो मीपणा ने जगतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो तल
ु ना सतत करतो तो मृत्यू जगतो ॥धृ॥
जो भोक्ा होऊन राहतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो कताव होऊन राहतो तो मृत्यू जगतो ॥1॥
जो इषाव करून जगतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो द्वेषाने इतरा िागितो तो मृत्यू जगतो ॥2॥
जो सख
ु दुःु खे बावधत होतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो भेदाभेदाने इतरा िागितो तो मृत्यू जगतो ॥3॥
जो प्रेयस ते नेहमी िांवछतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो अतृप्त भाि असतो तो मृत्यू जगतो ॥4॥
जो भासात आभास ते पाहतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो द्वैतातनू द्वैत माजवितो तो मृत्यू जगतो ॥5॥
जो असंयवमत िागतो तो मृत्यू जगतो ॥
जो षिीपंश
ु ी हारतो तो मृत्यू जगतो ॥6॥
एस.एन.डी.टी. मिाहवद्यालयातील हनवृत्त प्राचायप डॉ. श्री तार्कीर सर यांनी मला
हदलेले िे आशीवापद.

तू अध्यात्माचा किी तू शबदांचा सिेश ॥
साधना साधताना तू यशथिी हो राजेश ॥
त्यावर मला स्फुरलेल्या ओळी,

अहो आपण के िळ वनवमत्त मात्र ॥
एका ईश्वरी शक्ीचे हे गढू असे सत्रू ... ॥
हा त्या विश्वाचा प्रसाद प्राप्त होतसे काव्यरूपाने ॥
आपणा सिाांना िाटतो तो अतीि आनंदाने ॥

82. िचन होते त्रदलेस तू
नमस्कार, शरीररूर्ी उजापतवव आहण आत्मरूर्ी चैतन्य तवव
याच्ं यातील िा सवं ाद आिे. या दोन तववाचं ा सगं म म्िणजे आर्ण आहण
आर्ले हवश्व िोय. आर्ल्यासमोरचे हवश्व सातत्याने बदलत असते. एका क्षणी ते
आर्ल्या इच्छार्तू ीच्या रूर्ाने साकारते तर एका क्षणी ते आर्ले र्वू पकमाांचे
र्ररणाम म्िणनू प्रारब्धवश आर्ल्यासमोर उभे ठाकते. खरे तर िे जीवन कधी
अद्यार् सरू
ु िी झालेले नािी आहण कधी संर्ष्टु ातिी येणार नािीये, कारण
मिाऊजेचे िे एक के वळ स्वप्नवत अवस्र्ांतरच आिे. आता अत्याधहु नक अशा
क्वांटम शास्त्राच्या सािाय्याने िे सिज हसद्ध करता येते. फक्त आर्ण त्याच
मिाऊजेचे घटक म्िणनू ते स्वतंिर्णे अनभु वत असतो इतके च. िी स्वतंिता
आभासी सत्यतेचा एक भाग आिे. या आभासी सत्यतेच्या जन्म-जीवन-मृत्यू
या प्रमख
ु तीन अवस्र्ा आिेत. त्या अवस्र्ांतरांना समजनू त्यांच्या र्लीकडे
जाऊन त्याचं ा साक्षी िोता आले तर...? तर आर्ण त्यातून उद्भहवणाऱ्या
सख
ु द:ु खाने सीहमत िोऊन रािणार नािी. िेच रिस्य आर्ले सवप मिान ग्रंर्
आहण संतसाहित्य आर्ल्याला यगु ानुयगु े सागं त आिेत. मराठी भाषेचे वैभव
इतके अर्ार आिे की मला हतच्याच कृ र्ेने िे सवप वेगळ्या र्द्धतीने इर्े मांडता
आले आिे....
ऊजेने एक जीव म्िणनू चैतन्याच्या आश्रयाने शरीररूर् धारण के लेले
िोते. आता हतची शरीराला धारण करून जगण्याची क्षमता संर्ष्टु ात आलेली
असल्याने ती मृत झाली आिे. र्ण स्वत: चैतन्यस्वरूर् असनू िी जीवात्म्याला
स्वस्वरूर्ाचा हवसर र्डला आिे. शरीर मृत झाले म्िणनू द:ु खी झालेला
जीवात्मा हतर्े त्या मृत शरीराच्या अंत्यहवधीला शोक करत आिे. त्याला
उद्देशनू ती मिाऊजाप म्िणते....
िचन होते वदलेस तू मजला, ॥
नाही करणार रूदन तू माझ्या अंत्यविधीला ॥धृ॥

तुझ्यातून मी अन्माझ्यातून तू प्रकटलास ॥
समजािवू न घेण्या ममव जीिनाचे ॥
मी कधी तू तर तू कधी मी झालास ॥
तळहाती आपण ठे िवू न आपल्ु या रहथयाला ॥1॥
आलो आपण येथे माध्यमातून जीिाच्या ॥
वदल्या मी त्याला संिेदना अन्उमी प्रवतसादांच्या ॥
त्यातून के ले वनमावण त्याने त्याच्या अवथतत्िाला ॥
तूच होता इथे या सिव घटना साक्षीला ॥2॥
प्रवतवबवं बत तू झालास माझ्यात मी होऊन ॥
झालास तू कताव-भोक्ा, मी साकार सगणु ॥
माझ्यातनू वनमावण के ले मी आकषवणाला ॥
प्रकटविले द्वद्वं त्यास जवंु पयले जीिाला ॥3॥
नाही इथे कुठे ही परुु षत्ि आवण स्त्रीत्ि ॥
माझ्याच भ्ांत रूपाने मला के ले मी आकृ ष्ट ॥
हाथयाचे ते उडाले फिारे जेंव्हा दाविले तल
ु ा॥
की मीच होऊन कामेच्छा संभोगीले मीच मजला ॥4॥
उलगडविताना आपण हे जीिनाचे गौप्य ॥
कधी मी झाले इच्छा तर कधी झाले मी प्रारबध ॥
वनव्िळ िथतचूं ी उठाठे ि, उजावसंक्रमण अन्वथथत्यंतर ॥
जीिांनी वदला विपयवथत अथव उद्भवित जावणिानं ा ॥5॥
अरे माझीच ही माया अन्माझीच रे मोवहनी ॥
तझ्ु या सिेच फक् ती आली रे माझ्याच थिप्नी ॥
षिीपनंु ा पाजनु ी इच्छािासनाचं ी ऊजाव ॥
मीच या भ्ातं ीचा रे उठविला रंगधरु ाळा ॥6॥
तुला होते ठाऊक की मी मत्यव तू अमत्यव ॥

मी इथे अवनिवचनीय अन्तू परम सत्य ॥
तू अनादीअनंत आवण मी विकारी सामत ॥
म्हणनू तू जाग रे वदल्या िचनाला ॥7॥
मला असे तुझी ओढ तू परमानदं समं यथत ॥
होता श्रीगरुु कृ पा, माझ्यातनू मी होईल रे तटथथ ॥
अंगी माझ्या यािी ती योवगयांची योग्यता ॥
मी तिूप होऊन करेन भ्ांतीची स-ु सांगता ॥8॥

83. र्रक्या जात्रणिा
जाणीिरूपी क्षेत्राचा राजा असे हा “मी” ॥
सिं ेदना अन्विचार नेहमी त्यास आक्रमी ॥धृ॥
िादळे अनेक इच्छाचं ी, िृत्तींची अन्िासनांची ॥
हरिनू बसलो जाणीि रे माझ्याच “मी” पणाची ॥1॥
बदं ी त्या जावणिाचं ा हे का न कळे मजला ॥
आपोआप उठती लाटा संिेदना अन्प्रवतसादांच्या ॥2॥
जावणिांच्या कवल्पत पख
ं ांनी घेतली भरारी आकाशी ॥
कधी सख
ु ािर तरंगे मी तर कधी खेचले द:ु खाने खाली ॥3॥
देह अिघा झाला माध्यम त्या जावणिांचे ॥
मनाने त्या जावणिांिर इमले बांधले अथावनथाांचे ॥4॥
जावणिांनी मांडला खेळ हा जावणिांचा ॥
साक्षी मी त्याला असा हा जममोजममातं रीचा ॥5॥
माझ्याच जाणीिानं ी खेळ भ्माचा मांडला ॥
के िळ एका वििेकाने िाचविले त्यातून मजला ॥6॥
जावणिाच
ं ी जाणीि कोण हा भोगतो ॥
मी असे चैतमयरूप कोण येथे हा जगतो ॥7॥
वििेकाने दाविले अद्वैत-तत्त्ि सिवसाक्षी ॥
अनुभविले येथेच “अहं ब्रह्ावथम” अन्“तत्त्िमवस” ॥8॥
िाटते आता परके राजय ते जावणिाचं े ॥
जयांनी वनवमवले विश्व त्या आभासी सत्याचे ॥9॥
गरज त्या जावणिांची उरली मला न आता ॥

ओळख पटली माझ्यातील वनगवणु तत्त्िाची मजला ॥10॥
आता जावणिांनी त्याचं ा खेळ हा आटोपला ॥
थिथिरूपानुभि हा झाला याची देही याची डोळा ॥11॥

84. प्राणेश्वरा जगदीश्वरा
प्राणेश्वरा जगदीश्वरा, आतव मला मया पैलतीरा ॥धृ॥
समष्टी तुम्ही महाप्राण असे ॥
व्यष्टी तुम्ही पंचप्राण िसे ॥
तुमच्यामळ
ु े ही िाहे जीिनधारा ॥1॥
हठयोगी ति आठ आयाम असे ॥
ति आयाम हे योगाधार असे ॥
व्हािी वनयंवत्रत मम विचारधारा ॥2॥
थिरूप तमु चे असे साक्षात वनगवणु ॥
वनविवकार, वनरहक
ं ार, वनराकार, अनतं ॥
ति थिरूपी विलय करा त्या अहक
ं ारा ॥3॥
महाअवधपती तुम्ही सिव जावणिाचं े ॥
तुमच्याविना इथे घाट मृत्यचू े ॥
विज्ञान, वििेक अन्प्रज्ञाधारा ॥4॥
महाभतू रूपी तम्ु ही सगणु ते भासे ॥
परर वनगवणु ते असे प्रत्यक्षरूपाने ॥
हे ईश्वरीय सावत्िकतेच्या साक्षीथिरूपा ॥5॥
शद्ध
ु करूवनया सिव मम नाडया ॥
षटचक्रानं ा त्या पार करूवनया ॥
वशिशक्ी ती ऊध्िवगामी करा ॥6॥
ताटी उघडूवनया आकाशाची ॥
िाट मज दािा जी वनगवणु ाची ॥
ब्रह्थिरूप होण्या... आता करा हो त्िरा ॥7॥

85. गूढत्िाचे गूढ
इर्े आत्ता आर्ण कोणीतरी आिोत आहण ब्रह्माडं ाचा हवचार करता
कुणीच नािी या दोन टोकाच्या हवचारातनू जरा मोकळीक हमळावी म्िणनू
के लेला िा छोटासा प्रयत्न.
येर्े काव्याची रचना करणारा “मी” नसनू कोणीतरी आिे, िी या
काव्याची खाहसयत आिे. भौहतक वास्तव िे मनरूर्ी आभासी सत्यतेच्या
माध्यमातून अर्परूर् जाहणवेच्या कक्षेत येते म्िणनू वास्तव िे आभासी सत्य
आिे. मी, माझे आहण मला िे या शरीररूर्ी यंिामध्ये आर्ोआर् हनमापण झाले
असनू ते सर्शेल आभासी आिेत. जाहणवांची मालकी स्वत:कडे घेऊन ते
आभासी जीवन जगतात. आर्ल्याला तसे जाणवत नािी कारण तो आभासच
आर्ल्यासाठी प्रखर वास्तव आिे इतकी प्रचंड क्षमता त्या आभासी सत्यतेत
आिे असे क्वाटं म शास्त्रज्ञानं ा प्रखरर्णे हदसनू आलेले आिे.
साधक अिक
ं ाराला भेदतात आहण शन्ू यत्व अनुभवतात. र्ढु े
हनगपणु ाचा प्रातं सरू
ु िोतो. र्ण या तुयापवस्र्ेत साधकाची स्वत:बद्दलची धारणा
अनंतर्ट झाल्याने तेर्े शन्ू यत्व भोगणारा कोणीिी नसतो. मग प्रश्न असा र्डतो,
की या सगणु रूर्ी स्वप्नवत संसाराचे प्रकटीकरण कसे झाले. क्वाटं म शास्त्र
सांगते की शन्ू यत्वात सगणु साकार संसार क्षमतारूर्ाने अप्रकट असतो तो
चैतन्याहश्रत मनाच्या हनरीक्षणातून प्रकट िोतो. र्ण मग वेदांतात
सांहगतल्याप्रमाणे आर्ण हनगपणु ब्रह्माचे अंश असू तर त्या हनगणपु त्वाच्या
अहधष्ठानावर िे स्वप्नवत सगणु त्व “मी” र्णाने कसे साकार झाले आहण तसे
झाले असले तरी ते हनगपणु त्व सगणु संसाराचे स्वप्न कसे र्ािील. असे िे गढू त्व
या हवश्वात गढू र्णे लर्नू राहिले आिे.
आभास िाथतिाचे जे कधी अवथतत्िातच नव्हते ॥
अनेक जमम त्यामागे आगवतक हे कोण धािे ॥धृ॥

हा थि कोण कुठला जो जावणिा घेऊन येतो ॥
एका बेसािध क्षणी तो कुणाला संभ्वमत करून जातो ॥1॥
थि ने घ्यािी या रक्-हाडामासाची मालकी ॥
अशी िासना अन्इच्छा सांगा विश्वात कशी उद्भिी ॥2॥
कोणाचा जमम, कोणाचे जीिन, कोण हा मरतो ॥
मी, माझे अन्मला हा इथे आभासची जगतो अन्आभासची मरतो ॥3॥
सांगा सांगा या जावणिाचं ी मालकी हो कोणाची ॥
कोणी थिीकारली गल
ु ामी इथे या आभासी सत्यतेची ॥4॥
सत्ि रज तम गणु ािगणु ाचं ा नसु ताच हा कल्लोळ ॥
अविष्कार तयाचं े वनव्िळ वनष्फळ वनष्फळ ॥5॥
करूवनया अहक
ं ारा शमू य शमू याला त्या कुणी भेदले ॥
एक तत्त्ि वनगवणु पलीकडे, सगणु थिप्न हे कुणी पावहले ॥6॥
वनगवणु ाला कसे वदसेल सागं ा थिप्न ते सगणु ाचं े ॥
नेती नेती असे हे सिव गढू त्िातनू गढू ची वनपजे ॥7॥

86. बुदसध्यात्रिष्कार
घे मठू भर माती अन्आबं याचा त्यातनू काढािा थिाद, ॥
अशी नाही रचना वनसगावची सािवभौमत्ि त्याचे वनविविाद. ॥धृ॥
घे मठू भर माती अन्गल
ु ाबाचा त्यातून काढािा सगु ंध, ॥
जमणार नाही तुला मानिा नको होऊस अंदाधंदु . ॥1॥
घे वकतीही पाणी, हिा अन्असंख्य पदाथव, ॥
रक् वनमावण होते के िळ शरीरात ते अमनरसाचा अकव . ॥2॥
कोण कुठले अिकाश असे जे असे वनव्िळ पोकळीथत, ॥
कुणाची ही संकल्पना जे पसरले सक्ष्ू मपासनू अनंतापयांत. ॥3॥
कोण कुठले बळ ते गरुु त्िाचे त्याला ना आदी ना अतं , ॥
अिकाशात लटकती अजस्त्र ग्रहतारे परी आहे ते वदगंत. ॥4॥
अनंत बुवद्धमत्ता या विश्वाची विलसत आहे यगु ांतरी, ॥
जेथे हा बदु ध्याविष्कार तेथे नतमथतक होऊ आतातरी. ॥5॥

87. मादपिता शोधतो मी
परी न मजला ठािे का मादविता शोधतो ती ॥
मादविता शोधतो मी मादविता शोधतो मी ॥धृ॥
मला न का ठािे मादविता ती आईच्या िात्सल्यात ॥
मला न का ठािे मादविता ती बाबाच्ं या त्या थपशावत ॥1॥
मला न का ठािे मादविता ती गरू
ु िचनात ॥
मला न का ठािे मादविता ती बंधवु मत्रांच्या थिागतात ॥2॥
मला न का ठािे मादविता ती माझ्याच प्राथवनेत ॥
मला न का ठािे मादविता ती संतिचनात ॥3॥
सांगा कधी िादळाच्या ठायी मजला गिसेल का ती ॥
सांगा सयू ावच्या दाहात मजला कधी सापडेल का ती ॥4॥
प्रपातात त्या पहाडािरच्या कशी मजला वदसेल ती ॥
दगडमातीच्या भमू ीमध्ये कोठे मजला वमळेल ती ॥5॥
पोकळ अदृश्य अिकाशात त्या कुठे च रे नसणार ती ॥
कधी देईल मला ते विश्व कणाकणातं ून साक्ष वतची ॥6॥
साधू भेटला एक मजला त्याला पसु ले असता मी ॥
तो सागं ता झाला साध िेध तू मावझया वदव्य िचनी ॥7॥
जाता िादळ तेथनू आता मादविता ती अशी प्रकटे ॥
बघ घाबरलेल्या पाडसाला ती गाय वजव्हाळी कसे ॥8॥
सयू ावच्या दाहामध्ये तहानलेला बघ तो जीि ॥
अनोळखीच्या हृदयातून आले बघ मादवितारूपी नीर ॥9॥
प्रपातातनू जल खाली येता जमम जाहला सररतेचा ॥

अरे मादविता वसचं नू ती अिघी, जीिन देते अगवणत जीिा ॥10॥
भमू ीमधनू मादवि ते उगिे पाहा फूलांचा सदाबहार ॥
अिकाशाचे माध्यम तेथे होतो मादवितेचा थिरविहार ॥11॥
मादविता ती लपनू राहे कारणात पचं तत्िांच्या ॥
पररणामांच्या दृश्य रूपाने जाणनू घे रे सत्िरी वतजला ॥12॥

88. कत्रलयुगाचे नाि
कवलयगु ाचे नाि दसु रे अहक
ं ार ॥
जो होतसे बावधत त्याचे मन भ्माकार ॥धृ॥
हा अहभं ाि इतुका पातळ ॥
जैसे समोर असोवन वदसे ना मसु ळ ॥1॥
साधसु ंतांनाही याने के ले हैराण वकत्येक ॥
मरणावं तही ना सोडे तो बाकी जीिासं प्रत्येक ॥2॥
जो जाणी कै से उपजे हा अहभं ाि ॥
त्याचे बखोटी बैसतो ऐसा की त्याला नसे ठाि ॥3॥
जरी के ले धमावचरण अथावसह िेदपठण ॥
परर दृष्टीत द्वैतभाि वतथे अढळ अहं थथान ॥4॥
वतथे पावहजे जातीचा ॥
अितार परब्रह्ाचा ॥5॥
ऐसा भेटता सद्गरू
ु अद्वैताकार ॥
त्या वशष्यास ना कधी बाधती अहक
ं ार ॥6॥
अहभं ािािर वमळविता विजय ॥
होई कवलयगु ाचा साधकाप्रती लय ॥7॥
परर साधकास हिी कळकळ इतुकी ॥
वजिंतपणी त्याने जाळािी द्वैत बुद्धीमती ॥8॥
अहभं ाि असे एक महाशक्ी ॥
संत म्हणती करा अनमयभािे ईशभक्ी ॥9॥
ऐसा भवक्योग साधता सिोच्च ॥
कोण वतथे मग उरे होण्या अहभं ािमक्
ु ॥10॥

89. मी
कशाच्या तरी र्ाश्वपभमू ीवर आर्ल्याला मनामधील हवहवध भाव
जाणवत असतात. ती र्ाश्वपभमू ी हकती अलौहकक आिे ते सागं णारी िी रचना.
मी अनादी म्हणनू विखंडता ॥
मी पणू व आहे म्हणनू अपणू वता ॥1॥
मी अनतं आहे म्हणनू मयावदा ॥
मी सदानंद आहे म्हणनू सख
ु दुःु खे ॥2॥
मी प्रशांत आहे म्हणनू तृष्णेचे भय ॥
मी वनिृत्त आहे म्हणनू िृत्तीप्रिृत्तींचा खेळ ॥3॥
मी वनगवणु आहे म्हणनू गणु ाचं ा कल्लोळ ॥
मी वनराकार म्हणनू आकारबद्ध जावणिा ॥4॥
मी वनविवकार म्हणनू विकारदशवन ॥
मी वनरहक
ं ार म्हणनू अहभं ािाचे साम्राजय ॥5॥
मी अद्वय म्हणनू द्वंद्वाचे थैमान ॥
मी अवनिवचनीय म्हणनू मी आहे अन्मी नाही ॥6॥
जावणिेच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला प्रकावशत करणारा वनगवणु मी ॥
जावणिामं ध्ये गतंु नू जावणिाचं े मोजमाप करणारा तो अहभं ावित सगणु मी ॥7॥
मी वनमावण झाला तो मी अवथतत्िात नाही हे समजनू घेण्यासाठी ॥
अपणू वत्ि वनमावण झाले आपल्यातले पणू वत्ि समजनू घेण्यासाठी ॥8॥
अहं वनमावण झाले आपल्यातले वनरहक
ं ारत्ि समजनू घेण्यासाठी ॥
आकार वनमावण झाले आपल्यातले वनरहक
ं ारत्ि समजनू घेण्यासाठी ॥9॥
गणु वनमावण झाले आपल्यातले वनगणवु त्ि समजनू घेण्यासाठी ॥

मक्
ु ी वनमावण झाली आपल्यातले बधं समजनू घेण्यासाठी ॥10॥
आहे वनमावण झाला शमू याच्या पलीकडे जाण्यासाठी ॥
अनंत वनमावण झाले आपल्यातल्या मयावदा समजण्यासाठी ॥11॥

90. मैं ना मात्रलक कहलािू रे
सिवव्याप्त जो आकाश िह वलप्त न होय वकसीसे ॥
सदा रहे वनगवणु और जाईं अनतं ही के परे ॥धृ॥
मै तो हुं अिगणु की खांई जहां जाऊ
ं पररणाम जो पांिू ॥
ना मै समाऊं मेरा मझु मे तो खदु को मावलक मयंू कहलािू ॥1॥
वनराकार िो िायू सिवत्र सदा बहता ही रहे ॥
प्राण देई सब जीि को जो है अमल्ू य ही से परे ॥
सक्ष्ू मता मैं कै से जानू जो प्राण हाथ ना आिे ॥
मै मयंू कहलािू मावलक खदु को वजसका प्राण पराई होिे ॥2॥
दाह को लेके साथ ही अपने ब्रह्ांड मे रहता हैं ॥
प्रकाशसहीत उष्मा वजससे वनमावण प्रकृ ती का होता हैं ॥
भख
ू प्यास सब उसकी माया अगन कंु ड मे वदखता हैं ॥
वजसको सके ना हाथ लगाऊं िो होगा मेरा कै सा रे ॥3॥
शीतलता वनमावण जहा से िह जल कहलािे ॥
सदा िहन से धरती पर ये अगवणत फसल उगािे ॥
तृप्ती का रूप हैं ये हर प्राणी की प्यास बझु ाए ॥
नही हैं कोई उसका मावलक जहां जीि ही खदु प्यासा रहे ॥4॥
धरती सबका आधार जो अपनी माता ही कहलािे ॥
साथ अमन का भांडार और उसमे रत्न कई छुपे है ॥
सहनशीलता वजसका तत्त्ि वनमावण हुई सृष्टी उसी से ॥
मैं कै से उसका मावलक जो खदु मेरा आधार हुई हैं ॥5॥
इस पंचतत्त्ि की यह बनी हैं काया ॥
कायव करे इिं ीयोंसे यह माया ॥
पंचकोष से प्रकटे जीिन उस में ॥

इस जीिन का मावलक मैं कै से कहलािू रे ॥6॥
ऐसे अगवणत जीि जो संिेदीत रहे सदा ॥
मन माया का रूप हैं उसने सबका मैं बनाया ॥
एहसास से प्रवतसाद तक जाके अगवणत क्षमता हैं उसमे ॥
जानना वजसका काम हैं उसका मावलक कहलािू मैं कै से ॥7॥
मैं ना वकसी का मावलक अब और हुं ना वकसी का बंदा ॥
तेरा ही तू जाने भगिन कै सी प्रकट हुई ये माया ॥
अब जाके देखू इस माया को मैं तेरी ही नजर से ॥
कणकण में तु हैं वनगवणु अब मैं मेरा ना होई रे ॥8॥

91. रंग नको टाकूस
श्रीकृ ष्ण गोर्ींच्या अगं ावर रंग टाकतो आहण रंगर्चं मी खेळतो. या
गोर्ी म्िणजे मायेचेच स्वरूर् आिे असे मानले, तर माया आता श्रीकृ ष्णाला
काय म्िणते, ते येर्े काव्याच्या स्वरूर्ात माडं ले आिे.
रंग नको टाकुस बेभान झाले मी मनमोहना ॥
थांब रे थांब आता मीच मला विसरले कमहैया ॥धृ॥
नेसले होते मी शभ्ु िस्त्र वनगवणु वनरंकाराचे ॥
तुझ्यात होते समवपवत ते गात गाणे परमानंदाचे ॥
तू मांडीयला खेळ रंगाचं ा रे तझ्ु या मनोरंजना ॥1॥
तू पचं तत्त्िे वमसळली विश्वशक्ीरूपी जळात ॥
साकार के लेस वत्रगणु तू त्या अनेक रंगछटातं ॥
मरु लीच्या थिरानं ी त्या तू धदंु के लेस मजला ॥2॥
बेधंदु त्या अिथथेत रे मीच मला ते प्रसाविते ॥
वनमववु न जीि असंख्य त्यांच्यातूवन भािरंग खेळते ॥
मी ही टावकला रंग तुझ्यािर त्या सृजनशीलतेचा ॥3॥
तू परम चपळ कधी होतसे दृश्य कधी अदृश्य ॥
मी भ्ातं झाले रे त्या असख्ं य द्वैताच्ं या रंगात ॥
विरवहणी तझु ी मी झाले रे माझ्या गोविदं गोपाला ॥4॥
ति रंग हे सगणु ाचं े मी घालिू कसे रे ॥
मज लाज िाटे फार येऊ पढु े कशी रे ॥
तू गरुु योगी म्हणनू यािा हे द्वैतरंग घालविण्या ॥5॥
मी आले ति शरण दमले रे या रंगात रंगनू ॥
तुझे वथमत पाहते मी शमू याच्या पडद्यामागनू ॥

दे िरदान साधनशक्ीचे हे भिडाग धिु नू टाकािया ॥6॥
तुझी लीला अपरंपार रे माझ्या हृदयनाथा ॥
तूच धतु ले मम मायारंग पािले थिथिरूपाला ॥
घे मम हात हाती ओलांडािया शमू याचा उंबरा ॥7॥

92. कसा साधािा र्रमार्प
सगणु ते आम्ही बाधलो द्वैताने ॥
द्वद्वं ावशिाय येथे ससं ार सागं ा कोठे ॥धृ॥
काया मन बुद्धीला ना कळे अद्वैत ॥
भ्वमष्ट ते झाले सिव त्यांच्याच हो विश्वात ॥1॥
ऐसा आम्हा शाप असे देिा या द्वैताचा ॥
ना चक
ु े त्यामळ
ु े हा फे रा जमममरणाचा ॥
मायेचे भिारण्य वनवबड ते फार असे ॥
गरुु विना इथे परमाथव िाट ना मज वदसे ॥2॥
वकती के ले येथे ग्रंथाचं े िाचन ॥
वकती साधले येथे श्वासांचे अनुसंधान ॥
वकती ती सिवत्र वफरलो तीथे अनेक ॥
परर न जमला जीिनी परमाथव तो एक ॥3॥
राहुवन जीिे संसारी साधािा तो परमाथव ॥
सांगती साधसु ंत परर कै से करािे ते साथव ॥
चंचल ती चालती भ्ातं बुद्धीची पािले ॥
संसार तो िाटेमध्ये जशी के ळीची साले ॥4॥
कै से जाणािे आम्ही हे तत्त्ि तझु े अद्वैत ॥
जे असे के िळ द्वैताच्या गढू गभावत ॥
अवथथर ती बुद्धी, कै से व्हािे अभ्ातं ॥
गणु दोष कसे जातील गणु दोषांना भेदनू ॥5॥
साक्षात मल
ू तत्त्ि ते देिा असे तुझे वनगवणु ॥
त्यािरी तू घातले अष्टसावत्त्िक आिरण ॥

ऐसे जयाचे असे अद्भूत अितार थिरूप ॥
त्या श्रीगरू
ु तत्त्िकृ पे येथे वमळािा हो उश्याप ॥6॥
द्या हो आता िरदान घट्ट त्या नामाचे ॥
जाऊ तरून संसार प्राशवु नया ति नामामृत ते ॥
द्या हो आता िरदान अश्रंच्ु या िषाविाचे ॥
जातील धिु नू दोष ते व्याकूळलेल्या मनाचे ॥7॥
आता व्हािा ससं ार जैसी तुझीच रे सेिा ॥
अबावधत व्हािे द्वैत, जाणले जािे अद्वैता ॥
व्हािी ऐसी कृ पा मजिरी श्रीगरुु देिा ॥
वत्रगणु ावचया खणु े तू दाखिी वनगवणु ा ॥8॥
अमृतानभु िी आता देिा अथावमतृ ते वपऊ ॥
वनगवणु ाच्या साक्षी गणु ातीत ते होऊन राहू ॥
तुवझया कृ पे गरुु देिा मरण न ते आता यािे ॥
आत्मभान ते माझे आत्मानंदी अनतं व्हािे ॥9॥

93. स्िप्न आत्रण त्याची शक्ती
मळ
ू हवश्व िे र्रम तववातनू प्रसहवले गेले आिे. आर्ण सगणु साकार
आिोत तर र्रम तवव हनगपणु हनराकार आिे. हनगपणु ातनू सगणु त्व साकार िोणे
कदार्ीिी शक्य नािी. र्ण आर्ल्या जाणीवेमध्ये तेच वास्तव म्िणनू इतक्या
प्रखरतेने येते की सगणु त्व आर्ण नाकारू शकत नािी. म्िणनू वेदांत या अवघ्या
सृष्टीला स्वप्नाची उर्मा देतात. जेर्े जेर्े बुद्धीतवव जाईल त्यार्ढु े ऊजाप चैतन्य
तवव त्याआधी र्ोिोचलेले असते िे आत्यहं तक रिस्यमय आिे. अन्यर्ा
आर्ल्याला या हवश्वाचे आकलनच झाले नसते. ऊजाप शक्ती िी हनगपणु आिे.
उजेचा वार्र करताना हतचा उर्योग कुठे के ला जातो िे हतला कळत नािी. जसे
वीज घरात येऊन प्रकाश देते का रस्त्यावर प्रकाश देते िे त्या हवजेला समजत
नािी. हतच्या के वळ असण्यामळ
ु े सगणु त्वाचा आभास हनमापण िोतो. र्रम
तववाचा प्रकाश िा हनगपणु आिे, र्ण त्याच्या असण्याने सगणु जाहणवेच्या
कक्षेत येते.
जैसे मन:पटली उमटे दृश्य ॥
तैसे वनगवणु ामाजी िसे शमू य ॥धृ॥
प्रकटे ओमकार ध्िनी वतथे एक ॥
शमू यातनू उपजे तत्त्ि ते सगणु ॥1॥
ते वनगवणु अपररवमत अनतं अपार ॥
सगणु ातुनी पसरे त्याचे चैतमय आरपार ॥2॥
वनगवणु ामध्ये त्या सगणु ते ऐसे दाटे ॥
जणू वनगवणु ची पाही थिप्न वतथे जे प्रकटे ॥3॥
वनगवणु चैतमय ऐसे भोवगले सगणु ाने ॥
जैसे कतृवत्त्िाचे वशखर गाठले अज्ञानाने ॥4॥

पाहा पाहा तो थिप्नात जावणिांचा कल्लोळ ॥
नसता चैतमय तेथे सगणु त्ि होई वनष्फळ ॥5॥
सगणु ातूनी पातल्या त्या क्षमता असंख्य ॥
थिीकारले त्याने िैवश््िक वनयमाचं े दाथय ॥6॥
असनू ही थिप्न हे ऐसे, असे ते बलिान ॥
िाथतिाच्या भासापढु े सगणु तुकिी मान ॥7॥
या थिप्नी ते सगणु त्ि शक्ी अनंत पाही ॥
ओलांडे ते वनगवणु चैतमय त्या अनतं ालाही ॥8॥
ऐसे हे वनगवणु चैतमय अपरंपार अगम्य ॥
सत्यालाही प्रकटिी ते होऊन परम सत्य ॥9॥

94. आर्के त्रलये
मथु कुराती हुई वजदं गीसे पछु ा मया वदया तू ने उनको ॥
काय वदलेस तू त्यानं ा मी विचारले जीिनधारेला ॥धृ॥
िह बोली एक वनहायत उमदा तोहफा वमला है उनको ॥
म्हणाली ती एक अत्यंत मौल्यिान भेट प्राप्त झाली त्यांना ॥1॥
खल
ु ता है आपके वलये सहारे कायनात के यह अफ़्जाइश-ए-नसल ॥
पाश््िभव मू ीिर विश्वाच्या बघ खल
ु तो वनसगव हा ॥
पहाडोंकें कमधोंसे बहते हैं वकतने ये सफे द अबशर ॥
खांद्यािरून पहाडांच्या िाहती अनेक शभ्ु सररता ॥2॥
खश
ु बुभरे फुलोंसे बहती हिा को वमली एक नई हथती ॥
सगु ंधाने फुलांच्या वमळाले िायल
ू ा अवथतत्ि ॥
बहते हुये नहेरोंने ठंडे, बुझा दी प्यास उनके दो तफोंकी ॥
िाहत्या वनझवर जलाने त्याचे काठ झाले तृप्त ॥3॥
मनु ाकीस वकया आसमान को काहील-ए-झील के पानी ने ॥
शांत जलाने सरोिराच्या दाविले आकाशास थिथिरूप ॥
वदया नजारा कुदरत ने आपको िावदयों में तमसीम होके ॥
वनसगावने वदला नजराणा तल
ु ा तो सिवत्र आला फुलनू ॥4॥
वदया िजदू आपको आप के मक
ु िस बजु गु ोंने ॥
वदले थित्ि तुजला तुझ्या पजू य पिू जव ांनी ॥
भर दी वजंदगी आपकी शाउरसे खदु ा की खदु ाईने ॥
देिाने भरले आयष्ु य तुझे चैतमयरूप जावणिांनी ॥5॥
बहार आने दे ये वजंदगी उनके वलये उस कादीर-ए-हद तक ॥
आयष्ु य हे बहरणार आहे तुझ्यासाठी ते वचरंतन ॥
ए दोथत हो जाये आपकी वजंदगी सदा रोशन रोशन ॥
प्रकाशमय आयष्ु याने उजळू दे तुझे हे जीिन ॥6॥

95. स्िप्न कसे र्ात्रहले
थिप्न कसे पावहले ग तू माये ॥
वनगवणु ातवू न तू सगणु त्ि ते प्रसविले ॥धृ॥
कसे राहतील एकत्र अनंत अन्सामत ॥
सक्ष्ू मातूवन येथे थथल
ू विश्व कसे प्रसविले ॥1॥
शमू य अिकाशात हे पंजु अदृश्य क्षमताचं े ॥
त्यातूवन थथल
ू सक्ष्ू म विश्व ते कसे पातले ॥2॥
प्रसविले ग तू माये थित्ि तू कसे प्रसविले ॥
वनमववू नया जाणीिक्षेत्रे थित: जीिे कोंवडयले ॥3॥
जावणिांतून त्या तू जावणिांना प्रसविले ॥
ऐसी ति लीला गढू अगाध ती असे ॥4॥
अद्वैताची साम्राज्ञी तू द्वैत कसे प्रकटविले ॥
श्रतु ी श्रमली इथे तू अवनिवचनीय सदा असे ॥5॥
असख्ं य भोगानं ी तू थित्ि ऐसे भोगे िाटे ॥
परर सदा त्रप्तु ीच्या पल्याड तू अनादी अनंत असे ॥6॥
अमयावद तृष्णेतवू न ति वनरोप मजला वमळे ॥
आभासी हे सत्य ति वनव्िळ ती माया असे ॥7॥
अदृश्य मन माझे अनभु ाव्य ते कसे अनुभिे ॥
अशमय इथे त्या दोघाचं े ते एकत्र कधी येणे ॥8॥
दृश्य शरीरामध्ये अदृश्य ग मन ते कसे ॥
जावणिा त्यातील वतथल्या भ्ातं विश्व असे त्यांचे ॥9॥
जावणिा न त्या कोणत्या ग माझ्या असे ॥

भ्ांत करण्या मम मालकीचा तो भाि वदसे ॥10॥
अकताव अकमी आत्मतत्त्ि ते विलसे ॥
ब्रह्तेजी तू हे थिप्न तुझे पाहतसे ॥11॥
अशी तू ना भोक्ी ना तू कधी कती असे ॥
थिप्नांची ती रास ति जीिनानभु ि इथले ॥12॥
अष्टसावत्त्िक गरुु मतू ी भेटता मज ति कृ पे ॥
माझ्यामध्ये तू तुजला तेंव्हा प्रसिशील गे माये ॥13॥
थिथिरूपानभु िी पमु हा मी जाईन त्या सयु ोगे ॥
वनगवणु ते तत्त्ि मी होऊन राहील थिच्छंदे ॥14॥

96. दीर्ोत्सि
सिव काही कळत असनू ही दल
व करण्याची िृत्ती प्रकावशत करतो
ु क्ष
तर काहीही कळले नाही तरी सिव कळल्याचा आणलेला खोटा आिही
प्रकावशत करतो. ॥1॥
मिु ाम दष्ु कृ त्य करण्याच्या िृत्तीसह
सत्कमावतील कतेपण ि भेाक्े पणाचा त्यागही प्रकावशत करतो. ॥2॥
विनय, चाररत्र्य शीलता, वनतीमत्तेसह
उिामपणा, भ्ष्ट आचार ि अवनतीही प्रकावशत करतो. ॥3॥
दारर, दुःु ख, अज्ञान, अंधकारासह
समृद्धी, सख
ु , ज्ञान ि प्रकाशालाही प्रकावशत करतो. ॥4॥
शांततेची शांती प्रकावशत करतो तर अशांततेची िेदनाही प्रकावशत करतो.
चागं ले ि िाईट यांच्या व्याख्या प्रकावशत करतो तर ॥5॥
त्या समजनू ही त्याच्या उलट िागण्याचा मागवही प्रकावशत करतो.
लाचारी, परािलवं बत्ि याच्ं याबरोबर थिािलवं बत्िही प्रकावशत करतो. ॥6॥
देि, देश, अन्धमावसह दानि, िोह ि अधमवही प्रकावशत करतो.
सिव क्षणभंगरू आहे हे कळत असनू ही मायेतील गतंु णे प्रकावशत करतो. ॥7॥
सिव येथेच ठे िनू जायचे आहे हे कळत असनू ही,
हव्यासासह समं याशाच्या त्यागालाही प्रकावशत करतो. ॥8॥
एक वदपोत्सि आपल्या अंतमवनात यगु ानुयगु े सरू
ु आहे.
त्याला जाणनू घ्यायचे जीिनाचे उविष्ट क्षणाक्षणाला प्रकावशत करण्याचा
प्रकाशोत्सि म्हणजेच वदपोत्सि. ॥9॥

97. अत्रनिपचनीयतेच्या र्लीकडे
येथे वनमावण झाली अगवणत कारणे कारणावं शिाय, ॥
त्यातनू वदसले पररणाम कोणत्याही पररणामावं शिाय, ॥धृ॥
येथे अद्वैतातनू प्रसाविते आहे द्वैत ते सिवत्र, ॥
येथे िाथति आहे अ-िाथति आवण भासही के िळ आभासमात्र, ॥1॥
येथे जावणिेतून संक्रवमत झाला जावणिांचा जाणता, ॥
कोण हा “मी” जो जीिन जगतो आहे हे सिव अजाणता, ॥2॥
येथे जणू जीिन जगते जाणीि थित:हून, ॥
विसािा वतचा नेणीिेत असे, नसे काही िेगळे तेथे त्या मृत्यहू ून, ॥3॥
जे काही नाही ि जे काही आहे ते कधीच नव्हते येथे, ॥
गढू त्ि आवण अवनिवचनीयतेलासद्ध
ु ा शबदाचं ी िानिा तेथे, ॥4॥
हे सिव जे िाटते ते एका क्षणी आहे िाथति आवण एका क्षणी आभासी, ॥
कोठून मी आणू ते निशबदभाडं ार िणाविया त्या विश्वलीलेसी, ॥5॥
अखेर येथे विज्ञानही थकले अध्यात्म होऊन, ॥
“कोणती सत्यता परम” या प्रश््नाने ते गेले भांबािनू , ॥6॥
परम उजावरूपी श्रीगरू
ु ं ची करुणा अपार, तेथेच होतसे हा दृष्टातं , ॥
एक परम सत्य चैतमय तेथे विलसे जेंव्हा होतसे द्वद्वं ाचा अतं ॥7॥

98. हे किीमना
लपनू आहे रे स्त्रोत कवितेचा तझ्ु या उत्थफूतवतमे ध्ये... ॥
रागं ोळी तू घालीशी सदंु र त्या शबदाच्ं या वठपमयामं ध्ये... ॥धृ॥
दे झोकून रे थितुःला प्रवतभेच्या त्या प्रांगणात ॥
गिसेल तुला आनंद तेथे खोलिर त्या अंतमवनात... ॥1॥
जाणकार आहेत इथे शोधण्या किी तो तझ्ु यामध्ये ॥
तू नच ठे ि भीडभाड त्या समाजाची मनामध्ये... ॥2॥
सयू ावच्या तापातून त्या शीतलतेला जममू दे... ॥
सागराच्या सीमेला त्या असीम होऊन जाऊ दे... ॥3॥
िादळाची अथताव्यथतता वमसळू दे ती शातं तेत... ॥
धरणीकंप तो शोषनू घे तझ्ु याच रे मनोकंपात... ॥4॥
आकाशाची अिघी पोकळी ति थिरांनी भरू दे... ॥
विश्वालाही त्याचे थिथिरूप नव्याने ते कळू दे... ॥5॥
आईलाही कळू दे ममता मल
ु ायम ति शबदांतनू ... ॥
बाबांच्या छत्राला वमळू दे आधार तुझ्या त्या काव्यातनू ... ॥6॥
भािाबवहणीच्या प्रेमाला दे सोनवकनार ति प्रवतभेची... ॥
वप्रयकराने द्यािी रे साथ घेऊन शपथ तझ्ु या काव्याचं ी... ॥7॥
देिालाही अवपवन मी माला ति शबदसमु नाचं ी... ॥
मादवि शबद तुझे ते देतील साक्ष माझ्या भक्ीची ॥8॥
घे हे व्रत तू भेदण्या रहथय त्या रे अिघ्या विश्वाचे... ॥
विश्वानेच वदधले काव्यशस्त्र तुज त्याच्या वदव्य प्रवतभेच.े .. ॥9॥

99. तृष्णा
पाण्याविना माठ त्यास माठ म्हणू नये ॥
प्राणाविना शरीर त्यास जीि म्हणू नये ॥धृ॥
माठ अन्शरीरे दोघे मृवत्तके समान ॥
पाणी आवण प्राण ते जीिनाधार ॥1॥
आग ओकवत सयू व जीि तृष्णातव हा झाला... ॥
जल वशतळ वमळे माठामळ
ु े त्या जीिाला... ॥2॥
विठ्ठल ना भेटी वतथे तृष्णा विरहाची ॥
अनुसंधान श्वासांचे वनत्य देि येती भेटी ॥3॥
जर ओळखले त्याचं े आगळे हे महत्ि ॥
जैसी माठाची महती तैसे शरीर अमोवलक ॥4॥
मृवत्तके समान असती जरी ती दोघे ॥
तृष्णा शमविण्या... ते विश्व ऐसे प्रकटे ॥5॥

100. मृत्युदान
नीर नयनातनू िाहे... ॥
िृद्ध मनात आतव जागे ॥धृ॥
के स सिव ते धिल जाहले ॥
बोलणे ते अतीि क्षीणले ॥1॥
गळून गेली ही सिव गात्रे ॥
शरीर संपणू व कृ श ते झाले ॥2॥
वनिा नसे ती डोळ्यांमध्ये ॥
नजर अवथथर सदा वभरवभरे ॥3॥
षविपंनु ा ती थमृती जागिे ॥
आिेग येती इच्छा िासनाचं े ॥4॥
भतू काळ सदा हसिे रडिे ॥
भ्ातं ीने जणू ते िेड लागले ॥5॥
आसक्ीने मन थरकापे ॥
कंठ कोरडा भय तृष्णेने ॥6॥
आक्रंदन ते पश््चात्तापे ॥
असाहाय्य वनत वनत ते िाटे ॥7॥
आप्तेष्टांनी सोडीले एकले ॥
विश्वानेही मजला त्यवजले ॥8॥
जोडीदार अवत अंधक
ु तो वदसे ॥
त्याचेही शरीर ते थकले ॥9॥
आता एकच आशा ती राहे ॥

माझी अिथथा प्रभू तू जाणे ॥10॥
दाता व्हािे तुझे सत्िर येणे ॥
क्षमा मागतो मृत्यदु ान ते द्यािे ॥11॥

101. Universe And Me
From a sperm to a handful of ash at death...
Shouldn’t I take this opportunity as being extremely fortunate?
Isn’t it my right to be always happy and healthy?
So I am always indebted to the God and everybody...
What did I bring here and what wi॥ I carry?
That I should understand very carefu॥y...
Who am I that always spe॥ the “what’s next” urge...
Isn’t it an abstract expression of our universe?
Who wi॥ be cremated?... I or Me..
I wi॥ not but the body as Me..
Isn’t it our journey of being spiritual?
That sha॥ be experienced by the Self of every Individual...
Let’s extract us from the dialectical reality
and cross the sky high verge...
To Awaken the Self in the Eternity,
is the aim of our universe.

102. The Mystery Of This SelfRealization
When I use “I” for my self-introduction,
Entire universe sees in it my God’s reflection.
When I interact with every person,
With an ornament of respect; I adorn that relation.
I wonder how sweet my speech is,
Everyone says it’s like a melodious breeze.
I always see the miracles happening,
Where a gentle touch of mine creates a feel of caring.
Wherever my sight goes; I see the glimpses of divineness,
And my “Self” is evolving from the universal holiness.
Wherever I go; everybody is feeling safety,
Not only me but they see my shadow with fu॥ of sympathy.
God unveiled in me the mystery of this self-realization,
When I saw my tears sparkling with fu॥ of HIS reflection…

103. I am the space
I am the space, I am the space
Wherein the world changes at its own pace
I am the space...I am the space
Prevails in and out of the universe that’s my God’s grace
I am the space...I am the space
Let they move with good n bad, I am aloof as HIS blest ace.
I am the space...I am the space
A complete source of universal consciousness
I am the space...I am the space
I accommodate a॥ as my God’s mace.
I am the space...I am the space
I am not any being that born and dies.

104. जे जे भेटे भूत
ते ते मावनजे भगितं ॥
ऐसे सागं वू न गेले ते तक
ु ोबा सतं ॥धृ॥
देवखता परुु ष तत्त्ि ते नारायण पाहती ॥
देवखता स्त्री तत्त्ि ते वदसे भगिती ॥
सिाांभतू ी ते परब्रह् िसती ॥1॥
परर समाज वनयम पाळतो िाथतिी ॥
आमचु े मळ
ू थिरूप ते झाकूनी ॥
आलो आम्ही अध्यात्म देशीचे रवहिासी ॥2॥
इथे रमलो तमु च्या ममु कामी ॥
आहोत तमु च्या कृ पेचे अवभलाषी ॥
घेतो दशवन तुमच्यातून ते ईश्वरी ॥3॥
आम्ही तुमचे सेिेकरी ॥
तयार करतो शबदाचं ी वशदोरी ॥4॥
त्यात चटणी भक्ीची ॥
आवण श्रेयसाची भाकरी ॥5॥
तुम्हा पाणी देतो अद्वैताचे ॥
भरवितो तांबल
ू संत उपदेशाचं े ॥6॥
चला चला हो आमच्ु या सिे ॥
ते उतरु घाट अध्यात्माचे ॥7॥
मग वदसेल आमचु ा गाि ॥
शमू य असे हो त्याचे नाि ॥8॥

सावत्त्िकतेचे ते रथते अन्॥
इमले साक्षात वनगवणु भाि ॥9॥
तेथे भेटविन त्या योग्यांशी ॥
भेदती ते चक्र लक्ष चौऱ्याऐशं ी ॥10॥
दाितील थिथिरूप तुम्हा तुमचे
वमटतील सिव भेद तुमचे आमचु े ॥11॥

105. सप्तर्दी
समु गं ल समु हु तू व सौभाग्याचा सयु ोगे तो हा आला ॥
चला गाऊ या गं सथु िरे सप्तपदी ती गाऊ या ॥धृ॥
प्रथम पदी त्या नििधनू े अशी लांवघली ती श्रद्धा, ॥
वनष्ठा ठे िली श्रीगरुु पदी त्या भक्ी वतची ही अनमया ॥1॥
वद्वतीय पदी नििधू जीिात्मा ओलांवडती त्या िैराग्या, ॥
योग साधला वतने त्या सिव इवं ियांना दमवु नया ॥2॥
तृतीय पदी त्या नििधनू े श्वास नामी गंतु विला, ॥
पावित्र्याचा ओघ तो वतच्या तनमनातूवन िावहला ॥3॥
चतुथव पदे त्या नििधनू े िळीला दोर दश इवं ियाचं ा, ॥
अडकविले शमू यात तयाला समावधथथ होऊवनया ॥4॥
पाचव्या पदी त्या नििधनू े ध्यावयले नावभमंडला, ॥
परमानदं े उरली ती आता षटचक्रे भेदवू नया ॥5॥
सहािे पद ते ओलांडण्या पाऊल पढु े ते टाकले, ॥
शमू यत्ि ते प्रकटे वतथे साक्षी असे श्री गरू
ु राया ॥6॥
सप्तपद ओलाडं ू वन वतने पवत परमतत्ि ते थपवशवले, ॥
अनावदअनतं वनगवणु रूपे ती रावहली होऊवनया ॥7॥
आता उमटे थिर अनाहत शहनाई ती िाजली ॥
थिेच्छे नांदती जीिात्मऊजाव सिे परमपरुु षाच्या ॥8॥

106. साज शृंगार
नमस्कार,
सतं कबीर दासांसि शीख धमापच्या गरू
ु ं नी व संतानं ी जीवात्म्याला
वधू आहण र्रब्रह्माला र्तीची उर्मा हदली आिे. गरुु बानीमधील “िर प्रभ मेरे
बाबुला, िर देविो दान मे दाजो...” या संदु र भजनावर आधाररत िी रचना आिे.
र्ेट भाषांतर नािी. यात वधचू े बाबा साक्षात श्रीगरू
ु आिेत िे ओघाने आलेच...
बाबा मी चालले आज सासरला ॥
साज शृंगार हो द्या तुम्ही मजला ॥धृ॥
शभु ावषशरूपी कंु कुम वतलक हो लािा ॥
द्या कणव फुले जणू मल
ू मत्रं हरीचा ॥
मंगलसत्रू हार जणू ईशथततु ी समु नाचं ा ॥1॥
जयोत भक्ीची ती नथणी साजे ॥
काजळ नयनी जणू किच अभय ते ॥
कंगण चडु ा जणू सावत्त्िकतेचा ॥2॥
द्या महािस्त्र ते िैराग्याचे ॥
लािीन अत्तर ति सथं काराचं े ॥
कमरपट्टा बाधं ीन षविपू विजयाचा ॥3॥
श्रीगरू
ु प्रदवक्षणेचे पैंजण अन्॥
घालीन जोडिी वििेकाची ॥
काढीन मेंदी ईशथतिनाचं ी ॥
माळीन गजरा ईशप्रेमाचा ॥4॥
वनरोप घेते माहेर मायेचा ॥
आनंदाश्रंनु ी वभजेल तुमचा खांदा ॥
ध्यास मज लागला मावझया परब्रह् पतीचा ॥5॥

107. रुखसत लेता हूँ
िी रचना एक स्वगत आिे. साधनेच्या मागापवरील एका ममु क्ष
ु नू े
स्वत:शी के लेला िा सवं ाद आिे.
रुखसत लेता हूुँ आज इस वजथम और वदल से ॥
बस हो गई अब मेहमान निाजी उनकी ॥धृ॥
अब अपनी मंजील की ओर चल मेरे मरू ीद (साधक)
पहचान हमारी रुहबरुह हैं जहाुँ की ॥1॥
देख तू मेरे पीर की शोहोरत (ख्याती) ॥
सबके वदल पे राज है, सब कायनात (वनवमवती) है उसकी ॥2॥
उनका खयाल आना यह इनायत (कृ पा) है उनकी ॥
इमतेहायी आरजू रख, रेहमत पानी है खदु ा की ॥3॥
महफुज (सरु वक्षत) रख बुराईसे तेरे यह नयना दईु ॥
वनगाह करना है उनको, पाक हो वजदं गी तेरी ॥4॥
फजव कर लो वफक्र दथत बरदार होने (आत्मसमपवण) की, ॥
रूहबरुह हो जायेंगे उनसे, वमट जायेगी पेहचान खदु की ॥5॥

108. का रे का रे कागा
या रचनेची संकल्र्ना श्री गुरू शेख फरीद जी यांच्या “देख बंदे के भाग” या
रचनेवरून सुचली. या गुरूंची िी मळ
ू रचना इतकी आतप आिे की अंगावर शिारे येतात.
https://youtu.be/YDjdxBfqwww या हलंकवर अर्ापसि मन घट्ट करून ऐकता येईल.
िा इर्े त्या रचनेचा र्ेट अनवु ाद नािी र्रंतु त्याचं ी सक
ं ल्र्ना वेगळ्या र्द्धतीने माडं ली आिे.
इर्े कावळ्याला षहिर्ुंची उर्मा हदली आिे. आयुष्यभर ते आर्ली तनमनाची शक्ती वाया
घालहवण्यास कारणीभतू िोतात. शेवटी षहिर्नुं ा बळी र्डून वृद्धार्काळात मनाची आहण
शरीराची शक्ती क्षीण झाली की मानवाला ईश्वरप्राप्ती दल
ु पभ िोऊ लागते. येर्े अशाच एका
साधकाला कळून चक
ु ले आिे की आता जे कािी उवपररत जीवन िाती आिे त्या जीवनात िे
षहिर्ू िासदायक ठरू नयेत आहण ईश्वरप्राप्ती करून घ्यावी. इर्े प्रत्यक्ष शरीरावर िा कावळा
िल्ला करत नसून तो मनरूर्ी सूक्ष्म शरीरावर िल्ला करतो आिे असे वणपन के ले आिे.

का रे का रे कागा तू टोके मनोशरीर ॥
मी इथे जाहलो अवथथ पंजर पंजर ॥धृ॥
तुझी बाक काम क्रोध ॥
तुझे पख
ं मद मोह ॥
तुझे धड लोभ मत्सर ॥1॥
मनोशरीर एक आधार ॥
ते ईश्वरप्राप्तीचे रे माध्यम ॥
जा रे जा रे कागा तू आता सत्िर ॥2॥
ठे ि ते वशल्लक काही मम शरीर ॥
मनोशरीरे साधनू योगीयाच
ं ा योग ॥
तयात रे आता मी भोगीन ईश्वर ॥3॥

109. आझाद त्रजंदगी
सब कुछ वसखते आये हैं लेवकन न मरने वक कला नही वसखते हम कभी जीिन
में...
इसवलये हर बार वजदं गी से हारते हुए आये हैं हम आवखर में... ॥धृ॥
हर बार यहाुँ मरना पडता हैं वजंदगी को...
तो अब इस तरह वजना हैं की वफर बार बार मरना न पडे वजंदगी को... ॥1॥
अब इस तरह वजना हैं की मरने का अिसर तक ना वमले वजंदगी को...
िह तो चलती ही रहे ऐसे वक जैसे न मरने की कला का प्रदशवन हो... ॥2॥
सफलता वमले हम सबको की िह एक वदन मरना ही भल
ू जाए ऐसे...
के मृत्यू से तो मया खदु से भी आजाद हो गयी हो जैसे... ॥3॥

110. त्रििेके जाणीले मी
वििेके जाणीले मी अहं ब्रह्ावथम ॥धृ॥
लपेटून देह िैराग्याच्या िस्त्रातूनी ॥
बैसलो आज मनाच्या थमशानी ॥1॥
जाळीली इवं िये ज्ञानावग्न चेतिवू न ॥
लावियले भथम भषू ण ते सिाांगी ॥2॥
महामाया आता शमू यत्ि वतचे दािी ॥
पलीकडे साक्षात उभी वनगवणु भगिती ॥3॥
मध्ये श्रीगरू
ु मी शरण त्याचं े चरणी ॥
मया हो मया तुम्ही मजला पैलतीरी... ॥4॥

111. तू एक ओमकार
या हवश्वात के वळ दोनच मिान तववे आिेत, एक चैतन्य आहण एक
ऊजाप. ऊजेने हवहवध गणु ाच्ं या साहन्नध्यात असख्ं य स्वरूर्े धारण करून हवश्व
साकार के ले आहण त्यामध्ये असलेल्या चैतन्याच्या सािाय्याने आर्ण काय
हनमापण के ले ते त्या ऊजेने सजीवांच्या माफप त समजनू घेतले. साधक जेंव्िा
साधना हकंवा उर्ासना करतो तेंव्िा त्याचा अिभं ाव हकंवा मी र्णा त्याच्या
नेिमी आड येत असतो. िा अिभं ाव नािीसा व्िावा यासाठी तो साधक त्याचे
सवप स्वरूर् ईश्वराच्या मालकीचे आिे असे येर्े सांगत आिे. ईश्वराप्रती
आत्यंहतक समहर्पत भाव हनमापण िोण्यासाठी तो त्याचे स्वत्वसद्ध
ु ा त्या ईश्वराचेच
आिे असे नमदू करतो आहण आता के वळ हनहमत्तमािे साधनेच्या मागापतून र्ढु े
जात अंहतमत: त्या र्णू पत्वामध्ये र्णू प म्िणनू हवलीन िोतो.
तू एक ओमकार तचू ी असे तुझी ग्िाही ॥
दसु रा तझ्ु याहून मी इथे िेगळा असा नाही ॥धृ॥
तुझेच हे हात तुजला नमन मी करतो ॥
तुवझया सद्बुद्धीने जीिन तुला अवपवतो ॥1॥
तझु ाच हा मी तवू च वनवमवला या देही ॥
तवु झया देह क्षेत्रे वनगवणु मी तल
ु ा पाही ॥2॥
तुझेच हे दान धारा अश्रंच्ु या लागल्या ॥
चरणी झाला अवभषेक सिव िृत्ती त्यात िावहल्या ॥3॥
तुवझया थिथिरूपे हे थिथिरूप वमळाले ॥
आता पणू वत्िाने येथे के िळ पणू वत्िची उरले ॥4॥

112. तू मेरा त्रर्ता
यह मयों हैं जी वबरह वबरह वबरह ॥
ना वदसे मेरा वपता जो हैं मेरे रुहबरुह ॥धृ॥
वबथम वबथम वबथम जी मैं अब भया ॥
मैं सोउ वबरथा जो िह जगाने आया ॥1॥
जाना जाना जाना उस को जी अब मैंने ॥
जो देखा उसकी वदखाई, की है उसही ने ॥2॥
वजया वजया वजया अब मैं िो हर पल ॥
बणत बनाई उस ने वजसकी इस कल ॥3॥
राखा राखा राखा इस माया में उसने ॥
देखो मेरे वनशाण कही जवमन पे ना अब वदखदे ॥4॥
आओ आओ आओ मेरे साथ आप जी ॥
यही एक राथता हैं भाई नाम जपो जी ॥5॥
रुिबरुि = आत्मरूर्
हबस्म = हवस्मयचहकत
हबरर्ा = वृर्ा
बणत = कायपकारणभाव
कल = कलीयगु

113. ति त्रिन्मुखतेर्रर त्रिष चांगले
गरू
ु सतं कबीर दासजी याचं े “लाग गले सनु हबनती मेरी, करवत भला
न करवट तेरी...” िे भजन ऐकल्यानतं र त्यावर आधारीत खालील रचना
स्फुरली. त्याच्ं या रचेनचे े िे र्ेट भाषातं र नािी. र्ण त्या भजनाचा सर्ं णू प प्रभाव
या रचनेमध्ये एक तटस्र् म्िणनू मला हदसनू आला आिे. मळ
ू भजन आत्यंहतक
प्रभावी, श्रवणीय व समहर्पत भावयक्त
ु असे आिे. गरू
ु सतं कबीर दास जी म्िटले
की त्याचं ी रचना ऐका, अशी वेगळी हवनंती करायची सद्ध
ु ा आवश्यकता नािी.
त्यांचे शब्दामृत हर्ण्यासाठी सगळे च उत्सक
ु असतात. तमु च्यासाठी या
भजनाची
िी
Audio
Link
—
https://drive.google.com/file/d/0Bx9BBymNnxQYUjBqZGJFS
kxsNm8/view?usp=drivesdk
ति विममख
ु तेपरी विष चागं ले
तजु विण माझा हा प्राण तळमळे ॥धृ॥
आत्मभाि तुज चरणी मी िाहे
ति विममख
ु ता तरी मज का मारे ॥1॥
जममोजममी ति चरणी मी वनत राहे,
काया त्या जाती परी तजु ना अतं रले ॥2॥
सतं म्हणती तू वनगवणु असे रे
मी ज्ञानांध तुज पाहू कसा रे ॥3॥
िास करे तू मम कायेमध्ये
सांग कसे पाहू तुज कोण उपाये ॥4॥
विनंती तुज, छाया सोडू नको रे
मी अनाथ हा तुजिीण असा रे ॥5॥

सोडू ना वप्रत वकती ते देहांत झाले
तरी मज सममख
ु तू का न यािे ॥6॥
लेकरू आता तू दरू ना लोटी
माउली कधी ती वनष्ठू र नसे रे ॥7॥
द्वैताची माया ही थिप्न सत्य असे हे
अद्वैताचे मम िरदान तू दे रे ॥8॥
मम हृदयाची घालू आतव तुजला रे
सममख
ु येऊवन मज प्रवचती दे रे
सममख
ु येऊवन मज प्रवचती दे रे ॥9॥

114. सुंदर हा सारंगर्ात्रण
सदंु र हा सारंगपावण हृद मवं दरी िसे,
तो एक मी, ही खणू हो आता पटे ॥धृ॥
काया तू विश्वऊजाव असे ही साक्षात,
महायोगाचे मज तू अवधष्ठान द्यािे ॥1॥
अहभं ाि वनरीक्षक तू अंतबावह्य विश्वाचा,
के िळ अद्वैत तत्त्ि इथे तू पाहािे ॥2॥
मना तू असे ग्राहक जावणिाचं ा,
थिथिरूपी तू अमन होऊवन राहािे ॥3॥
बवु द्धतत्त्िा ति गती ती अपार असे,
वििेक होऊन मम अंत:करण व्यापािे ॥4॥
ज्ञानेंवियांनो शवू चत्ि ते तुम्ही साधािे,
पच
ं सिं ेदना-सखींनी त्याचं े मगं ल गीत गािे ॥5॥
कमेंवियानं ो तुम्ही एकदेशीय ते व्हािे,
वनष्काम ते कमव सदा हातूवन घडािे ॥6॥
श्वासानं ो तम्ु हा परमात्मविरह कवथतो,
व्हा माध्यम करू द्या पार शमू या ते ॥7॥
पंचप्राणा तुम्हा असे मम विनंती आजवि,
सगणु ांच्या या देशी ते वनगवणु प्रकटािे ॥8॥
अिकाशा मम अवथतत्िाची तुज आण,
वनरावथतत्िाचे मज दान तू द्यािे ॥9॥
महाकाल तुम्हा आत्मभान मी अवपवतो,

अकालक्षेत्री मी मजला कालावतत अनुभिािे ॥10॥
हे महामायाविणी ति भ्ांतीचा हा घनपडदा,
विनिणी कररतो सत्िर गं तो वनिारे ॥11॥
विनम्रतेने कररतो ही विनतं ी सिाांना,
व्हा माध्यम जीि-परमात्म वमलनाचे ॥12॥
आता न येई मी पमु हा गभविासी,
ऐसे मी आता श्रीकृ ष्णरूप व्हािे
ऐसे मी आता श्रीकृ ष्णरूप व्हािे - ॥13॥

115. सखीरी मैं तो शाम की भई री
सखीरी मैं तो शाम की भई री
उनके सनेह रंग ऐसी मैं रंगी री ॥धृ॥
देखे जो मैने उनके नयन री
नजर अब मेरी उनकी भई री ॥1॥
जह जह देंखू तह तह कामहा पांऊ री
झांकू अंतर तो उत देखू मरु ारीजी ॥2॥
धनु मरु ली की सनु सनु रे सखी री
सदु बुध सब यह मैने खोई री ॥3॥
वबन हरीनाम अब कछु ना सहु ािे री
हृद-कमल मेरे एकु गोविंदु विराजे री ॥4॥
मै वभगी ऐसी जो अमृतधारा बरसे री
गोपालभाि में आनदं धदंु भई री ॥5॥

116. काया
आर्ला मी म्िणजे आर्ले शरीर नािी. काया त्या मी चे व्यक्त
िोण्याचे अहधष्ठान आिे. त्या कायेचे आर्ण खर्ू ऋणी आिोत कारण ती इतकी
सवोच्च कल्र्वृक्ष आिे की साक्षात ईश्वराला भेटवनू देण्याची त्या कायेची
क्षमता आिे. म्िणनू हतलास्वत्वरूर्ी हशर अर्पण...
मन बुद्धी वििेक आधारा ॥
तू काया कल्पिृक्ष थिरूपा ॥धृ॥
मम काया अपरंपार विश्व ऊजाव ॥
थिरूपी तू पािली पंचमहाभतू ांच्या ॥1॥
ऐसे तुझे बीज ते सक्ष्ू म तममात्रा ॥
विज्ञानाच्याही त्या असती पवलकडल्या ॥2॥
विश्व ऊजेच्या अत्यच्ु च अविष्कारा ॥
धारण करीशी साक्षात ईश चैतमया ॥3॥
वनमावण करूनी पच
ं सिं ेदना ॥
विश्वानभु ि मजला तू सादर के ला ॥4॥
तुवझया आधारे मनबुवद्धविलास ॥
उमनतीचा कळस कलाचं ा विकास ॥5॥
सख
ु दुःु ख व्यगं िेदना सिं ेदना ॥
मजसाठी तू के लास गं सगं तयाचं ा ॥6॥
सिव सिव तू मनोबदु ध्यहङकारा ॥
के लेस अपवण वनष्काम भािा ॥7॥
पोवशले िाढविले ॥

मज सशक् के ले ॥
ईश विज्ञान दशवन ॥
तूवच मज दाविले ॥8॥
तुज आधारे सावधले ॥
नाम संकीतवन भक्ी ॥
साधकासी ति आधारे ॥
साधते गं मक्
ु ी ॥9॥
सिव सिव मज देऊवन ॥
तू हिन अवग्नकाडं ी ॥
जाशील गं काया ॥
पमु हा ति अद्वय थिरूपी ॥10॥
तू कल्पिृक्ष तुझे ॥
दातृत्ि परम वनरपेक्षी ॥
थित्िरूपी वशर िाहतो ॥
तुवझया चैतमय साक्षी ॥11॥
एिढीच माझी विनंती गं ॥
काया तुजपाशी ॥
भेटि श्रीरामचंि मजला ॥
ति वनगवणु हृदयकोशी ॥12॥

117. र्रब्रह्म मायबार्
परब्रह् मायबाप पणू ाववतपणू व ॥
सदा प्रशातं परमानदं ाचे वनधान ॥धृ॥
शमू य अनंत वनत्य अवत अल्याड ॥
वनगवणु वनराकार चैतमय पल्याड ॥1॥
सगणु ाचे मळ
ू , काळाचा उद्गम ॥
वनष्कल आत्मरूप वनमवल विमल ॥2॥
उद्भिली माया परर ब्रह् वनरंकार ॥
अद्वय ते सकल परर द्वैताविष्कार ॥3॥
क्षमताचं े पंजु ते ऊजाव शमू य थिरूप ॥
सक्ष्ू म पंचतत्त्ि वतथे मायेचा उद्भि ॥4॥
मायेचे अिकाश तृष्णेचे थिरूप ॥
धरा ममत्ि, उमी इच्छे चे तोय ॥5॥
षविपू अगन, िाहे चचं ल िात ॥
परब्रह् अवधष्ठान माया प्रपात ॥6॥
मायेचा आभास अवत अवत िाथति ॥
सक्ष्ू म कणकणाचं ा के िळ समच्ु चय ॥7॥
वििेके देवखता पणू व माया विघटन ॥
वदव्य दृष्टी जेंव्हा हृद ईश प्रकटन ॥8॥
वनभवय वनुःशंक वनिैर हा वििेक ॥
सदा उदास योग िैराग्य वनरंतर ॥9॥
त्यावगता मी पण होई मायेचा क्षय ॥

सकल जीिन ऐसे होतसे वनरामय ॥10॥
नाम संकीतवनी गंतु विली मायेस ॥
थितुः अभोगी परर भोगतो आत्मरूप ॥11॥
वनत्य समपवणी श्रीगरू
ु कृ पा अपार ॥
ऐसे िवणवले वििेके विज्ञान ब्रह्रूप ॥12॥

118. कताप नका बोलू
“मी कोणीतरी हवशेष (कताप/भोक्ता) आिे” िा आहवभापव जीवाला
घनीभतू करून जडत्व देतो. त्याच्या आतील षहिर्ू त्या घनीभतू सावजाला
क्षणाधापत र्कडतात. असे कताप/भोक्ता या भ्रमाला सिा भ्रम र्कडतात. र्ण
आर्ले आत्मभान िा भ्रम नािी. कारण ते र्रम तवव अहनवपचनीय आिे. म्िणनू
आत्मभानी “मी” जागृत असेल, त्याला सन्मख
ु असेल तर त्याला षहिर्ू र्ाि
शकत नािीत. षहिर्चंु े आक्रमण टाळण्यासाठी िाच एक खर्ू चागं ला चकवा
आिे.
कताव नका बोलू थितुःस ॥
नका बोलू हो भोक्ा ॥
षविपू इथे टपलेले ॥
घेण्यास आपल
ु ा ताबा ॥1॥
आत्मभान अदृश्य ॥
ते सदा षविपंनू ा ॥
गिाववभमान पाहाता ॥
टाकती अज्ञान बुरखा ॥2॥
कत्याव भोया जीिाला ॥
बाधं नू ी काळा बरु खा ॥
खेचती ते तयाला ॥
भ्मांध कूप पाताळा ॥3॥
जाणनू घ्यािे जीिनी ॥
की कसा न मी कताव॥
समजनू ी त्यागािी समज ॥
की आहे मी भोक्ा ॥4॥

सजग सतकव राहूनी सदा ॥
मोजािे एके क श्वासाला ॥
वतथे “मी” अदृश्य, ध्यानी ॥
थिात्मभान शमू य आकाशा ॥5॥
आचरण कररता ऐसे आता ॥
िायू ना लागे तप्त मायेचा ॥
गंजु न ऐका हो दशवदशांना ॥
जय श्रीरामा जय श्रीरामा ॥6॥
वशर ठे िवू न श्रीगरू
ु चरणा ॥
आतव उठािी हृदयातं रा ॥
धािा धािा श्रीरघरु ाया ॥
अद्वैत ते ममात्म दाखिा ॥7॥

119. In This So Ca॥ed Human Society
In this so ca॥ed human society,
My status is said to be the most ordinary.
Oh god, where I am avoided by many,
Your abode in my heart makes me feel heavenly.
In this so ca॥ed...
Competitive society,
My life is struggling
Without any luxury,
Oh god, I am thankful to your mercy,
I see myself in your chariot
The moment each and every.
No one listens to me
in this so ca॥ed human society,
As they don’t understand my words of witty.
Oh my god, your presence is so motherly,
As I see, only you are wi॥ing to hear me eagerly.
In this so ca॥ed human society,
Many souls delude and establish the duality,
Oh god, as you see the world through me,
Now I see, only you exist everywhere perspicuously.

120. आईचे एक गाि असतं
आईचे एक गाि असतं ॥
पण गािात वतच नाि नसतं ॥धृ॥
आईचे आई हे एकच व्रत असतं ॥
ते वनभािताना वतच भान हरपतं ॥1॥
भान वतचं हरपत इतकं ॥
की विसरते तीच वतचे सिव विश्व ॥2॥
पररवथथतीचे सिव घाि ॥
वतजपाशी वनष्प्रभ ॥3॥
तरी नाही वमळणार ॥
कुणी माउलीहून मिाळ ॥4॥
आई समान इथं ॥
कोणीच नाही दसु रं ॥5॥
वतच्या चरणी वनत्य ॥
माझ्या श्वासाचं े समपवण ॥6॥
वतची उतराई... ॥
सिव प्रयत्न वनष्फळ ॥7॥
अनसयू ेचे ऋणी ॥
अद्याप श्रीगरुु देि दत्त ॥8॥

121. ऐसे र्ाहाता ते त्रिश्व
क्वाटं म शास्त्र आर्ल्याला असे सागं ते, की जोर्यांत आर्ण एखाद्या
वस्तू हवषयाला डोळे हकंवा मनःचक्षद्वंु ारा र्ािात नािी तो र्यांत त्याचे अहस्तत्व
अर्पिीन असते. ज्या क्षणी जीवा कडून र्ाहिले जाते त्या क्षणी मनरूर्ी क्षेिात
त्या वस्तू हवषयाला चैतन्यामळ
ु े सार्प सगणु र्ण आभासी स्वरूर् प्राप्त िोते.
अद्वैत चैतन्य हजर्े र्ोिोचते हतर्े द्वैत हनमापण िोते. िीच ती माया. अशा रीतीने
आर्ले जीवन िे या आभासी आहण वास्तव या दोन सत्यताचं े व्यवस्र्ार्न िोय.
िा सवप mechanism क्वांटम शास्त्र सिज सस्ु र्ष्ट करते. माझ्या मराठी र्स्ु तकात
ते सहवस्तर आले आिे. स्वामी हनश्चलदास यांच्या हवचार सागर रिस्य ग्रंर्ात
समु ारे 200 वषाांर्वू ी त्यांनीिी िेच सांहगतले आिे. चागं देव र्ासष्टी िेच सागं ते.
वेदांतिी िेच िजारो वषाांर्ासनू सागं तात. र्ण मग आर्ल्या हशक्षण व्यवस्र्ेत िा
वैज्ञाहनक भाग का समाहवष्ट के ला नािी याचे आश्चयप वाटते. या वास्तव आहण
आभासी सत्यतांच्या सीमेवर जे चैतन्य तोच ईश्वर. म्िणनू संत जनाबाई
श्रीहवठ्ठलास “मायेचे काटे” असे र्ोडसयाशा रागाने, र्ण आतील र्रम
भहक्तभावाने संबोधते... अत्यंत हवनम्रतेने...
हरएक िथतू विषयाची ॥
दोन थथाने असती वभमन ॥धृ॥
एक समोर िाथति भौवतक ॥
दजु े मनोचैतमयी गणु ाभास ॥1॥
विश्वात जे िथतू विषय ॥
ते ते वनव्िळ अथवहीन ॥
होता चैतमयातनू वनरीक्षण ॥
जीिा भासे ते साथव सगणु ॥2॥
ऐसे सिव िथतुमय भौवतक ॥

ते ते असती अथवहीन ॥
पाहता क्षणी त्यांना वतथे ॥
मनोक्षेत्री गणु विषयाभास ॥3॥
ऐसे पाहता ते विश्व वनत्य ॥
तो पचं तत्त्िाचं ा समच्ु चय ॥
जयाने बांधीले अथावथी तयांस ॥
चैतमयात त्या ईश्वर नेमका पाहािा ॥4॥
हीच िेदिाणी ॥
हीच सतं िाणी ॥
हेच ते विज्ञान ॥
आता विनम्रे सागं ती ॥5॥

122. नीर नयनो बहे
नीर नीर नयनो सदसदा बहे ॥
मै चातक हे रसना मझु े ॥
गोविदं गोविदं रस वपलाईए ॥धृ॥
रसना = हजव्िा
वनकट प्रभू सदा तुम हो हमारे ॥
पर इह घने अग्यान अंधकारे ॥
जाने हम प्रभू तुमको कै से ॥1॥
कोट अघा आप वनसतारे ॥
हाथ वलए कर तमु अपने ॥
हमे प्रभू आप भि पार उतारे ॥2॥
अघा = र्ार् कमप
कोई नही इह हम है जाने ॥
आसं वमलन की लेके है खडे ॥
हाथ जोड प्रभू हम तम्ु हरे दआ
ु रे ॥3॥
तुम वकरपाल इक वकरपा होिे ॥
श्रीगरू
ु चरणी हम नीि नीि लागे ॥
जहां िैकंु ठ हरर हरर हरर वमले ॥4॥

123. मदमायेचे भि मद्य प्राशूनी
मदमायेचे भि मद्य प्राशनू ी ॥
नजर धदंु बेभान विषयाश
ं ी॥
वनष्फळ धडपड जीि अज्ञानी ॥धृ॥
सत्ता महत्ता प्रवसद्धी सपं त्ती ॥
तनमन दारा पत्रु पौत्र संबंधी ॥
गिावहक
ं ार पोवशला त्यािरी ॥1॥
मानापमान पत प्रवतष्ठेसाठी ॥
उममाद करूनी अवत दरु ाग्रही ॥
अमयाय करीती वनष्ठूर होऊवन ॥2॥
बहु िृत्ती िासना इच्छारूपी ॥
के सांना खेचनू ी क्षणोक्षणी ॥
यमदतू जीिा नेती यमसदनी ॥3॥
दे ईश्वरा या जीिा सद्बुद्धी ॥
मदमायेचा प्रभाि जाऊनी ॥
समवपवत होऊ दे मृत्यपु िू ी ॥4॥

124. जाऊ जेंव्हा
जाऊ जेंव्हा आपण आपल्ु या गािा ॥
नेऊ सिे परमानदं ाचा ठे िा ॥धृ॥
सफ
ु ल सौभाग्य व्हािा जमम आपल
ु ा॥
श्रीगरू
ु चरणी वििेके ठे ऊया माथा ॥1॥
शरण शरण तुजला आलो पांडुरंगा ॥
तुवझया कृ पे आम्हा ति ध्यास लागला ॥2॥
अणरु े णू कायेचे व्हािे सम आकाशा ॥
भोगण्या ति शमू यरूप याची तनमना ॥3॥
नाद मंजळ
ु अनहद सिाांगे नादािा ॥
पाहू हृदयी इथे नीत िैकंु ठ सोहळा ॥4॥
अवत आदरे घेऊ वनरोप कायेचा ॥
कल्पिृक्ष ती शतशत िदं न वतजला ॥5॥
जीिनी या द्वैत संग तुटूनी जािा ॥
आत्मभािे एक रंग श्रीरंग रंगािा ॥6॥

125. हरी संग
आकाशाहून माझे अनतं अगं सिाांग ॥
सगणु भोगतो परर न के ला त्याचा सगं ॥धृ॥
पंचसखी मजिर टाके मायािी बहुरंग ॥
खेळ खेळतो माझ्यातून सिे माझा श्रीरंग ॥1॥
मी आत्मरूप सदा माझ्यातच मी दगं ॥
कधीही ना झाला मज ह्या मायेचा संग ॥2॥
परर कोण कै से हे पाहातसे इथनू ॥
कत्याव भोयाचे ऐसे आभासी थिप्न ॥3॥
श्री गरू
ु चरणी अवत विनम्रे शरण शरण ॥
तुकयाची गाथा व्हािी माझा ज्ञानयोग सपं णू व ॥4॥
कृ पा व्हािी यािे की ते भान मी अभंग ॥
मृत्यजंु य होऊवन वमळो सदा हरर-सगं ॥5॥

126. नीत नीत शरण
नीत नीत शरण प्रभ तेरे चरणी ॥धृ॥
तेरी बाणी मेरे वहरदे समाई ॥
मेरे रोमरोम अवम्रत शबद है गाई ॥1॥
करम कारण मेरे सब शबद समाई ॥
वमल सतगरु अब मै पाऊ राम रघरु ाई ॥2॥

127. फुलांचा रंग तुझ्या
वमत्रा फुलाच
ं ा रंग तझ्ु या... ॥
मम फुलानं ी घ्यािा... ॥धृ॥
सगु ंधात ति फुलांच्या, ॥
मम फुलांनी गंध ल्यािा... ॥1॥
तुझ्या वनरागस फुलांसगं े, ॥
तयांनी यथेच्छ बागडािे... ॥2॥
दिवबदं ू असे कोमल हे, ॥
सिे हलके च रे झेलािे... ॥3॥
सािलीतनू ति फुलांच्या, ॥
तयांनी सयू ावला हलके च पाहािे... ॥4॥
ति पवित्र फुलांसंगे, ॥
तयानं ी ईश्वर चरण थपशावि.े .. ॥5॥
झाले वनमावल्य जरी तयाचं े, ॥
वजिीिर ति फुलांच्या, ॥
तयांनी पमु हा मातीतून उमलािे... ॥6॥

128. मंगलाहन मंगल
दरू प्रातं ातील गरुु कुलामध्ये योग हशक्षण घेणारा एक साधक त्याच्या
आईला त्याच्या मध्यावधी प्रगती हवषयी कळहवतो अशी कल्र्ना या रचनेची
र्ाश्वपभमू ी आिे...
मंगलाहून मंगल ॥
पाहा चहुवदशी दाटले ॥
शभु शकुन गं माये ॥
अिघे जीिन जाहले ॥धृ॥
श्रीगरू
ु पदथपशव होता ॥
ज्ञानाने उत्तरी चालविले ॥
विज्ञान अध्यात्म सगं मी ॥
महािू मज घातले ॥1॥
सगणु ाच्या कणकणामं ाजी ॥
वनगवणु ते जावणले ॥
मायेनचे मायेला ॥
शमू य वचदरूप वतचे दाविले ॥2॥
पाहता रजतम ॥
क्षणात सावत्त्िक ते जाहले ॥
मनदृष्टी ती पारसमणी ॥
लावभली श्रीगरुु कृ पेने ॥3॥
भ्मांधुःकारी मन मायेशी ॥
विसंिादी जाहले ॥
मम हृदयातं री “तत्त्िमवस” ॥
अथवरूपे प्रकावशले ॥4॥

कमी राहूनही ममव ॥
अकमावचे म्यां जावणले ॥
मन सजग सतकव ॥
जरी भाि नयनी िावहले ॥5॥

129. राम सांग मज राम ग
नक
ु तेच एक अहतसदंु र श्रीगरुु बाणी शबद ऐकले...*रर माई मोरो प्रीतम
राम बतावो॥* त्यावरून याची रचना झाली...
गं मायेऽ राम सांग मज राम गं ॥
वनमीष एक ना ठरे हे मन ॥धृ॥
परम परुु ष ईश श्रीराम रघरु ाय ॥
द्वैतावधन मी माझी मवत ही भ्वमत ॥1॥
करुणा वनधान हृद दशरथ पतू ॥
तृष्णा न जाई मी हा आतव चातक ॥2॥
प्राणाधार मज वनत्य हे पचं ायतन ॥
कसा पाहू मी श्रीराम कणकणातं ॥3॥
मथतकी गं माये मम ति आवशष ॥
पाहीन गं श्रीराम भेटता श्रीगरुु जन ॥4॥

130. िषापि झाला
िषावि जाहला भवक्भािसमु नाचं ा ॥
मम हृदयी हो देि श्रीराम प्रकटला ॥धृ॥
तुटले बंधन अन्तुटल्या शृंखला ॥
श्रीगरुु मख
ु े देि श्रीराम आज पावहला ॥1॥
समवपवत सदा श्रीगरू
ु चरणारविंदा ॥
तेणे सहजी देि श्रीराम मज दाविला ॥2॥
द्वैताचे अवधष्ठान अद्वय ते सदा ॥
अद्वयी पावहला देि श्रीराम मत्सखा ॥3॥
कारुण्यघन श्रीराम बरसला ऐसा ॥
आंस जाणनू ी देि अंतरी प्रकटला ॥4॥
इथे कोण उरले ब्रह्ांड शमू यभािा ॥
श्रीरामहृदयी आत्मभाि हो विरला ॥5॥

131. माई मोको होली खेलन की आंस
आज इस पािन होली के अिसर पर यह श्रीमाधि रंग लाया हु,ुँ आप रंग जाओ
जी ॥धृ॥
माई मोको होली खेलन की आंस ॥
कहा है माधि ढुंडत है उनका दास ॥1॥
िृदं ािन मे रंग रंवगला है हर ग्िालबाल ॥
कहा वछपा है ना पहचानू मेरा श्रीगोपाल ॥2॥
बतािो माई किण रंग से है खेलत शाम ॥
जो ना कही मैं देख सकू मेरा श्रीमरु ार ॥3॥।
ब्रह्ांड लागे जैसे यह सब िृदं ािन ॥
अर लागे कई जनम मैंने गिाये री मात ॥4॥
माई बोली,
श्रीगरुु है राधा चरणी उनके लाग ॥5॥
रख तनमन उनकी चरण धरू ,
अर छड सब की तमु आंस ॥6॥
हरर नाम रंग रंगािो तमु रे मन तन ॥
तमु पािोगे कामहा तमु रे हृदयातं र ॥7॥
खेलो होली इक हररनाम के रंग सगं ॥
होली तुमरी खेलगें े साथ तमु रे श्रीरंग ॥8॥

132. र्रमानंद प्रशांत र्द
नाही चाहत हैं वकछ हम तमु से हो पचं सवखयां ॥
हम वबरकत भयो मन तन धन को है त्यवजया ॥धृ॥
अग्यान अंधकारे उपजी हैं जो यह माया ॥
सब वकछ हो कर भी कोई वकछ नही पाया ॥1॥
माया का विधी विधान जो जन जावणया ॥
लागे ब्रहम सत्य और सब जगत है वमवथया ॥2॥
के िल सत्ि थिरूप जो यह माया को पाया ॥
श्रीगरू
ु ने प्रभू से संतन का मेल वमलाईया ॥3॥
शमू य वशखर पर परू ण परू ण मे जाई समाया ॥
ऐसा वनरंजन परमानंद प्रशातं पद हैं हमे पाना ॥4॥

133. शब्दब्रह्म
शबदब्रह् हैं अत मन भािन ॥
सत्ि सत्य का परम वनधान ॥धृ॥
साधू संत ऋषी मनु ी बखाण ॥
शबदब्रह् िह परब्रह् समान ॥1॥
शबदब्रह् योग िाक-यज्ञ पठण ॥
मानि का हो सदा सत उद्धारण ॥2॥
शबदब्रह् ग्यान अवत तेज अगन ॥
उपजे अथवबोधन मन होई अमन ॥3॥
श्रीगरुु कृ पा से शबदब्रह्ामृत मंथन ॥
शबदब्रह् समाई हो सब पािन परू ण ॥4॥

134. शबद
जीिन मेरा है शबद ॥धृ॥
मेरे प्राण है शबद ॥
मेरी जान है शबद ॥1॥
रोमरोम मेरे कहत है शबद ॥
गरुु का प्यार है शबद ॥2॥
गरुु का आवशष है शबद ॥
मेरे गोवबंद है शबद ॥3॥
जय श्रीराम है शबद ॥
पारब्रह् परमेशर है शबद ॥4॥
बली बली जाऊ मै गरु चरण शबद ॥
बली बली जाऊ मै गरु चरण शबद ॥5॥

135. सखा त्रमत मेरे
जी सणु यार सखा वमत मेरे ॥
वसर है नीत मेरा आगे तेरे ॥धृ॥
राज यहां का मोहमाया सब है ॥
दवु तया भाि मन भ्म भ्म रोिे ॥
कौन यहां मै-त,ूं सब हम एक रे ॥1॥
अजाण मरू ख हम अवत वफके ॥
कठपतु ली हम सब है वमट्टी के ॥
अंतयावमी इक प्रभु जी खेलत है ॥2॥
श्रीगरुु कृ पा हम पर हो जाए॥
अहं वसयानप िहां चरू हो जाए ॥
तनमन सब जै श्रीराम हो जाए ॥3॥

136. री माई मोसे हररहर ना त्रबसारे
री माई मोसे हररहर ना वबसारे ॥
अजाण मन प्रभु को ना पहचाने ॥धृ॥
पंचतत वमल सब जगत रंगारे ॥
काम क्रोध लोभ है मेरो मन लटु ेरे ॥1॥
वमटाए जैसे सरू ज सब अंधकारे ॥
कोट वकरण से कणकण जो उजले ॥2॥
तैसे जब पांऊ मै श्रीगरुु िर जी मेरे ॥
कोट सयू व प्रकाश मेरे अंतर उपवजये ॥3॥
गरु वकरपाल होिे तो मन जाए ॥
सदा संग रंग मै पाऊ हररहर से ॥4॥
बली बली जाऊ बली बली बली मैं ॥
ना वमले प्रभु तो वसर धडी उतारे ॥5॥

137. चोख प्रत्रचती
देशील का तझु ी रे देिा मला चोख प्रवचती ॥
सगणु ामाजी तू वनगवणु अशी तझु ी ख्याती ॥धृ॥
सिाांभतू ी विराजे ईश्वर िवदली संतिाणी ॥
परर आम्ही अजाण इथे अहं हीच भ्ांती ॥1॥
वपंड ब्रह्ांड आहे ही सिव तुझीच वनवमवती ॥
चराचरातं असे देिा तुझीच रे िसती ॥2॥
थकलो करकरून शद्ध
ु तनमन बुद्धी ॥
कोडे ना सटु े का हे षविपू घात कररती ॥3॥
पहा या पचं संिेदना मजिर जोर कररती ॥
ति अद्वैतामृताचा आहे हा सदा चातक मी ॥4॥
जयांना तू धररले देिा आपल्ु या हृदयाशी ॥
धळ
ु त्या श्रीगरू
ु चरणाच
ं ी लावियेली रे माथी ॥5॥
आता नको हे भि-फे रे वकती करू रे विनंती ॥
कापवू नया हे वशर ठे वितो देिा ति चरणी ॥6॥
जरी पडेल हा वपडं ना सोडीन ति चरणासं ी ॥
देशील का तझु ी रे देिा मला चोख प्रवचती ॥7॥

138. तुकयाची गार्ा
अगदी लिान असताना शक्र
ु वार र्ेठेतनू र्ायी तळ्यातल्या गणर्तीला
जाताना एक िात आई धरायची दसु रा िात बाबा. मग गमं त म्िणनू मधनू च ते
दोघे मला उचलायचे. माझे अधले मधले कािी अतं र माझ्या िट्टाने तरंगत र्ार
व्िायचे. असे करत करत आम्िी सारस बागेत र्ोिोचायचो.
सर्ं णू प भारत वषापतील संत वाङ्मय िे असे आईबाबांसारखे उचलनू
घेऊन ईश्वरार्यांतच्या मागापतील जीवन सिज सक
ु र सल
ु भ करते. जीवनातील
खडतरता आर्ल्याला धक्का र्ोिोचवू शकत नािी.
जगद्गरू
ु संत श्री तुकाराम मिाराज यांचा गार्ा असाच अवणपनीय
आिे. आईची मृदल
ू ता आहण बाबाचं ा कणखरर्णा त्यांच्या या ग्रंर्ातील
भाषाशैलीमध्ये प्रतीत िोतो.
तुकयाची गाथा हो तक
ु याची गाथा ॥
स्त्रविले शबदामृत वतथे टेवकतो माथा ॥
जगद्गरू
ु तो ऐसा वलवहता जाहला ॥
जगी या दाविला भक्ीमक्
ु ीचा सोहळा ॥धृ॥
मात सरथिती शबदरूप जाहली ॥
संसार तमा नारायणे िावहली ॥
परमानदं ी तुका ऐसा वथथर हो जाहला ॥1॥
अगोचर जरी तो परब्रह् परुु ष ॥
तुकयाच्या ओिीत ऐसा गेला हो रंगनू ॥
रंगात रंगनु ी तयाचा विठ्ठल तो जाहला ॥2॥
अतं यावमी जयाने हा गाथा िवदला ॥
हृद कमळी िसेल वनत्य थिगीय सोहळा ॥
मृत्यंजु य होण्या िाचू िेद हा पाचिा ॥3॥

139. श्रद्धेच्या र्लीकडे
अश्रद्ध व्यक्ती कोणावरच हवश्वास आहण श्रद्धा ठे वत नािी. अधं श्रद्धेचा
तर हवचारच नको करायला. अधं या शब्दातच सवप कािी आले.
श्रद्धेला माि अनेक आक्षेर् घेतले जातात. मी श्रीराम अनभु वला
नािी तर त्यावर हकंवा त्याच्या सगं मरवरी मतू ीवर तोच माझा राम म्िणनू का
श्रद्धा ठे वावी. समर्ाांना श्रीराम भेटले, र्ण तुला भेटले का, आहण त्यांच्या
मागापने गेले तर तल
ु ासद्ध
ु ा राम भेटतील िे कसे? बुहद्धवादी बुहद्धभेद करण्यात
चलाख आहण तरबेज असतात. “श्रद्धा ठे वल्याने आत्मबल वाढते आहण
सकारात्मकतेने जीवन र्ार र्ाडले जाते.” ह्या आर्ल्या उत्तरावर र्ण बुहद्धवादी
म्िणतात “श्रद्धा िी कल्र्नेिन वेगळी नािी. कल्र्नेत राि नका वास्तव काय
आिे, ते समजनू च जीवन जगा.” बहु द्धवादी आर्ल्याला हनरुत्तर करतात.
श्रद्धा खहचपक असते. देवदशपनाला गेल्यावर िल्ली वेगवेगळ्या
दरांच्या वेगवेगळ्या रागं ा असतात. श्रद्धा आिे असे म्िटल्यावर ती हसद्ध
करण्यासाठी रांगते उभे रािावे लागते आहण र्ैसे मोजावे लागतात. हवश्वासराव
तर कधीच र्ाहनर्तात गेले. त्यामळ
ु े उंबऱ्याच्या बािेर हवश्वास िा हवकतच
घ्यावा लागतो. मोल हदले तरच काम िोईल म्िणनू हवश्वास ठे वू शकता अन्यर्ा
बसा वाट र्ािात.
यासाठी आर्ल्याला श्रद्धेच्या र्लीकडे जावे लागेल. बायकोच्या
शेजारी बसनू “िी माझी बायको आिे अशी माझी श्रद्धा आिे” असे कोणी
म्िणत नािी. कारण अनभु वाला प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त झाले, की आर्ण श्रद्धेच्या
र्लीकडे सिजच जातो. र्ण सवपसामान्य लोकांना ईश्वराचा असा प्रत्यक्ष अनुभव
घेता येणे अशक्य आिे. यासाठी प्रर्म आर्ल्याला ईश्वर िा अमतू प आिे, िे
हनहश्चत करावे लागेल. जसे माझे शरीर मतू प आहण त्यात रािणारा माझा “मी”
अमतू प अनस अदृश्य आिे अगदी तसेच. शरीराच्या खणु ेने आर्ला अव्यक्त “मी”

आर्ल्या आहण इतरे जनांच्या जाहणवेच्या कक्षेत येतो. त्या अव्यक्त “मी” च्या
जाणीव कक्षेत आर्ल्याला अव्यक्त ईश्वराला सस्ु र्ाहर्त करायचे आिे.
ईश्वरार्ेक्षा त्याचा एखादा साक्षात आहवष्कार आर्ल्याला श्रद्धेच्या र्लीकडे
जाण्यास मदत करेल.
आर्ण देव्िाऱ्यात देवाच्या मतू ीकडे ती एक हनजीव वस्तू म्िणनू
र्ाित नािी. देवाच्या फोटोकडे तो छार्ील फोटो आिे, असे समजनू आर्ण
र्ाित नािी. आर्ली िी अहद्वतीय मनोकाहयक अवस्र्ा आहण तेर्े डोळे हमटून
घडून आलेली ती प्रार्पनचे ी भावर्णू प घटना िे सवप कोणतािी materialistस्वत:
हनमापण वा घडवनू आणू शकणार नािी. खरेतर श्रद्धेच्या र्लीकडे गेल्याचा िा
ठोस र्रु ावा आिे. तरीिी अहधक शंका समाधानासाठी आर्ण अजनू एक
साक्षात दृष्टांत र्ािया. “या व्यक्त स्र्ल
ू र्ादाहर्पक शरीरात चैतन्यासि अव्यक्त
सक्ष्ू म “मी” त्या शरीराशी एकजीव िोऊन कायापस प्रवृत्त िोणे” िी संर्णू प घटनाच
आर्ण त्यार्लीकडील र्रम शक्तीची आिे असा हनष्कषप काढू शकतो. कारण
भाजीला फोडणी हदल्यासारखे या शरीराची जडणघडण सरू
ु असताना अमक
ु
अमक
ु हक्रया करून त्यात तुझ्या “मी” ला आम्िी अमक
ु अमक
ु हदवशी
प्रस्र्ाहर्त के ले असे कोणतेिी तीर्परूर् आर्ल्या मल
ु ांना म्िणत नािी. म्िणनू या
हनष्कषापवर श्रद्धा अगर हवश्वास ठे वायची आवश्यकता नािी. तसेच आर्ले शरीर
आहण त्यातील अव्यक्त असा आर्ला “मी” िे साक्षात एकमेवाहद्वतीय प्रमाण
आिे आहण असे दसु रे प्रमाण या जगात इतरि कोठे िी नािी, िी काळ्या
दगडावरची रे खा आिे. ती र्रम शक्ती म्िणजेच ईश्वर िोय. अशा रीतीने श्रद्धेच्या
र्लीकडे गेल्याहशवाय आता आर्ल्याला र्यापय नािी. नािीतर श्रद्धा आहण
हवश्वास याच्ं या नावाखाली जनसामान्याचं ी लटू मार सरू
ु च रािील.
श्रद्धेच्या पलीकडे जो जाई तो ना कधी कष्टी ॥धृ॥
अश्रद्ध ते भ्वमष्ट सापडे श्रद्धेच्या अलीकडे
अधं श्रद्ध ते अज्ञानी वतथे उगा थित:ला कष्टी ॥1॥
विश्वास बंधू श्रद्धेचा परर तो असे अधरु ा

श्रद्धा न पाही व्यिहार, ती विश्वासा पार जाई ॥2॥
ठे िीता श्रद्धा तो देिही येतसे भेटी
श्रद्धेसह देिाने वनवमवली अिघी सृष्टी ॥3॥
परर सांभाळािया श्रद्धा सदा सतकव हिेत तुम्ही
अमयथा वकती ते भक् दांवभक आवण भ्वमष्टी ॥4॥
एक साधक सच्चा जो आहे सबु ुद्ध शास्त्री
श्रद्धा करतो पार घेऊवनया वतला तळहाती ॥5॥
ऐसी जयाने ओलाडं ली श्रद्धेची ती ओटी
परब्रह् ते विलसे तयाच्या मनोसृष्टी ॥6॥

140. चोरी झाली
िी र्ोडी दीघप कहवता आिे. वेळ काढून वाचायला िरकत नािी. िो
र्ण आवडेल तम्ु िाला नक्की. आर्ण आर्ल्याला ज्या मी र्णाने जाणतो, ते
आर्ण नसनू आर्ण वास्तहवक हनगपणु मी आिोत. त्याला अध्यात्मशास्त्रात
कूटस्र् मी असे म्िणतात. आर्ल्या साहन्नध्यात जो अि/ं मी र्णा हनमापण झाला
आिे, तो कताप व भोगी झाला आिे असे हदसनू येते खरे, र्ण तेिी शेवटी
आभासी आिे. जोर्यांत अिं ला त्याची प्रत्यक्ष ओळख िोत नािी, तोर्यांत
आभासी सत्यतेला सत्य माननू च जगावे लागते, कारण तो मी र्णाच मळ
ु ी
आभासी आिे. िे असे का? तर इर्े कािी तरी अघटीत घडले आिे. काय
अघटीत घडले आिे? इर्े एक चोरी झालीये. आर्ल्या नकळत आर्ल्या हनगपणु
मी तववाच्या साहन्नध्यात दिा इहं ियांच्या माध्यमातनू हवश्व ऊजाप हतच्या
अभतू र्वू प क्षमतेने आली आहण हतने मी र्णाचा सत्य आभास हनमापण के ला.
आभास कधी सत्य असतो का? र्ोडे हवहचि वाटेल, र्ण िे असेच घडले आिे
असे अध्यात्म शास्त्र सागं ते. तो जीव कताप आहण भोक्ता यांचा अहभहनवेश
घेऊन जीवन जगू लागला. र्ढु ची कर्ा कहवतेत नमदू के ली आिे.
चोरी झाली त्या वनगवणु मी तत्त्िाची ॥
आज सागं तो कथा त्याच्या बधं मक्
ु तेची ॥धृ॥
वनगवणु वनविवकार वनराकार आवण ॥
वनगवणु तत्त्ि ते वनरहक
ं ार सदानदं ी ॥1॥
बवु ध्दमत्तेच्या सिोच्च वशखरािरी ॥
असंख्य अमयावद मांवदयाळी क्षमताचं ी ॥2॥
बांधवु नया त्या क्षमतानं ा काखोटी ॥
दहा चोरांची वनघाली हो सिारी ॥3॥
गाठीला तो “मी” इथे त्या दश इवं ियांनी ॥

धरीले त्याला जाळे क्षमताचं े ते टाकूनी ॥4॥
तत्क्षणी सळसळे तेथे िीज ही चैतमयाची ॥
जाणीि झाली जीिाला त्याच्या मी पणाची ॥5॥
गिववभमानाचा कोट मी पणाला घालनु ी ॥
जोडीला त्याला त्या भ्ातं ीच्या दािणी ॥6॥
असोवन जग आभासी भासविले ते सत्यची ॥
भागविली भक
ू त्यांनी आभासी िासनांची ॥7॥
मायेत गतंु वु नया थकली दशेंविये ती वकती ॥
तरीही अवलप्तची असे सदा तो वनगणवु मी ॥8॥
पश््चात्तापे अहं तो पररणाम आता भोगी ॥
पळाली दशेंविये मागता लेखाजोखी ॥9॥
व्याकुळला जीि अन्आतव उठले मनी ॥
मदतीला त्याच्या वििेक येई हो सत्िरी ॥10॥
के ली गरुु सेिा अन्वनथसीम भगिदभक्ी ॥
िैराग्याची चादर ओढून झाला तो वनिृत्ती ॥11॥
वििेके जावणले िेदिामय ते “अहं ब्रह्ावथम” ॥
लपेटला त्याने देह िैराग्याच्या िस्त्रातूनी ॥12॥
आला तो मी पणा त्या मनाच्या थमशानी
योगी तो त्या दश इवं ियांना देतसे ज्ञानावग्न ॥13॥
लावियले त्याने भथम भषू ण ते सिाांगी
महामाया आता त्याला शमू यत्ि वतचे दािी ॥14॥
पलीकडे साक्षात उभी वनगवणु श्रीभगिती
मध्ये श्रीगरू
ु मी शरण त्याचं े चरणी ॥15॥

मया हो मया तुम्ही मजला पैलतीरी
कळिळे मी आता त्या श्रीगरुु चरणी ॥16॥
श्रीगरुु कृ पे गेला मी पणा विलयाशी
परमानदं ी तो परमानंद होऊवन राहशी ॥17॥

141. जाऊ र्ंढरीला
एक प्रचडं मोठा भगवदभक्तीचा प्रेममय ऊजाप स्त्रोत गेली शेकडो वषे
सवप हदशानं ी र्ढं रर्रू ला वाित आिे. िी वैहश्वक ऊजाप अशी अखडं प्रवाहित
िोऊन रािणे िी ईश्वराचीच अद्भुत हकमया आिे. या वारीचा िा प्रसगं अत्यतं
रिस्यमय आिे. ज्यामध्ये कोणीिी एक असा प्रमख
ु नसताना, कोणतािी
आयोजक वा प्रायोजक नसताना, कोणतािी वस्तूहवषयात्मक फायदा तोटा
नसताना के वळ अर्ररहमत अशा भक्तीच्या आहण देवावरील प्रेमाच्या
कल्लोळात िी लाखो वारकऱ्यांची ऊजाप उत्सािात र्ंढरीकडे वाित असते.
असे सवप अभतू र्वू प व अगम्य असेल, तर का नािी प्रत्यक्ष देव िा
उत्सव र्ािण्यास येणार? हनहश्चतच येणार. त्याच्या प्रत्येक भक्ताच्या दारी
जाऊन त्याच्या िाताला धरून त्या भक्तीच्या प्रवािात तो आणणारच. संतश्रेष्ठ
श्री ज्ञानदेव, जगद्गरू
ु श्री तुकाराम मिाराज आहण त्यांच्यासारखे अनेक संत या
भक्ताचं े वा वारकऱ्याच
ं े सवोच्च प्रेरणास्र्ान आिे. त्याच्ं या अभगं ातं नू त्या
वारकऱ्यानं ा या सतं ाचं ी प्रेरणाशक्ती प्राप्त िोते. मग भगवदभक्तीमध्ये लीन
झालेल्या अशाच एका भक्ताला त्याच्या दारात आलेले र्ाडं ु रंग हदसले नािी तर
नवलच. दारी आलेल्या हवठ्ठलाला र्ािन तो वारकरी म्िणतो...
माझे बापरखमु ादेि आले आले मज मयायला ॥
जाऊ माहेरी पढं री; सिे माझ्या अिघा िैष्णिांचा मेळा ॥धृ॥
मम त्राण ज्ञानदेि अन्प्राण झाला अिघा तुका ॥
पाहा माझ्यापढु े रखमु ाई सिे चाले हा माझा पंढरीचा राया ॥1॥
गे विसरीन मी मजला; संसार खेळ हा घालनू पालथा ॥
तो प्रेमिेग भरला अंतयावमी आता पाय न ठरे धरणीला ॥2॥
काय िणवू ते पढं रीचे िैभि साक्षात इथे थिगव अितरला
जे जे मी पाहीन ते तो मज वदसे माझा विठू हा सािळा ॥3॥

शमू यत्िाच्या गाभाऱ्यात चैतमयाच्या प्रकाश पडला
जाईन त्या पंढरी गे वजथे भान नसे मम आत्मभाना ॥4॥

142. त्रििेक माझा भ्रतार
र्ती िा के वळ त्याचे नाते साभं ाळणारा सवपसामान्य र्ती नसावा तर
सासं ाररक जबाबदारीतनू मोकळे झाल्यावर तो त्याच्या र्त्नीचा अध्याहत्मक
मागपदशपकसद्ध
ु ा झाला र्ाहिजे. सासं ाररक उर्भोगाच्ं या र्लीकडे यशस्वीर्णे
जाण्यासाठी िे नाते अभतू र्वू प प्रगती करू शकते.
साधक जेंव्िा त्याची उर्ासना करत असतो आहण आध्याहत्मक
प्रगती करत असतो, त्यावेळेस त्याचा हववेक त्याला आत्यंहतक मागपदशपक
ठरतो. जणू साधकाच्या जीवात्मरूर्ी नववधसू ाठी िा हववेक हतचा भ्रतार म्िणनू
हतला शोभनू हदसत आिे. िा हववेक त्या जीवात्मरूर्ी वधल
ू ा श्रीगरू
ु ं र्यांत घेऊन
जातो आहण या मायेच्या र्ार जाण्यास जीवात्म्याला मदत करतो.
वििेके के ले भ्तार तेणे मज सद्बुद्धी अलंकृत के ले ॥धृ॥
िैराग्याचा लावियेला कंु कुम वतलक तयाने ॥
जीिन मडं पी शातं ीचे शभु तोरण बावं धयले ॥1॥
सत्याचा रंग खेळला तयाने मन माझे विशद्ध
ु के ले ॥
तटथथतेचे मज देऊवनया िस्त्र मायेपासनू दरू के ले ॥2॥
श्रद्धेचा ओलाडं ू नी उंबरा मज साधनससं ारी रमविले ॥
पेटिनू ी सतकव तेचा वदिा मज सम्यकशयनी बैसविले ॥3॥
तयाचे के ला सगं तेणे मज भक्ीरत्न प्रसविले ॥
देिाप्रती उठला कल्लोळ प्रेमाचा मी आनदं ाश्रनंु ी वभजले ॥4॥
श्रीगरुु चरणी मज िावहले तयाने तेथे मी माझी न रावहले ॥
आत्मभान हरपता तेथे साधनेत के ला सांभाळ तयाने ॥5॥
ऐसा हा वििेक भ्तार माझा जयाने मज भिपार उतरविले. ॥
वििेके के ले भ्तार तेणे मज सद्बद्ध
ु ी अलंकृत के ले ॥6॥

143. संसाररूर्ी आखाडसयात
आर्ण या मायावी दहु नयेत जन्म घेतला की आर्ल्यासमवेत आर्ली
र्ाच ज्ञानेंहिये शरीराच्या माध्यमातनू आर्ल्याला प्राप्त िोतात. हवश्वाच्या या
र्ाच क्षमता भलत्याच ताकदीच्या असतात. या जीवनरूर्ी आखाडसयात िे र्ाच
मल्ल दडं र्ोर्टून आर्ल्याला सतत आव्िान देत असतात. ते आर्ल्यावर
षहिर्रू
ू र्ी डाव टाकून आर्ल्या हनयिं णाच्या बािेर जाण्याच्या प्रयत्नांतच
असतात. ते आर्ल्याला दरवेळेस घडून येणाऱ्या संघषापत नामोिरम करण्याचा
प्रयत्न करतात. त्यानं ा रोखणे वेळप्रसंगी अत्यंत अवघड िोते आहण आर्ल्या
शरीर, मन व बुद्धी यामधील शक्तीचा अर्व्यय िोतो. कधी आर्ल्याला मान,
सन्मान, प्रहसद्धी, संर्त्ती इत्यादी तर्ाकहर्त वैभवात असल्याचा आभास
हनमापण करून देण्यात िी र्ाच इहं िये यशस्वी िोतात र्ण र्ढु े कोणत्यािी क्षणी
एका क्षणात माती चारून आर्ल्याला आसमान दाखहवतात.
अशा या सघं षपमय जीवनात जो ईश्वराप्रती ओढ, भक्ती, उर्ासना या
मागे एकदेशीय िोतो त्यास हनहश्चतच ईश्वरकृ र्ेने श्री गरू
ु ं ची प्राप्ती िोते आहण ते
त्या साधकाला मागपदशपन करतात. या र्ाच मल्लाच्ं या कोणत्यािी डावानं ा
हनष्प्रभ करून त्याच्ं यावर हवजय हमळहवण्यासाठी िे श्री गरू
ु च आर्ल्याला
मागपदशपन करतात आहण शेवटी त्या र्रमात्मा हर्त्याच्या चरणी आर्ल्याला
समहर्पत िोण्यास सािाय्य करतात.
या रचनेची संकल्र्ना श्री गरू
ु अजनपु देव जी यांच्या “गरु मख
ु लािा ले
गये” या मळ
ू रचनेवर आधारीत आिे. तर्ाहर् िे त्या मळ
ू रचनेचे भाषांतर नािी.
कुस्तीच्या फडाची संकल्र्ना दोन्िी रचनेत सारखीच आिे.
ससं ाररूपी या मायािी आखाडयात ॥
लािवू नया तू जीिन कुथतीचे फड ॥धृ॥
कसा शातं वचत्ते तू हा पाहतसी खेळ ॥

ही आता मजिर कशी आली िेळ ॥1॥
कोण कुठला मी असे हा अशक् ॥
तरी उतरले पाच मल्ल माझ्या विरोधात ॥
हा मयाय असा झाला या विश्वात ॥
पाहा ही जीिन कुथती लागली या ररंगणात ॥2॥
षिीपंचु े डाि टाकूनी मज डोमयािर घेती ॥
मग उचलवू नया मज खाली टावकती ॥
शरीर मन बुद्धीला वकती हे कुटती ॥
मम प्रयत्नातं ी तरी त्याचं ीच होते सरशी ॥3॥
आता तझ्ु यािर मी वखळविली नजर ॥
तू दयाळा कर कृ पा आता मजिर ॥
सोडीन प्राण मी तेंव्हाच विजयपताका फडकविल्यािर ॥
भेटवि मजला ते पट्टीचे गरुु ियव सत्िर ॥4॥
देता त्यांनी पाठीिर के िळ एक थाप ॥
पळतील ररंगणातून पचं -मल्ल आपोआप ॥
विजय पताका येता घेऊवनया देिा ति समीप ॥
मग िाहतील गरू
ु ति चरणी हा मम-आत्मदीप ॥5॥

144. या अनाम गािी
अवथतत्ि नािाच्या या अनाम गािी
कसा आलो इथे कुठून आला हा मी... ॥धृ॥
बेअंत इथे शृंखला त्याची ही कायवकारणे
ज्ञानंध मी इथे पररणामांचे कडे चहुकडे ॥1॥
जरी िाटे भोगी कधी ते द:ु ख इथे मी
परर हात धरूनी पढु े मदमाया मज नेई ॥2॥
पाहा सख
ु ाची ती वकती विविध दालने
मदमायेने पावजले मम तृष्णेचे ते प्याले ॥3॥
भ्ांतीच्या भिू र रचनु ी इमले िासनाचं े
षविपू लाविले कामी रक्षण त्यांचे मी के ले ॥4॥
चक
ु विले असेच मदमायेला त्या एकदा
चाललो वदशा उत्तरेची उजळे अद्वैत-तेज प्रभा ॥5॥
पावहले वतथे मी ते वकती दृश्य विलक्षण
द्वैतािळ होतसे अदृश्य थपवशवता श्रीगरू
ु चरण ॥6॥
थपवशवता मी ते श्रीगरू
ु चरणारविदं
मदमाया झाली थिप्न परु े एक तो क्षण ॥7॥
पावहले वदशा वदशामं ध्ये त्या विरल्या
अिकाशाचाही आता िास वतथे नरु ला ॥8॥
दाविती मज श्रीगरू
ु थिप्नमायेचा आखाडा
वतथे िाथतिाला आधार आभासी सत्याचा ॥9॥
गणु बलाचं ा समच्ु चय कायामन जाणीिक्षेत्र

तीच ओळख मानतसे इथे हा जीि प्रत्येक ॥10॥
विश्वऊजेतुनी िाहे विविध गणु ाचं े ते पंजु
िृत्ती-िासनाचं े उठे वतथे वकत्येक ते झंडु ॥11॥
पाझरे येथे तो वडंक इच्छा-ममत्िाचा
जयासी म्हणती भ्ातं ी आभास िाथतिाचा ॥12॥
जमम जीिन मृत्यू ही तर ऊजाव वथथत्यंतरे
त्या अज्ञान िाटेिरती हे थिप्न सत्य िाटे ॥13॥
ज्ञानदृष्टे श्रीगरू
ु मज दाविती ते बोलती
कुठे ती मदमाया आता नसे कुठे रे भ्ातं ी ॥14॥
ऐक एक परब्रह् असे इथे रे अनंत
त्यात असे शमू यत्ि पसरले ते वदगतं ॥15॥
अगवणत विज्ञान-क्षमता शमू यात त्या असे
ऊजाव आवण गणु असंख्य त्यातूनी ते प्रसिे ॥16॥
ऊजेसिे ब्रह् वतथे चैतमय वनगवणु वनरहक
ं ार
सगणु विश्वाचे असे ते दोन परम-मल
ू ाधार ॥17॥
ऐसे पाही अवनिवचनीय विहगं म विश्वदृश्य
जेथे प्रसिे सगणु त्याचा आधार वनगवणु तत्त्ि ॥18॥
साधवु नया के िळ चैतमय एक ते लक्ष्य
चल ओलांडून जाऊ ते अपार अनतं शमू य ॥19॥

145. नामा तू आमुचा त्रशंर्ी
मनोिस्त्र हे बहुरूपी ॥
नामा तू आमचु ा वशपं ी ॥धृ॥
वशकिी नामदेिा आम्हा ॥
कसा घालािा हा टाका ॥1॥
कसे जोडािे माझे वचत्त ॥
विठ्ठलाच्या रे नामा ॥2॥
सतं श्रेष्ठ श्री नामदेिा ॥
तुम्ही लाडके त्या विठ्ठलाला ॥3॥
घालनु ी त्याने भक्ीचा डगला ॥
तुम्हा थिगव दाविला आयता ॥4॥
तू दयाळा रे विठ्ठला ॥
तू वशि मला भक्ीचा डगला ॥5॥
ही भक्ी मी िाहीन ॥
होऊन तुज चरणी लीन ॥6॥
तझु ी वशलाई मी चक
ु विन ॥
तवु झया चरणी प्राण अपवनू ॥7॥

146. घट घट िासी
तू घट घट िासी, मम हृद वनिासी ॥
जेथे मी जाई तेथे मज तू पाही ॥धृ॥
तू बुद्धी प्रकाशी तरी तू ना वदसशी ॥
तुज पाहण्या ती थियं अंध अशी ही ॥1॥
चमवचक्षु के िळ थथल
ू ते पाहती ॥
कै से मी तुज पाहू जरी तू सिववनिासी ॥2॥
वसद्ध म्हणती तू िसे मनमंवदरी ॥
त्यातून तू विश्व कसे ते पाहसी ॥3॥
माझे पाहणे ते तू मज पाहविशी ॥
माझे संवचत ते तू मज दाखविशी ॥4॥
माझ्या जावणिा त्या तू जाणविशी ॥
माझे बोलणे ते तू मज बोलाविशी ॥5॥
माझे वचत्त जरी ति तेजराशी ॥
तरी मी अंध अजाण थिथिरूपी ॥6॥
तू सृष्टीकताव तू सिवथिव्यापी ॥
परर तजू पाहण्या तू सद्ध
ु ा अपयशी ॥7॥
जर मी हा अंध अन्तू असा अपयशी ॥
तर आपण दोघे ती एकची रे असती ॥8॥
कै से हे कोडे तू तुज घालीशी ॥
वनमनवु ी “मी” ती माया भोवगशी ॥9॥
तू आवण मी मध्ये ती माया-शक्ी ॥
भेटि गरू
ु भोगीन अहं ब्रह्ावथम ॥10॥

147. प्रत्रतर्ालक तू
र्जं ाबी भाषेमध्ये श्री गरू
ु अजपन देव जी याचं े “प्रहतर्ाले हनतसार
समाले..” िे अहतशय सदंु र भजन असनू त्यावर आधारीत िी रचना झाली आिे.
तर्ाहर् मळ
ू रचनेचा िा र्ेट अनवु ाद नािी.
या रचनेमध्ये आलेली गरीब, दीन, हतनका, बावळा, मक
ु ा, अज्ञानी,
र्ामर, दबु ळा इत्यादी हवशेषणे र्ािन स्वतःबद्दल नकारात्मक भाव हनमापण
िोतील असे क्षणभर वाटते. देवाने आर्ल्याला भौहतक र्ातळीवर असे जीवन
हदले आिे की यातील एकिी हवशेषण या भौहतक चौकटीत आर्ल्याला लागू
िोत नािी. र्ण जेंव्िा आर्ण आध्याहत्मक र्ातळीवर मनाच्या माध्यमातून
देवाची भक्ती करत असतो तेंव्िा माि त्याच्या अनंत क्षमतांच्या र्ढु े आर्ल्याला
िी हवशेषणे लागू िोतात. िी हवशेषणे आहर्पक शारीररक अवस्र्ेशी हनगहडत
नािीत, तर ती मनाच्या अवस्र्ेशी हनगहडत आिेत कारण मनाने स्वतःच्या
क्षमताचं ी हकतीिी जमवाजमव के ली तरी ईश्वर शक्ती समोर ती कमीच असणार
आिे.
प्रवतपालक तू आमवु चया जीिाचं ा ॥
गरीब आम्ही तू दयाळ दीनाचं ा ॥धृ॥
अपरंपार तू अतं नसे तजु ठािा ॥
रोमरोमी मम नीज भाि हा उठला ॥1॥
श्रेष्ठ मानी जो हा प्राणी थितुःला ॥
तू अमाप इतुका जेथे तो एक वतनका ॥2॥
बािळा जीि हा जोखे तुज कृ पाळा ॥
परर संकटी देिा तूवच रक्षे तयाला ॥3॥
वनगवणु तू वनराकार रे वनरंकारा ॥

मी हा असे मक
ु ा िणवना तुवझया ॥4॥
अज्ञानी मी िेग मतीचा आकंु चला ॥
वनतनेम आता येई मम आधाराला ॥5॥
म्हणे वसद्ध तू पल्याड आकाशाच्या ॥
पामर मी कसे रे भेदू त्या शमू यत्िाला ॥6॥
तारले तू देिा त्या वकत्येक पावपयानं ा
गभविासी तू आता न पाठवि मजला ॥7॥
कृ पाछत्र तझु े तयात मी हा दबु ळा
शेिटचा श्वास माझा वचरंतन व्हािा ॥8॥

148. मन हताश हताश
मन हताश हताश तू वदसेना वदसेना ॥
अतं बावह्य त.ू ..मी अधं रे तजु पाहण्या ॥धृ॥
मन हताश हताश तू भािेना भािेना ॥
सगणु माझे भाि न आकळवत वनगणवु ा ॥1॥
मन हताश हताश तू कळेना कळेना ॥
इथे द्वैताच्या जावणिा तू पल्याड अद्वैताच्या ॥2॥
मन हताश हताश मी गदीत हा एकला ॥
आस तुझी एक काही विचार ना अमयथा ॥3॥
मन हताश हताश ही कसली परीक्षा ॥
तू अन्मी एक परर मध्ये पडदा हा मायेचा ॥4॥
मन हताश हताश तू भेटता भेटेना ॥
कसा भेटशील मला सागं कोणत्या उपाया ॥5॥
मन हताश हताश वदसे सिवत्र वनराशा ॥
होता पणू व समपवण प्रकटे वदव्यत्िाची आशा ॥6॥
मन हताश हताश हा मागव सापडेना ॥
कृ पा तझु ी व्हािी ऐसी मज गरू
ु राया हा भेटािा ॥7॥
मन हताश म्हणवू न चरणी िावहले हा माथा ॥
जरी जातील रे प्राण ना सोडील चरणा ॥8॥
मन हताश इथे हा मदभाि आतवतेचा ॥
तुझे हृदय पाझरू दे.. दे एक घोट अमृताचा ॥9॥

149. मेरी मां
नमस्कार,
हमिाचा त्याच्या स्व. आईसोबतचा फोटो र्ािन झरकनस कािी ओळी
सचु ल्या. नंतर सगळे र्ांबले. काय झाले म्िणनू मनात डोकावलो तर हतर्े
हृदभाव नावाने कोणीतरी शब्दांची आतरु तेने वाट र्ािात िोते. शब्द बिुधा
संर्त आले िोते. जे जे शब्द येत िोते त्यांच्यामध्ये एक आदब िोती. हृदभाव
त्या प्रत्येकाला त्यांच्या जागी आदबीने बसवत िोता. र्ण र्न्ु िा सवप र्ांबले.
का? तर शब्द सर्ं ल्याने िा हृदभाव इतका आतप झाला की त्याचे अश्रू झाल्याचे
माझ्या लक्षात आले. माझे हलहिणे र्ांबले आहण अर्णू पतेची जाणीव झाली.
मातृत्वाचे वणपन करणारे शब्द उर्लब्ध िोऊ शकणार नािी इतके ते र्णू प आहण
अनंत आिे. ना आई ना लेकरू कोणीच त्या ईश्वरीय मातृत्वाचे वणपन करू
शकत नािी. त्याचा अनभु व घ्यावा आहण तो शब्दाहतत असल्याचे
समजल्यानतं र त्या हृदभावाने अश्रू रूर्ाने विावे अशीच िी हवश्व रचना आिे.
याच त्या अहभजात अर्णू पतेच्या कोंदणात आईची मिती आजर्यांत हलहिली
गेली आिे आहण जगाच्या अतं ार्यांत िी अर्णू तप ा अभेद्यच रािणार आिे यात
शक
ं ा नािी.
धन धन हुआ मैं मझु े ममता जो वमली तेरी.. ॥
भगिान हैं त,ू मझु े अवथतत्ि वदया तू मेरी माई ॥धृ॥
कै से जाऊं पार उपकार हैं अपार तेरे ॥
हर जनम मेरा होगा मां तेरी ही गोद में ॥1॥
ददव ए वदल को कै से करु बयाुँ जो तू नही हैं अब ॥
इस दवु नया में बने ही नही हैं कोई ऐसे लबज ॥2॥
परिरवदगार तू ही एक जो ददव जाने है मेरा ॥
बता तू कै से हैं वजता वसिा मां के छत्र वबना ॥3॥

वसच
ू ं की धारा से ॥
ं ू मैं तेरी यादे अब आंसओ
छोडूं मैं आखरी सांस मां तेरी ही पक
ु ार से ॥4॥
आता वलहित नाही...

150. ति चरण रज कण ते उठले
पाहा देिा ति चरण रजकण हे उठले ॥
त्यातील कण जणू असे मळ
ू त्या ब्रह्ाडं ाचे ॥धृ॥
जगतो भाि ऐसे, जैसे मीच इथला मालक असे ॥
परर शेिटी हा भाि धळ
ु ीस का हो वमळतसे ॥1॥
अज्ञानिश ते इमले रवचतो इच्छा-िासनाचं े ॥
विचारबीजाला अंकुर यािे करुणा, शील अन्प्रज्ञेचे ॥2॥
मायधं हा असा इथे मी, जीिन जगतो भ्ातं ीचे ॥
द्यािी मजला सबु ुद्धी अथिव, वजंकेन वशखर वििेकाचे ॥3॥
वदसती मजला द्वंद्व इथे अन्भेदाभेद हा होतसे ॥
अद्वैताची जयोत प्रकटू दे मम अंतचवक्षमू ध्ये ॥4॥
गणु ािगणु ांना येता िेग, कारण-पररणाम ते पातले ॥
शृख
ं लानं ा त्या तोडण्या येथे, आध्यावत्मक बल मज दे ॥5॥
सगणु मी पाही, परर ना पाही ॥
अशा वदव्य दृष्टीचे मज िरदान तू दे ॥6॥
वनगवणु मी पाही अन्िणवन तयाचे करी ॥
अमृत िाणी ऐसी, मजकडून िदिनू तू घे ॥7॥
िैराग्याच्या वक्षवतजािर सावत्त्िकतेचा सयू व उगिू दे ॥
रज-तमांची िाफ होता, सिवथि मम सयू वथथ होऊ दे ॥8॥
अवथतत्िाच्या क्षमता माझ्या अनंतात अनंत होऊ दे
शमू यमंडळी वतथे लय लयाचा होऊन जाऊ दे ॥9॥

151. भिरोग उतारा
वकत्येक रोग इथे माररती शरीरे ॥
परर त्यािर असे औषधाचं े उतारे ॥धृ॥
इथे मावझया मनात हा भिरोग ॥
जनु ाट असे हा म्हणती यास भोग ॥1॥
भिरोग होता सदा मी माझे म्हणती ॥
षविपू मला ते वकती हो डसती ॥2॥
मी भयभीत लोभी काम क्रोधी ॥
द्वेष मत्सर मज झाली भिभ्ांती ॥3॥
त्यािरी ना कोठे सापडे उतारा ॥
कोणताही िैद्य इथे हो चालेना ॥4॥
मज भिरोग या संसाराचा ॥
त्यािर उतारा प्रभू श्रीराम नामाचा ॥5॥
ठे िता मथतक देिाच्या चरणी ॥
भिरोग हा जाईल त्या क्षणी ॥6॥
शील ते पर्थय घ्यािे चणू व त्या प्रज्ञेचे ॥
साधना असािी जसे काढे करुणेचे ॥7॥
भेटािा मज िैद्य श्रीगरू
ु ग्रंथरूपी ॥
वमळेल हा उतारा या भिरोगािरती ॥8॥

152. श्वास
श्वासातनू मी असे जगािे ॥
जगताना मी मला शोधािे ॥धृ॥
श्वासात मी मजला पाहािे ॥
िष्टयासह दृश्य एक व्हािे ॥1॥
श्वासांशी मी असे गजु करािे ॥
बोलणे वतथे ते मौन व्हािे ॥2॥
श्वासांनी मी मला थपवशवता ॥
मी वतथे अथपवशवत व्हािे ॥3॥
श्वासांना मी असे ऐकािे ॥
कणव माझे प्रशातं व्हािे ॥4॥
श्वासांसह मी गंवधत व्हािे
अमृतगधं ी मी धदंु व्हािे ॥5॥
कंु भकी तुझे ब्रह्ांड िसािे ॥
रे चकी भोगािे तुझे शमू यत्ि सावजरे ॥6॥
श्वासानं ी मज असे जगिािे ॥
थाबं ण्यापिू ी अमरत्ि द्यािे ॥7॥

153. अजनबी
आर्ल्या प्रत्येकालाच मी, माझे आहण मला या जाहणवा असतात.
कधी कधी ह्या तीन जाहणवा त्याच्ं या मयापदा ओलाडं तात आहण आर्ल्याला
सभ्रं मात र्डायला िोते. आर्ले शरीर िी वास्तव सत्यता आिे, तर आर्ले “मीमाझे-मला” िे अदृश्य म्िणनू आभासी सत्यता प्रकट करतात.
हनगपणु ऊजाप आहण हनगपणु ब्रह्म यांच्या संयोगातून सजीवांच्या
मनामध्ये “हनगपणु मी” हनमापण झाला. ज्याला कूटस्र् असे अध्यात्मात
संबोधतात. या “मी” रूर्ी सवोच्च संवेदना जेंव्िा चैतन्याहश्रत मनाच्या क्षेिातून
संक्रहमत झाल्या तेंव्िा तेर्े “मी-माझे-मला” िा प्रहतसाद हनमापण झाला. हनगपणु
ऊजाप आहण हनगपणु ब्रह्म िी दोघे या भौहतक हवश्वात अनोळखी हकंवा अजनबी
आिेत. त्याचं े अहधष्ठान हवज्ञान आहण अध्यात्म यांनी अधोरे हखत के ले आिे
खरे , र्ण ते आर्ल्या सवप जाहणवाच्ं या र्लीकडे आिेत. ते हनगपणु त्वच खरे तर
आर्ली ओळख आिे.
िे तीन घटक संर्णू प मायावी द्वंद्वात्मक असा जीवनर्ट आर्ल्यासमोर
हनमापण करतात आहण तो चालहवतात. अन्यर्ा एका आर्ल्या चैतन्यमयी
हनगपणु व अद्वैत स्वरूर्ाहशवाय इर्े कािीिी नािी असे वेदांतामध्ये व सवप
धमपग्रंर्ांमध्ये हलिन ठे वले आिे.
आता साधक म्िणनू आर्णच आर्ल्याला आर्ल्या हनगपणु स्वरूर्ात
ओळखनू त्यामध्ये हस्र्र व्िायचे आिे. त्यासाठी “मी-माझे-मला” िे प्रत्यय
शरीर, मन व बुद्धीसि ज्या ज्या घटकांना लागू िोतील त्यांना ध्यान यज्ञात
आिुती द्यावयाची आिे. या हठकाणी या हतघांनी हनमापण के लेल्या द्वद्वं ातून,
संघषपमय असा जो अग्नी हनमापण झाला आिे, त्यामध्ये या हतघांना आधारभतू
िोणाऱ्या शरीर, मन व बुद्धीला समहर्पत करावयाचे आिे. त्यातून जो अद्भुत
असा प्रकाश हनमापण िोईल त्यामध्ये त्या अजनबीला त्याची स्वत:ची हनगपणु

ओळख िोईल आहण र्न्ु िा तो या “मी-माझे-मला” र्ासनू कायमचा अहलप्त
िोऊन रािील.
लगता हैं यहां कोई अजनबी हैं भाई ॥
मैं, मझु े और मेरा इनका न हैं यहां कोई ॥धृ॥
कहांसे आते हैं तीनोफ्ल उस अजनबी को हैं वचपकते ॥
खदु ही रचते हैं माया इस अजनबी को नचाते नचाते ॥1॥
करके टुकडे अब इस अजनबीने उस के तनमन धी के ॥
जलाया उनको इस द्वंद्व की वचता में ॥2॥
इसकी जिाला से प्रकाश जो उठे गा ॥
उस ही में इस अजनबी को पहचाना जाएगा ॥3॥
अब इस अजनबी का िही हैं भाई डेरा ॥
जहां न वमलता हो कभी उसे मैं, मझु े और मेरा ॥4॥

154. ये ग माझे माई
ये ग माझी माई तू साक्षात वनगवणु रुवपणी ॥
मी सगणु तझु े थिरूप कै से ते जाणी ॥धृ॥
ये ग माझी माई तू साक्षात शमू यथिरूवपणी ॥
शमू यातूवन मी उपजे परर शमू य न ते मी जाणी ॥1॥
ये ग माझी माई तू साक्षात सावत्त्िकरुवपणी ॥
रज तमानं ी मज के ले भ्ातं तुज मी कै से जाणी ॥2॥
ये ग माझी माई तू सगणु थिरूप ही मतू ी जशी ॥
भ्ांतीने हा इथे मी अंध तुज ते कै से पाही ॥3॥
ये ग माझी माई ति शमू यातनू क्षमता त्या प्रसिे ॥
मी असे ति क्षमताचं ा पंजु त्या क्षमतारूपे तू प्रकटािे ॥4॥
मी गाईन ग थिरूप तुझे, तू िाणी होऊन आली ॥
मी पाहीन ग थिरूप तझु े, तू दृष्टी होऊन आली ॥5॥
मी ऐकीन ग ऐश्वयव तुझे, तू कणव होऊन आली ॥
मी थपवशवन ग तुवझया चरणा, तू थपशव होऊन आली ॥6॥
तिु पजू ा असे परम सगु वं धत, तू गवं धत अशी झाली ॥
जे जे मी अनभु िी विश्व बाह्यातं री ॥7॥
त्याचे मळ
ू असे ग वनव्िळ ते वनगवणु ी ॥
गणु संक्रमण होता ति ऊजेतूनी ॥8॥
ते ते भासे ग मला असे हे सगणु ी ॥
ऐसे आता मी अनभु िे ति विश्वावधष्ठान ते वनगवणु ी ॥9॥
कृ पा तू के ली मजिर वदली मज ही वदव्य ज्ञानदृष्टी ॥

ऐसी या अपिू व क्षमतारूपे तू वनत्य िसे या मनी ॥10॥
भ्ांतीचे करण्या वनदावलन माई तू झालीस भिताररणी ॥
दे मजला िरदान असे मन ते सावत्त्िक होई ॥11॥
दे मजला िरदान असे ते शमू यत्ि प्रकटे मम कायी ॥
दे मजला िरदान क्षणी एका वनगवणु ची व्हािे मी ॥12॥
तुझेच मी थिरूप असे ही जाण राख माझे मनी ॥
तुवझया थिरूपे वमलन व्हािे माझे ग या जममी ॥13॥

155. कन्यादान
उत्तरे कडील श्री शेख फरीद जी, श्री गुरू कबीरजी, श्री अजुपनदेव जी, श्री गुरू
नानक जी अशा अनेक संतश्रेष्ठांनी जीवात्म्याला नववधू आहण र्रब्रह्माला र्तीची उर्मा
देऊन अनेक उत्तमोत्तम रचना के ल्या आिेत. त्याच धतीवर िी एक लिानशी रचना झाली.

श्रीगरू
ु माझी माता श्रीगरू
ु माझे वपता ॥
ति कृ पावशिवच द्यािे माझ्या ह्या सौभाग्या ॥धृ॥
शभु कायव हे विश्वरवचत ती माझी गती, ॥
ति कृ पा होता होतील परब्रह् माझे पती, ॥
तुम्ही वमटिा माझ्या या प्रदीघव पती-विरहा ॥1॥
ना िणवन असे ना वचमह अलेप्य माझा पती परमेश, ॥
तम्ु ही द्यािी मज अद्वैतदृष्टी अशी ती विशेष, ॥
त्या वनगवणु जयोतीने मी पाहीन परमात्म्याला ॥2॥
वकलवमश ते जािे जममजममांतरीचे, ॥
वनमवल व्हािे मन त्यात आत्म-वबंब उमटािे, ॥
तुम्ही साहाय्य करा माझे या अध्यात्म-शृंगाराला ॥3॥
द्यािे मज महािस्त्र ते प्रखर िैराग्याचे, ॥
द्यािे मज ते अलंकार अष्टसावत्त्िकतेच,े ॥
लािा कंु कुम वतलक मज हा सदस् दवििे
् काचा ॥4॥
मज हाती रंगिा मेंदी ही कारुण्याची, ॥
शीलतेचे काजळ व्हािे शोभा या नेत्राचं ी, ॥
द्या मज हाती ती प्रज्ञाथिरूप िरमाला ॥5॥
चालेन मी आता भािभक्ीची ही सप्तपदी, ॥
समवपवत व्हािे सिवथि या शभु लग्निेदी, ॥
व्हािे कमयादान माझे त्या अविनाशी ईश्वराला ॥6॥

156. अंतबापह्य मी व्हािे आकाश
अतं बावह्य मी व्हािे अिकाश, अदृश्यवत वतथे सकल भिपाश ॥
आकाशा तू असे जरी सिवव्याप्त, तझ्ु यासिे मी व्हािे सिाववलप्त ॥धृ॥
(सवापहलप्त = सवाांिन अहलप्त)
थफुवल्लंग तुझे ते अद्वैतानंत, माझ्यातून ते मज व्हािे प्रतीत ॥
आकाशा तू असे पणू वत्िाचे उपावधक, ना काही कधी त्यातनू होतसे उणे-अवधक
॥1॥
शमू यत्िाचे तू असे परम वनधान, त्या शमू याचे मी व्हािे रे विधान ॥
तुवझया गभी होई चौघांचा विथतार, आता माझ्यातनू त्यानं ी तुज करािे साकार
॥2॥
(जल, वाय,ू अग्नी आहण र्ृर्थवी िी चौघे अवकाश शन्ू यातून हनमापण
िोतात अशी वेदवाणी आिे. अवकाश िे अनंत क्षमतांचे ऊजाप क्षेि आिे, िे
आता क्वांटम शास्त्र हसद्ध करते.)
रचािी त्यानं ी योगसाधनेची पायरी, काया माझी व्हािी तझ्ु या शमू याची उंबरी ॥
“ओलाडं ू नी तझु ी शमू याची उंबरी, आत्मराज पाहे थिथिरूप परब्रह्ाच्या उदरी”
॥3॥
ऐसी आहे अक्षय्य ती संतांची िाणी, शोभतील आत्मराज ते वनगवणु ाच्या कोंदणी
॥
ऐसे जी साहाय्य तू करािे मज आता, प्रसि तू मज तूझ्यातून तवू च माझी माता
॥4॥

157. जगदस त्रमर्थया
मृग सापडे फाथयामध्ये ॥
तळमळे तो अवत आकातं े ॥धृ॥
तैसे अडके जीि भिबंधने ॥
भ्ांतीच्या या फसव्या फासे ॥1॥
जलविना ती मासोळी मरे ॥
ती ना जगे कोणत्या उपाये ॥2॥
तैसे जीि क्षणोक्षणी मरे ॥
श्रीगरू
ु ना तयाला जर कुठे वदसे ॥3॥
जे मन चाखेल संतरसामृत ॥
श्रीगरू
ु तयाला भेटी वनवश््चत ॥4॥
भेदतील ते रहथय आपल
ु े॥
मायेत दाविती ब्रह् एकले ॥5॥
पडतील गळून भिबंधन फास ॥
होईल जीिन जगदाभास ॥6॥
जीिन उविष्ट इतक
ु े च असे ॥
“जगद्वमर्थया ब्रह् सत्य” जाणणे ॥7॥
हमर्थया = अहनवपचनीय = सतस-असतस असे एकाच वेळी प्रकटते.

158. भेटल्या एकदा
भेटल्या एकदा श्रतु ी आवण प्रज्ञा ॥
भाि वतथे माझा नतमथतक झाला ॥धृ॥
साक्षी ठे िनू शमू य अिकाशाला ॥
म्हणाल्या चल मांडू तुझा लेखाजोखा ॥1॥
जोपयांत तझ्ु यात आहे तू तुझा ॥
तोपयांत लागू हा तल
ु ा तुझा लेखाजोखा ॥2॥
म्हणाल्या ओळख तुझी वलही जरा ॥
ही काया माझी हा मी माझा ॥3॥
चक
ु लं काही याची जाणीि झाली मला ॥
दोघींनी पावहले विथमये िदल्या त्या मला ॥4॥
क्षमताचं ा पंजु असे तुझी काया ॥
त्यात ही अदृश्य मनरूपी ऊजाव ॥5॥
गणु ांचे संक्रमण या ऊजेतून होता ॥
पाहा कशी प्रकटे ती आभासी सत्यता ॥6॥
जावणिाच
ं ा ओघ तू हा तझु ा कसा मानला ॥
मालकीचा भाि हा कोठूनी तू आणला ॥7॥
िदल्या पमु हा त्या दोमही माता ॥
अरे तृष्णा तर सोड मृगजळ पण नाही उपमेला ॥8॥
भ्ांतीतून तू थथावपले या ति विश्वाला ॥
अनाथ रे आहे भाि ते “मी माझे अन्मला” ॥9॥
इच्छा िासना आकांक्षा या तर वनव्िळ कल्पना ॥

िृत्ती प्रिृत्ती वनिृत्ती तर कधीच नाही वनपजल्या ॥10॥
मावनले तू सत्य आभासी त्या षविपनंु ा ॥
संघषव करण्या इथे जंपु ले तू विश्वक्षमतांना ॥11॥
अरे काहीच इथे घडत नाही पाहा ना तू जरा ॥
कसा आम्ही मांडू तुझ्या भ्ांतीचा रे लेखाजोखा ॥12॥
वदङ्मूढ मी होता त्या म्हणाल्या पमु हा ॥
प्रथथावपत कर त्या ससु ंिादी भ्ांतीला ॥13॥
जाणनू घेशी जर तू तझ्ू या आत्मतत्त्िाला ॥
तू असनू नसशील इथे ही भिबधं ने भोगायाला ॥14॥
अरे स्रोत तू वनगवणु चैतमयाचा ॥
वचरंतन तू पतु ळा अद्वैताचा ॥15॥
चल नेऊ आम्ही तजु ला ॥
त्या श्रीगरू
ु परमपदाला ॥16॥
जाणशील वतथे तू अक्षय्य अद्वयाला ॥
जीिन अन्मृत्यू तटथथतेने पाहायला ॥17॥

159. जन्मों का प्यासा
जममोंका था मै जो यह प्यासा, ॥
गोवबदं नाम वमला इक अमृतसा ॥धृ॥
नाम हरर का जो परमानदं सा, ॥
वमटे सब द्वय नासे विश्वाभासा ॥1॥
िेदन-संिेदन अब एक सपनासा, ॥
िासन-िृत्ती सब लागे अछूतसा ॥2॥
भाि-भगतसे होिे पार श्रद्धा विश्वासा ॥
तेरा नाम जैसे श्रीसद्गरू
ु का वदलासा ॥3॥
हरीनाम साक्षात जो थिरूप अद्वयसा, ॥
मंगलमय िाणीसेही िह होिे अपनासा ॥4॥
देखा देखी विश्व की जो खेल इक घडीसा, ॥
सगणु वनगवणु आगे, पीछे तू चैतमयसा ॥5॥
सहेज सल
ु भ उपजे इक मनो-अवभलाषा, ॥
मैं ना रहु कही जो इस हृद प्रकटे तू सांचा ॥6॥

160. ओढी जो चुनरी
ओढी जो चनु री श्रीराम नाम की, ॥
माया से अब मै ना होऊ री मैली... ॥धृ॥
भािभक्ी से बनी उसकी बुनाई सत्ि की, ॥
वनुःशंक वनभ्वम और वनभवय मैं भई री... ॥
दाग ना लग्गे कभी ऐसी है यह चनु री, ॥
जीिन अब सब हैं श्रीराम की मरजी... ॥1॥
(मरजी = मजी)
श्रीराम प्रेम से िह इतनी रंगीन भई री, ॥
उस प्रेम रंग मे अब रत जांऊ मैं वकतनी... ॥
सदु बुध इस मन की सब वबसर गई री, ॥
कौन हुं मैं अब तू बता रे सखी री... ॥
परमेशर खदु उनका हैं वबरद राखे जी, ॥
सासं सासं प्रवतपाल श्रीराम करे जी... ॥2॥
(हबरद = ब्रीद, वचन)
चरणधल
ू पाने उनकी, मैं िारी जाऊ
ं री ॥
मैं िारी जाऊ
ं री लख लख लख बारी जाऊ
ं री ॥3॥
(लख बारी = लक्ष वेळा)
पारब्रह् अब प्रकटे...
िह मेरे हृदयवनिासा हैं जी...
िह मेरे हृदयवनिासा हैं जी... ॥4॥

161. प्रत्रतर्ाले तू
प्रवतपाले तू दीनदयाला ॥
तेरा ब्रीद हैं राखे जय श्रीरामा ॥धृ॥
सांस सांस से तू वदये हम प्राणा ॥
उस सांसोंमें तू हैं बसा श्रीरामा ॥1॥
चौवगदव हमारे हैं श्रीराम जयकारा ॥
तेरी हथेली हमे तू राखे हैं श्रीरामा ॥2॥
वनभवय वकया तुद दशवन जो पाया ॥
सहेज आनंद जो हृद से हैं उपजा ॥3॥
इस मनतनधन का तू हैं इक थिामी ॥
चरणकमल पर तेरे मैं मेरा सब अवपव ॥4॥

162. या स्िरांनो आतप व्हा
या थिरानं ो आतव व्हा ती ऐकिा त्या ईश्वरा ॥धृ॥
िाहतो तुम्हा आत्मभान ते माझे ॥
जा थिरानं ो ईश्वरा ते पोहोचिा ॥1॥
अद्भुत नाद जणू झरे अमृताचे ॥
नादमाधयु व तुमचे द्या मम गळा ॥2॥
सरू , लय अन्ताल मज द्या ॥
आलापी घेऊन सहज समेिर येऊ द्या ॥3॥
राग रस माझ्या संगीत साधनेचा ॥
िाहू द्या ओघ मम भािभक्ीचा ॥4॥
थिर-दृष्टी द्या थिर-शक्ी द्या ॥
अध्यात्माची मज तुम्ही शातं ी द्या ॥5॥
श्रतु ी जणू या नादीनी ईश्वराच्या ॥
बरसा अमृतधारा होऊन थिरांच्या ॥6॥
नादवबदं च्ू या पल्याड वतथे त्या ॥
मज भेटिा हो त्या वनगवणु ा ॥7॥

163. तुझे एक नाम
तझु े एक नाम असे माझा प्राण ॥
सिवथि तजु िावहले ठे िनू ी मनी ही जाण ॥धृ॥
आता नको विश्व-क्षमतांनो तुमचं हे प्रकटन ॥
नको पमु हा इथे या जीिाचं येणं-जाणं ॥1॥
आले हे मध्यामह आता, हा जीि ठे ितो गहाण ॥
देिा तचू कर वचंता माझी, तुझीच तजु ला आण ॥2॥
तू माझा मान देिा तू माझा सममान ॥
तुझ्या कृ पेनेच देिा होते तुझे ध्यान ॥3॥
रात्रवं दन आता देिा तुझेच रे थमरण ॥
हृदयात काही नाही, वशिाय ति थफुरण ॥4॥
दे ति भक्ीचे िरदान, होईल मज आत्मज्ञान ॥
सतं ाच
ं ा हा अनभु ि, सागं े मज ते ग्रथं -िचन ॥5॥
होऊ दे तुझी पचं तत्त्िे या देहात स-ु प्रमाण ॥
तुज भेटण्या देिा हेच असे उत्तम साधन ॥6॥
घालि घालि जममजममातं रीची भक
ू -तहान ॥
अमनाच्या वसहं ासनी तू होतसे विराजमान ॥7॥
चेति िैराग्याची जिाला घडू दे योगाचरण ॥
इच्छा-िासना-अह-ं दमु तव ीचे जाळीन रे सरण ॥8॥
करुवनया ते भि-भाि-भथमाचे विलेपन ॥
या देहामध्येच तुजला मी विदेही भोगीन ॥9॥
तुझे अद्वैतरूप पाहण्या उघड माझे हे नयन ॥

अमृतिषावि होऊ दे, पाहता तुझे रूप वनगवणु ॥10॥
होईल जरी देहािसान, मी ना सोडू ति चरण ॥
धाि धाि िेगे आता... ॥
मी तुजला शरण देिा मी तुजला शरण... ॥11॥

164. नाम ज्याचे ओठी
नाम जयाचे ओठी, तो असे भाग्यितं ॥
जीिन त्याचे चालिी, तो सखा भगितं ॥धृ॥
नाम जयाने ध्यावयले, तो मनुष्य गणु िंत ॥
इच्छा िासनाचं ा त्याच्या, आपोआप होतसे अतं ॥1॥
नको आता कुबडया, श्रद्धा अन्विश्वासाच्या ॥
देवखयेला अंतबावह्य, श्रीराम तो रोकडा ॥2॥
ईश्वर चरणी जयाने, अहं त्याचा िाहीला ॥
वनगवणु त्ि अनुभिे, तो सगणु ाचं ा पतु ळा ॥3॥
कुठला योग अन,् कुठली ती समाधी ॥
ति थमरण वनत्य असे, दाटे अद्वैत रोमरोमी ॥4॥
सरली अमृताची मोवहनी, नासली मरणाची ती भीती ॥
देही असनू ी विदेही, साक्षात तो चैतमय भोगी ॥5॥
विश््िातं बावह्य तू भरला, अगम्य तू अगोचरी ॥
वजथे वजथे मन जाई, वतथे तू आवधच असशी ॥6॥
श्रतु ी म्हणती त,ू अकताव अकमी परर ॥
तचू घेई तझु े नाम अन,् तचू तझ्ु यातनू असा प्रकटशी ॥7॥

165. करू तुझे गं ध्यान
करू तझु े गं ध्यान भगिती करू तझु े गं ध्यान, ॥
दे मजला तू विमल बद्ध
ु ी अन्सकल ज्ञान विज्ञान ॥धृ॥
तू क्षमताचं े महाशमू य रूप अन्मागे ती वनगवणु , ॥
पाच तत्त्िे ती प्रसिवू न त्यातून झालीस गं सगणु , ॥1॥
चैतमय पातनू ी शरीरी तू या झालीस विश्वजननी, ॥
बुद्धीशक्ीचे मळ
ू रूप तू दात्री जावणिांची, ॥2॥
क्षमताचं ा विथतार पाहा ही प्रवचती वदव्यत्िाची, ॥
कारणातं ूनी पररणामाचं ी ती शृंखला तू वनवमवली, ॥3॥
घे परतुनी भाि माघारी मी मला अन्माझे, ॥
जे जे जाणू जाता ते देवखले वनगवणु गे माये, ॥4॥
भल
ू िती मज ना आता देिी ते तुझे विश्विैभि, ॥
थफुरतो ति प्रेमानदं त्यास साक्षी ही आसिं, ॥5॥
शरण तल
ु ा ही आतव घालतो मम हृदयातून, ॥
शमू यत्ि लाभू दे त्या पाचांना या मम कायेतून, ॥6॥
तू कारुण्यवसधं ू तू दाि दाि मज ति नीजरूप, ॥
उंबऱ्यािर ति शमू याच्या मी होईन गं तिुप, ॥7॥

166. मन मैला
मन मैला पर आस खरी रे, ॥
तदू वबन प्रभू यह जनम जलील रे ... ॥धृ॥
वकतने जनम पटका और धोया, ॥
यह मैल ना अब तक मैंने खोया... ॥1॥
मैं मनमख
ु मन की बातों में आया, ॥
िह गरुु मख
ु होिे वकरपा कर दाता... ॥2॥
यह मन पािन जब रखंू चरण पर, ॥
तब तू आंिे मेरी आस बुझा कर... ॥3॥
ऐसा जो तेरा मयाय कठीण रे, ॥
तू मेरे अतं र पर तूद मैं पां ना सकू रे ... ॥4॥
सब कुछ तेरा वकता यह मैं मेरा कै सा रे, ॥
हे दीनदयाले दाते अब पतीत पवु नत सब होिे... ॥5॥

167. शून्यत्ि मागतो मी
शमू यत्ि मागतो मी ॥
ति वनगवणु रूप पाहाण्या ॥
शमू यत्ि मागतो मी ॥धृ॥
ती खणू वतथे अशी की ॥
अनहद तो िाजती गं ॥
ति सत्ि रूप दशवन ॥
हा मागव मी धरीन ॥1॥
अहभं ाि मक
ू होता ॥
िैराग्य ते भोगीन ॥
अद्वैत रूप ति पाहण्या ॥
वदव्य दृष्टी मज तू दे गं ॥2॥
सिं ेवदता मनोशरीर ॥
देिी त्यास मी शरण ॥
तो ति विश्वविलास ऐसी ॥
राहू दे मज ती जाण ॥3॥
येथे त्या षविपंचु ी ॥
ती होऊ दे गं िाफं ॥
मम आत्मभान प्रसाद ॥
ति चरणी ठे िला गं ॥4॥
सगणु ति थिरूप ॥
कणकणांतूनी वदसे गं ॥
कर भथम सिव द्वैत ॥
तो जमममरणाचा गं फास ॥5॥

शक्ी तुझी ती ऐसी ॥
योगे एकिटीशी ॥
प्रकटि वतथे तू ऐसे ॥
शमू यत्ि ते मम हृदयी ॥6॥
श्रीगरू
ु कृ पा ती झाली ॥
शबदसमु न िाहतो गं ॥
शमू यत्ि मागतो मी ॥
शमू यत्ि मागतो ॥7॥

168. राखे तू
राखे तू रहीम कताव तू करीम ॥
बक्षे तू बक्षदं दाता तू देहदं ॥धृ॥
जवमर तू अशर शेख तू दथतगीर ॥
अंदर बाहर बेशमू ार अकाल तू अपार ॥1॥
अलख तू वनरंजन कृ पा तू जगनमातर ॥
आत्मा तू विश््िंभर प्राण तू हरीहर ॥2॥
चैतमय तू मनोहर अनादी तू अनंत ॥
वनगवणु तू वनराकार ॥3॥
वनविवकार तू वनरहक
ं ार जगदवपता परमेश्वर ॥
गोसािी तू फकीर श्रीगरू
ु तू अपरंपार ॥4॥
पीरांचा तू पीर पाक तू पैगंबर ॥
साधसु तं तू कबीर नारायण तू ज्ञानेश्वर ॥5॥
अल्लाह ब्रह् एक ॥
आता नुरे कोणता भ्म ॥6॥

169. त्रबरहा त्रबरहा
आज तक हम वदल ढुडं ते रहे ॥
अभी अभी कंबखत यही वमला ॥धृ॥
देखा खोया था कहा ॥
सब समनाटा सा वमला ॥1॥
आिाज की दवु नया मे खोनेिाले ॥
यह गगंु े को आसान नही हैं ढुंडना ॥2॥
आसं देखी उसकी देखी उसकी ओट ॥
जैसे लगी हो उसको कई गहरी चोट ॥3॥
कही आसमान में था खोया ॥
जहां देखू सब वबरहा वबरहा ॥4॥
वमलाओ परिरवदगार से िह बोला ॥
वमल जाऊ
ं तो तम्ु हारा नही तो वबरहा वबरहा ॥5॥

170. नेती नेती
न इवत.. न इवत...न इवत... ॥
परब्रह्ासी ऐसे बोलली श्रतु ी ॥धृ॥
ध्यान विलय होिो सिव बुद्धी मती ॥
शमू य व्हािी वतथे माया मनोगत ॥1॥
धरूवनया वतथे श्रीगरुु ं नी मज हाती ॥
दािािे मज थिथिरूप त्यांनी अद्वय ते अवत ॥2॥
वतथे सगणु वनगवणु अिघे भेद की हो वमटती ॥
मीच भेटािे मजला वतथे ॥3॥
चक
ु ो ती फे री पनु जवममाची ॥
ऐसी व्हािी जी करुणा त्याचं ी मजिरती ॥4॥
मी समवपवत सदा त्या परम श्रीगरुु पदांसी. ॥
मी समवपवत सदा त्या परम श्रीगरुु पदासं ी. ॥5॥

171. म्या जीिरूर् मी ब्रह्मरूर्
म्या जीिरूप मी ब्रह्रूप असा ॥
म्या मायेत गतंु े मी तटथथ सदा ॥धृ॥
जलात जल िायतु िायू अन्अग्नी वमळो अवग्नला ॥
रजकण रजात वमळो जैसे हा म्या नसे उरला ॥1॥
अनंताकार व्हािा वतथे हा मी असा ॥
भोगीन म्या त्या वनराकार आकाशा ॥2॥
मी तो असा व्हािा सकल सगणु ाचं े मळ
ू ॥
होईल म्या त्या वनगवणु चरणांची धळ
ू ॥3॥
म्या सरूप परर मी अरूप चैतमय सदा ॥
माझे सरूप अरूप वमळो एका वचममयी ब्रह्रूपा ॥4॥
मी सकल वनधान परब्रह् थिरूपाचे ॥
म्या त्या थिरूपात मजला सहज वमळिािे ॥5॥
म्या सद्गरू
ु वतथे ॥
ु अवभलाष मी बीज विशद्ध
इतकीशी ही जाण माझी वतज तुम्ही उजिािे ॥6॥
म्या शरण श्रीरामा वनष्फळ ना मी जािा ॥
तवू च सद्गरू
ु नाथ तवू च उतरि पैलतीरा ॥7॥

172. साक्षी चैतन्य
माझ्यात इथे प्रसिवू न मला ॥
हा मी श्वास घेतो अनतं ाचा ॥धृ॥
माझ्याच प्रारबधाला मी सामोरा ॥
क्षणोक्षणी असे तो द्वंद्वानुभि माझा ॥1॥
बाहेर िथतू अन्मनात विषय ॥
परर मी साक्षीचैतमय अन्भाि वचममय ॥2॥
मीच मला ओळखनू माझ्यात मी दगं ॥
मी अरूप इथे परर माया खेळते सरूपरंग ॥3॥
ऐसे जाणता आता प्रारबध की हो नासे ॥
प्रसविण्यास मजला पमु हा वतथे कोणी मी नसे ॥4॥
जाता पैलतीरी वतथे वसद्ध योग समाधी ॥
शमू य वतथे वनपजे पाच पचं िीसातं नू ी ॥5॥
ऐसी पसरता ही शमू याची झोळी ॥
तयात गरुु प्रसाद वनगवणु चैतमय अद्वयी ॥6॥

173. अनंत अर्ार या ब्रह्मांडी
अनतं अपार या ब्रह्ाडं ी, ॥
कोण झाले हो माझी आई, ॥धृ॥
आई होऊवन गभी रावखले, ॥
लहानसे कुणी मज अिकाश हो वदधले, ॥1॥
पंचसखींनी त्या अिकाशी, ॥
कसे मज त्याचं े रूपडे वदधले, ॥2॥
पंचतत्त्िे ही कुणी गवंु फली, ॥
त्यातून जाणीि ती कशी वनपजली, ॥3॥
आकाशाच्या वनळ्या मांडिी, ॥
भाि वदगतं मज कोण दाखिी, ॥4॥
थिेच्छे िािरी मी या अिकाशी, ॥
हे थिेच्छािकाश हो वदधले कोणी, ॥5॥
देहामध्ये मन बुद्धी ती विलसे, ॥
त्यांना त्यांचे कुणी अिकाश हो वदधले, ॥6॥
त्या मनो-अिकाशी मज थिेच्छा आकळे, ॥
वहरीरीने वकती माडं ू मतमतातं रे , ॥7॥
क्षमताचं ी हो मालकी कुणाची, ॥
अिकाश थिेच्छे ला वदधले कोणी, ॥8॥
मी सदा परावधन, तू बक्षंद हरी, ॥
तुझ्याच कृ पेने तुझे चरण धरी, ॥9॥

174. स्त्रीशक्ती िंदना
नको कुणाची दया अन्नको कुणाचे दावक्षण्य ॥
मी सबल झजंु ार जणू त्या झाशीचा हा थकंध ॥धृ॥
नका बघू मजकडे स्त्री काया म्हणनू ॥
मातृत्िाला प्रसिवू न इथे मी परुु षत्िाला देते जमम ॥1॥
सहनशक्ीच्या मयावदा त्या सहजी ओलांडून जाते ॥
नि उत्तंगु वशखर मी त्यागाला दाविते ॥2॥
वजजाऊच्या मातृत्िाला शरू पणाचे तेज ॥
लखलख लखलख तळपली माझ्या वशिबाची तलिार ॥3॥
मारी मयरु ीने पाहा के ले अणू अणू चे भेदन ॥
मृत्यल
ु ा नमिनू ी के ले वतने मानिाचे कल्याण ॥4॥
सरोवजनी ती लढिय्या पेटविला थिातंत्र्याचा संग्राम ॥
आग्ं ल देशीचे राजे वतच्यामळ
ु े झाले वकती हैराण ॥5॥
वकती िदािी थोरिी त्या वदव्य मातृत्िाची ॥
अनसयू ेने सांभाळली बालरूपे वत्रदेिांची ॥6॥
शवक्रूपा मी सदा िसते प्रत्येक प्रावणमात्रातं ॥
मी होता शमू य वतथे उघडते मोक्षाचे ते द्वार ॥7॥

175. ज्ञात्रनयाचे त्रचत्त
ज्ञावनयाचे ते वचत्त अवतविमल ॥
सदा करुणेचे ते वतथे वनझवर वनमवल ॥धृ॥
षविपू होती शांत वपऊनी करुणेचे ते जल ॥
कै िल्याचा पतु ळा ऐसा धमय धमय ते विश्व सकल ॥1॥
वचत्त असािे ऐसे वनमवल ॥
जैसे ज्ञावनयाचे ते विमल ॥2॥
करुणेचा तो अखंड वनझवर ॥
वतथे काम क्रोध तृष्णा वतरथकार ॥
जलपान कररती पाहा वनरंतर ॥3॥

176. जागला गं जागला
जागला ग जागला ॥
श्रीराम मनी जागला ॥धृ॥
भवक्सयू व श्रीराम कृ पे उगिला ॥
अंधकार बुद्धी मतीचा वनमाला ॥1॥
वििेकरूपी नि वकरण सोहळा ॥
शांतीथिरूप मनी प्रकाश व्यापला ॥2॥
मनमायेच्या ग मंवदराला ॥
सद्गतीचे तोरण बांधयु ा ॥3॥
दरिळला संगु ध समु तीचा ॥
प्रशांत अनंत परमानंद वनधाना ॥4॥
पंचसखींनो या गं या ॥
मगं लाचरण ते गाऊ या ॥
श्रीरामनामानदं ी जीि हा विसािला ॥5॥

177. रोम है त्रजतने
मला राग भीमर्लासी खर्ू आवडतो. या रागातील “भज मन नीस
हदन शामसदंु र” या बहं दशीवर आधाररत.
दे वजंव्हा उतनी तू प्रभ मेरे ॥
इस काया पर रोम हैं वजतने ॥
बीत गये सब जनम अधरु े ॥
बीन गािे सब नाम वतहारे ॥धृ॥
नाम अनंत है गणु से तेरे ॥
नाम मधरु -रस अमृत रस से ॥1॥
नाम रस जब हम तेरा वपिे ॥
तुम को मनमंवदर हम पांिे ॥2॥
उजले मवं दर वनभ्वम हम होिे ॥
जहां देखू तेरा िैकंु ठ पािं े ॥3॥
अनंत अपार तू सकल सहु ल
े े॥
नामरस रंग रत हो जािे... ॥4॥
दे वजव्ं हा उतनी तू प्रभु मेरे ॥
इस काया पर रोम हैं वजतने ॥5॥

178. मन र्त्रिि सुंदर
श्रीमदस शक
ं राचायप िे जरी अद्वैत दशपन शास्त्राचे जनक िोते, तरी त्यानं ी
उर्देश-सिस्त्रीमध्ये असे म्िटले आिे की मन व्िावे तीर्पक्षिे आहण हतर्े यावे
ईश्वर साधसु तं ... याच सक
ं ल्र्नेवर आधाररत िी रचना झाली.
मन पवित्र संदु र संदु र ॥
जसा हा इथे वत्रिेणी संगम ॥धृ॥
जेथे होतसे वमलन ॥
वििेक भक्ी शक्ीचे ॥1॥
इथे सृष्टी िैराग्याची ॥
आकाश शोभा शमू यत्िाची ॥
िायचू ी शातं शीतल लय ॥
अगवणत चैतमय-सयू व प्रवतवदप्त ॥2॥
घाट इथले उतरंड द्वैताची ॥
इथे उभी मवं दरे अद्वैताची ॥
मवं दरात मतू ी थिात्मभान ॥
इथे सिव जमती साधसु तं जन ॥3॥
इथे पजू ा जणू असे भक्ी योग ॥
आरती हो ऐसे समाधी ध्यान ॥
प्रसाद श्रीराम जय जय राम ॥
सिे ऐकािा हा नाद अनहद ॥4॥
इथे परम परुु ष ॥
जो नादं ती आत्मराज ॥
जरी अिघे वनगवणु वनरंकार ॥
वतथे िाहे पररमल सत्ि सगणु ॥5॥

179. खुल खुल जाए मेरे बंध
राग भैरवी मध्ये गफ
ंु लेले शब्द.
खल
ु खल
ु जाए मेरे बंध ॥धृ॥
मल
ू ना जानू ना जानू आप ॥
काम क्रोध मोह मन वलपटाए ॥
अगन कंु ड यहा महाभयंकर ॥
प्रभू तमु मेरे हो तारणहार ॥1॥
तूम समरथ अगम अगोचर ॥
नौवनधी के दातार ॥
मै हर बारी हारा हुं भगिन ॥
लेऊ तुमरी चरणकमल ॥2॥

180. अनंत संत अिस्र्ा
सतं श्री कबीरजी याच
ं ी हनगपणु भजने खर्ू भावतात, ज्यात त्यानं ी
त्याच्ं या बधं मक्त
ु अवस्र्ेचं अहतशय सदंु र वणपन के ले आिे. जसे “यगु न यगु न
िम योगी..., सहखया वा घर सबसे प्यारा..., हनभपय हनगपणु गणु रे गाउंगा...”
इत्यादी... त्यावर कळस म्िणजे र्ंहडत कुमारजी गंधवप आहण हवदषु ी कोमकली
यांची सवोच्च दजापची गायकी... संत श्री गोरखनार् याचं ी “शन्ू य गढ शिर,
शिर घर बस्ती...” िी योगी-अवस्र्ेचे यर्ार्प वणपन करणारी रचना र्हं डत
कुमारजींनी अहतशय खबु ीने गायली आिे. त्याचं ी गायकी आहण या संताचं े
अमृतमय शब्द आर्ल्या मनाला एका वेगळ्याच जाहणवेर्यांत घेऊन जातात.
गरुु बाणीमध्ये तर िी मक्त
ु ावस्र्ा त्या संतानं ी त्यांच्या आईला समहर्पत करून
हलहिली असल्याने अंतमपनाला खोलवर स्र्शनपू जाते. अशा या संत स्वरूर्ाच्या
हदव्य वणपनातनू त्या संत स्वरूर्ाला प्रतीत करणारे कािी शब्द सचु ले. त्याचे
सारभतू संहक्षप्तर्णे इर्े देत आिे.
जे जाणायाचे ते जाणले गं माये, ॥
आता अतं बावह्य श्रीराम पावहले गं माये, ॥धृ॥
महाकारण ते होऊवन ब्रह् थिेच्छे पातले, ॥
आपल्ु याच शोधाथव ते आपणची वनघाले, ॥1॥
घेतली त्याने हाती पचं तत्त्िाच
ं ी झोळी, ॥
जावणिांची त्याने मांडीयली गं खेळी, ॥2॥
वनवमत्त के िळ के ले ऐसे सगणु थिथिरूपाचे, ॥
षविपू अन्िासनाचं े सोबत पेि जणू ते फुटले, ॥3॥
आपणची होऊवन श्रीगरू
ु अन्ईश्वर आपणची, ॥
आपणची आपणात जागिी वशष्यत्ि जममोजममी, ॥4॥

श्रीगरू
ु -कृ पे जावणयले ते जाळे हो आभासाचं े, ॥
वथथर के ले आत्मभान सगणु ातून शमू यामध्ये, ॥5॥
मक्
ु ीचा हा योगमागव सतं प्रशथत कररती, ॥
दोष सिव दल
व वू न थि-आत्मभान जागविती, ॥6॥
ु क्ष
आता काया-मन-बुद्धी ते नसे संताचं े सामान, ॥
होते के िळ ते वनवमत्त जागविण्या थि-आत्मभान, ॥7॥
अनोळखी झाले भाि मी-माझे अन्मला, ॥
जावणिा त्यावगल्या वतथे, नसे तू-तझु े अन्तल
ु ा, ॥8॥
बावं धयली मोट ऐसी आम्ही आमच्ु या जीिपणाची, ॥
रचवू नया सरण वतचे वतज आग लािली िैराग्याची, ॥9॥
साधनेत लोपली वसद्धी,साध्य एकत्िाचे साधले, ॥
ब्रह् देवखले, ब्रह् ऐवकले, ब्रह्थिरूप होऊवन रावहले, ॥10॥
सतं ा नाही त्याग अन्नसे कुठे कुणाचा थिीकार, ॥
संता नाही द्वंद्व कुठे , अद्वयची ते जाहले प्रखर, ॥11॥
सतं ा नरु ला काळ, ना आदी, ना अंत, ॥
आता रूप अरूपाच्या पल्याड संत होती वदगतं , ॥12॥
सहज सल
ु भ इथे योगी नांदती परमानंद,े ॥
कोटी सयू व तेज प्रशातं संत-हृदयी ते प्रकाशे, ॥13॥
मक्
ु के ले सख
ु े संतानं ी त्या मक्
ु ीला, ॥
वनगवणु ाकडे नेती ते हा अवनिवचवनयतेचा वहदं ोळा. ॥14॥

181. श्रीराम-सीता कतपव्य दशपन
रामायणात शेवटी सीतामाई वाहल्मकी आश्रमात जाताना प्रभू श्रीराम
लक्ष्मण आहण सीतामाई यानं ी दःु खाचे हशखर भोगले. र्ण कतपव्य हनष्ठा प्रेम
हवश्वास आहण त्याग याच्ं या सािाय्याने ते हतर्े हवजयी झाले. जनतेसि
कोणालािी दोषी न धरता त्यानं ी देवत्वाचा अत्यच्ु च आहवष्कार घडहवला. असे
िे रामायण हनदोष न्याय्य र्ण्ु यप्रद मिाकाव्य आिे याच हवचारातं ून खालील
रचना झाली आिे.
हे राजय रघिु ंशाचे मयायाचे अन्समानतेचे ॥
नच करािा संदहे त्याचं े मयायदान हो वनथपृहतेचे ॥धृ॥
िाथतव्य वतथे असे अनेक थोर थोर ऋषींचे ॥
घटना कायदे वनवमवले सिव ते त्यांच्या आदेशाने ॥1॥
मयायदान कठोर ते असे आयोध्या नगरीचे ॥
परर कधी न डळमळले ते नृप रघिु श
ं ाचे ॥2॥
असाच होता कायदा एक अवत कठोर ॥
जी स्त्री िसे परगृही ती होतसे सीमापार ॥3॥
नसे चाले वतथे काही साक्षी अन्परु ािा ॥
जरी ती असे पवित्र पश््चात त्या घटनेच्या ॥4॥
ऐसे वकत्येक झाले मयायदान त्या दरबारी ॥
कालांतरे वशक्षा भोगवू न परतल्या त्या भवगनी थिगृही ॥5॥
साक्षात श्रीरामाची पत्नी देिी सीतामाई ॥
रािणगृही होती रावहली ती असता िनिासी ॥6॥
लंकेत श्रीरामाची झाली वद्वधा वथथती ॥

कै से मी िाचिू सीतेला जनवनंदपे ासनू ी ॥7॥
श्रीराम साक्षी वतथे वतने प्रावथवले अवग्नदेिा ॥
सिवथि त्यास करूनी अपवण, वतने वदली अवग्नपरीक्षा ॥8॥
काय िणाविे तेज अन्पवित्रता सीतामाईची ॥
तेजाळला अग्नी त्यास झळाळी वतच्या पवित्रतेची ॥9॥
अश्रू ना थांबे वतथे कोणाचे लोट हो ते उठले ॥
श्रीराम लक्ष्मण हनमु ान सवहत वबभीषण अन्त्याच्या लंकेचे ॥10॥
होता अग्नी-परीक्षा ऐसी सीतामाईची ॥
सीतेसह सिव परतले, धररली िाट आयोध्येची ॥11॥
ऐसे सिव लंकेत घडूवन जे गेले ॥
आयोध्येत ते सिवतोपरी सिाांना होते कळले ॥12॥
असेच गेले आनदं ात वकत्येक मवहने आयोध्येचे ॥
परर धमु सत होते वतथे ते सीतेचे थिगृही येणे ॥13॥
एका बुद्धी चचं ल धोबयाचे वनवमत्त वतथे जाहले ॥
त्यावगले थिपत्नीला घेऊनी नाि सीतामाईचे ॥14॥
आली वफयावद राजाच्या महाली वतथे अधवरात्री ॥
धोबयासह त्याच्या पत्नीने के ली मयायाची मागणी ॥15॥
मयायदान जाहले अन्तो धोबी असा वजंकला ॥
आयोध्या नगरीच्या काळजाचा ठोका असा चक
ु ला ॥16॥
श्रीराम रात्रंवदनी रडती वकती वकती ते हमसनू ी ॥
कोणा सागं ािे ते द:ु ख, होणार ताटातूट प्राणवप्रयेशी ॥17॥
श्रीराम लक्ष्मणा म्हणाले “मज शबद न ते फुटती ॥
कसे सागं ू त्या अवग्नवशखेला तू सोड आयोध्येशी” ॥18॥

“मी राजा आयोध्येचा पाईक मयायाचा अन्समानतेचा ॥
कतवव्यदक्ष असा मी सदा हा सेिक माझ्या जनतेचा” ॥19॥
“झाले असे वकत्येक मयायदान इथे या दरबारी ॥
परर आता सांगू कसे सीतेला तू परतूनी जा िनिासी” ॥20॥
“मरण यािे आता मी जातो रे थिगावशी ॥
मी ना आता जाईल कधी सममख
ु माझ्या सीतेशी” ॥21॥
लक्ष्मण म्हणे “श्रीरामा पालक अयोध्येचे तुम्ही ॥
तुमचे कतवव्य के िळ सकल जनांच्या सख
ु द:ु खाशी” ॥22॥
ऐसे बोलनू ी श्रीरामाशी वनयोजन त्याने के ले ॥
िदला सीतामाईशी जाऊ ऋषीघरी िना ते ॥23॥
जाता वतथे िनात जिळी िावल्मकी आश्रमाच्या ॥
सोवडता सीतेला वतथे जणू आला प्राण कंठाशी त्याच्या ॥24॥
कालातं रे कळले सीतेला वतज श्रीरामाने त्यावगले ॥
राजाच्या कतवव्यासी वतने असे वशरोधायव मावनले ॥25॥
जरी ना िदले श्रीराम सीतेला, ठे विले गवु पत ते त्यागाचे ॥
सीतेने जावणले वििेके ते श्रीरामाचे प्रेमच झाले मक
ु े ॥26॥
ऐसा राजा वनथपृह त्याने पावळली त्याची मयायसंवहता ॥
जरी त्यास होता अवधकार ती संवहता बदलण्याचा ॥27॥
ऐसी होती राणी सत्िशील देिी सीतामाई ॥
कधीही वतने श्रीरामराजाला धरीले नाही दोषी ॥28॥
साक्षात श्रीराम ते नारायण अन्सीता असे ती लक्ष्मी ॥
वनवमवली पररवथथती कठीण, भोवगली ती त्यांच्या अितारी ॥29॥
भोगीले त्यानं ी द:ु ख कष्ट, परर न सोडीले कठोर कतवव्यासी ॥

ऐसे घडविले रामायणासी, ना धरीले इथे त्यानं ी कोणाला दोषी ॥30॥
सहजी ते चालले अगं ार त्याग थिसंसाराचा करूनी ॥
सकल जन मावनले जसे लेकरू थित:चे त्यांनी ॥31॥
म्हणनू ी ते प्रभू श्रीराम अन्देिी सीतामाई ॥
त्यांना पवू जले जाते असे अखंड या वत्रलोकी ॥32॥

182. हे ऽऽ गोत्रिंद हे ऽ गोर्ाऽळ
हे ऽऽ गोविदं हे ऽ गोपाऽळ ॥
करीशी आमचू ा तू सदा प्रवतपाळ ॥धृ॥
घनघोर द्वैत देिा ते इथे अंतबावह्य ॥
कररशी आमचु ा तू तयात सदा सांभाळ ॥1॥
देशी सबु ुद्धी ति नामामृत ध्याया ॥
ऐसा असशी तू एक परम दयाळ ॥2॥
नेणले जाणले त्यावगले सिव काळ ॥
तुजसाठी रे दयाघन तू विश्व कृ पाळ ॥3॥
तू बाप विठ्ठल गोविदं िनमाळ ॥
माई रुवममणी माउलीहून मिाळ ॥4॥
सतं ांनी आवखला हा मागव अवत सरळ, ॥
पजू ीन तजु अपवनू ी अद्वैताची माळ ॥5॥

183. त्रिठ्ठलाने घेतली भक्त र्ुंडलीकाची
आण/ शर्र्
पंढरी पािन वजथे म्यां देवखला पंडु वलक ॥
त्यािरी मी प्रसमन माझे बोलले सगणु रूप ॥धृ॥
“आत्म हे माझे तल
ु ा करािया प्रकट ॥
मज झाले साहाय्यक तझु े मायबाप” ॥1॥
“तुझी सेिा मी पाहतो डोळे भरून भरून ॥
म्हणनू ी यगु े अठ्ठािीस मी उभा िीटेिर” ॥2॥
“वजथे पत्रु माने मायबाप मजसमान ॥
उभा मी वतथे मज पंडु लीकाची आण” ॥3॥

184. हीच एक आस
अगं माझे ऊजाव रूप वतचे शमू य ॥
आत ते िसे वनगवणु ब्रह्चैतमय ॥धृ॥
ल्यायले मी विश्व क्षमता िस्त्र ॥
जणू शद्ध
ु सत्िाचे ते सद्गणु ॥1॥
काढूनी बाहेर रज तमाची खडािं ॥
सत्ि जलाने गरू
ु चरण प्रक्षालन ॥2॥
श्रीगरू
ु चरणी आता हीच एक आस ॥
भेटिािे ब्रह् करूनी शमू य ते वनरास ॥3॥

185. समरर् है श्री नानकदेि गुरुबाणी
सतनाम श्री िाहे गरू
ु जी ॥धृ॥
समरथ है श्री नानकदेि गरुु बाणी, ॥
जो गाए उसे माया पार उतारी ॥1॥
पवित्र तेज है गरुु ग्रंथ गरुु बाणी ॥
जो नर सणु े पािन पवु नत हो जाई ॥2॥
विश्व शक्ी यह हरर बचन गरुु बाणी ॥
जो पािे वफर भौजल कबहु ना आई ॥3॥
अमृत मधरु पारब्रह् है गरुु बाणी ॥
जो ध्याई िह रामनाम मख
ु पाई ॥4॥
वजस दे मथतक प्रभू सभु ाग वलखाई ॥
पािे अनहद नाद परू ण गरुु बाणी ॥5॥
सांस सांस मे बसहु गरुु बाणी ॥
गरुु चरण सदा हौ बल बल जाई ॥6॥
र्ज
ु लेली कत्रिता.
ं ाबी भाषेत सच

186. प्रभ र्ाया
प्रभ पाया तू देख सखी री ॥
चातक को हरर बदुं वमली री ॥धृ॥
हृद आकाश मेघा छायी री ॥
सािन आया रे सखी री ॥
वकरपा उसने बरसाई री ॥
मै वभगी उस अमृत धारी ॥1॥
सदु बुध सब गयी री मोरी ॥
रोमरोम से अब मगन हुई री ॥2॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

187. कमल नयन त्रिशाल अत्रतसुंदर
कमल नयन विशाल अवतसदंु र ॥
माधिा मनोहरा वप्रय तू मरु लीधर ॥धृ॥
गोविदं ा गोपाळा तू यशोदानंदन ॥
बरसू दे श्रीकृ ष्णा ति प्रेमानंदघन ॥1॥
श्रीधरा परुु षोत्तमा तू नारायण ॥
राधािर हरी हरी तू मधवु मलींद ॥2॥
तू साकार के शिा परर वनराकार ॥
तू विठ्ठल सक
ु ु मार रूवममणीचा िर ॥3॥
लक्ष्मीपती तू घननीळ मनमोहन ॥
प्रशांत मिु ा अधोममीवलत लोचन ॥4॥
सगं े शेषनाग तू चक्रधर तू गदाधर ॥
तू अजानबु ाहू तचू ी सकल प्राणाधार ॥5॥
तू जगद्गरू
ु विश््िंभर मम हृदयनाथ ॥
चरण तुझे देिा मज कै िल्याचे धाम ॥6॥

188. मैं चातक जनमों का प्यासा
मैं चातक जनमों का प्यासा ॥
वपऊ
ं हरर बदुं तो वमटे हर तृष्णा ॥धृ॥
ना उठाऊंगा दाना सख
ु का ॥
देख देख रे दख
ू अंदर वछपा ॥
मैं चातक जनमों का प्यासा ॥
वपंऊ हरर बदुं तो वमटे हर तृष्णा ॥1॥
अब तुम वबन ना किण हमारा ॥
यह है सब माया भ्म का पसारा ॥
वलया नाम प्रभु भिभय को नासा ॥
जह देंखू तह तेरा दसव वपयारा ॥2॥

189. त्रिश्व कणांनो
क्वाटं म शास्त्रानसु ार हवश्व - ऊजाप िी कण व तरंगाच्ं या रूर्ात प्रकट
िोते आहण त्यात जाहणवा हनमापण करून अहनवपचनीय असा मायावी खेळ
खेळते. आता त्या क्षमताहधहष्ठत हवश्व ऊजाप कणानं ी मानवी स्वरूर्ात िे समजनू
घेतले आिे की इर्े आत्मतववाहशवाय कािीिी नािीये. ते आत्मभान आता त्या
ऊजाप कणांशी संवाद साधताना काय म्िणतेय ते इर्े काव्यरूर्ाने मांडले आिे.
घ्या परतनू ी घ्या परतूनी ॥
प्रकटिलेल्या क्षमता माघारी ॥
मी तुमचा आभारी विश्व कणांनो ॥
मी तुमचा आभारी ॥धृ॥
वदले सगणु रूप जरी मी असे वनगवणु ी ॥
जावणिा देऊनी के लेत मला साक्षी ॥1॥
तुम्हीच तुमचे असे सरू
ु प घेऊनी ॥
ओळख वदली मज अहं ब्रह्ावथम ॥2॥
प्रसिवू न क्षमता त्या िृवद्धगं त करूनी ॥
सत्िाचे वशखर ते गाठा हो तम्ु ही ॥3॥
सतं शबदामृत तुम्ही प्राशन करूनी ॥
मजला हो ध्यानी ती द्यािी उममनी ॥4॥
सत्िाच्या या पवित्र दपवणी ॥
माझे पाहाणे तयात करा हो तुम्ही ॥5॥
आता झालात श्रीगरू
ु चरण तुम्ही ॥
माझे थित्ि सदा तमु चे हो ऋणी ॥6॥
खेळ द्वंद्वाचा हा सत्िर वमटिनू ी ॥
तुमचे अद्वैत वमळो माझे अद्वयी ॥7॥

190. प्रार्पना
प्रभजु ी हम अमृत के प्यासे ॥
इस प्यास को हम बझु ाए कै से ॥धृ॥
ऐसी वकरपा करो हे दयाल ॥
हमरे मन बसो सदा तमु रा खयाल ॥1॥
अमृत गरु बाणी वपिो वपिो ॥
मैं मेरा सब जगत वबसराहो ॥2॥
अमृत गरु बाणी गाित गाित ॥
चंक
ू े यमघाट हम प्रभू पाित ॥3॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

191. सभै रचना तेरी
सभै रचना तेरी सभै रचना तेरी ॥
हाऊ बारीक मै हर बारी हारी ॥धृ॥
िाऊ = अि,ं बारीक = कमजोर
ना वदसे “मै” उसकी पकड है भारी ॥
मन है माया मैं वकछ नाही पाई ॥1॥
मै कछु नाही इह ग्यान तू कराई ॥
सब वकछ तेरा इह गरु ग्यान तराई ॥2॥
मै आकास तू परगास वदखाई ॥
आंस है इतनी तू मवत मोरी विडाई ॥3॥
र्रगास = प्रकाश, हिडाई = दृढ करणे
मै मन मेरा हाऊ बवलहारी जाई ॥
कर वकरपा प्रभ तू मोरी लाज रखाई ॥4॥
र्ज
ु लेली कत्रिता.
ं ाबी भाषेत सच

192. र्ाहाणे
पाहणाऱ्याने पाहता मनगणु दोषा ते ॥
होऊवनया ते नाहीसे अतं ी शमू यची उरे ॥धृ॥
पाहणाऱ्याने पाहता शमू याकडे ॥
शमू य होऊवनया वतथे साक्षीभाि उरे ॥1॥
साक्षीभािाने पाहता पाहणाऱ्याकडे ॥
वतथे अिघे ब्रह्ची दाटे चहुकडे ॥2॥
कलीकाळी िरदान वदले श्रीगरू
ु हरीने ॥
पाहता पाहता सगणु वनगवणु ची झाले. ॥3॥
ऐसे माझे व्हािे जगी वसद्ध ते पाहाणे ॥
म्हणनू श्रीगरू
ु चरणी सिवथि ते िावहले ॥4॥

193. प्रभु दशपन प्यास बुझा र्ंचसखी री
हवश्वातील र्ाच तववानं ी हमळून आर्ले शरीर व मन हनमापण झाले
आिे. सतं ानं ी त्यानं ा र्च
ं सखी म्िणनू छान वहणपले आिे. हतच सक
ं ल्र्ना घेऊन
िी रचना झाली.
प्रभु दशवन प्यास बुझा पचं सखी री ॥
मझु े िेग वमलाओ हरगोविदं सखी री ॥धृ॥
सखी पचं सखी तमु काया मनी धारर ॥
माया नीत नीत वदसे इत उत सारी ॥1॥
श्रीगरू
ु परसाद अब हम सब जानी ॥
माया सगणु , िसे उस पार मरु ारी ॥2॥
तुम हो सखी मयों मेरा मोहन वछपाई ॥
वकलविख त्याग मझु े प्रभदु रस वदखाई ॥3॥
अचरज हैं सखी जब पहचान वमटाई ॥
तमु रे अदं र अनहद तब तमु हो सनु ाई ॥4॥
मंगल गािो, मंगल गािो सखी री ॥
मझु े प्रभु आण वमलाओ सखी री ॥5॥

194. त्रप्रत जुडी
वप्रत जडु ी सखी वप्रत जडु ी ॥
हरगोविदं से मेरी वप्रत जडु ी ॥धृ॥
वनंद गयी मोरी चैन गयी ॥
खानपान सब अब वबसर गयी ॥1॥
मायामोह मैं सब त्यागी मरु ारी ॥
पर मोहन तेरे मोह से मै हारी ॥2॥
मयंु तुम छलसे मोरी सधु चरु ाई ॥
अब कहा गये मेरे कृ ष्ण कमहाई ॥3॥
तेरे चरण ना छोंडू नारायण हरी ॥
प्राण जांई पर मेरी आंस ना जांई ॥4॥
तुम अतं यावमी अद्वय हम जानी ॥
गरुु वकरपा से तू मोहे दसव वदखाई ॥5॥

195. घन जलद सािळा
अिनीिरती शीतल जलधारा ॥
विठू माझा प्रेमळ सािळा ॥
ओथबं ले मन प्रेमामृतधारा ॥धृ॥
आकाश वनरभ् मोकळे ॥
नेसले अनतं ाचे सोिळे ॥
आकाश विठ्ठल विठ्ठल ॥
तेची वदसे परब्रह् वनष्कल ॥1॥
वतथे श्रीगरू
ु चरण एकची खणु ॥
त्यांचे पायीचा मी व्हािा एक कण ॥
ऐसी सिव उपाधींची व्हािी राख ॥
जसे वतथे न उरे कोण खास ॥2॥
ज्ञात अज्ञात इथे अवत अलीकडे ॥
पल्याड अव्यक् दाटले चहुकडे ॥3॥

196. जाळले जाळले
जाळले जाळले अहक
ं ाराला जाळले ॥धृ॥
आकाराला जाळले विकाराला जाळले ॥
मीपणाला जाळले माझेपणाला जाळले ॥1॥
मनाच्या थमशानी त्याच्याच इच्छा िासनांना जाळले ॥
त्याच्या िृत्ती प्रिृत्तीला जाळले मालकीच्या भािालाही जाळले ॥2॥
द्वैताला जाळूवनया अद्वैत भथम अंगी लावियले ॥
श्री गरू
ु चरणी आता सिव शमू य होऊवनया रावहले ॥3॥

197. र्ारब्रह्म र्रमेशर
पारब्रह् परमेशर सतगरुु ॥
आगम अगोचर नाथ ॥धृ॥
अजाण मैं कै से जाणू ॥
जो घट घट हैं रहते आप ॥1॥
आप छुपे हैं मझु में जाणू ॥
वफर मयुँू लगता हुुँ मैं अनाथ ॥2॥
कोटसयू वसम तेज प्रकाश ॥
तूद देख न सके मेरी आुँख ॥3॥
वबरहा वबरहा अंदर अगन ॥
कब बरसेगी तेरी अमृत धार ॥4॥
कै से पार होगी भिनय्या ॥
थाम ले प्रभू तू हमरा हाथ ॥5॥
तू दयाल तू कृ पाल थिामी ॥
सदा मैं जाणू तू हमरे साथ ॥6॥
आठ पहर कर जोड रहू ॥
तुमरी चरण सदा हमरा माथ ॥7॥

198. जे जे भेटे भूत
आता जे जे भेटती भतू ॥
त्यासी जाणािे भगितं ाशी सतू ॥धृ॥
जरी वदसे ते सगणु साकार ॥
जाणिे मागे तत्ि वनगवणु वनराकार ॥1॥
जो पाहती विश्व या देहबुद्धीतून ॥
त्या माजी जाणािे ते आत्मतत्त्ि अनमय ॥2॥
या तृष्णेची नदी वमळो अमृतसागरी ॥
द्वंद्वाचे तट बुडो अद्वैताचे परु ी ॥3॥

199. तेज प्रखर
तेज प्रखर ति ऐश्वयावचे ॥
उजळती कणकण ब्रह्ाडं ाचे ॥धृ॥
जीिन आमचु े ऐश्वयव तुझे रे ॥
तुझीच सत्ता अखंड असे रे ॥1॥
प्रकाशक तू ज्ञानविज्ञानाचा ॥
थिामी असा तू अनतं तत्त्िाचा ॥2॥
ऐश्वयव देखता आत्मभान हरपले ॥
जे जे तुझे ते माझेच मानले ॥3॥
ति कृ पेने ति ऐश्वयव देवखले ॥
तुझ्या विरहाचे इथे रण ते पेटले ॥4॥
तू माझ्यात तरी हा विरह कसा रे ॥
ति विरहाचा हा अग्नी चेतू दे ॥5॥
तनमनातून ति तेज येऊ दे ॥
ते तेज पमु हा ति तेजात वमळू दे ॥6॥

200. त्रप्रय बोल सखी री
वप्रय बोल सखी री वप्रय बोल सखी री ॥
मेरे राम का नाम वप्रय बोल सखी री ॥धृ॥
जोड जोड तू अक्षर इक इक ॥
राम के नाम तू बोल अनवगनत ॥
कै से...राम वबन हम सख
ु पाए सखी री ॥1॥
रामनाम जो हम औखद पाये ॥
वकलविख सब मन के यह जाए ॥
न आए संकट वनकट कभी री ॥2॥
रामनाम जप जप जो गाए ॥
मन में ब्रह् प्रकट हो जाए ॥
पाए शातं अनतं मती गती री ॥3॥
जानू बाहर राम राम हैं अंदर ॥
जहां देखू पाऊ मेरे राम अवत संदु र ॥
रामरस वपऊ है यह अमृत शीतल री ॥4॥

201. चल शोधू त्रतर्े
चल शोधू वतथे त्या हृदयतळाशी प्रेमाचा तो अपार सागर ॥
सध्ं या छाया पडतील वतथे जरी वजक
ं ू न घेऊ मृत्यचू े समर ॥1॥
एकटेच जरी चालािे लागे ओलांडण्या ते िृद्ध वक्षवतज ॥
िषावि करूया प्रेमाचा त्यािर आपले जिळी जो जो येईल ॥2॥
विसरून सिव तो भतू काळ ऐसे होऊ प्रेमाचा स्रोत ॥
मृत्यहू ी जरी येऊ पाहाता प्रेमानेच करू त्याचे थिागत ॥3॥

202. जरी मी आहे इर्ला
जरी आहे मी इथला ॥
तरी आहे वतथलाही, ॥धृ॥
इथे मी असा आहे प्रकट ॥
वतथे आकाश आहे मी. ॥1॥
पंचसखी गाता गीत हे मगं ल ॥
वतथे ऐकू नाद अनहद हा मंजळ
ू ॥2॥
इथे आत्मभान ते आले चैतमयातून ॥
ते के िळ पणू वत्ि पातले त्या ब्रह्ातनू ॥3॥

203. अज्ञानी मी असा
अज्ञानी मी असा मी मलाच गं अजाण, ॥
कसे मज भेटतील ते श्रीहरी नारायण ॥1॥
सगणु ी वदला जमम तुम्ही माझे मायबाप ॥
वनगवणु ी होण्या जमम आता भेटािे श्रीसद्गरू
ु नाथ ॥2॥
जयाचे मख
ु ी सदा नाम हरी हरी, ॥
त्याचे चरण मी धरीन सत्िरी, ॥3॥
जो मज दाविल हृदयी श्रीराम, ॥
आई मी िाहीन गं त्याला माझे पचं प्राण... ॥4॥
दान गं द्यािे मज देिाने विरहावग्नचे, ॥
करीन दहन त्यात मी माझ्या तनमनाचे, ॥5॥
आता इथे पमु हा न व्हािा सगणु ाचा संग ॥
जलात जािे जल वमळूनी अन्ते व्हािे अथागं ॥6॥

204. जीिन िास्ति प्रखर
ऐसे हे जीिन िाथति प्रखर ॥
असवू नया वमर्थया त्याची जाणीि कठोर ॥धृ॥
ऐसे माझे वकत्येक मरून गेले मी ॥
माझ्यातनू च पमु हा उपजले ते निीन ॥1॥
पाहा तो मी अनेकदा जममलो ॥
जगलो मेलो वफरून जममलो ॥2॥
ऐसे जीिनचक्र लागले गतीला ॥
परर कोण मला वनरंतर पाहत रावहला ॥3॥
तो पाहणारा मी व्हािा हाची हट्टाहास ॥
आला मी जीिनी घेऊवन नि काया आभास ॥4॥
आता तो पाहाणारा मी माझा झाला ॥
मी माझ्यातनू मला पाहू लागला ॥5॥
आता अिथथांतराच्या ना लागतील चिडी ॥6॥
आता नाही रचणार चिडी अिथथातं राच्ं या ॥
राहीन होऊन रे णू श्रीगरू
ु चरणाच्ं या ॥7॥

205. लुटले लुटले
लटु ले लटु ले मीच मला लटु ले, ॥
लागला हररचा नाद मीपण सरले ॥धृ॥
ससं ारी हा खेळ तृष्णेचा मावं डयेला, ॥
सख
ु दुःु खामाजी मीपणा कमाविला, ॥
आत्मभान मायेत ऐसे लयाला गेले ॥1॥
अिवचत घडले कसे कोण जाणे, ॥
जाणविले मजला हरी पाहतो आहे, ॥
भासाभास तकव वतथे क्षणाधावत तटु ले ॥2॥
ऐके ना अहं तयाने विज्ञान शोधले, ॥
परर हरी तेज विज्ञानानेची दाविले, ॥
अतं ी सिव अहं गिव परु ते लळ
ु े पडले ॥3॥
हरी पाही परर मजला ना कुठे वदसे, ॥
व्याकुळला जीि तो सैरभैर पळे, ॥
वथथर करूनी मन श्रीगरू
ु चरण धरीले ॥4॥
श्रीगरू
ु िचन बोलले, ॥
श्रीगरू
ु िचन ऐकीले, ॥
तू पाहशील हरीला माझ्याच नजरेने ॥5॥
गरु िाणी गंजु े तू भोग संसार भोग ते, ॥
परर जळी जैसे कमलदल असे कोरडे, ॥
आठ प्रहर तू हरी नाम ना विसरे ॥6॥

206. रखो राखणहारे
राखो लाज मोरी राखणहारे ॥
हम द्वारे तमु रे हरर गोविदं मरु ारे ॥धृ॥
माया खदु को कभी नही जाणे ॥
लापरिाह यहां हैं ब्रह् खदु से ॥1॥
पारब्रह् वनरंजन परम परगासे ॥
उपजी माया जीिभाि भरम से ॥2॥
माया देखे सणु े माया माया ही बोले ॥
जैसे मैं मैं करती कठपतु ली डोले ॥3॥
हम मीन तमु आतमवसंधू अपारे ॥
अंदर बाहर तमु एको प्रभु हमारे ॥4॥
जनम जनम हम माया में लपटे ॥
लाज गिाईं मनइच्छे से नही छुटे ॥5॥
दरस तेरे के जममोंसे है प्यासे, ॥
श्रीगरुु आगे हम वसर धडी उतारे ॥6॥
कर जोड हरर हम द्वारे तमु रे ॥
गोविदं गोपाल जगदीश मरु ारे ॥7॥
राखो लाज मोरी राखणहारे ॥
राखो लाज मोरी राखणहारे ॥8॥

207. त्रबरहत्रनया
ईश्वर चैतन्य रूर्ाने आर्ल्यामध्ये असतो. र्ण हतर्े त्या चैतन्यात
दडलेले ईश्वरीय तवव आर्ण र्ेट जाणू शकत नािी. त्याच चैतन्यामळ
ु े
आर्ल्याला ईश्वराचा हवरि जाणवतो. एकीकडे तो हवरि सिन िोत नािी आहण
दसु रीकडे आधीच कमकुवत असलेलो आर्ण मायेला हनष्प्रभिी करू शकत
नािी.
यावरून एक गोर्ी हतची िी व्यर्ा श्रीकृ ष्णाला त्याच्यावर नाराज
िोऊन सागं ते असे रूर्क घेतले आहण िी रचना सचु ली.
जा जा मैं तोसे नाही बोलू कमहैया ॥
तू मझु में वफर मयंु लावग तनहांईया ॥धृ ॥
िेद वकतेब पढपढ मन थकाया ॥
मरू त पजू ी अर तुझे भोग चढाया ॥1॥
अर = और
घमु घमु तीरथ तनमन उलझाया ॥
प्रभू वमलन को कछु वमल नाही उपाया ॥2॥
तू मेरो प्राण तू हैं मनतन बवसया ॥
जममोंसे हुं मयंु मैं तेरी वबरहवनया ॥3॥
हबरिहनया = हजसे हबरि िुआ िैं वि गोर्ी
तू सत तू वचत आनंद मन िसेया ॥
वफर भी मयंु तोसे मैंने नही पाया ॥4॥
वसेया = हनवास करनेवाला
जब कोई संत भगत तुझे जावणया ॥

सब को तुने तुझ मे ही समाया ॥5॥
जब तुद वधयाऊ बाधत मोहमाया ॥
मै मसकीन इह होिे लखबरीया ॥6॥
मसकीन = कमकुवत
लखबरीया = लाखो बार
वनमख इक वबसरु तो लागे जगु वबताया ॥
रोमरोम से भई मैं हरर तेरी जोगवनया ॥7॥
हनमख = क्षण
तमु आओ जी बन के गरु -ग्यावनया ॥
बल बल जाऊ
ं सदा मैं तेरी चेरीया ॥8॥
चेरीया = हशष्या
अब मैं हारी प्रभू वबरह से हो सवखया ॥
वमल गोविंद या लेिो प्राण मनहरीया ॥9॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

208. प्राण सख्या श्रीरामा
नमस्कार, वृद्धर्णी माणसाची र्ररहस्र्ती शक्तीिीन िोते. सवप क्षमता क्षीण
झालेल्या असतात. मन सैरभैर िोते व ते ईश्वराला सतत शरण जाते. र्श्चात्तार्ाने मन उहद्वग्न
िोते, कारण काळ िातून हनसटलेला असतो. भोगवादी द्वैताने त्या हनष्र्ार् जीवाला सर्शेल
चकवा हदलेला असतो. आहण आता अशा वेळी तो जीव भानावर येऊन देवाची करुणा
भाकतो. िी रचना गुरबाणी मधील “रामराए िोवे बैद बनवारी” िे अत्यंत करुण र्ण
अमृतमयी शबद ऐकून सचु ली. त्याचा अनवु ाद के लेला नािी. माि माडं णी त्यास समातं र
आिे.

प्राण सख्या तू माझ्या श्रीरामा ।
मज समीप यािे िैद होऊवनया ॥
ति नामरूप औषध देऊवन ।
अद्वय मजला कराियाला ॥धृ॥
थकले तन ही वनबवलता ।
नयनी िाहे अश्रधु ारा ॥
के स धिल कंठ बैसला ।
देह पैलतीरी आला राघिा ॥1॥
मन िढाय तो चचं ल िारा ।
द्वैताने हा फास आिळला ॥
औषध नाही आत िेदना ।
धाि धाि आता रघरु ाया ॥2॥
ति दशवन आस मज श्रीरामा ।
आतव तुझी मी िाट पाहता ॥
प्राण आता कंठाशी आला ।
ति चरणी दे मज बेअंत विसािा ॥3॥

209. मी अनार्
आईबाबाच्ं या नतं र ईश्वर आर्ला आईबाबा िोतो. वाटत असणारे
अनार्र्ण तोच दरू करतो. के वल त्याला शरण जाणे आवश्यक आिे.
आईबाबाचं ी आठवण िी अहत हृद्य जरी असली तरी नैराश्यातून
बािेर काढणारी हनतांत प्रेरणादायी आिे. नव उमेद आहण उत्साि वधपक आिे.
कारण ते त्यांच्या अर्ररहमत जाज्ज्वल्य अशा आशीवापद रूर्ात आर्ल्या
समवेत आिेत. त्याचं े प्रेम सतत तनमनातून स्फुरत असते. अक्षरशः त्यांच्या
सावलीच्या रूर्ात त्यांचे प्रेम आर्ल्या समवेत आिे. त्याचं ी उणीव जरूर भासते
र्ण ती उणीव र्ढु च्या क्षणी भरून काढण्यासाठी त्यानं ी असे कािी आर्ल्याला
अमल्ू य हदलेय की साक्षात ईश्वराला िी आश्चयपच व्यक्त करावे लागेल. त्याचं ी
र्रम र्हवि सक्ष्ू म स्र्ंदने आर्ले सतत रक्षण करण्यासाठी ससु ज्ज आिेत. ते
आर्ल्या समवेतच आिेत यात शक
ं ा नािी. सर्ं णू प जीवन त्याचं े चरणी अर्पण...
मी अनाथ प्रभू तू मम वप्रय नाथ॥
अजाण मला तुझी प्राणमय साथ ॥धृ॥
तू अनतं अपार ।
परम परुु ष दीनानाथ ॥
अतं बावह्य तू जममोजममी ।
ना तटु े ति साथ ॥1॥
मायबाप माझे ।
ति थिरूप साक्षात ॥
अप्रकट जरी उभयता ।
भेट होते ति दशवनात ॥2॥
तू श्रीगरू
ु तत्त्ि दयाळ ।
माझा जीिनाधार ॥

अपराधी मी तुझा ।
या मायेतून मज उद्धार ॥3॥
भािेल जैसे तुज देिा ।
मजला इथे तू राख ॥
ना सोडील ति चरण ।
होईल जरी देहपात ॥4॥

210. येळकोट
येळकोट देिा येळकोट ।
देिा तझु ा सदानदं ा ॥
षविपू तडु वितो पायी ।
कृ पा असािी देिा ॥धृ॥
माझा हात तू धररला देिा ।
मल्हार मातांडा ॥
म्हाळसाई शवक्रूपा ।
वतचा हा ब्रह्ांड सोहळा ॥1॥
तुझा जयघोष देिा ।
तुझा भंडारा उधळला ॥
खोबऱ्याची िाटी ।
माझा अहं मी फोडीला ॥2॥
अतं बावह्य हा जीि ।
सोनेरी भक्ीने रंगला ॥
माझ्या हृदयीचा देिा ।
तम्ु हा आिडला देव्हारा ॥3॥
तुझ्या पालखीचे भोई ।
त्यांची चरण धळ
ू मथतका ॥
तुझा ध्िज उंच उंच ।
डोलती अनतं रूप पताका ॥4॥
मायेचा हा डोंगर ।
मी चढीन माझ्या खंडोबा ॥
कडे पठारी तुझे अमृत िैभि ।

भोवगन रे देिा ॥5॥
तुम्ही माझे मायबाप
साक्षात पािवती शंकरा ॥
श्रीगरू
ु म्हणनू मज भेटािे
उधळीन अवथतत्िाचा भंडारा ॥6॥

211. श्रीराम हृदयी र्ात्रहले
आर्ल्या मायमराठीला कोटी कोटी प्रणाम. भावनांना चर्खल व अर्पर्ूणप
शब्दरूर् देणारी आई श्रीसरस्वती साक्षात मातृभाषा म्िणनू आर्ल्याला लाभली आिे. जसं
मातृत्व सगळ्या मातांमध्ये समानतेने प्रतीत िोते तसेच हतची इतर भाषा स्वरूर्े सुद्धा
हततकीच जाज्ज्वल्य आिेत - जणू त्या हतच्या हवहवध तेजःर्जुं प्रभा आिेत. शतशः वदं न.

पावहले पावहले श्रीराम हृदयी पावहले ॥
तनमनाचे करूनी मवं दर वचत्त चरणी िावहले ॥धृ॥
त्यावगले त्यावगले मी माझेपण त्यावगले ॥
कोटी सयू व तेजाने हृद आकाश व्यावपले ॥1॥
गगं ौघ खळखळते ह्या नयनातं नू िाहीले ॥
जावणिाच्ं या कोंदणी रघनु दं न मी जावणले ॥2॥
समु ख
ु पंकज करपंकज पदपंकज उमलले ॥
श्रीराम मज सममख
ु समचरण मी िंवदले ॥3॥
द्वैताच्या भ्म-पिनी आत्मभान जवपले ॥
जाता जे जे पाहू मज अद्वयची तू दाविले ॥4॥
आता वनभवय वनुःशंक वनिैर मन ते जाहले ॥
मयावदा परुु षोत्तम श्रीराम अखंड ध्यावयले ॥5॥
श्रीराम जय राम नाम श्रीराम दमु दमु ले ॥
वपंडी हे ब्रह्ांड श्रीरामरूप प्रकटले ॥6॥
सफल सफ
ु ल जाहले जमम मरणाचं े फे रे ॥
दशवनाने तझ्ु या वचरंजीिीत्ि मज लाभले ॥7॥

212. स्िप्न माझे हे स्िप्न माझे
ना कताव ना भोक्ा ॥
नाही मालक कोणी ॥
ह्या जावणिाच
ं ा इथे ॥
थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥1॥
िृत्ती प्रिृत्तींचे पीळ पेटले ॥
इच्छा िासनाचं ा उठला धरु ाळा ॥
षविपू गेले तपोभमू ीत गाडले ॥
थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥2॥
देह के ला धारण परर ॥
देहची आता गेला त्यागला ॥
आता मनाला शमू यत्ि लाभले ॥
थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥3॥
भाि आविभावि सिव वनभावि ॥
मी वनगवणु वनराकार वनविवकार ॥
माझ्यात सगणु विश्व म्या देवखले ॥
थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥4॥
सगणु ते भेदनू ी वििेकाने ॥
सगणु ी वनगवणु ब्रह् ते आवणले ॥
वबंदू अमृत-वसंधू अद्वयची झाले ॥
थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥5॥
जाहली श्रीगरू
ु कृ पा अपार ॥
आता नुरला तो मायेचा भार ॥
श्रीगरू
ु वशष्यासह सिव भेद वनमाले ॥

थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥6॥
आता अल्याड पल्याड मायेच्या ॥
खेळ मावं डयेला द्वैताद्वैताचा ॥
परमानदं भोगतो अनंताचा वतथे ॥
थिप्न माझे हे थिप्न माझे ॥7॥

213. श्री गुरू सन्मुख
राग जैतश्री मधील श्री गरू
ु अजपनु देवजी याचं ी रचना अत्यतं
हवनम्रर्णे मराठी भाषेत रूर्ातं रीत करण्याचा प्रयत्न के ला आिे.
अब मैं सख
ु पायो गरुु आवग ॥
त्यजी वसयानप, वचंत विसारी, ॥
अहं छोवडयो, है वतयावग ॥धृ॥
श्रीगरुु सममख
ु होता, सख
ु रूप पािलो मी ॥
चतरु ाई त्यवजली, वचतं ा वमटली ॥
अहं हा सोडूवनया, तृष्णा त्यावगली ॥धृ॥
जिु देखु तिु सगल मोह मोहीयो, ॥
तिु सरणी पररउ गरु भावग ॥
कर वकरपा टहल हरर लाइउ ॥
तिु जम छोडी मोरी लावग ॥1॥
जयास मी पाहू जाता ॥
त्यािरी मायेची मोवहनी ॥
धािलो तवु झया चरणी ॥
गरुु भाग्य योग उजळी ॥
ति कृ पा होई सत्िरी ॥
मज घाला हो हरर चरणी ॥
तेणे मजलागी ॥
यम बाधणार नाही ॥1॥
तररउ सागर पािक को ॥
जिु संत भेटे िड भावग ॥
जन नानक सरब सख
ु पाए ॥

मोरो हरर चरणी वचत लावग ॥2॥
अग्नी सागर करण्या पार ॥
भेटे संत मम भाग्य अपार ॥
दास नानक सदा सिव सख
ु ी॥
मम वचत्त लागो हरीचे चरणी ॥2॥

214. त्रनगपण
ु समाधी
विश्व-क्षमताचं ी साम्राज्ञी ॥
आई तू जगदबं भिानी ॥धृ॥
सगणु ऊजेला वथथर करूनी ॥
वशि समवपवत सहज होऊवन ॥1॥
लािलीस तू वनगवणु समाधी ॥
प्रकटले वशिचैतमय ति अंतयावमी ॥2॥
तुझे तेज गं यािे माझे बुवद्धमती ॥
श्रीगरू
ु कृ पे वमळािी अद्वय गती ॥3॥

215. मनोकमल
ज्ञानसयू व वििेक वकरण पसरािे ॥
मनोकमल तेजाने महाऊन वनघािे ॥धृ॥
ति सौंदयावसम आमचु े भाग्य उजळािे ॥
आमच्ु यातनू ी सहज अद्वय उमलािे ॥1॥
अहं अली हा मक्
ु होऊवन ॥
अनंतात तयाने विलीन व्हािे ॥2॥
ऐसे आमचु े संदु र मनोकमल ॥
श्रीगरू
ु कृ पेने हरी चरणी शोभािे ॥3॥
अली म्िणजे भंगु ा

216. त्रनरागस तू त्रनरागस मीही
खरे तर प्रत्येक जण हनरागसच असतो. आर्ल्याला माया खेळहवते.
कािी नवदार्ं त्य तर सर्शेल भाडं णाची हशकार िोतात. भाडं णाचा हवजय
कधीच नािी झाला र्ाहिजे.
वनरागस मी वनरागस तू ही ॥
माया साधते डाि नकळत अशी ॥धृ॥
विषयाचे विष कालिनू मनी ॥
िादवििाद वतथे घडविते ती ॥1॥
वतथे संघषाांच्या वठणग्या पडती ॥
भान हरपते दोघे भांडून दमती ॥2॥
सािध राहू जपयू ा नाती ॥
ओजं ळ भरूया भािसमु नाचं ी ॥3॥
मने साभं ाळून एकमेकाचं ी ॥
प्रेमाने जाऊ ईश चरणाश
ं ी ॥4॥

217. Lets have a feeling
Let’s have a FEELING of hand being held by the God
Let’s have a FEELING of ears listening Shri Gurbani
Let’s have a FEELING of heart understanding HIM
Let’s have a FEELING of mind engulfed by divinity
Let’s have a FEELING of eyes shedding tears with bliss
Let’s have a FEELING of Self-less-ness while surrendering to
HIM.

218. भगिंत तू माझा भगिंत तू
भगितं तू माझा भगितं तू ॥धृ॥
श्वासात तू प्राणात तू ॥
थपशावत तू गंधात तू ॥
िाणीत तू रसनेत तू ॥
पंचकोशाचं े मळ
ू तू
कायेच्या कणाकणातं तू ॥1॥
राग संगीत तू भािरंगात तू ॥
मनात तू बुद्धीत तू ॥
थित्ि तू चैतमय तू ॥
दृष्टीत तू सृष्टीत तू ॥
वपंडी ब्रह्ांडी तूच तू ॥2॥
सगणु तू वनगवणु तू ॥
साकार आकार वनराकार तू ॥
अमृत तू त्याचा गोडिा तू ॥
अपरंपार तू अनतं तू ॥
सिवथि तू माझे जीिन तू ॥3॥
अवथतत्ि तू आत्मभान तू ॥
ज्ञान तू विज्ञान तू ॥
प्रशांत तू अद्वैतानंद तू ॥
सापेक्ष तू वनरपेक्ष तू ॥
समपवण तू वनिावण तू ॥
तुझ्यात तू अन्माझ्यातही तूच ॥4॥

219. कठर्ुतळी ओळखली
कठपतु ळी ओळखली ती ॥
कठपतु ळी मी ओळखली ॥धृ॥
मी - माझे - मला चे धागे बांधनू ी ॥
खेळ वनयंत्रण हो कुणाच्या हाती ॥1॥
भासे वतला सत्य या मायािी जगती ॥
कायवकारण शृंखलेत थितुः ती गतंु ली ॥2॥
वनमनवु ी संसार तयात धंदु बेधंदु रमली ॥
आभासी सत्यता लक्षात ना वतच्या आली ॥3॥
द्वैतात सख
ु दुःु खे ती हसली रडली ॥
असनू ी अमर वकतीदा ती मृत्यू पािली ॥4॥
श्रीगरू
ु कृ पे वतज लाभता ज्ञानदृष्टी ॥
कठपतु ळी आता ती जाहली िेगळी ॥5॥
कठपतु ळी आहे पण आत ती नाही ॥
अखरीत अनुभि अितरला या जीिनी ॥6॥
या या मजसगं े या या हो झडकरी ॥
ऐकू गाऊ श्रीगरुु िाणी सदा मक्
ु ीदायी ॥7॥
अखरीत = आश्चयपकारक

220. देिर्ूजा
परम सख
ु दायी परम सख
ु दायी ॥
देिपजू ा अरदास परम सख
ु दायी ॥धृ॥
साक्षात चैतमय सोहळा हा मी पाही॥
जळी थथळी सिवत्र देि ठायी ठायी ॥1॥
ऐकूनी अमृतमयी श्री गरू
ु ं ची िाणी॥
देि आले हो आले आज या हृद-गृही ॥2॥
थितुः येती इथे थनान थितुः देि कररती ॥
पजू ा आसन थथापन थितुः देि होती ॥3॥
थितुः लािनू चदं न गंध वटळा मथतकी ॥
पवित्रतेची मंगल रूपडी साजरी गोवजरी ॥4॥
पाने फुले िस्त्रे आिडीची थितुः देि ल्यायती ॥
सगु धं ी ईष-सौंदयव माझे मन मोहविती ॥5॥
मी वनहाल वनहाल ती देि पाहुनी ॥
काय िणाविे सौंदयव येते रोज निे खल
ु नू ी ॥6॥
श्री गरू
ु कृ पे देिपजू नी मम भाग्य उजळती ॥
िाहतो देिा ति चरणी फुले ममाश्रचंु ी ॥7॥

221. त्रकती िाहती या नयनी
मायेच्या शक्ती समोर ितबल असल्याचे जाणवते तेंव्िा डोळ्यातं नू
नकळत र्ाणी वािते.
वकती िाहती या नयनी ॥
अश्रंच्ु या या संतत धारा ॥धृ॥
मन अशद्ध
ु वनत्य ॥
कशी आणू वशष्य-पात्रता ॥1॥
आम्ही मायेच्या आवधन ॥
हार सपशेल होता षविपचंु ा मारा ॥2॥
मन विषयीची का रमते
जाता करािया ति आराधना ॥3॥
पश््चात्तापे मन उवद्वग्न उदास ॥
श्रीगरू
ु तचू ी कृ पाळा दयाळा ॥4॥
ही मायाशक्ी प्रबल प्रबल ॥
तझ्ु या मागी वटकि तू मजला ॥5॥
आम्ही ना जाणू सार तुझे ईश्वरा ॥
श्रीराम नाम मख
ु ी येऊ दे रे ईश्वरा ॥6॥
एिढीची आतव मम हृदयीची देिा ॥
प्राण जािे श्रीगरुु िचनी मग्न असताना ॥7॥

222. दशपन की अत्रभलाषा
तनमनधन छोड द्वार तम्ु हरे आया ॥
दशवन की अवभलाषा प्रभू जी ॥
दशवन की अवभलाषा ॥धृ॥
ना पजू ा भगत ना कभी सक
ु मव वकया ॥
श्रीगरू
ु चरणतल कभी शीश ना झक
ु ाया ॥1॥
जपतप ध्यान ग्यान कुछ नही पाया ॥
मेरा मेरा करता जनम वफर गिाया ॥2॥
गती ना जानू मेरी वलखी है अब मया ॥
पवतत उद्धारण हेतू शरण तेरी मैं आया ॥3॥
तुम को मैं पाऊ
ं जांउ ढुंडू मैं यहां िहां ॥
हृदय समाए मेरे अब ये दवु नया देखणिाला ॥4॥

223. कठर्ुतली श्रीकृष्ण कन्हैया की
कठपतु ली भई सखी री ॥
कठपतु ली कृ ष्ण कमहैया जी की ॥धृ॥
कामहा की मरु ली धनु मधरु नादरी ॥
मगन भई सखी री मैं तो मगन भई ॥1॥
गोविदं संग खेलू रंग भरी वपचकारी ॥
ऐसी वबसर गई जगत को मैं हुई बािरी ॥2॥
मनमोहन वसंऊ जब िन रास रचाई ॥
मैं खोई कहां सब सदु बुध वबसरी ॥3॥
अब मै कहां ढुंडू खदु को री माई ॥
आठ पहेर मझु मे पांऊ जी मैं मरु ारी ॥4॥

224. आत्मत्रनिेदन
श्रीगरुु चरण धल
ू लािनू ी मथतकी ॥
देिा...
अवपववयतो तजु मम आत्मवनिेदन भक्ी ॥
सख
ु अिीट जशी गोडी नामामृताची ॥
दशवन क्षणभर होता जल िाहे नयनातं ूनी ॥धृ॥
त्यवजले ते जे जे होते हिे त्या मनमानसी ॥
समवपवले सिवथि वदली ज्ञानयज्ञी आहुती ॥1॥
आता नुरले भाि दजु े रे गेली ती भ्ातं ी ॥
आता आनंदी आनंद इथे भोवगतो प्रशांती ॥2॥
आता श्रीगरुु चरण शरण वनत्य हे मन धािती ॥
माझ्या रामराया तुजिीण मज अमय ना वदसती ॥3॥
ऐसा तझु ा सक
ं ल्प ती होतसे इथे पतू ी ॥
आत्म्यातनू परमात्म तझु े सहजी इथे प्रकटती ॥4॥

225. ऐसी व्याकूळता
ऐसी व्याकूळता वदलीस या जीिाला ॥
कै से आभार मानू जीि वनुःशबद आतव जाहला ॥धृ॥
आता विषय िथतू मधनू जीि आरपार गेला ॥
तो अहं त्या अद्वयी ऐसा वथथरािला ॥1॥
ऐसी वदधली दृष्टी श्रीगरू
ु आवशष लाभला ॥
जीि या वचत्ती अवत भरूनी भरूनी पािला ॥2॥
परम पािन पण्ु यकाल अितरला ॥
श्रीगरू
ु कृ पे ईष चरणी प्राण एकटविला ॥3॥
श्रीसीतारामरघरु ाई विसािली हृदनयना ॥
जमम जीिन मृत्यू आता एका थिप्नाची कला ॥4॥

226. कोंदण अद्वैताचे
अवथतत्िाला माझ्या कोंदण हो अद्वैताचे ॥
विश्विैराग्य प्रेमाचे त्यास पैलू हररभक्ीचे ॥धृ॥
दारा-पत्रु पौत्र सपं त्ती संबंधी प्रवसद्धीचे ॥
ना उरले ते कारण मम आनंदोत्सिाचे ॥1॥
सपं ला मालकीचा भाि मी-मला अन माझे ॥
जे जे जावणिातं येती ते सिव मल
ू कण हो अद्वैताचे ॥2॥
आता भ्ातं ीचे मळभ ते विरले विरले ॥
श्रीरामनाम कारण वनवश््चत समाधानाचे ॥3॥
कायव कमव समाचरण घडते इथे जे जे ॥
क्षणाक्षणाला अवपवतो प्रभच्ु या चरणां ते ॥4॥
लाभली गती अनंताची श्रीगरू
ु कृ पेने ॥
समवपवत सदा सिवथि हरर चरणां ते ॥5॥

227. कोण इर्े?
कोण इथे भोक्ा भोग जो भोगतो ॥
कोण इथे कताव कमव जो करतो ॥धृ॥
कोण इथे िष्टा अंतबावह्य जो पाहातो ॥
कोण इथे अनुभािक अनुभि जो घेतो ॥1॥
कोण इथे ज्ञाता सदा ज्ञान जो घेतो ॥
कोण इथे जीि जीिन जो जगतो ॥2॥
आभास सत्यतेचा तोच इथे जममतो ॥
तथाकवथत जीिन जगनू ी तोच तो मरतो ॥3॥
सगणु ांचा आविष्कार का इथे वदसतो ॥
जावणिांचा जल्लोष का इथे उठतो ॥4॥
मायािी शक्ीचा जोर तोच इथे असतो ॥
अद्वैतातनू अिघा हा द्वैतभाि उद्भवितो ॥5॥
के िळ श्रीगरू
ु चरण शरण आम्ही जातो ॥
कृ पेने त्यांच्या सदा श्रीरामनाम उच्चाररतो ॥6॥
श्रीराम नामे साक्षात सदा परब्रह् हो पजू ीतो ॥
द्वैतात असनू ही अतं बावह्य अद्वैत जगतो ॥7॥

228. कशी करू देिा मी र्ूजा आरती
कशी करू मी देिा तझु ी पजू ा आरती ॥
निक्षमताचं े दान दे करण्या ति आरती ॥धृ॥
अणरु े णंपू ासनू ी तू अनतं अशी ति वकती ॥
तुज ओळखण्या तू मज द्यािी सबु ुद्धी समु ती ॥1॥
वकती सयू व चंि तुज ते वनत्य ओिावळती ॥
असंख्य तारकारूपी ऋषी तुज पष्ु प अवपवती ॥2॥
तुज दशवन घ्यािया येती महाऋषीमनु ी ॥
िेदघोष अखंड या ब्रह्ांडी हो वननादती ॥3॥
तुझे ऐश्वयव देिा ही माया द्वैताद्वैताची ॥
तू मायबाप मज ऐसे घेतले मांडीिरती ॥4॥
श्रीगरू
ु तू माझा मज वदली वििेक शक्ी ॥
रावखलेस चरणी सतत शरणी शरणी ॥5॥
मी अजाण बालक असे तुझा या जगती ॥
पंचप्राणांच्या जयोतीने देिा कररतो ति आरती ॥6॥
देिा हीच माझी आरती हीच माझी आरती ॥
निक्षमताचं े दान दे करण्या ति आरती ॥7॥

229. र्ाहणाऱ्याने एक त्रदिस
पाहणाऱ्याने एक वदिस ऐसेची पाहािे ॥
ठायी ठायी तयास वतथे चैतमय वदसािे ॥धृ॥
पाहणाऱ्याने सिव वभमनता विसरून पाहािे ॥
पाहता पाहता त्या मागे एकतत्त्िची पाहािे ॥1॥
पाहणाऱ्याने एक वदिस त्या मायेकडे पाहािे॥
असनू ही ती नाही वतचे वमर्थयापण ते जाणािे ॥2॥
पाहणाऱ्याने एक वदिस षविपंक
ु डे पाहािे ॥
वििेक दृष्टीने तयाचं े आभासीपण ते जाणािे ॥3॥
पाहणाऱ्याने एक वदिस ऐसे देिाकडे पाहािे ॥
पाहता पाहता श्रद्धेच्या पल्याड वनघनू जािे ॥4॥
पाहणाऱ्याने श्रीगरू
ु चरण ऐसे वनष्ठेने पाहािे ॥
श्रीगरू
ु दशवनी ते श्रीगरुु चरणामृतची प्राशािे ॥5॥
पाहणाऱ्याने एक वदिस आपल्ु या अंतरात पाहािे ॥
भोगवु नया ते अद्वैत थितुःमध्ये लीन व्हािे ॥6॥

230. धमप क्या हैं?
जनम हमारा धमव हैं ॥
जीिन हमारा धमव हैं ॥
हमारी सासं े धमव हैं ॥
हमारी भख
ू वपयास धमव हैं ॥
हमारी िेदना धमव हैं ॥
हमारा प्यार धमव हैं ॥
सबका विश्वास और सबकी इजजत धमव हैं ॥
हमारा हर एक अच्छा प्रयास धमव हैं ॥
सब को संभालना हमारा धमव हैं ॥
दष्टू प्रिृत्ती वनकालना धमव हैं ॥
मानिता हमारा धमव हैं ॥
सख
ु शांती के मागव धमव हैं ॥
अवभमनता का ग्यान धमव हैं ॥
कतवव्य हमारा धमव हैं ॥
सेिा भाि हमारा धमव हैं ॥
सरु ज चदं ा ग्रह तारे धमव हैं ॥
प्रकृ ती और आत्मा हमारा धमव हैं ॥
धमव परम सत्य हैं ॥
हमारी सबकी मृत्यू धमव ही हैं ॥

231. अत्रिद्येचे र्ेि फुटले
वैज्ञाहनक दृहष्टकोनातनू तर इर्े फक्त दःु ख आिे, र्ण सख
ु नावाच्या
काल्र्हनक गोष्टीकडे प्रत्येक जण जीवाच्या आकातं ाने र्ळत असतो. जीव
व्याकूळ िोतो... िाती कािीिी लागत नािी... कारण दःु खाचा हवसर म्िणजे
सख
ु ाचा आभास... र्ािा हकती हकती हवषमता ठायी ठायी संघषप हजकडे हतकडे
अहस्र्रता... र्ािावत नािी अगदी... कािी लोक अजाण तर कािी लबाडीचा
कळस... संत म्िणतात तसे सगळीकडे अहवद्येचा सागर आिे... त्याला र्ार
करण्यासाठी श्रीगरू
ु चरण हनष्ठेने हृदयी ठे वावे.
थितुःला टाचणी मात्र बोचते ॥
वतथे पर दुःु ख शीतल भासते ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥धृ॥
कोणाला कुणाचे इथे नाही देणे घेणे ॥
आपल्ु याची दुःु खात जीि सख
ु शोधे ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥1॥
इथे फरकाचे ज्ञान द्वैतास वनवमवते ॥
कै फ चढतो धदंु ीत ते जीिन िाया जाते ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥2॥
कोणास बुद्धी अचाट वमळते ॥
कुणी वनबुवद्ध असती बापडु े ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥3॥
कोणास वमळे धन धान अपार ॥

कुणी रावहले पाहा उघडे नागडे ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥4॥
िावघणीस वतचा बछडा प्यारा ॥
परर देते पाडसास मृत्यू िेदना ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरुु चरण धरूया वनष्ठेने ॥5॥
इथे कुणास वमळे महासत्ता ॥
कुणी चाकर राही जममभरे ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥6॥
इथे कुणास बल शक्ी वमळे ॥
परर अनेक वदसती का ते दबु ळे ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥7॥
इथे दुःु खातची ते व्याकूळ जग सारे ॥
सख
ु शोधनू ते ना कुणा सापडे ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥8॥
जणू अज्ञानची इथे ऐसे पातले ॥
िथतू विषय ऐसे सत्य ते भासले ॥
अविद्येचे पेि पाहा हो फुटले ॥
हृदयी श्रीगरू
ु चरण धरूया वनष्ठेने ॥9॥
आमच्ु या गािा के िल अद्वैत अद्वैत ॥
वतथे अवधष्ठान सदा सद्वििेकाचे ॥
परम प्रकाश अमृत हो परमानंदाचे ॥
या हो या शरणी श्रीगरू
ु चरणा ते ॥10॥

232. िैराग्याचे सजीि र्ुतळे
िैराग्याचे नि सजीि ते पतु ळे ॥
जे द्वैताद्वैताच्या सदा पलीकडे ॥धृ॥
अलख वनरंजन घन गंभीर वननादे ॥
वतथे भिताप तो कधी नुरे ॥1॥
श्री निनाथ गरू
ु हो दयाळू माझे ॥
द्या िैभि मजला तुमच्या भक्ीचे ॥2॥
शरण शरण मी श्रीगरुु नाथ चरणां ते ॥
शरण शरण मी श्रीगरुु नाथ चरणां ते ॥3॥

233. झडकरी मज कर ति चरणांची ती धूळ
र्रवा मला राग आसावरी हशकवायला सरू
ु वात के ली सरानं ी.
त्यासाठी “िरी हबन तेरा कौन सिाई” िी अत्यतं आतप भाव असलेली बदं ीश
हनवडली. सराव करताना तनमनाला हवसरून टाकणारा कारुण्य रस हनमापण
िोतो. िेच या रागाचे हवशेष आिे. त्यामळ
ु े सद्गहदत व्िायला िोते आहण काल
सकाळी प्रॅहक्टस के ल्यावर प्रवासात ह्या ओळी सचु ल्या.
मन विश्व ऊजाव वतचे मळ
ू वनगवणु वनगवणु ॥
कोण थांबिेल तयाचे हे इथले आदं ोलन ॥1॥
आदं ोलनी जहाले ते विश्व तयास सगणु ॥
कोणी नाही इथे परर पेटले आभासाचं े रण ॥2॥
द्वैतसंघषव हा िाहीला पचं महाभतू ातं नू ॥
तेणे कारणे अहभं ाि रावहला इथे हा वटकून ॥3॥
द्वैतभाि जीिांस सदा करीतसे आगवतक ॥
कसे कळेल मजला पणू ाववतपणू व के िलाद्वैत ॥4॥
कवठणावतकठीण मजिरी आला हा प्रसगं ॥
क्षणोक्षणी मी इथे का हा असे तृष्णातव ॥5॥
तू अवत दयाळ कृ पाल हरर हो मेहरे बान ॥
पेटला भिसागर तू िावचि ममात्मभान ॥6॥
आता काय कशाची मी तुज घालू देिा आण ॥
झडकरी मज कर ति चरणाचं ी ती धळ
ू ॥7॥
आण = शर्र्

234. महास्नान काकड आरती
कावतवक मावस ब्रह् महु तू ी ॥
देि सकल आले भिू रती ॥
महासोहळा आज काकड आरती ॥
महासोहळा आज काकड आरती ॥धृ॥
देि विठ्ठल सिे ती रखमु ाई उभी ॥
ओिावळती त्यांसी सतं जन सरु नरमनु ी ॥1॥
आज जीिनी महाभाग्य उजळती ॥
सकल मगं लाचार इथे विठुच्या राऊळी ॥2॥
पष्ु पपत्र तोरणे ठायीठायी बांवधली ॥
सिु ावसनी कावढती दारी सडा रांगोळी ॥3॥
धिल धिल देि अवभषेक दही दधू लोणी ॥
लाविले चंदन उटी येती सप्तसरीता अभ्यंगथनानी ॥4॥
रे शीम महािस्त्र सिे सिु णावलक
ं ार लेिनू ी ॥
सदंु र मनोहर ल्यायला तो पष्ु प मक
ु ु ट वशरी ॥5॥
कमलपष्ु पाहार गळा माळ तुळशीची ॥
अष्टगंध चंदन वटळा लािला मथतकी ॥6॥
आतव सतं िाणी सिे टाळ मृदगं िाजती ॥
थरारले अगं ांग इथे अभगं ात हो नाहूनी ॥7॥
प्रसमन प्रसमन देि वथमत हाथय कररती ॥
संतुष्ट संतष्टु झाली अिघी संतमंडळी ॥8॥

235. त्रचन्मय रूर् घेऊन ये ग माय
“मा गो हचन्मयी रूर् धोरे आय” िी बगं ाली भाषेतील देवीची
अहतशय आतप प्रार्पना ऐकली. फारसे नािी कळले र्ण गायकाने भाव इतके
आतप कळकळीने उत्कट व्यक्त के ले आिेत, की मनाचा त्यात आर्ोआर्च लय
झाला. नंतर उत्स्फूतपर्णे झालेली िी रचना.
वचममय रूप घेऊन ये गं माय माझी ॥
मृण्मयी रूप तुझे तू दगु ाव सदानंदमयी ॥धृ॥
मी अजाण बाल तू महामाई देिी ॥
कर उद्धार सत्िरी अघोरी माई ॥1॥
ब्राह्णी तू माई परात्परा ब्रह्रुवपणी ॥
जगममाता तू ब्रह्ांडोदरधाररणी ॥2॥
अद्वय तू माई महाविश्वविलावसनी ॥
मम द्वंद्व बुद्धी नाश कर गं माय माझी ॥3॥
प्रशातं ीरूपा तू महामहाशक्ी दावयनी ॥
मम षविपू विनाश कर गं माय माझी ॥4॥
तू सकल महाज्ञान विज्ञान दीपाक
ं ु री ॥
मम वििेक जागृत कर गं माय माझी ॥5॥
श्रीगरू
ु थिरूपा तू महामहायोवगनी ॥
हो मक्
ु ीदात्री माई तू महावनिावण रुवपणी ॥6॥

236. आज माझा ज्ञानराज त्रनिृत्ती र्ािला
काल काहतपक वद्य ियोदशी. सतं श्री ज्ञानेश्वर माउलींनी सजं ीवन
समाधी घेतली. त्यावरून मला खालील ओळी सचू ल्या, र्ण हदवसभर
कामाच्या गडबडीत इर्े द्यायचे रािन गेले.
माउली समाहधस्र् िोताना हतघे भावंडे साश्रू नयनाने सद्गहदत झाली
िोती. श्री नामदेव मिाराज सांत्वन करत असताना श्री हनवृत्ती नार्ांजवळ आले,
म्िणाले तुम्िी साक्षात श्रीगरू
ु व अद्वैताचे मिाअहधकारी आहण आर्ल्या
डोळ्यांत र्ाणी र्ािन मला कािी सचू त नािीये. तमु चे सांत्वन मी कसे करू.
तेंव्हा श्री गरू
ु वनिृत्ती नाथ म्हणाले
आज माझा ज्ञानराज वनिृत्ती पािला ॥
पाहा पाहा थिसंिेद्याचा साक्षात ब्रह् सोहळा ॥1॥
मज प्रेम आले उचंबळूनी दाटला हा गळा ॥
मी गरू
ु ज्ञावनयाचा परर कसा रोखू बंधू प्रेमाचा उमाळा ॥2॥
माझ्या विठूच्या चरणतली आज िीट थरारली ॥
सद्गवदत होई भगितं ही ज्ञानलीला पाहूनी ॥3॥
वशष्य ऐसा वमळे अिघे गरू
ु पद आले फळाला ॥
धमय जाहला हा गरू
ु ते ब्रह्पद वमळे वशष्याला ॥4॥
ज्ञानराज माझी ऐसी सकल जगाची माउली ॥
भिसागरी सिव जीिाची जाहली प्रेमळ साउली ॥5॥
काय िणवू आता माझ्या ज्ञावनयाचे हो ऐश्वयव ॥
वनुःशबद वनुःशबद उमटले मनी विश्वाचे ते आतव ॥6॥

237. मोह ना अन्य जडो
मोह ना अमय जडो ॥
मज तजु िीण मनमोहना ॥
राख शरण सदा मज तजु श्रीचरणारविदं ा ॥धृ॥
कुकमव-कुविचाराचं ी कधी ना हो ॥
मज ती बाधा ॥
दे मज ज्ञान-विज्ञान जप-तप ॥
योगाच्या क्षमता ॥1॥
तुवझया हथते तचू घडि रे ॥
तुझाच हा चेला ॥
सिवथि आहे अपवण तुजला ॥
माझ्या गोविदं ा गोपाला ॥2॥
काया-मन-बद्ध
ु ीची ना हो ॥
कधीच मज ती पीडा ॥
नादं ो मज आत्मानदं ी ॥
तू सदानदं ा गोविदं ा ॥3॥
विनिणी तुज दयाळा ॥
गोपाळा नारायणा ॥
तू श्रीगरू
ु म्हणनू ी यािे ॥
मज वनजधामी मयाियाला ॥4॥
सवोच्च ज्ञान हवज्ञानाने तेजःर्ंजु झालेल्या माझ्या माय मराठीच्या
चरणी शतशः नतमस्तक.

238. कोण हा “मी”
आर्ण हनष्र्ार् हनरागस आिोत, र्ण आर्ल्याला आर्ला मी
अनेकदा िास देतो. आर्ल्या स्वतःच्याच “मी-माझे-मला” या तीन भावावं र
हनकराचा क्राहं तकारी िल्ला चढहवण्याचे धाडस करण्यास खर्ू शौयप लागते, िे
सत्य आिे. त्या हतघानं ा सतत जाब हवचारला र्ाहिजे. त्यांच्यावर सतत िल्ला
के ला र्ाहिजे. जेणे करून त्याचं े अहस्तत्व आर्ल्याला िासदायक िोणार नािी.
समोरच्या व्यक्ीच्या मनाला ॥
लागेल असे बोलणारा “कोण हा मी” ॥धृ॥
थित:ला मान-सममान वमळािा ॥
म्हणनू आटावपटा करणारा “कोण हा मी” ॥1॥
थतुतीवप्रय, मानभािी इतरांशी ईष्याव राखणारा “कोण हा मी” ॥2॥
जे जे काही आहे त्याबिल गिव बाळगणारा ॥
इतरानं ा कमी लेखणारा “कोण हा मी” ॥3॥
आपल्यासाठी इतरानं ा िाकडी िाट ॥
करायला लािणारा “कोण हा मी” ॥4॥
कमजोर व्यक्ींिर हुकूमत ॥
सत्ता गाजविणारा “कोण हा मी” ॥5॥
धदंु बेधदंु मनाप्रमाणे हट्टी ि ॥
थिाथी िागणारा “कोण हा मी” ॥6॥
परम तत्त्िाला जाणनू घ्यायचे ॥
टाळणारा अहक
ं ारी “कोण हा मी” ॥7॥
“कोण हा मी” त्याची दखल व्हािी जी ॥

जाब त्यासी विचारूनी त्याची विल्हेिाट लािािी जी ॥
त्याच्या असण्याला शोभा येईल ती िाट धरािी जी ॥8॥
इतरांच्या द:ु खात सहभागी होऊन ॥
ते िाटून घेणारा “इथे आहे” ॥9॥
इतरांच्या सख
ु ात सख
ु मानून ॥
ईश्वराला त्यासाठी प्राथवना करणारा “इथे आहे” ॥10॥
गरजू ि अडलेल्या जीिाच्ं या ॥
वनथिाथी उपयोगी पडणारा “इथे आहे” ॥11॥
सिाांची काळजी घेणारा जीिलग ॥
वनरपेक्ष प्रेमळ “इथे आहे” ॥12॥
सतत विनम्र विनयशील ॥
प्रयत्नशील, समवपवत “इथे आहे” ॥13॥
ईश्वरीय तत्त्िाला सदा समवपवत ॥
श्री गरू
ु िचन गाणारा “इथे आहे” ॥14॥
“इथे आहे” पण तो त्याच्या ॥
असणेपणात विरघळून गेलल
े ा आहे ॥
अदृष्य आहे... अद्वय आहे... ॥15॥

239. सांगतो तुला गुज दीर्ांचे
सागं तो तल
ु ा गजु दीपाचं े ॥
उत्सि चैतमयाचा ते तेज तयाच
ं े ॥1॥
प्रकावशती जैसे आपल
ु े आत्म हृदयीचे ॥
घालिनू ी अज्ञान वतमीरांधा ते ॥2॥
तैसे दाविती दृष्टांत दीपोत्सिी ते ॥
आत्मप्रकाशी घेऊ दशवन श्रीहरीचे ॥3॥

240. Revolutionary Thought Vibe
Revolutionary thoughts vibe
Inspires the life
Revolutionary thoughts vibe
Illuminates the life
Revolutionary thoughts vibe
Solves mystery of life
Revolutionary thoughts vibe
Feels it an enthusiastic life
Revolutionary thoughts vibe
Makes us aloof from life
Revolutionary thoughts vibe
Helps us transcend above life
Revolutionary thoughts vibe
Takes us to Shri Guru’s pious feet

241. अश्रुंच्या या संतत धारा
मायेच्या शक्तीसमोर ितबल असल्याचे जाणवते तेंव्िा डोळ्यातं नू
नकळत र्ाणी वािते.
वकती िाहती या नयनी ॥
अश्रंच्ु या या संतत धारा ॥धृ॥
मन अशद्ध
ु वनत्य ॥
कशी आणू वशष्य-पात्रता ॥1॥
आम्ही मायेच्या आवधन ॥
हार सपशेल होता षविपचंु ा मारा ॥2॥
मन विषयीची का रमते
जाता करािया ति आराधना ॥3॥
पश््चात्तापे मन उवद्वग्न उदास ॥
श्रीगरू
ु तचू ी कृ पाळा दयाळा ॥4॥
ही मायाशक्ी प्रबल प्रबल ॥
तुझ्या मागी वटकि तू मजला ॥5॥
आम्ही ना जाणू सार तझु े ईश्वरा ॥
श्रीराम नाम मख
ु ी येऊ दे रे ईश्वरा ॥6॥
एिढीची आतव मम हृदयीची देिा ॥
प्राण जािे श्रीगरुु िचनी मग्न असताना ॥7॥

242. संतांची त्रदिाळी
खरी हदवाळी आर्ल्या सतं ऋषी मनु ी यानं ी साजरी के ली.
सावत्त्िक मायेच्या जीि पात्रात... ॥
घालनू मनबुद्धी समपवणाचे तेल... ॥धृ॥
वतथे पंचवें ियाचं ी करूनी योग िात... ॥
बैसले अिघे संत होऊवन समावधथथ... ॥1॥
कौतुके लाविती श्रीगरू
ु ज्ञानजयोत... ॥
तेजाळले ब्रह्ांड तेजाळले आत्म... ॥2॥
सावजरा के ला ऐसा वदव्य दीपोत्सि... ॥
देवखला हरी हृदयी लक्षलक्ष तेजात ॥3॥
हरर कृ पा झाली वतथे प्रकटले शबदब्रह् ॥
ग्रथं रूप के ले साक्षात ते थिगीचे अमृत... ॥4॥
तुमच्या चरणी सिव.. सिव हो समवपवत... ॥
तुम्ही आमचु े श्रीगरू
ु लािण्या ज्ञानदीप... ॥5॥

243. तू प्राणसखी माझी
तू प्राणसखी माझी,
वदले तू श्वास माझ्या ओजं ळी ॥1॥
श्वासांचे वनरांजन त्यात भक्ीचे तेल पचं प्राणाचं ी जयोती ॥
तेजात लोपले मनतन, हे आत्म िाहीले ति चरणी ॥2॥
श्रीगरू
ु चरणी माथा, जयांनी समजाविला माझा हरी ॥
अखंड अश्रू आता वजथे अद्वैत दाटले इथे या आनंदघनी ॥3॥

244. कुणी नाही इर्े
वैज्ञाहनक व आध्याहत्मक दृहष्टकोनातनू मी िा भाव सर्शेल आभासी
आिे. तरी र्ण तो इतका प्रखर सत्य आिे की त्याला टाळता येत नािी. जर
आभासच इतके प्रखर आिेत, तर त्याच्ं या जाण्याने जे र्रब्रह्म अवतरते त्या र्रम
सत्यरूर् तेजाचे कोण वणपन करेल?” के वळ श्रीगरू
ु च त्याचे वणपन करतात.
श्रीसमर्प रामदास स्वामींनी दासबोधामध्ये म्िटलेय, “अिो िे हवश्व अजनू
अहस्तत्वातच आलेले नािी. मग इर्े िा संसारी कोण आिे?
कुणी नाही इथे जयाला मान सममान अपमान आहेत ॥धृ॥
कुणी नाही इथे जयाला जमम जीिन मृत्यू आहेत ॥
कुणी नाही इथे जयाच्याकडे आहेनाहीचे वहशेब आहेत ॥1॥
कुणी नाही इथे जयाला सगेसोयरे ससं ार आहे. ॥
कुणी नाही इथे जयाला शरीर मन बद्ध
ु ी आहे. ॥2॥
कुणी नाही इथे जयाला इच्छा आकांक्षा िासना आहेत. ॥
कुणी नाही इथे जयाला गणु ािगणु वत्रदोष आहेत. ॥3॥
कुणी नाही इथे जयाला बधं - मक्
ु ीचा ध्यास आहे. ॥
कुणी नाही इथे पण हे कोण परीक्षण करत आहे. ॥4॥
तेच गढू रहथय आहे जयाचा भेद के िळ बाकी आहे. ॥
नीि नीि लागू पायी, श्रीगरू
ु कृ पेचे त्यास एकमेि आतव आहे. ॥5॥

245. हा गडी आला कुठून
हा गडी आला कुठून ॥
ह्याचा बाप ब्रह् वनगवणु ॥
ह्याची आई ऊजाव वनगवणु ॥
मग हा झालाच कसा सगणु ॥1॥
ह्याचा वत्रगणु गभी झाला जमम ॥
संत म्हणती ते ब्रह् प्रवतवबंब ॥
त्याच्या आजबू ाजल
ू ा अज्ञान ॥
पाहूनी साधला डाि अन ॥
ते पहा लेकरू उचललं मायेनं ॥2॥
त्याचं पचं कोषाचं ं हो कोंदण ॥
परर मध्ये पारब्रह् ते अटलं ॥
त्याला द्वैताचं घातलं आंगडं ॥
त्याला क्षमतांचे वदले हो आंदण ॥3॥
पाच ज्ञानेंवियानं ी हा यक्
ु ॥
पाच कमेंवियानं ी हा ससु जज ॥
माया िाझं ोटी ना फुटे पामहा वतज ॥
लेकरू उपाशी नाही दधू परमानदं ॥
त्यास मायेने द्वैताचे पावजले दधू ॥
म्हणनू ी हा कायम िाढीला तृष्णातव ॥4॥
दहा इवं ियांनी के ले ह्याला वदशाहीन ॥
भरूनी रावहला अहक
ं ार गिव अवभमान ॥
अहो मायेने ओतले षविपू त्या दधु ात ॥
त्यानेही प्यायले विष ते गोड माननू ॥5॥

सत्ता संपत्ती प्रवसद्धीचा हव्यास ॥
माया िाजिी टाळी बाळ िाढविला खास ॥
भोग भोगिनू ी भोगिला वतने तयास ॥
कताव करूनी नागविला वतने तयास ॥
आता मृत्यपू ासनू कररतो धािाधाि ॥
वतथे माया होते हतबल सपशेल ॥6॥
मृत्यू समयी त्यास हो हमखास ॥
उभा करूनी यमाच्या दरबारात ॥
जाती मायेची ती दशेंविये पळून ॥
एकला उभा तो होतसे हतबल ॥
वमळे तयास मयाय अवत कवठण ॥7॥
कोण दाविल त्यास त्याचे मायबाप ॥
कोण पाजील त्यास दधू अमृतपान ॥
श्रीगरू
ु भेटती तयास ऐकूनी आतव हाक ॥
अलगद लाभती प्रांगण अद्वैताचे तयास ॥8॥
चरणी होता समवपवत समावधथथ ॥
श्रीगरू
ु दाविती त्यास शमू याची िाट ॥
वतथे आई उभी साक्षात श्री जगदबं ॥
बाळात सामािनू वतचे होतसे वनिावण ॥
भेटविशी बापाशी ते ब्रह् वनगवणु वनराकार ॥9॥

246. जेंव्हा मन ते त्रशणते
जेंव्हा माझे मन ते वशणते ॥
जेंव्हा माझे शरीर ते थकते ॥धृ॥
घेतो श्री गरू
ु चरणी विसािा ॥
होऊन संपणू व समवपवत वतथे ॥1॥
चरण धळ
ू मथतकी लािता ॥
द्वैतभाि ते माझे सारे विसरले ॥2॥
शरीर गेले सिे मनही गेले ॥
बुद्धीचे आता काम ते नुरले ॥3॥
श्रीगरू
ु पदथपशव भाग्याने ॥
आनंदरूप मम आत्म अनुभिले ॥4॥
श्रीगरू
ु िाणीचे अमृत कानी पडले ॥
जीिन अिघे तृप्त तृप्त जाहले ॥5॥
जेंव्हा माझे मन ते वशणते ॥
जेंव्हा माझे शरीर ते थकते ॥6॥
घेतो श्री गरू
ु चरणी विसािा ॥
होऊन सपं णू व समवपवत वतथे ॥7॥

247. नत्रमतो श्रीगुरुचरण मी
नवमतो श्रीगरू
ु चरणी मी ॥
ध्यावयतो श्रीगरू
ु िाणी मी ॥धृ॥
पंचवें ियांिर विजय वमळिनू ी ॥
जाईन माया सीमोल्लंघनू ी मी ॥1॥
जनसेिेच्या मज देऊन संधी ॥
कमावतून मज अकमव दािनू ी ॥
अहं पार षविपू जाळूनी ॥
मज चालिा हाती तुम्ही धरूनी ॥2॥
द्वैतातील अद्वैत दािनू ी ॥
िैराग्याचे िस्त्र देऊनी ॥
मख
ु ी हरीचे नाम देऊनी ॥
मज उपकृ त हो करा गरू
ु जी ॥3॥
यािे विश्वाचे आतव तनमनी ॥
ते आसन उंच द्यािे हो तुम्ही ॥
जाता अश्रंच्ु या ओघात िाहूनी ॥
व्हािे विशद्ध
ु विशद्ध
ु अमृतमयी ॥4॥
समावधथथ मज ऐसे बसिनू ी ॥
दािा मज माझा हरी वनिावणी ॥
विजयपताका शमू याच्या वशखरी ॥
थिधमावची हो फडकिेन मी ॥5॥

248. त्रतर्े तुला ईश्वरा
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
वजथे सरहिीिर माझ्या िीराच
ं े सावं डले रक् ॥1॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
जयांनी भागविली भक
ू शेतात उपाशी राबून ॥2॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
वजथे विद्यामवं दरी घमु ती ज्ञान विज्ञान वििेक ॥3॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
वजथे हृदयी प्रेम वनुःथिाथव नसे अहक
ं ार ॥4॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
बुद्धी माझी वजथे होईल रे कंु वठत ॥5॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
वजथे वनुःशबद मम िाणी अन्शबद ॥6॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
वजथे श्रीगरुु िचन ऐकता हरिेल माझे मन ॥7॥
वतथे तल
ु ा ईश्वरा सदा मी शोधेन ॥
वजथे िवदता श्रीगरुु िाणी अश्रु अनाहूत िाहतील ॥8॥

249. बाबा
आज माझा बाबा अप्रकट जाहला ॥
सगणु माझा ईश्वर तो अनतं गत पािला ॥धृ॥
होतास तू सावत्त्िक सजजन भक् समथाांचा ॥
जीिन तुझे जाहले जणू भक्ीचा सोहळा ॥1॥
करूनी कठोर संघषव जीिनाला वभडला ॥
थित्ि त्यागनू ी माझा वपंड तू पोवशला ॥2॥
ससु ंथकारांचा मज मनी घालनू ी ज्ञान सडा ॥
जीिनाचे ममव मजला तो वशकिनू ी गेला ॥3॥
योगक्षेम समपवण अन्कतवव्य कठोरता ॥
थिजीिनी जगनू ी मज आदशव घातला ॥4॥
वपता माझा श्रीगरू
ु कधी वमत्र तो सखया ॥
आज मला असा का पोरका करूनी गेला ॥5॥
कै से ऋण फे डू तुझे कोणत्या उपाया ॥
माझ्या सिव क्षमताचं ा तचू ी असता दाता ॥6॥
बाबा...,
असेल तझु ा आधार माझ्या अवं तम श्वासाला ॥
ति चरणी ठे वितो माझा सद्गवदत माथा ॥7॥

250. जशा र्ािसाच्या सरी
जशा पािसाच्या सरी ॥
पडे दाटल्या मेघातं ूनी ॥
मनी आठिणी िाहती ॥
महापरू त्या होऊवन ॥धृ॥
डोळे भरूनी भरूनी ॥
येते असे खपू पाणी ॥
आईबाबांच्या सयींची ॥
मनी िाहते गं नदी ॥1॥
वकती वकतवने ऐवकली ॥
वकती के ले गं पजू ाविधी ॥
त्याच्ं या अशा सहिासाने ॥
जीिन पािलो मी भरूनी ॥2॥
त्यांनी मज रावखले वनरोगी ॥
वदल्या ससु ंथकारांच्या राशी ॥
वशकविले मज त्यांनी ॥
वकती पराकाष्ठा गं करूनी ॥3॥
वकती ओिाळीले आईने ॥
वतची जयोत गं सजं ीिनी ॥
वकती थपशव तात मात चरणांसी ॥
त्याची होणार ना गणती ॥4॥
प्रेम अलोट त्यांचे गं ॥
असे सदा माझ्यािरती ॥
त्यांचा ऋणी जममोजममी ॥
नाही होणार मी उतराई ॥
नाही होणार मी उतराई ॥5॥

251. अनंताचा ठाि
समईच्या शातं ज्योतीला डोळे भरून र्ािन ध्यानात बसले, की
एखादा क्षण मन हनभापव िोते. आर्ल्यातील हनरीक्षक त्याचे स्वत्व िरवतो. त्या
कोणत्या तरी एका क्षणी आर्ण िरवलो िोतो. याची आर्ल्याला नतं र जाणीव
िोते. ते इर्े मांडण्याचा प्रयत्न के ला आिे.
एका क्षणी ऐसा हरिे हा अहभं ाि ॥
आगळा अिणवनीय वतथे हा अनुभि ॥धृ॥
के िळ असणे हे एक ते थफुरण ॥
हाच का असािा आपल
ु ा वनजभाि ॥1॥
काया मनाला तयाचा न लागे ठाि ॥
िाणीला ही वतथे नसे काही िाि ॥2॥
अकथ कथा त्याची शबद शबदातीत ॥
काय म्हणािे त्यास भाि की वनभावि ॥3॥
व्हािी आता ती श्रीगरू
ु कृ पा अपार ॥
एका क्षणाने त्या घ्यािा अनतं ाचा ठाि ॥4॥

252. माया महाभयंकर
माया यहां महाभयक
ं र॥
जैसे अगन कंु ड का हो सागर ॥धृ॥
श्रीराम नामसे ही जात हैं तर ॥
अमय ना कोई काम का ॥
हैं लांघन उसका अवत दथु तर ॥1॥
लागे भिसख
ु पाित मन शरीर ॥
पर वपछे दख
ू कायम हैं हाजीर ॥2॥
नही वमले कमव का कोई सच्चा सार ॥
भल
ु भल्ु लैया भ्म भ्म अवत असार ॥3॥
पल पल माया करे महाप्रपात ॥
अग्यान अंधेरे जीि चचं ल हैं जात ॥4॥
श्रीराम नाम की पकडे जो डोर ॥
श्रीगरू
ु कहत है िह जाई पार ॥5॥
अब की बार बक्ष देिो भगिान ॥
ना होई वफर फे रा ॥
जहां हो यह सपु ने सा संसार ॥6॥

253. कधीच नाही
या रचनेमध्ये “मी” आहण भोक्ता वेगळे आिेत. मी ते भोयाला
आलेले मायावी अनभु व नाकारतो आहण त्याची भहू मका हवशद करतो. अशी
सक
ं ल्र्ना आिे.
मला उगाच या लाटानं ी सतत वभजिलं... ॥
ऐक दयावत पाऊल मी कधीच नाही ठे िलं... ॥धृ॥
भ्म प्रभािे शरीर जरूर कधी असेल डोललं... ॥
मद्य प्राशन तर मी ते कधीच नाही के लं... ॥1॥
माहीत नाही पायात काटं कुठं कधी रूतलं... ॥
पायताण तर मी पायातनू कधीच नाही काढलं ॥2॥
नयनी जल तर ते अनेकदा िाहील.ं .. ॥
ऐक सख
ु दुःु खाच्या पलीकडून गं मीच ते पसु लं... ॥3॥
मला हो बोलताना सगळ्यानं ीच पाहील.ं .. ॥
पण मौन ते माझं कधीच नाही गं तटु ल.ं .. ॥4॥
सरू लय तालात तर मी खपू काही गायल.ं .. ॥
थिर माझे नव्हते अन्कान तुझे नव्हते ते कुणालाच नाही कळल.ं .. ॥5॥
जीिनभर मला माझ्या तनमनानं वफरिल.ं .. ॥
ऐक..., तरी माझं विश्व व्यापकत्ि ते कधीच नाही भगं ल.ं .. ॥6॥
सदा मी तटथथ अन्माझं िैराग्य तल
ु ा जाणिलं... ॥
आहे-नाही च्या पलीकडून मी ही ते मयाहाळल.ं .. ॥7॥
माया अवनिवचनीय असं सिव संतांनी सांवगतलं... ॥
अवनिवचनीयतेला वतथे प्रकावशत कोणी के ल.ं .. ॥8॥

ईश्वर चरणी झक
ु ताना तू अनेकदा मला पावहलं.... ॥
मला सोड, त्या झक
ु िणाऱ्या ईश्वराला तू कधीच नाही गं पावहलं... ॥9॥

254. र्रब्रह्म
परब्रह् हो सािळे सािळे ॥
प्रेमे पावहले भरूनीया डोळे ॥धृ॥
िाणी थांबली शबद थांबले ॥
अवत मनोहर रूप मज भािले ॥1॥
पािले पािले ॥
जीिन भरूनी पािले ॥
तुज पाहता विठ्ठला ॥
आनंदाश्रू नयनांतनू ी िावहले ॥2॥
तुवझया माये जरी मन डुंबले डुंबले ॥
तुजविण ना काही मनी म्या वचंवतले ॥3॥
आई रखमु ाई माझे बाप गं तू विठ्ठले ॥
ति चरणी मथतक म्या ठे विले ठे विले ॥4॥
अघाध तृप्तीचे तम्ु ही दान हो मज वदले ॥
घ्या मज ति हृदयी आता माझे ना काही उरले ॥5॥

255. भरून र्ािलो
भरून पािलो भरून पािलो रामराया ॥
सतं िचने शीतल जाहली मनोकाया ॥धृ॥
शबदामृत वमळता त्या राशी ग्रंथावं चया ॥
शद्ध
ु जाहली माझी मनबुद्धी काया ॥1॥
इच्छा िासना िृत्ती सकल ब्रह्माया ॥
ति कृ पे राघिा जािी सत्िर विलया ॥2॥
अघाध तृप्ती लाभू दे प्राणसखया ॥
श्रीगरुु चरणधळ
ू म्या मथतकी लाविलीया ॥3॥

256. मी तर आकाश आहे
मी तर आकाश आहे ।
मी तर आकाश आहे ॥धृ॥
माझ्या मध्ये हो मायेने ।
शरीर मन बुद्धीने ।
नाि ठे िनू थितुःचे ।
जीि जगविला जावणिेने ॥1॥
मी तर आकाश आहे ।
वचरंतन आहे ।
वचरंजीि आहे ।
शमू यासह अनतं आहे ॥2॥
कोण हा जीि आहे ।
अद्वैतातील द्वैत आहे ।
नाही सह सद्ध
ु ा तो आहे ।
म्हणनू च तो वमर्थया आहे ॥3॥
जीिामध्ये आकाश आहे ।
आकाशापल्याड ईश्वर आहे ।
त्यास जीि समवपवत होताहे ।
खणू श्रीगरू
ु जी पटिनू देताहे ॥4॥
मी तर आकाश आहे...
मी तर आकाश आहे....

257. मैि
धरती माझी मैत्र ॥
आधार देते थिथथ ॥धृ॥
अग्नी माझा मैत्र ॥
अमन पणू व ब्रह् प्रसाद ॥1॥
िायू माझा मैत्र ॥
प्राणायामे करतो विशद्ध
ु ॥2॥
जल माझा मैत्र ॥
जीि तृप्त तृप्त शांत ॥3॥
आकाश माझा मैत्र ॥
खणू आपले अवथतत्ि सिवत्र ॥4॥

258. त्रनष्कला र्रमात्म रूर्ा
श्री सतं गरू
ु ज्ञानदेवाचं ा चागं देव र्ासष्ठी िा लघग्रु र्ं आर्ल्याला
अत्यतं अतं मपख
ु करतो. त्याचे अर्ापनबु ोधन िे आर्ल्याबद्दलची आर्ली समज
अहधक हवशद्ध
ु करते. यावरून इर्े हवचार असा आिे की र्ारब्रह्म र्रमेश्वराकडे
त्याचा मी सद्ध
ु ा नािी इतका तो हवशद्ध
ु व हनमपल आिे. आर्ल्याला त्याच्या या
अद्वय अवस्र्ेची कल्र्ना करताना त्याच्या आहण आर्ल्यातील फरकाने
तनमनातून र्रर्र हनमापण िोते आहण ती कल्र्ना कल्र्नाच रािते. तो आर्ल्यात
असनू िी िी आगहतकता हनमापण िोते कारण तो त्याच्या स्व बद्दलच मळ
ु ी
वेर्रवाि आिे. खरे तर संत म्िणतात तसे तो आहण आर्ण एकरूर् असनू िी या
वेर्रवाि अवस्र्ेची कल्र्नासद्ध
ु ा करण्याची र्ािता आर्ल्यात नािी िे गढू
रिस्य आिे. एकीकडे िी माया आर्ल्याला हतच्यातनू हनर्जलेल्या आिे-नािी
च्या कल्र्नाचं े सर्शेल खेळणे करून टाकते. अशा वेळी आर्ल्या या आतप
अवस्र्ेची कै हफयत मांडून देवाला आजपव करण्या र्लीकडे आर्ण काय करू
शकतो...?
वनष्कला परमात्मरूपा देिा दयाघना ॥
करुणा व्हािी जी मजिरी तझु ी प्राणवप्रया ॥धृ॥
थिाधीन के लेस तू वनरंकारा ॥
तुझे सिवथि त्या मायेला ॥
ब्रह्ांडी हा खेळ मायेने मांडला ॥
जीिाजीिांत पेररला अहं फुकाचा ॥1॥
उठला इथे हा कल्लोळ जावणिाचं ा ॥
द्वैताचा अन्त्या भ्ांत अहभं ािाचा ॥
मी पणाचा मल तुज कधी ना लागला ॥
तू देिा अद्वया वनत्य वनमवल वनराळा ॥2॥

कसा थिीकारू हा मीपणा मायेचा ॥
अवत लजजाथपद हे भाि मी-माझे-मला ॥
जरी असे सिव तुझी सिवत्र चैतमय सत्ता ॥
भाि मालकीचा कै सा जीिांतनू ी वनपजला ॥3॥
क्षणभरही ना िाटेना लाज या जीिाला ॥
िृत्ती इच्छा िासनांचा हा वजत्ता असे पतु ळा ॥
तू ईश्वरा चैतमयाधारा सिव जीिमात्रा ॥
िाटे तू भोवगशी परर कसा राहशी रे अभोगा ॥4॥
तझु ीया प्रकाशे प्रकाशती माया ॥
परर तजु त्याचा नाही रे धाडं ोळा ॥
इथे दृष्य दशवन हा मायेचा सोहळा ॥
परर तजू पाहाण्या तू अखम आधं ळा ॥5॥
तू आवण मी असे एक जरी ईश्वरा ॥
परर मायेने हा इथे डाि रे साधला ॥
तुझ्यात तुझी परम अद्वयािथथा॥
मी अलीकडे मध्ये मायेचा पडदा ॥6॥
मी इथे जसा अधांतरी कठपतु ळा ॥
कसा सोडिू हा मायेचा रे विळखा ॥
श्रीगरू
ु िचने यािे विज्ञान खङग हाताला ॥
आत्मजयोत ही वमळेल परमात्म्याला ॥7॥

259. शबद रखो उरधार
भारतवषाांत िोऊन गेलेल्या आर्ल्या सवप सतं ाच्ं या माध्यमातनू
ईश्वराने िे सतं रसामृत र्ृर्थवीवर र्ाठवले आिे. अशा सवप ईश्वरीय सतं साहित्याचा
उद्देश
श्री गरू
ु ज्ञानेश्वर माउलींचे र्सायदान प्रत्यक्षात येणे िाच
आिे.
हतर्े भाषा धमप यातील हवहवधता अडर्ळे करत नािी तर
एक माध्यम िोऊन राितात.
शबद रखो उर धार मेरे भाई शबद रखो उर धार ॥
सहेजी तरे गा भिसागर तू पार मेरे भाई... शबद रखो उर धार ॥1॥
काट लेिो मथतक तमू अपना ॥ गरु चरणी हो कुरबान सदा ॥
जम डंडे का ना लगे तुझे मार मेरे भाई शबद रखो उर धार ॥2॥
र्ज
ु लेली कत्रिता.
ं ाबी भाषेत सच

260. महादेिी योत्रगनी
हे माता महादेिी योवगनी योगमयी ॥
जाग जाग तू मम तनमनातनू ी ॥धृ॥
अद्वय शक्ी तू महामाता मृण्मयी ॥
अद्वय चैतमय तू सतवचदरुवपणी ॥1॥
अगम्य क्षमताचं ी तू देिी साम्राज्ञी ॥
अथिाव तू ते द्वद्वं ति चरणतलाशी ॥2॥
परतूवन मजला भेटि गं मजसी ॥
तोडून पचं भतू ाचं ी दथू तर करणी ॥3॥
दान मागतो तुज हे परमेश्वरी ॥
जागि ति अद्वय या तनमनातूनी ॥4॥
समवपवत सदा श्रीगरुु देि चरणांशी ॥
श्रीगरू
ु थिरूपा तू माता मवु क्दावयनी ॥5॥

261. लाभो मज संतांची दृष्ी
श्रीमद शक
ं राचायप जी याच्ं या अद्वैत दशपनानसु ार खरतर ईश्वर सतत
आर्ल्यातच असतो. मायावी कमप आहण भोग यार्ासनू आर्ण सदा सदा मक्त
ु
असतो. र्ण अशा र्ोर सतं ाहं शवाय आर्ल्या सारख्या सामान्य जनासं तसे
जाणवत नािी. िी खतं खालील रचनेत मांडली आिे. सतं ांनी िी भक्तीची आंस
त्यांच्या अभगं ात रचली आहण साधकांच्या मनात हतच आंस आर्ोआर् र्ेरली
गेली. त्याचे अवणपनीय र्ररणाम साधक जाणू लागला. शेवटी साधकाने हदव्य
दृष्टीचे दान श्री जगद्गरू
ु यांना माहगतले.
ईश्वर पाहातो... ॥
परर ईश्वर वदसेना ॥धृ॥
ईश्वर भोगतो... ॥
परर हा जीि काही जाणे ना ॥1॥
माझी दृष्टी ही भ्ातं ीची ॥
मती भिभयाची ॥
कत्यावची अन्भोयाची ॥
पकड ही भारी ॥
मायािी द्वद्वं ाची ॥2॥
परर दया अपार आम्हािर तुमची ॥
म्हणवू नया रास लाविली अभगं ाचं ी ॥
तुम्हांस सदा आंस विठू चरणाचं ी ॥
ऐसी ती पेररली तुम्ही मावझया वचत्ती ॥3॥
गोड ध्यास मनी आंस जागिती ॥
जीि अवत तनी मनी व्याकूळती ॥
ऐसी ति आंस मधरु अमृताची ॥

तेणे आकंु ठली आत िाणी माझी ॥4॥
लाभो मज ती सतं ाचं ी दृष्टी ॥
मजिर सदा ऐसी कृ पा िृष्टी ॥
श्री जगद्गरू
ु हो तुमची ॥
आता व्हािी व्हािी जी ॥5॥

262. र्रमानंद दशपन
ईश्वराचे र्रमानदं दशपन कुठे घ्यावे तर सतं साहित्यात म्िटल्याप्रमाणे ते
श्रीगरू
ु वचनात आिे. श्रीगरू
ु वचन िे अघाध तृप्ती हनमापण करणारे अमृत आिे.
त्यासाठी प्रभू चरण शरण...
अघाध तृप्ती ऐसे ति परमानंद दशवन
नीि नीि लागे हे मन प्रभू चरण शरण ॥धृ॥
अवत आजविे आळवितो तुज जममोजमम ॥
घालि घालि माझे हे सिव अज्ञान भ्म ॥1॥
पिू व कमव जळो, चेति परम ज्ञान यज्ञ ॥
सौभाग्ये लाभो मज मनी वनत्यानंद निनूतन ॥2॥
जागि जागि मनातून हे परमात्मभान ॥
विशद्ध
ु वनरंकार मन व्हािे सहज उममन ॥3॥
तवु झया ध्यानाप्रवत राहो िृत्ती सािधान ॥
घडू दे वििेक-प्रलय, लाभो ति वदव्य वनधान ॥4॥
भिभय हरण पािन श्रीगरू
ु ग्रंथ िचन ॥
नारायण नारायण नारायण नारायण ॥5॥

263. त्रनगपण
ु त्रनगपण
ु
काल आर्ण अगदी सोर्े उदािरण घेऊन र्रब्रह्म स्वरूर्ा हनगपणु ऊजाप
साऱ्या हवश्वात सगणु साकार िोण्यास कशी कारणीभतू झाली ते र्ाहिले.
त्यावरून
वनगवणु वनगवणु वनगवणु ॥
सकल सगणु ाधार वनगवणु ॥धृ॥
वनराकार वनविवकार वनगवणु ॥
परब्रह् वनष्कल वचरंतन वनगवणु ॥1॥
विश्व ऊजाव चलन वनगवणु ॥
भासे परब्रह् साकार सगणु ॥2॥
क्षमतावधवष्ठत पणू ाववतपणू व वनगवणु ॥
अकमी अकताव उदासीन वनगवणु ॥3॥
शमू यानतं ा पल्याड वनगवणु ॥
कोटी सयू व प्रकाश वनगवणु वनगवणु ॥4॥
परमानदं प्रशांत अद्वय वनगवणु ॥
अंतबावह्य के िल वनगवणु वनगवणु ॥5॥
कृ पा व्हािी जी तमु ची ऐसी वनगवणु ॥
मज द्यािी दृष्टी जाणाया वनगवणु ॥6॥
श्रीसतगरू
ु चरण दशवन वनगवणु ॥
समवपवत सिवथि सदा हे सगणु ॥7॥

264. साक्षात र्रब्रह्म
तू साक्षात परब्रह् परमेश्वर ॥
तझ्ु या भक्ाच
ं ा हा मी चाकर ॥
चरण धळ
ू मथतकी वटळा लाविला लाविला ॥धृ॥
तू कृ पािंत दयासागर ॥
तुझ्या नामाचा वनत्य जागर ॥
मनी माझ्या ऐसा तू के ला तू के ला ॥1॥
मज पार करण्या भिसागर ॥
तुझ्या हाती तू धररला माझा कर ॥
भाि सिवथि ति चरणी मी िावहला िावहला ॥2॥
श्री गरू
ु मज तू भेटविशी अवत उदार ॥
प्रेमाने मज ते सांगती तुझे परम सार ॥
जमममरणाच्या बधं ातनू हा जीि सटु ला सटु ला ॥
जमममरणा पल्याड हा जीि वनघाला वनघाला ॥3॥

265. तू बा त्रिश्वा
आर्ण आर्ल्या र्च
ं ेंहियामं ाफप त हवश्व जाणनू घेतो त्याला हवज्ञानात
हनरीक्षण असे म्िटले जाते. हनरीक्षण झाले की द्वद्वं आहण त्यातनू च सभ्रं म हनमापण
िोतो. िीच हवश्वाची मल
ू भतू रचना आिे. ससु वं ादी भ्रातं ी म्िणजे सतं मागप/
सत्संग िा श्री प्रभू दशपन घडहवतो तर हवसंवादी भ्रांतीने ते मायाहधन जीवन
रसातळाला जाते.
तू बा विश्वा माझ्यातनू काय पाहाशी इथे ॥
वनष्कल परब्रह् के िळ ते विलसे ॥धृ॥
वकती तुज औत्समु य िेग उत्थफूतवतचे े ॥
जीिनभर उलघाल ते इमले क्षमताचं े ॥1॥
अरे काय पाहाशी जग िथतू विषयाचं े ॥
तुझ्यातून वनपजे तुझेच िादळ द्वद्वं ाचे ॥2॥
पाहशील जगती तू जे जे काही इथे ॥
आभासी सत्य ते के िळ सगणु ाचे ॥3॥
ऐसे वपडं ी अहं तो प्रकटे मायोद्भािे॥
तो “मी” करी वनरीक्षण सकल ब्रह्ाडं ाचे ॥4॥
िष्टा दृष्य दशवन ते आपवु लया वनवमवले ॥
थिथिरूप ते तयाच्या विसरीची पवडले ॥5॥
चरण धरीता सत्िरी श्रीमहासतगरू
ु ं चे ॥
अद्वैत थथल
ू सक्ष्ू मी ऐसी परम दृष्टी ही लाभे ॥6॥
नको िसिू संसार पमु हा पमु हा तू इथे ॥
तू कुणीही नाहीस जाण श्रीगरू
ु उपदेशे ॥7॥

तू बा विश्वा माझ्यातनू काय पाहाशी इथे ॥
वनष्कल परब्रह् के िळ ते विलसे ॥
सकल परब्रह् के िळ ते विलसे ॥8॥

266. त्रनहत्र्ा मी उभा
नक
ु तेच एक सदंु र श्रीगरुु बाणी शबद ऐकले. ज्यामध्ये या जीवनरूर्ी
आखाडसयात र्च
ं मिाभतू ात्मक इिं ीय रूर्ी र्िेलवान साधकावर िल्ला करतात
आहण ईश्वर ते र्ािात असतात असे वणपन आिे. मग श्रीगरू
ु कृ र्े साधक हतर्े
हवजय हमळवनू मोक्षाहधकारी िोतात असे वणपन आिे. र्ेट भाषांतर नािी. या
रचनेची संकल्र्ना माि हतच आिे. साधकाचे मनोगत...
वनहत्था उभा मी आखाडयात विश्वाच्या ॥
मध्ये एकला हा इथे संघषव कडामयाचा ॥धृ॥
इवं िये पहेलिान मजिर कररती हल्ला ॥
क्षणात मी वचतपट कसा करू सामना ॥1॥
आले आले माझे पण्ु य हो फळाला ॥
मज आठिला दीनानाथ श्रीगोपाला ॥2॥
त्यावचया नजरे ने त्यास मी पावहला ॥
मजिर त्याची दृष्टी तो अवत कृ पाळ दयाला ॥3॥
पाठीिर थाप श्रीगरू
ु आवशष वमळाला ॥
इवं िये विझली वतथे आखाडाच सपं ला ॥4॥
श्रीगरू
ु चरणी पडलो जीि आक्रंदला ॥
पमु हा नको तो मायािी द्वंद्वाचा आखाडा... ॥5॥
माझा गोविंद मला भेटिा... ॥
श्रीगरू
ु , माझा श्रीराम मला भेटिा... ॥6॥

267. हे ईश्वरा
हे ईश्वरा माझी प्राथवना ऐकशील ना... ॥धृ॥
वहमालयाच्या उत्तगंु वशखरािरून ॥
वक्षतीजाला टेकलेल्या आकाशाला पाहताना ॥
हे माझ्यात आहे. असे म्हणण्याचे मला धाडस दे ॥1॥
मी सगळ्यात आहे पण कशाचाही माझा संग नाही. ॥
याचा अनुभि घ्यायची कुित माझ्यात वनमावण कर ॥2॥
अत्यतं संदु र पवित्र मतू ी पावहल्यािर ॥
त्या पावित्र्याचा आवण सौंदयावचा प्रकाशक तू आहे ॥
हे जाणण्याइतकी शद्ध
ु ता मला दे ॥3॥
बोवधवचत्त वथथर करून ॥
सम्यक मन अिथथा वटकिनू ठे िण्यासाठी ॥
माझ्या मनी सामर्थयव दे ॥4॥
श्रीगरू
ु चरणी अनेक िेळा समवपवत होताना ॥
मनाला वथथरता दे ॥5॥
श्रीगरू
ु चरणी अश्रचंु ा अवभषेक होताना ॥
मनाला त्यात िाहून जाऊ दे... ॥6॥

268. म्हणून मला
भरभरून हजर्े त्याने हदले त्याला ते सर्शेल हवसरलसे हदसतात...
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥धृ॥
अमृताहूनी गोड नाम देऊनही ते त्या नसलेल्या मरणाला वभऊन मरतात
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥1॥
शोधत नाहीत ते त्याला रंजल्या गाजं लेल्याच्या हाथयात...
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥2॥
असख्ं य भेदाभेद करूनी भ्वमष्ट होऊवन होलपडतात...
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥3॥
धैयव थिरूप जो सीमेिर जागृत ते त्या देिाला कुठे हो जाणतात...
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥4॥
रक्ाचे वसचं न करणाऱ्या शेतकऱ्यां
ं ंची ते अिहेलना करतात....
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥5॥
वनष्पाप प्राण्याचं े बळी देऊन ते त्याचं ी आसरु ी भक
ू भागितात
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥6॥
आईबाबांच्या संध्याकाळी ते त्यानं ा बेिारस सोडतात...
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥7॥
श्रीगरू
ु ग्रथं ातील शबदब्रह् थिरूपाला सोडून भोग हव्यास करतात...
म्हणनू मला ईश्वराचे डोळे भरून आलेले वदसतात ॥8॥

269. तुज ठािे
आईबाबा आहण भगवंत यात कािीच फरक नािी. आईची आठवण झाली माता
रुहक्मणीकडे र्ाहिले मन भरून र्ावले. बाबांची आठवण झाली बार् हवठ्ठलाकडे र्ाहिले मन हस्र्र झाले. असा िा ईश्वर ठायी ठायी आर्ल्याला सािाय्यभतू िोतो. बंधू हमि सगे सोयरे
श्रीकृ ष्णा सारखे सखा िोतात. कधी तो इतका दाटून हदसू लागतो की भान िरर्नू जावे.
िे असे देव का करतो? याचे कारण काय असावे? तर त्याला माहिती आिे की
जी मायावी सृष्टी त्याने हनमापण के ली आिे त्यात आर्ल्या सारख्या सामान्य माणसाला जगणे
कठीण आिे. मग अशा कृ र्ाळू देवाचे आभार मानून त्याला िक्काने कािी मागूया...

तुज ठािे ति माया वजथे ना ठाि ना अंत कशाला ॥
म्हणनू ी साभं ाळीशी वनत्य मज तू ईश्वरा परमेशा ॥धृ॥
आई होऊवन मज पाठीिरूनी तू हात वफरिताना ॥
उणीि वतची भरून काढतोस तू माउलीहून मिाळा ॥1॥
बाप होऊवन धैयव देशी मज कतवव्य वनभािताना ॥
उणीि त्यांची भरून काढतो तू दयाळा पांडुरंगा ॥2॥
सािध सतकव मज सतत ठे विशी हे जीिन झजंु ताना ॥
बधं ू वमत्र सगेसोयरे माझे जसे श्रीकृ ष्ण अजवनु ाचा ॥3॥
जे जे पाहू जाता तेथे संग तुझा रे संग तुझा ॥
अरे आत्मभान हरपले पाहूनी तुझा परम चैतमय सोहळा ॥4॥
अतं यावमी वदलीस आसं मज श्रीगरू
ु चरण शरण जािया ॥
तू माझ्या अंतबावह्य ही अनुभतू ी दे रे मजला ॥5॥
क्षण शेिटचा ऐसा ईश्वरा परम ऐश्वयावचा यािा ॥
ति हातािर देता टाळी परमानदं े हा जीिानदं जळ
ु ािा ॥6॥

270. मन त्रनमपल त्रनमपल
मन वनमवल वनमवल ॥
वदसे अनतं ाचा तळ ॥धृ॥
मन वनमवल वनमवल ॥
ते सदानंदाचे वनधान ॥1॥
मन वनमवल वनमवल ॥
भाि भक्ीचे ते कमळ ॥2॥
मन वनमवल वनमवल ॥
ते सत्य सत्िाचे जल ॥3॥
मन वनमवल वनमवल ॥
श्रीरामनाम वनत्य थमरण ॥4॥
मन वनमवल वनमवल ॥
श्रीगरुु चरणाची धल
ू ॥5॥

271. मांगन
तू समरथ दाता अपार परू ण ॥
कुछ नही मैं इह देिो दान ॥धृ॥
कौन हुं मै इह नही सकीए जान ॥
इस जीिसे तुम हर लेिो अग्यान ॥1॥
अब नही इच्छा कुछ करन भोगन ॥
तुमरे इच्छे से सरब होिे परू ण ॥2॥
बैराग नही मागं न, भोग नही मागं न ॥
मक्
ु ी नही मांगन, बंधन नही मांगन ॥3॥
सांस ना मागं न, प्राण ना मांगन ॥
चेतन नही मागं न, जीिन नही मागं न ॥4॥
सगणु नही मांगन, वनगवणु नही मागं न ॥
सातं नही मागं न, अनतं नही मागं न ॥5॥
मन मेरो होिे हरी अमृत दपवण ॥
इस इहलोक से अब कुछ नही मांगन ॥6॥
बदल देिो हरर सरब विधी-विधान ॥
श्रीगरू
ु हैं मेरो इक परम वनधान ॥7॥
हम भगत वकंवचत वकरपा मांगन ॥
रहू चरण धल
ू प्रभू हम तेरो आगं न ॥8॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

272. क्या गत त्रमले.. क्या मन र्ाित
“अर्ने करम की गत मै क्या जानू बाबा रे ” िी सतं श्री गरू
ु कबीर जी
याचं ी नखहशखातं िादरवनू टाकणारी रचना ऐकून त्यावरून िी उत्स्फूतप काव्य
रचना झाली जी त्याच्ं या रचनेशी समातं र आिे.
मया गत वमले.. मया मन पाित ॥
अंत समय धंु धंु उठत हैं पािक ॥धृ॥
र्ावक = अग्नी
कै सी यह काया कौन इसका मावलक ॥
मान अवभमान गरब महापातक ॥1॥
गरब = गवप
माया का जब इह मृगजल मन देखत ॥
सख
ु दख
ु आभास उसे साचं ा हैं मानत ॥2॥
गरु ग्यान नही पाया नही हुआ साधक ॥
लोभ अवत भोगत जैसे कोई साकत ॥3॥
साकत = आधाशी, अहवचारी
जम डंडा मडंु पडे ठण ठणक ॥
जनम गिाया अब मन मृत्यू से भागत ॥4॥
जम = यम
डंडा = वृद्धत्व
ठणक = क्षमता कमी िोणे
भय भयाण अंध कूप सा अग्यान ॥
प्राण जाई तब मन खदु से हारत ॥5॥
काया जब जाए अगन से जलत ॥

खाक उडे वगरे धरतीपर इतउत ॥6॥
उठ अब मन सनेह प्रभु का पाित ॥
शरण हरर चरण रहो वचरजीिीत ॥7॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

273. सगुण मी ही माया
सगणु मी ही माया वजने ॥
पातले इथे या विश्वाला ॥धृ॥
चैतमय घेऊन आधाराला ॥
मीच मांडले या खेळाला ॥1॥
थकले भागले मी नंदलाला ॥
कोण वमटिेल या तृष्णेला ॥2॥
घेऊन वनघाले या पचं सखींना ॥
शोधािया परम आनंदाला ॥3॥
श्रीगरू
ु ज्ञान आता व्हािे मजला ॥
मी प्रसिािे माझ्यातून शमू याला ॥4॥
मक्
ु ीचा हा महासोहळा ॥
मला पाहू दे याची डोळा ॥5॥
लांघनू ी त्या शमू य उंबरठयाला ॥
भेटेन मी माझ्या विठू सािळ्याला ॥6॥

274. रीक्त रीक्त तुम्ही श्वास हो माझे
िीच ती र्रम हदव्य शक्ती जी अिच्ं या स्वरूर्ात आहण देिभानाच्या
सगणु स्वरूर्ात प्रत्येक जीवात हवराजमान आिे. ती श्वासातं लर्लेली आिे.
हतची र्ाश्वपभमू ी हकंवा मळ
ू अद्वैत हनगपणु च आिे हतलाच समहर्पत िोऊया... जेणे
करून राितील शेवटी फक्त श्वास रीक्त रीक्त हतच्या अद्वय अवतरणासाठी...
रीक् रीक् तुम्ही श्वास माझे ॥
सदा वनगवणु ाचे हो तुम्ही गीत गािे ॥धृ॥
रीक् रीक् श्वास माझे ॥
तुम्ही प्रेवषत हो त्या अद्वैताचे ॥1॥
रीक् रीक् तुम्ही श्वास माझे ॥
प्रवतक व्हािे िैराग्याचे ॥2॥
रीक् रीक् श्वास माझे ॥
श्रीगरू
ु आवशष रूपी सदा िसािे ॥3॥
रीक् रीक् तम्ु ही श्वास माझे ॥
श्रीराम नाम हो तेथनू ी उपजािे ॥4॥
रीक् रीक् हो श्वास माझे ॥
रोमरोमी तुम्ही यािे आनदं रूपे ॥5॥
रीक् रीक् या श्वासानं ी यािे ऐसे ॥
अमरत्िाचे जगणे व्हािे तेथे ॥6॥

275. श्री गुरू चरण मानस र्ूजा
श्रीगरुु चरण कमल मी जे ध्यावयले ॥
हृदयी पजू ा आसन थथापन ते के ले ॥धृ॥
थिरूप श्रीगरू
ु ं चे साक्षात हो परब्रह्ाचे ॥
चरणी िाहतो सवु ििेकरूपी समु ने ॥1॥
ससं ार सोपा झाला श्रीगरू
ु उपदेशे ॥
चरणी सगु ंध गंध लावितो भक्ीचे ॥2॥
श्रीगरू
ु मातवपता बंधु सखा जाहले ॥
चरणी िंदन करीतो अवतविनम्रभािे ॥3॥
श्रीगरू
ु मम प्राण आधार आत्म्याचे ॥
तळहाती दाविले मज अद्वैत ईश्वराचे ॥4॥
आता कुठे उरले मी मला अन्माझे ॥
श्रीगरू
ु चरणी आतव... ॥
चक
ु िा चक
ु िा जमममरणाचे ते फे रे ॥5॥

276. मन सात्रविक सात्रविक
वजथे श्रीगरू
ु िदं न ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥धृ॥
ऐकता श्री गरू
ु उपदेश ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥1॥
वनरपेक्ष जन कतवव्य सेिेत ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥2॥
पाहाता अद्वैत सगणु ात ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥3॥
होता अमन ज्ञान दान ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥4॥
अतं री षविपू विलय ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥5॥
श्रीरामनाम बोले मख
ु ॥
मन सावत्त्िक सावत्त्िक ॥6॥

277. संजीिन मज द्यािे
सगणु ातील मज वनगवणु वदसािे ॥
श्रीगरू
ु चरणी मज ब्रह्ाडं वदसािे ॥धृ॥
द्वैतामाजी मज अद्वैत कळािे ॥
श्रीराम नामी मज परब्रह् उमजािे ॥1॥
श्वासातील ते शमू यत्ि मी जाणािे ॥
संसारी माया सिव बंध हो तुटािे ॥2॥
आता शरण अणू रे णू कणां ते ॥
ब्रह्ांडा पल्याड सं-जीिन मज द्यािे ॥3॥

278. आम्ही र्रब्रह्माचे हो र्ुि
श्रीगरू
ु आश्रमी रािात असलेल्या अध्यात्म उन्नत सतहशष्याला
आलेला अनभु व...
असो अपणू वता कायेला ॥
असो अपणू वता मनाला ॥
आम्ही परब्रह्ाचे हो पत्रु ॥
वतथे प्रकाश के िल अद्वैताचा ॥1॥
आमचु े परब्रह् हो वपता ॥
प्रेमळ मात असे ती ऊजाव ॥
जरी लेकरू किेत त्यांच्या ॥
झाले पोरके मायेच्या गािा ॥2॥
काय गािा श्रीगरू
ु मवहमा ॥
दयाळा कृ पाळा श्रीसद्गरू
ु नाथा ॥
लेकराची आतव ऐकूनी तू आता ॥
भिबधं सोडािया धािला धािला ॥3॥
हाती देऊनी संतसावहत्याला ॥
कणी देऊनी श्रीरामनामाला ॥
बांवधल्या मनोिृत्ती मज श्वासांना ॥
तेंव्हा सगणु ी पावहले वनगवणु ाला ॥4॥
चक
ु विला जमममरणाचं ा फे रा ॥
सोडीले आणनू घरी या मजला ॥
वचरंतन वशिशक्ीच्या हो गािाला ॥
बाळ भेटे वतथे आईबापाला ॥5॥

जीि ऐसा थिप्नांतनू ी जागला जागला ॥
नीजधामी दृढ प्रशांत जाहला ॥
देवखला वचर परमानंद सोहळा ॥
सहजी मी अनतं ाकार पािला ॥6॥

279. भेटािी त्रतर्े मज श्रीराम रघुराई
ही आतव असे फार तनमनाची ॥
डोळ्यातं नू अश्रू अखडं ओघळती ॥धृ॥
व्हािी श्रीगरू
ु िर कृ पा मजिरती ॥
शरण शरण मी तमु चे हो चरणी ॥1॥
कृ पा मजिर ऐसी व्हािी तुमची ॥
अद्वैत दािा मज तुम्ही द्वैतामाजी॥
सगणु ांची अती संगत ती तुटािी ॥
वपता परब्रह्ाविना पोरका मी ॥2॥
आता माया ती प्रखर भासती ॥
टेकािया मज अद्वैत ना वमळती ॥
द्या दान भक्ी श्रीरामनामाची ॥
द्या िरदान साधीन योगसमाधी ॥3॥
तुम्ही धरा श्रीगरू
ु हात माझा हाती ॥
शमू याचा उंबरा द्यािा ओलांडूनी ॥
मज दािा वनगवणु या तळहाती ॥
अनाहत ऐकता भेटािी श्रीराम रघरु ाई ॥4॥

280. श्रीमंती हिी
श्रीमतं ी हिी वनरोगीपणाची ॥
श्रीमतं ी हिी धैयावची ॥
श्रीमतं ी हिी वनव्यावज प्रेमाची ॥धृ॥
श्रीमतं ी हिी संिेदनशीलतेची ॥
श्रीमतं ी हिी आदराची ॥
श्रीमतं ी हिी भवक्भािाची ॥1॥
श्रीमतं ी हिी जनसेिेची ॥
श्रीमतं ी हिी दातृत्िाची ॥
श्रीमतं ी हिी परोपकाराची ॥2॥
श्रीमतं ी हिी श्रीसद्गरू
ु कृ पेची ॥
श्रीमतं ी हिी ज्ञानविज्ञानाची ॥
श्रीमतं ी हिी वििेकाची ॥3॥
श्रीमतं ी हिी िैराग्याची ॥
श्रीमतं ी हिी ध्यानाची ॥
श्रीमतं ी हिी समपवणाची ॥4॥

281. त्रशिकारा
वशि वशि वशि वशिाकारा ॥धृ॥
वत्रगणु ावतता वत्रगणु ापारा ॥
वनविवकारा वनराकारा वनरंकारा ॥1॥
नकाराया अरुपाया अद्वया ॥
वदग वदग वदग वदगंबराया ॥2॥
महा महा महा महादेिाया ॥
वनविवकल्पा अवनरुद्धाया ॥3॥
नील नील नील नीलकंठाया ॥
डम डम डम डमरूधराया ॥4॥
हर हर हर हरमहादेिाया ॥
फणी फणी फणी फवणंिधराया ॥5॥
भथमविभवू षतागं ा शरू िीरभिाया ॥
आत्मवलगं ाया परमात्मनाया ॥6॥
तड तड तडतांडिनृत्यवप्रया ॥
जयोती जयोती जयोवतवलांगाया ॥7॥
अवत अवतमनोहरा चिं शेखरा ॥
अज्ञानहरा भिभयहरा भिहरा ॥8॥
सदा सिव पापशापमक्
ु ाया ॥
अवलप्ता अलेप्या िैराग्या विरक्ा ॥9॥
दयाळा कृ पाळा श्रीजगद्गरुु नाथा ॥
शरणी आलो ति साक्षात दशवना ॥10॥

282. जागर व्हािा माय मराठीचा
जागर व्हािा माय मराठीचा ॥धृ॥
जागर व्हािा वतच्या शक्ीचा ॥
जागर व्हािा वतच्या गोडीचा ॥1॥
जागर व्हािा वतच्या रागं डेपणाचा ॥
माय मराठीच्या सिवसमािेशकतेचा ॥2॥
जागर व्हािा वतच्यातून स्त्रिणाऱ्या सृजनशीलतेचा ॥
प्रवतभेला सोनेरी कोंदण देणाऱ्या ॥3॥
माय मराठीचा जागर व्हािा ॥
संतसावहत्यातून सतं ाचं ा सहिास घडविणाऱ्या ॥4॥
माझ्या माय मराठीचा जागर व्हािा जागर व्हािा ॥
जागर व्हािा लोकहो जागर व्हािा ॥5॥

283. आई माझी र्ािपती
आईबाबाचं ी आठवण शेवटच्या श्वासार्यांत सतत येतच रािाते. अशा
वेळी र्ावपती व मिादेव आर्ले मातहर्ता िोतात. ऊजाप स्वरूर् आई जवळच
असते र्ण चैतन्य स्वरूर् हर्ता र्ारब्रह्म हशव आईसि असनू िी दरू असते. जो
र्यांत आईची कृ र्ा िोत नािी तोर्यांत बार् हदसत नािी अशी या सृष्टी संसाराची
रचना आिे.
आई माझी पािवती ॥ बाप वशिा महादेि ॥
एक ऊजाव ब्रह्ांडाची ॥ दजु ा चैतमयाचा स्त्रोत ॥धृ॥
वनगवणु ाच्या गभी वतने ॥ रुजिला सगणु ाचा गभव ॥
चैतमयाची छाया त्यात ॥ तेणे उपजला भाि थित्ि ॥1॥
ब्रह्ांड वतचे महा बुवद्धितं ॥ तयास क्षमताचं े वदधले दान ॥
उपजला वतथे जावणिाचं ा अथव ॥ त्यासी जीिन माने हा जीि ॥2॥
वत्रगणु ाचं े हो उठले िादळ ॥ पाठी लागले षविपू सशस्त्र ॥
कताव भोक्ा माजला अहक
ं ार ॥ जीि वशणला जाहला समवपवत ॥3॥
उंची वतने अध्यात्माची ॥ आपोआप इथे होती गाठली ॥
श्रीगरू
ु तत्त्ि वतचे अितरले ॥ भिू री हो ठायीठायी ॥4॥
आई पािवती कृ पाळ जाहली ॥ आसं वदली जीिा व्याकूळ करूनी ॥
श्रीगरू
ु वदशेने सममागी चालनू ी ॥ वतथे जीि भेटािा परब्रह् वपत्यासी ॥5॥
पणू वत्ि पािू दे ति दान सौभाग्य ॥ आई तू आम्हा दाि आमचु ा बाप ॥
बैसलो ध्यानासी लेऊन िैराग्याला ॥ वमळो आमचु े चैतमय सदावशि चैतमयाला
॥6॥

284. हे ईश्वरी प्रकृती गे माये
माउलींचे अमृतानभु व वाचताना सचु लेली िी रचना...आर्ल्या
जीवनाचे उहद्दष्ट आर्ण ठरवलेले नािी तर प्रकृ तीनेच ते ठरहवले आिे. त्याची
जाणीव िोणे िी हतची कृ र्ा आिे. हतला सिज सवपस्व स्वाधीन करून त्या
जाहणवेचे बंधमक्त
ु ीमध्ये रूर्ांतर व्िावे िी श्रीगरू
ु चरणी प्रार्पना आिे.
हे ईश्वरी प्रकृ ती गे माये ॥ ति थिरूप मज तू वदधले ॥धृ॥
तो परुु ष अव्यक् सिवत्र प्रकाशे ॥ परब्रह्ाचे शातं आनंद रूप ते ॥
त्यासी इथे प्रकटिनू ी तू थिये ॥ िष्टेपण ते तू मजसी गं दाविले ॥1॥
वनगवणु ाचे ठायी ऐसे सगणु पातले ॥ शमू य िेदीिरी तू हे खेळ मावं डले ॥
द्वैतासी भेदनू ी ते अद्वैत गं ऐसे ॥ तझ्ु या इच्छे ने मी ते परब्रह् पाहािे ॥2॥
परर म्या विसरलो ति उविष्टा ते ॥ गंतु लो आभासी इथे या मायोद्भािे ॥
अज्ञान न जाई अन्षविपू माजले ॥ तू श्रीगरू
ु होऊवन ये ये गं माये ॥3॥
तजु ला मी सहज सिवथि िावहले ॥ तवु झया इच्छे मी िैराग्य ल्यायले ॥
भक्ी ज्ञानामृत ति दयादव कृ पेने ॥ तू जागि ति या काया मन िाचे ॥4॥
त्या अमृती घालनू ी सगणु गणु ां ते ॥ हे ईश्वरी प्रकृ ती गे माये ॥
त्यातूनी तू परब्रह् भोगािे ॥ त्यातूनी तू परब्रह् भोगािे ॥5॥

285. ग्रंर् सात्रहत्य शब्दामृत
जे जे सचु ले सतं ानं ा ते वदव्य ते वलवहते जाहले ॥
मोह अनािर होता वतथे ओजं ळ धरली श्रीप्रभनु े ॥धृ॥
तेणे सिव ग्रंथ सावहत्य श्रीप्रभू ओजं ळी वदधले ॥
शबदांना त्या ऐसे वतथे दैिी सामर्थयव हो लाभले ॥1॥
प्रवतभेचे भांडार अिघे अमृताने ओथंबले ॥
ऐसे संतिचनी अमृत अपार ओसंडूनी िावहले ॥2॥
धमय जाहले श्रीप्रभू ग्रंथासी पावित्र्य ते लाभले ॥
जमम आपल
ु ा उिेश की हे शबदाअमृत हो प्राशािे ॥3॥
होऊवन तृप्त तृप्त आम्ही पणू वत्िासी पािािे ॥
वतथे श्रीप्रभू चरणी आम्ही सदा लीन लीन व्हािे ॥4॥

286. अर्ार आधार
वृद्धावस्र्ा िी एक कधीिी न चक
ु वता येणारी आर्त्ती असते. हकतीिी
व्यवस्र्ार्न के ले तरी शेवटी िाती कािी लागत नािी. अगदी जवळचे सुद्धा कामाहनहमत्त
इतरि गुंतलेले असतात आहण आर्ण एकटेच असतो. शरीर र्कलेले असले तरी अशा वेळी
ईश्वरीय साक्षात्कार िोण्यासाठी मन र्हवि व शातं असणे िी खर्ू मोठी गोष्ट आिे. तोर्यांत
के लेल्या आयुष्यातील सवप चांगल्या गोष्टी व श्रीराम नाम जर् मनाला आधार देतात.
अतं समयी यम येण्यार्वू ीच मला ईश्वराने बरोबर घेऊन जावे अशी हवनवणी इर्े के ली आिे.
िी रचना श्रीगुरुबाणीतील एका शबद वरून सुचली आिे.

अपार आधार रघनु ाथ एक ॥
अपार आधार रघनु ाथ ॥धृ॥
तुम मात वपता हम तेरे पतू ॥
इस भिसागर मे हैं अनाथ ॥1॥
वबन ग्यान ध्यान वबती हैं उमर ॥
हूं अके ला वबन वमतर वबरादर ॥
अब ना कोई मेरे सगं ना साथ ॥2॥
कंप पाित हैं िृद्ध सरीर ॥
दृष्टी कम है कणव बधीर ॥
पर मन मे मेरे हैं रघिु ीर ॥3॥
जो जो वकया जीिन मे नेक ॥
मन को बस उसकी हो टेक ॥
श्रीरामनाम सवु मरण हो साथ ॥4॥
हो तन खीना पर मन शांत पवित ॥
अंत समय िहा पाऊ
ं श्रीभगिंत ॥
जम आये तो जाए खाली हाथ ॥5॥

287. जाहलो सुखरूर्
सतं श्री गरू
ु नामदेव मिाराज नेिमी म्िणायचे की आर्ण दःु खात
देवाला आळवतो र्ण सख
ु ी आनदं ी असताना जर आर्ण देवाला मनातल्या
मनात सतत आळवले तर आर्णच र्णू प सख
ु रूर् िोऊन जाऊ.
जाहलो आम्ही सख
ु रूप ॥
पाहुनी तुझे वनत वनजरूप ॥धृ॥
जरी तू विठ्ठला अवत संदु र अनपु ॥
ति सौंदयावमाजी तू अद्वय अरूप ॥1॥
ब्रह्ांडी घालनू हा द्वैताचा मेळ ॥
तू चालविसी हा सगणु ाचा खेळ ॥2॥
तुवझया कृ पेने सिव होईल विठ्ठल ॥
पाहीन अद्वैत वजथे जाईल मन ॥3॥
सख
ु दुःु ख सारी गेलो विसरून ॥
मी-माझे-मला गेले विरघळून ॥4॥
श्रीगरू
ु मज नेतील त्या शमू याच्या पार ॥
वतथे माझे मन ति चरणी लीन लीन ॥5॥

288. रोज तुझे दशपन घेता
एका र्रम तववाच्या हशवाय खरं तर कािी सचु लचं नािी र्ाहिजे र्ण
माया भारी दस्ु तर आिे त्यासाठी श्री ईश्वर चरणी िी कळकळीची हवनतं ी आिे.
रोज तुझे दशवन घेता ॥
नयनी अश्रू ओघळू दे ॥धृ॥
रोज तुझे दशवन घेता ॥
मन चरण समवपवत होऊ दे ॥1॥
रोज तुझे दशवन घेता ॥
पंचप्राण ते उजळू दे ॥2॥
रोज तुझे दशवन घेता ॥
बुद्धी अद्वय होऊ दे ॥3॥
रोज तुझे दशवन घेता ॥
भक्ी उचबं ळून येऊ दे ॥4॥
रोज तुझे दशवन घेता ॥
मनी श्रीराम प्रकटू दे ॥5॥
रोज तझु े दशवन घेता ॥
तझु ी अशी कृ पा होऊ दे ॥6॥
देिा मला श्रीगरू
ु भेटू दे ॥
देिा मला श्रीगरू
ु भेटू दे ॥7॥

289. कोण तू कुठलासा तू
कोण तू कुठलासा तू ॥
काय तझु े अवथतत्ि आहे ॥धृ॥
काय तुझे थितुःचे ॥
जे तू इथे आवणले आहे ॥1॥
भाि मी पणाचा पाहा ॥
हमक त्यािर तुझा नाही ॥2॥
शरीराचा कण न कण ॥
तुझ्या मालकीचा नाही ॥3॥
मन अन्बुद्धी ऊजाव ॥
िैभि आहे विश्वाचे ॥4॥
तू वभकारी कोटी जममाचं ा ॥
काय इथे तझ्ु या मालकीचे आहे ॥5॥
तू कुणीच नाही कधीच नाहीस ॥
आभास उठले अवथतत्िाचे ॥6॥
मृत्यू पलीकडे पाहा जरा ॥
अमृतमय जग आनदं ाचे ॥7॥
शरणी येशील श्रीगरू
ु चरणी ॥
घे ओजं ळीत दान अनंताचे ॥8॥
एक परब्रह् तू कुणीच नाही ॥
शमू याच्या अंगणी आभास क्षमताचं े ॥9॥
मी पणाचा भाि जाता ॥
थिथिरूपी उरेल रूप परब्रह्ाचे ॥10॥

290. प्राणांना तळहाती घेऊन
प्राणानं ा तळहाती घेऊन ॥
टाकूनी सागर सहज पाठीिर ॥धृ॥
वजिीची ती पररसीमा गाठून ॥
पेटविला संग्राम थिातंत्र्याचा ॥1॥
साखळदडं ा परु ते विरघळिनू ॥
शौयव शबदाचं ी माला गफ
ंु ू न ॥
वभंतींचा तो कागद करून ॥
आग लािली पारतत्र्ं याला ॥2॥
मातृभमू ीच्या चरण सेिेत ॥
त्यावगला मान सममान संसार ॥
ठे िली जयाने धगधगती क्रातं ी जिाला ॥
वशरसािद्यं नमन त्या थिातत्र्ं यिीराला ॥
वशरसािद्यं नमन त्या थिातत्र्ं यिीराला ॥3॥

291. घर माझे
जगात कुठे िी गेलो तरी आर्ल्या घराची आर्ल्याला सतत ओढ
असते. र्ण िे हवटा हसमेंटचे घर आर्ले मळ
ू घर नािी असे सतं म्िणतात. मग
आर्ले मळ
ू घर आर्ण हवसरलो तर नािी ना...चला र्ािुया...
पैलतीरी वनगवणु वनराकार माझे घर ॥
अलीकडे विश्व सारे सगणु साकार ॥धृ॥
शमू याच्या पल्याड अनतं वनरंजन ॥
अलीकडे मायेचे वनत्य गणु अिगणु ॥1॥
नसे घरी माझ्या इच्छा िासनांचा मल ॥
अलीकडे त्याच्या सिव आकार विकार ॥2॥
घरी माझ्या वनवश््चंत मी हो सदानंद ॥
अलीकडे ममत्ि षविपू हो फार ॥3॥
घर माझे अिघे परम ज्ञान विज्ञान ॥
वतथे चैतमय-प्रकाश असे थिसिं ेद्य ॥4॥
घर माझे हृदयी वनत्य अमृताचे वनधान ॥
मागव हा जेथे रुजे श्रीगरू
ु संताची िचनं ॥5॥
घर माझे वनकट ते परब्रह् थफुरण ॥
माझ्यातची पािले मज पणू ावचे पणू वत्ि ॥6॥

292. र्रब्रह्म त्रर्ता
आम्ही पत्रु आमचु ा परब्रह् वपता ॥
वपडं हा थिसिं ेद्य स्त्रोत चैतमयाचा ॥धृ॥
िंश आमचु ा अद्वय अनतं भािाचा ॥
परर देही इथे हा जीिभाि दाटला ॥1॥
बधं ू आमचु े पचं दतू पंच प्राण ॥
बहीण सदा बुद्धी सदसवद्विेक ॥2॥
आई आमचु ी ब्रह् शक्ीचा पसारा ॥
ओज सगणु ाचे वदले वतनं आम्हाल
ं ा ॥3॥
प्रसिवू न वतच्या वदव्य क्षमतानं ा ॥
ठे विले सदा ब्रह् सममख
ु आम्हाल
ं ा ॥4॥
अद्वयी ती प्रकटली परमानंद जाहला ॥
दाविला बाप अद्वयी ऐसा वतने आम्हाल
ं ा ॥5॥
के ला वतने अहं आमच्ु यातूनी िेगळा ॥
परब्रह् चरणी वतचा समपवण सोहळा ॥6॥
कुठे हो द्वैत सिव अद्वैताचा हो पसारा ॥
जीिभाि ऐसा या वनरंजनी वनमाला ॥7॥

293. याचसाठी के ला आहे अट्टाहास
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
म्हणनू ी हा मानि देह असा लाभला ॥धृ॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
राम नाम घोष सदा मख
ु ी यािा ॥1॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
हरीरस तृप्तीने आत्मभाि हरपािा ॥2॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
विश्वातव ध्िनी हृदयातनू उठािा ॥3॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
कीतवनी पाहु दे सतं ाचं ा मेळा ॥4॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
प्रेमाला सगु धं समपवणाचा यािा ॥5॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
ऐकािे बोलािे श्रीगरू
ु िचनाला ॥6॥
याचसाठी के ला आहे अट्टाहास ॥
जीिन वमळािे श्रीगरू
ु चरणाला ॥7॥

294. होऊ दे प्रेमिषापि
होऊ दे प्रेमिषावि मेघ मल्हारा ॥
माझा देि मम हृदयी हो प्रकटला ॥धृ॥
आनंदघन नभ हा मनी दाटला ॥
गोविंद रस अमृत िषावि जाहला ॥1॥
वनमाली माझी जममजममातं र तृष्णा ॥
भिसागरी मम ऐसा फे रा चक
ु विला ॥2॥
शबद प्रकटले श्रीगरू
ु प्रसाद वमळाला ॥
श्रीगरू
ु चरणी माझा हा जीि विसािला ॥3॥
व्हािा ऐसा वदव्य समपवण सोहळा ॥
कोटी सयू व प्रकाश जयोतीस जयोत वमळता ॥4॥

295. चैतन्य स्र्शप
चैतन्य स्र्शप... एक हचतं नशील वैचाररक प्रयोग...
आर्ण आर्ल्यातील चैतन्याला स्र्शप करू शकत नािी कारण ते
अद्वैत तवव आिे. र्ण जेंव्िा आर्ण नमस्कार करण्यासाठी िात जोडतो तेंव्िा
तळिातांना स्र्शापची जाणीव िोते. त्या जाहणवेची र्ाश्वपभमू ी आर्ले चैतन्य
म्िणजे आर्ण स्वतः असतो.
स्र्शप शरीरार्रू ताच मयापहदत आिे, र्ण जाणीव चैतन्याने भरलेल्या
आहण भारलेल्या मनाला िोते. आर्णच आर्ल्या मनामध्ये चैतन्य रूर्ाने
असतो. जाहणवेच्या र्ल्याड आर्ण स्वतः चैतन्य स्वरूर् असतो.
आता ज्याच्यामळ
ु े स्र्शप हनमापण झाला ते शरीर आहण स्र्शापची
जाणीव ज्याला झाली ते मन दोघे आर्ल्यािन वेगळे आिेत असे सस्ु र्ष्ट हदसते
अन्यर्ा िे वणपन आर्ण करू शकलो नसतो.
आता उरले चैतन्य म्िणजे आर्णच स्वतः.र्ण आर्ण तो स्र्ल
ू स्र्शप
आहण जाणणारे सक्ष्ू म मन यािन वेगळे आिोत. आर्ल्याला वेगळे र्णाने
जाणण्यासाठी आर्ल्याकडे माध्यम नािी आहण ते जाणलेिी जाणार नािी
कारण ते तवव स्वसंवेद्य आिे.
म्िणजे स्र्ल
ू स्र्शापच्या माध्यमातनू आर्ण स्र्ल
ू सक्ष्ू माच्या र्लीकडे
स्वसवं ेद्य तववार्यांत म्िणजे आर्ल्या स्वस्वरूर्ार्यांत हवचाराच्ं या सािाय्याने
सिज र्ोिोचलो.
आता श्रीगरू
ु कृ र्ेने िा हवचार नािीसा झाला की हनव्वळ चैतन्य
म्िणजे स्वस्वरूर्ानुभव येईल. र्ण त्या हदव्य सोिोळ्याचे हनरीक्षण करणारा
हनरीक्षक अिं हतर्े नसेल.

अशा रीतीने गंध, चव, श्रवण, दृश्य, वाचा यांच्या अनुभव हक्रयेच्या
माध्यमातून आर्ण आर्ल्या चैतन्य स्वरूर्ार्यांत र्ोिोचतो.
आता प्रत्येक अनभु वात चैतन्य सस्ु र्ष्ट हदसते आिे. आता गतंु ून कुठे
रािायचे ते आर्णच ठरहवले र्ाहिजे.
मन पचं ेंविये तेथे गढू चैतमयाचे ॥
दृश््या माजी चैतमय पाहािे ॥धृ॥
थपशाव माजी चैतमय थपशाविे ॥
गंधातनू ते चैतमय गंधािे ॥1॥
श्रािणात चैतमय ऐकािे ॥
िाचेतनू ी चैतमय बोलािे ॥2॥
अणरु े णच्ू या उदरी पाहािे ॥
ते तेथे घर अद्वय ऊजेचे ॥
परर प्रकृ ती सजे कोणत्या सगणु े ॥3॥
परम परुु ष सदा प्रकृ तीसंगे ॥
मनातूनी चैतमय असे हे पसरले ॥4॥
कताव भोक्ा अहं मनी प्रकटे ॥
अद्वयी ब्रह्ांडे द्वैत पाहातसे ॥5॥
मावझया श्रीगरू
ु ज्ञानदेिा िचने ॥
पासष्ट अनुभिे श्रीचांगदेि व्हािे ॥6॥
भेदनू ी सगणु सकल प्रकृ तीचे ॥
अद्वयी अद्वय होऊवन राहािे ॥7॥

296. काहीच नाही घडले
एकदा का जीवाला मक्त
ु ी हमळाली की सवप कािी स्वप्नवत िोऊन
जन्म जीवन मक्त
ु ीचे प्रयत्न असे कािीिी घडलेच नसल्याचे अनभु व येतात व
आर्ण कधीच बहं दस्त नव्ितो असे अनभु व ग्रर्ं ामं ध्ये वाचावयास हमळतात.
त्यावर आधाररत िी रचना...
तपे तापली काया मन के ले मोकळे ॥
लािवू नया वचताभथम ॥
रावहलो होऊन चैतमयाचे ॥
जसे इथे काहीच नाही घडले ॥धृ॥
वपंडी ब्रम्हांड ते उमजले ॥
देवखल्या त्या अनतं क्षमता ॥
पाहतो थिप्न इथे ॥
जसे इथे काहीच नाही घडले ॥1॥
श्रीगरू
ु कृ पे िैराग्य ल्यायले ॥
द्वैती पावहले अद्वैताला ॥
परर अद्वैताचे गािी ॥
वतथे काहीच नाही घडले ॥2॥
काया िाचा बुद्धी मने ॥
कोंदणी सजविले सावत्त्िकतेला ॥
शमू याच्या उंबरठयािर पाहा ॥
जसे इथे काहीच नाही घडले ॥3॥
आत्म्याचे ते बंध हो तुटले ॥
प्राण िावहले श्रीरामाला ॥
अहं हा आता गेला कुठे ॥

जसे इथे काहीच नाही घडले ॥4॥
तपे जाळूनी काया मन के ले मोकळे ॥
लािवू नया वचताभथम ॥
रावहलो होऊन चैतमयाचे ॥
जसे इथे काहीच नाही घडले ॥5॥

297. श्रीगुरू माझे र्ाठीराखे
श्रीगरू
ु माझे पावठराखे ॥
ते झाले मायबाप ॥धृ॥
भि सागरी तारले मज ॥
अजाण मी त्यांचा बालक ॥1॥
शमू यातनू उपजे हा वपंड ॥
काया सगणु ाचा अंगरखा ॥
श्रीगरू
ु िचन जाण ॥
िसे ब्रह्चैतमय आत बाहेरा ॥2॥
मज काय हिे ॥
ते त्यांसी हो ठाऊक ॥
परु वितसे भक्ीचा ॥
हट्ट माझा अलोट ॥3॥
विज्ञानाचा भरिवू नया घास ॥
देई सिे शबदामृताचे पान ॥
िस्त्र जरतारी कीतवनाचे
त्यािर समपवणाचा साज ॥4॥
कृ पादृष्टी झाली त्याच
ं ी॥
मज ठे विले चरणांसी ॥
काय िणवू आता ॥
मम हृदयातील श्रीहरी ॥5॥

298. त्रचत्त माझे त्रिसरेना तुला
वचत्त माझे विसरेना तल
ु ा॥
का तू विलबं लावितसे देिा ॥धृ॥
वनगवणु ाच्या कोऱ्या पाटीिरी ॥
सगणु ब्रह् तू नाहीस का देिा ॥1॥
विश्वाच्या महाऊजेमधला ॥
परम प्रकाश तू नाहीस का देिा ॥2॥
आतव माझे भाि ति चरणी ॥
भािभक
ु े ला तू नाहीस का देिा ॥3॥
श्रीगरुु िाणीचा तू लािलावस लळा ॥
अमृताहूनी गोड वतथे तू नाहीस का देिा ॥4॥
चरण तुझे उरधार मी जपतो ॥
कोणत्या उपाये शरण येऊ तजु ला ॥5॥
मन बुद्धी शरीर प्राण असे तू ॥
तुजिीण आता उरले काय देिा ॥6॥
जातील कधी मम प्राण जरी ॥
ति चरण नाही सोडणार देिा ॥7॥

299. मातत्रर्त्यांचा त्रमळता आत्रशष
मात वपत्याचा वमळता आवशष ॥
नाम वमळाले हरीचे ॥
झाला कुलोद्धार जीिनी ॥
ते धररता चरण जगवदशाचे ॥धृ॥
िस्त्र वदले मातेने ॥
ती आिड कीतवनाची ॥
अमन वदले वपत्याने ॥
मख
ु ी नाम हो हरीचे ॥1॥
झाले मायबाप श्रीगरू
ु ॥
वदला आसरा भक्ीचा ॥
तृष्णा जममांतरीची वमटे ॥
पावहले ब्रह् ब्रह्ावचया खणु े ॥2॥
मायबाप सदा माझ्या सिे ॥
ते अद्वैत चैतमय वपडं ाचे ॥
हृदयी हररचरण पाहीन ॥
सफल होतील आवशष तयाच
ं े ॥3॥

300. शक्ती तुझी
शक्ी तझु ी ॥
तझु े चैतमय ॥
मी तझ्ु यातनू ॥धृ॥

पीळ हृदयी ॥
अश्रु गगं ौघी ॥
टाहो गगनी ॥4॥

बद्ध
ु ी तुझी ॥
गती तुझी ॥
बाजी अहचं ी ॥1॥

विरह वचत्ती ॥
माथा चरणी ॥
समपवण सिवथिी ॥5॥

जीिन तुझे ॥
मावनली मालकी ॥
भ्ांती अशी ॥2॥

श्रीगरुु भेटता ॥
पाहीन मी ॥
तुज माझ्यातूनी ॥6॥

सख
ु दुःु खात ॥
धािनू पळून ॥
थकला जीि ॥3॥

तुज भेटता ॥
ईश्वरा सखया ॥
होईल मी ॥
थिथिरूपी अद्वया ॥7॥

301. तु मेरा प्राण सखा
कधी कधी गाण्याच्या ओळी सचु ण्याआधी सक
ं ल्र्ना अवतरते.
यावेळी असेच झाले. त्या सक
ं ल्र्ना आधी हलहिल्या आहण नतं र रचना झाली.
सक
ं ल्र्ना मातृभाषेत आली आहण दोन हदवसानं ी रचना हिदं ीतनू . मी फक्त
टायहर्गं के ले.
तुझ्या प्रती मजला एवढी आतप ओढ दे ईश्वरा की माझे अश्रु र्ािन तू
सद्गहदत िोशील.
दे इतनी आंस तेरी कृ ष्णकमहाई ॥
आंसू देख के मेरे तू वनहाल हो जाई ॥1॥
तू मेरा प्राण सखा ॥ प्रभू तू अंतयावमी ॥धृ॥
माझे तझ्ु या प्रहत िोत असलेले समर्पण इतके संदु र िोऊ दे ईश्वरा, की
तुझे सौंदयप त्यार्ढु े हफके र्डेल.
सदंु र मोहन तेरी सरु त सहु ानी ॥
ऐसे नीि नीि मैं लागू तेरे पाई ॥
हो सदंु र तझु से मेरी कुबावनी ॥2॥
नीव नीव = अहतशय हवनम्रतेने
माझी वाणी व भक्ती इतकी अवीट गोडीची कर ईश्वरा की तझ्ु या
अमृताचा तल
ु ा हवसर र्डेल आहण मी त्यामध्ये सामावनू जाईन.
ऐसी बाणी भाि भगत कर मीठी ॥
प्रभू तू तेरा अवम्रत भल
ू जाई ॥3॥
तुला तुझे अनतं तवव नािी समजणार ईश्वरा तू माझ्यामध्ये ये आहण
माझ्या नजरेतून र्ािा आहण माझे कल्याण कर.

तू ना जावणया तू है अपार ॥
नजर से मेरी देख उस पार ॥
गोविंद मेरा कल्याण हो जाई ॥4॥
तू करुणेचा कृ र्ेचा अर्ागं सागर आिेस. ईश्वरा तू या मदस्वरूर्
लाटेला तझ्ु या सागरात हवलीन कर आहण मला तुझे संर्णू प दशपन देत्यात मी
सामावनू जाईन.
मैं लहेर, वकरपा सागर मरु ारी ।
जब सागर लहेर वमल जाई ।
तेरा दशव मझु े तझु मे समाई ॥5॥
या मायेत हफरणाऱ्या असंख्य ऊजाप कणांनी माझ्या भोवती त्यांच्या
गणु अवगणु ाचं ा जणू फे र धरला आिे आहण तझ्ु या चैतन्यरूर् प्रकाशात मी ते
र्ािात आिे. तू माझ्या चैतन्यात अवतरीत िो म्िणजे मी मायेतून तझ्ु यासि मक्त
ु
िोईन.
यह माया सब तेरे जोरे ।
गणु अिगणु के लागे फे रे ॥
जब आिे तमु मेरे वचत ।
ता माया पार हो जाई ॥6॥
तुझ हनगपणु तवव तू नािी जाणू शकणार ईश्वरा तू तुझ्या प्रती वेर्रवाि
आिेस. तू माझ्या मनाचा शन्ू य उंबरठा तयार कर आहण हतर्नू तू तुझे हनगपणु
तवव र्ािा म्िणजे मी िी र्न्ु िा तझ्ु यासि हनगपणु िोऊन जाईन.
तेरे गणु तुझसे है परे हे ।
तू बैठ शमू य मन के दहेले ॥
हे पारब्रह् परमेशर थिामी ।
तू खदु देखे ता मै समाई जाई ॥
तू पावहले पावहजे. मी काय पाहाणार? मी भ्माधं आहे.

302. कमे जळाली
ज्ञानरूर्ी ज्योतीच्या र्रम प्रकाशात अज्ञान नेमके काय, कशाला
म्िणतात अनस कशातनू हनर्जते, िे र्ािणे झाले की, ते असार म्िणनू सिजच
बाजल
ू ा र्डते आहण मग र्ढु े िोणारी हववेकाहधहष्ठत कमप बाधत नािीत. र्वू ीची
अज्ञान वश झालेली कमे व फळे या ज्ञान ज्योत तार्ाने जळून जाऊ लागतात.
जळाली जळाली ॥
सिव कमे जळाली ॥
देवखले अज्ञान ॥
सिव कमे जळाली ॥धृ॥
थिामी वतमही जगाचा ॥
िसे हृदयांतयावमी ॥
कृ पेने तयाच्या ॥
विज्ञान जयोत उजळली ॥1॥
ब्रह्ात अखडं िाही ॥
महाऊजाव अशी ती ॥
अिथथातं र वतचे सदा ॥
मज िाथति भासविती ॥2॥
आभास मी पणा चा ॥
जगतो या संसारी ॥
त्याच्या सिव िृत्तींना ॥
राही ब्रह् सिव साक्षी ॥3॥
नको पश््चात्ताप ॥
विसर षविपू फास ॥
ते होते एक दुःु थिप्न ॥

आत्मभानी जाग आली ॥4॥
श्रीगरू
ु चरण कमल ॥
वतथे होई ब्रह् दशवन ॥
मायेचे ऊजाव िादळ ॥
न आता वभिविती ॥5॥
आता योग क्षेम ॥
आता कमव वििेक ॥
आता भक्ी अनमय ॥
श्रीगरू
ु चरणाश
ं ी ॥6॥

303. प्रभ त्रबन नाही कोई दुजा
सतनाम श्री वािगरू
ु
प्रभ वबन नाही कोई दजु ा॥
करता धरता तू प्रभ मेरा ॥1॥
करते का होई सदा सहारा ॥
शरण हरर चरण देिो आसरा ॥2॥
अद्वैत तू तेरी माया दवु तया ॥
माया विच खेल तुने रचाया ॥3॥
माया डोले तू परम परगासा ॥
करता ऐसा होिे अकरता ॥4॥
करता अकरता प्रभ इक मेरा ॥
दरश पाया नानक गरु परु ा ॥5॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

304. यार त्रमतर
एक ओमकार सतगरू
ु प्रसाद
यार वमतर यह ऐसा जीिन हे भाई ॥
मनमख
ु तरसे गरु मख
ु तर जाई ॥धृ॥
सीरी रामनाम सदा सख
ु दायी ॥
तनमन पािन पवु नत हो जाई ॥
वमल सतगरु जाऊ सरनाई ॥1॥
आठ पहर सीरी राम जपाइ ॥
काज करे रघरु ाई साइां ॥
मन मेघा अवम्रत धार बरसाई ॥
मै कौन कहा सब माईया वबसराई ॥2॥
र्ंजाबी भाषेत सुचलेली कत्रिता.

305. भरम सुत्रणया, भरम बोत्रलया
भरम सवु णया, भरम बोवलया ॥
सब वकछ जावणया ॥
पर वकछ नही पाया ॥धृ॥
िेद वकतेब लखलाख पढीया ॥
पंवडत मनु ी जन वििाद रचाया ॥
तीरथ घमु ा करमकांड कराया ॥1॥
रोज भल
ु ाित मोवहनी माया ॥
भरम करत सख
ु दख
ु को पाया ॥
मावलक बन के अहं रचाया ॥2॥
जब तक हमने आम नही खाया ॥
उचार उसका काम नही आया ॥
िैसे प्रभ जाणे तो कै से जाई पाया ॥3॥
जब गरु सणु ाई तब ही सवु णया ॥
जब गरु बोले तब ही बोवलया ॥
गरु प्रसादी जब रामनाम मन बवसया ॥
तब माया भवू लया गगंु ा होइ जाईया ॥4॥

306. त्रकत्येक जन्मी तो मी जाळला
वकत्येक जममी तो मी जाळला ॥
राखच झाली ती नाही आली कामा ॥धृ॥
जळणार आता या जममीही मी ॥
तो मी एक भास हे कळणार कधी ॥1॥
हा खेळ फसिा के िळ थिप्नाचं ा ॥
याचा आरंभ अतं फक् शमू याचा ॥2॥
मनाला जे जे सत्य िाटे ॥
ते ते सिव आभास असे ॥3॥
इथे जरी सिव काही घडते ॥
परर बाकी शमू यची उरते ॥4॥
मी ना गभी ना मी जममी ॥
मी ना जीिनी ना मी मरणी ॥5॥
मी कोण कोण मजला पसु ता ॥
कळे श्रीगरू
ु चरणीचा धरु ळा ॥6॥

307. शेिटच्याच चार र्ायऱ्या
चाल रे गडया शेिटच्याच या चार पायऱ्या ॥
सतं म्हणती आता त्या रावहल्या रे इतमु या ॥धृ॥
ग्रंथ म्हणती लक्ष चौऱ्याश
ं ी होत्या वतथे पायऱ्या ॥
बघू नकोस माघारी ना वदसतील आता तल
ु ा त्या ॥1॥
पढु ेही न वदसे काही, जाता वतथे पाहण्या ॥
परर चाल पढु े श्रद्धेच्या, या चारच उरल्या पायऱ्या ॥2॥
पवहली पायरी संसाराची नको चक
ु ू स कतवव्या ॥
देि देश अन्धमावसाठी झोकून दे तू सिवथिा ॥3॥
उपासनेसह साध योग पायरीिर या दसु ऱ्या ॥
जा पार पल्याड सिव श्रद्धा अश्रद्धांच्या ॥4॥
वतसरी पायरी जीिनाची बैस सिे तू संतांच्या ॥
कर दृष्टी विकवसत ऐकून कथा थिथिरूपाच्या ॥5॥
आता पायरी चिथी, धारण कर त्या िैराग्या... ॥
श्रीगरू
ु साहाय्य वमळे वतथे, तू लांघ असे त्या शमू याला ॥6॥
सतं म्हणती आता ना कुठे असे रे त्या पायऱ्या ॥
परमानदं परमशातं ी तू पलीकडे विश्वथिप्नाच्ं या ॥7॥

308. बसािे सुखासनी
“ध्यान करताना कािीच करू नये आहण फक्त आत्मभानी सावध
असावे” असे अनेक ग्रर्ं साहित्यात नमदू के ले आिे व यातील अनेक तज्ज्ञ
असेच कािी सागं तात. र्ण सतत कािी तरी करत असणाऱ्या मनाला एकदम
र्ांबहवणे शक्य िोत नािी. म्िणनू त्याला असे कािी तरी हवशेष करावयास
लावणे की जे हवज्ञान आहण अध्यात्म यानं ा अनुसरून असेल. आर्ण सवपच या
स्वशोधार्प हनघालेल्या मागापचे र्ार्ं स्र् आिोत. त्यामळ
ु े िे प्रयत्न व यक्ु त्या
सवाांच्या उर्योगात येतील व त्यामध्ये बदल करून आर्ण आर्ली र्ांर्स्र्
प्रणाली तयार करू शकू. िी प्राजं ळ आशा मनी बाळगनू इर्े िी ईशकृ र्ेने
झालेली रचना देत आिे...
॥ बसािे सख
ु ासनी होऊन शवु चभतवू ॥
॥ ना पाळािे कोणते ते वदशाच
ं े बधं न ॥धृ॥
॥ घ्यािे नाम श्री प्रथमेशाचे ॥
॥ शभु वचंतािे सकल विश्वाचे ॥1॥
॥ आशीिावद घ्यािे सकल कुलदेिताचं े ॥
॥ आभार मानािे पिू वजाच
ं े अन्पचं तत्त्िाचं े ॥2॥
॥ नयन वमटुनी जािे आराध्या शरण ॥
॥ घट्ट धरूनी श्रीसद्गरू
ु ं चे चरण ॥3॥
॥ आता मानािे आजबू ाजसू शमू य ॥
॥ त्यात आपण के िळ ना कोणी अमय ॥4॥
॥ शमू यात असती विश्वाच्या क्षमता ॥
॥ वसद्धातं सत्य हा विज्ञान-िेदातं ाचा ॥5॥
॥ मानािी आपल
ु ी मन-अह-ं काया ॥

॥ जणू विश्वक्षमता त्या इथे प्रकटल्या ॥6॥
॥ पंचसंिेदना अन्अवथतत्िाच्या जावणिा ॥
॥ घ्यािे दशवन तयांचे त्या विश्वाच्या क्षमता ॥7॥
॥ डोळयांसमोर अंधार जावणिेने पाहािा ॥
॥ त्यात शमू यत्िाचा िेध तो साधािा ॥8॥
॥ आता व्हािे सािध येथे ॥
॥ परर राहािे वनवश््चतं तटथथ ते वतथे ॥9॥
॥ मनातील आदं ोलन अन्चाळे थमृतीशी ॥
॥ तीसद्ध
ु ा मानािी क्षमता त्या सृष्टीची ॥10॥
॥ साधनू ी अभाि भाि-प्रवतसादाचं ा ॥
॥ व्हािे अथिव साक्षी त्या विश्वक्षमताचं ा ॥11॥
(अर्वप = हस्र्र हचत्त)
॥ मानािा शमू यत्िात पंजु थियं-क्षमताचं ा ॥
॥ अदृश्य सिवत्र परर आविष्कार जावणिांचा ॥12॥
॥ होता होईल तेिढे ते साधािे ॥
॥ शमू यािरूनी हळूहळू श्वासािरी यािे ॥13॥
॥ जरी का तेथे िाटे कधी अथिथथ ॥
॥ ऐकािा सोहम होऊन आतनू तटथथ ॥14॥
॥ ऐसा एकांत प्रशातं साधता ॥
॥ मंत्रोच्चारण करूनी साधािी विशद्ध
ु ता ॥15॥
॥ मत्रं ोच्चारण एक महाविश्वक्षमता ॥
॥ विश्वक्षमतानं ा प्राप्त होते वतथे ती शमू यता ॥16॥
॥ मंत्रोच्चारण होता भोगािी ती प्रशांतता ॥

॥ तोच जाणािा साक्षात्कार आपल्ु या आराध्याचा ॥17॥
॥ ऐसे ते शमू य मानािे थिथिरूप ॥
॥ पल्याड िसती आपल
ु े आराध्य वनगवणु ॥18॥
॥ िाट पाहािी वतथे आतव हाक द्यािी ॥
॥ श्रद्धेच्या पलीकडे दृष्टी कायम ठे िािी ॥19॥
॥ येईल िेळ वनवश््चत दृढ करािी भक्ी ॥
॥ दािील वनगवणु थिरूप ती श्रीजगद्गरू
ु महाशक्ी ॥20॥

309. प्रस्र्ान ियी
या आधीच्या रचनेतील चार र्ायऱ्या “ऊध्वप मल
ू अध:शाखा...”
प्रमाणे वरून खाली वाढत्या क्रमाने आिेत. सवप सतं ऋषी मनु ी िे एक र्ायरी
खाली आले आहण आर्ल्याला मागपदशपन करून गेल.े सतं तक
ु ारामासं ारखे
कािी संत गृिस्र्ाश्रमाच्या चौर्थया र्ायरीवर आले. र्ायरी 4 गृिस्र्ाश्रम, र्ायरी
3 व 2 वानप्रस्र्ाश्रम आहण र्हिली र्ायरी संन्यासाश्रम. हतसरी र्ायरी िा मनाचा
orientation program आिे. त्यामळ
ु े शक्य असल्यास िी र्ायरी
गृिस्र्ाश्रमातिी समाहवष्ट िोऊ शकते.
ज्यावेळेस आर्ल्या धमापचे र्तन िोत िोते. “ब्रह्म सत्य जगदस हमर्थया”
मधील हमर्थया (असत्य नव्िे अहनवपचनीय) शब्दाच्या हवर्रीत अर्ापमळ
ु े जेंव्िा
प्रयत्नवाद संर्ष्टु ात येऊ लागला िोता आहण इतर धमीय प्रखर टीका करत िोते,
तेंव्िा श्रीजगद्गरू
ु शंकराचायप यानं ी असंख्य मनु ींना एकि करून सनातन धमापची
सहं िता तयार के ली आहण सवप ग्रर्ं साहित्याचा एक आकृ हतबधं तयार के ला.
त्याचे Cementing & Bonding िोण्यासाठी स्वत: असख्ं य रचना हलहिल्या.
सनातन धमापला र्न्ु िा अढळ स्र्ान प्राप्त करून हदले. या आकृ तीबधं ात प्रस्र्ान
ियी अत्यतं मित्वाची मानली गेली आिे. वरीलप्रमाणे शेवटच्या तीन र्ायऱ्या
म्िणजे या प्रस्र्ान ियीचा अभ्यास करणे आहण त्याचा अनभु व घेणे िोय. मानव
अवतारातनू आर्ल्या मळ
ू स्वरूर्ाकडे प्रस्र्ान ठे वण्यासाठी िी प्रस्र्ान ियी
साधकांना श्रीमदश
स ंकराचायाांनी सांहगतलेली आिे. यामध्ये उर्हनषदे िे श्रतु ी
प्रस्र्ान, श्रीमदभगवद्गीता िे स्मृती प्रस्र्ान आहण ब्रह्मसिू े िे न्याय प्रस्र्ान असे
भाग करण्यात आले आिेत.
परब्रह् परमात्म ग्राम असे अद्वैताचे ॥
करूया महाप्रथथान तोडूवनया भिबंधने ॥धृ॥
कै से सांगािे थिथिरूप साधकाशी ते आपल
ु े॥

पडला प्रश््न ऐसा वकत्येक मवु नजनां ते ॥1॥
सनातन धमाव विरूद्ध उभे परधमव ठाकले ॥
श्रीजगद्गरू
ु शंकराचायव तेथे ऐसे धािले ॥2॥
रवचली मवु नजनांनी एकशे आठ उपवनषदे ॥
त्यास म्हणती साधका हे श्रतु ी प्रथथान पवहले ॥3॥
भगिद्गीता वलवहली जी िवदली श्रीनारायणे ॥
वलवहले थमृती प्रथथान दसु रे ऐसे हे साधकाचे ॥4॥
बादरायणे रवचली पाचशे पचं ािमन ब्रह्सत्रू े ॥
मयाय प्रथथान ऐसे तयास मनु ींनी सबं ोवधले ॥5॥
अनमयसाधारण महत्ि असे हे प्रथथान त्रयीचे ॥
तावत्त्िक वििेचन तयात प्रिृत्ती अन्वनिृत्तीचे ॥6॥
सनातन धमव झाला अवद्वतीय अढळ ऐसे ॥
प्रथथान त्रयी ऐशी जणू मक्
ु ीद्वार ते साधकाचे ॥7॥

310. सोहळा त्रमलनाचा
गातो गीत आपल्ु या या अपिू व वििाहाचे ॥
आज सोहळा वमलनाचा, प्रभू तजु मी भेटे ॥धृ॥
उभा मंडप वििेकाचा माझे अंतयावमी पाहा तेथे ॥
सजविला त्याला वकती साधू संतांच्या त्या िचने ॥1॥
माझे िस्त्र िैराग्याचे तेज अनोखे अनोखे ॥
माझे दावगने त्यागाचे वकती तेजाने चमके ॥2॥
माझे यौिन ते ध्यान धीर गंभीर ते असे ॥
वनमवल सौंदयव पाहा तू मन शमू यात ते िसे ॥3॥
मेंदी लािली रगडून दया करुणेची पाने ॥
रंग माझा हा उजळे सत्िगणु ांच्या रे संगे ॥4॥
माझे शरीर असे हे प्रभू मंवदर प्रेमाचे ॥
भेटता करीन अपवण तवु झया चरणी ते ॥5॥
आज मगं ल वदनी हात माझा श्रीगरू
ु हाती ॥
देऊवनया वदव्य दृष्टी मज चालविती सप्तपदी ॥6॥
पेटविता यज्ञिेदी अग्नी द्वद्वं ाचा हा उठे ॥
अद्वैतथपशव होता तझु ा, ति पणू वत्ि मी भोगे ॥7॥
अनंतमय होता आता माझे माझ्यात काही नसे, ॥
सोहळा हा वमलनाचा जसे कधी झालाची नसे ॥8॥

311. अंतरानुभूती प्रार्पना
वनगवणु रुवपणी तू परमात्मतत्त्ि धाररणी ॥धृ॥
महाऊजाव महाशक्ी तू ब्रह्ांडोदरधाररणी ॥
महाशमू या महातारा तू सकल विश्वताररणी ॥1॥
सगणु रूप तू घेतले ति क्षमतांना प्रसिवू न ॥
जीिांमाजी असे तू वशिचैतमयधाररणी ॥2॥
प्रकटे रोमरोमातं ून तू सत्िरूप घेऊनी ॥
अ-मनक्षेत्र थथावपनी तू अह-ं शिारूवढनी ॥3॥
षविपू वनदाववलनी िासनेच्छा विनावशनी ॥
भिभ्म तू हाररणी समत्िदृष्टी प्रदावयनी ॥4॥
आरोग्यशक्ीदावयनी तू मनोबुद्धीवनिावसनी ॥
भवु क्मक्
ु ीदावयनी अद्वैत तत्त्ि विलावसनी ॥5॥
श्रीगरुु शक्ी साक्षात तू जागृत कंु डवलनी ॥
श्वासात तू असे माझ्या थिथिरूपदवशवनी ॥6॥
समवपवत सिवथि तजु , दे मज अतं रानभु तू ी ॥
प्रणाम महामायाविनी तजू , प्रणाम महामायाविनी ॥7॥

312. आओ आओ जी मेरे र्ीर
र्ीर म्िणजे श्रीगरू
ु हकंवा ईश्वरीय अवतरण झालेले मिान सतं ऋषी
मनु ी.
आओ आओ जी मेरे पीर ॥
जावणयो मन की मेरे पीड ॥धृ॥
श्रीगरू
ु है आप ईश्वर हो जी ॥
हृद िैकंु ठ है विलसत वचर ॥1॥
पंच दतू है बांवधयो मझु को ॥
जगु जगु गये हैं यहा बीत ॥2॥
मायाजाल वबख सागर जीिन ॥
आप वबना कै से पाऊ भि तीर ॥3॥
अब ना रहू वबन अपने प्रभू के ॥
बह गया नयनों से सब नीर ॥4॥
समरथ परू ण आप है सतगरु ॥
हाथ पर राखे वमले मन धीर ॥5॥
निाजो मझु को वमल मेरे गोवबदं ॥
नीि नीि रखू जी चरणी सीर ॥
भगिन ॥
नीि नीि रखू जी चरणी सीर ॥6॥

313. कोइ न आयेगा सार् तुम्हारे
कोई न आएगा साथ तम्ु हारे ॥
तू है अके ला पथ पर तेरे ॥धृ॥
तेरी चाली गोविदं की ओर ॥
तू समझ यह उस का ही जोर ॥
श्रीगरू
ु है पलपल साथ तुम्हारे ॥1॥
काम क्रोध तुम्हे बहु डरािे ॥
पिन माया का बेधंदु करािे ॥
तुम ना छोडो चरण हरर के ॥2॥
अहभं ाि सख
ु दख
ु पहुचं ाए ॥
दारा धन मोहजाल अटकािे ॥
रहो पथ क्रवमत श्रीगरू
ु इशारे ॥3॥
िैकंु ठ धाम घट घट तू देखे ॥
िेणू बाजत तू सदा धनु सणु े ॥
हरर हरर हरर तेरी वजव्हा बोले ॥4॥
तेरा पथ जाई तेरे अतं यावमी ॥
सत्ि वशखर पर शमू य कमानी ॥
श्रीगरू
ु वकरपा ते हरर को पािे ॥5॥

314. तूच शोध देिा आता
तच
ू शोध आता देिा ॥
हृदयी रे माझ्या तल
ु ा ॥धृ॥
नाद तू लािला मज हा ऐसा ॥
वनघालो शोधण्या मम हृदयातून तजु ला ॥1॥
ओलावं डता त्या पचं कोष क्षेत्रा ॥
विसर कसा हा मज माझा पडला ॥2॥
आता कुठे कसा शोधू मी तुजला ॥
शोधणारा सागं कुठे तो उरला ॥3॥
तू लािवू नया छंद तुज शोधण्याचा देिा ॥
का आता के लास हा आपल्यात दरु ािा ॥4॥
विनवितो तुजला देिा आता ॥
मी नाही कोठे तचू शोध तजु ला ॥5॥
परर मी तुज देतो मम विरहाश्रचंु ी ग्िाही ॥
तू भेटशील तुजला वनवश््चत मम हृदयी....॥
तू भेटशील तुजला वनवश््चत मम हृदयी....॥6॥

315. श्रािण आला ग सखी हा
श्रीगरुु बाणी मधील “सावन आया िे सखी” या राग मल्िार मधील
रचेनेवर आधाररत त्याच राग मल्िार मध्ये सचु लेली िी मराठी रचना...
श्रािण आला ग सखी हा ॥
हरर नामामृत आनदं घन बरसे ॥धृ॥
मन तन तृष्णा वमटे ग साजणी ॥
हरपले भान हरर प्रेमाने ॥1॥
श्रीगरू
ु प्रसाद वमळे या जीिनी ॥
अमृतधारा मनी बरसल्या ॥2॥
वशर उतरिनू ी ठे विले ग चरणी ॥
अद्वय दाटले परमानंदे ॥3॥

316. दीनानार्ा नारायणा
दीनानाथा नारायणा ॥
दीनानाथा नारायणा ॥धृ॥
रश््मी ति तेजुःपंजु ॥
सकल ब्रह्ांड नायका ॥1॥
अमनदाता अवग्नदेिा ॥
भानू तू आवदत्यनाथा ॥2॥
दया करा प्राणनाथा ॥
ममात्म तेज प्रकाशा ॥3॥

317. आनंद
आनदं घन ll आनदं िनी ll
आनदं बरसे ll1॥
आनंद तन ll आनदं मन ll
आनंदी वभजले ॥2॥
आनंद आत्मा ॥ आनदं सख
ु े॥
अनादी आनंद जाहला ॥3॥
श्रीगरू
ु चरण आनंद ॥
श्रीगरू
ु सेिा आनंद ॥4॥
श्रीगरू
ु िचन आनंद ll
श्रीगरू
ु आवशष आनदं ॥5॥
अल्याड आनंद ॥
आनदं पल्याड पािला ॥6॥

318. या झोळीचा संग सुटू दे
या झोळीचा सगं सटु ू दे, सगं सटु ू दे रे , का कोंडीले अनतं इथे ॥
मज अथागं होऊ दे, अथागं होऊ दे, अथागं होऊ दे रे ...॥धृ॥
वकती कष्टीली वकती वझजविली ससं ारी काया रे... ll
परर हात ररकामे ररक् असा मी भक् अभागी रे ...॥1॥
तुटले बंध नाती तुटली दरू जाहले सगेसोयरे ॥
तूच बंधू सखा मात वपता अन तूवच श्रीगरू
ु रे ॥2॥
द्वंद्वाच्या या भांडिली हा विठ्ठल नामाचा व्यापार रे ॥
विठ्ठल घ्या हो विठ्ठल द्या हो ति नामाची ही िखार रे ॥3॥

319. र्रब्रह्म अत्रद्वतीय
अद्वैत त्रचंतन
माझ्यामध्ये सवप ब्रह्मांड आिे, र्ण त्याचा मला र्त्ता हकंवा संग नािी.
र्ण आता एक र्ायरी खाली उतरून माझे मीर्ण भोगणारा कोण िे मी र्ाितोय.
शरीर आहण मन यासि (संवेदना जाणनू घ्यायच्या अंत:करणाच्या र्ाच क्षमता
(क्वांटम शास्त्रानुसार क्षमता धारण करणारी ऊजाप हतच्या र्ंजु ीय स्वरूर्ात
शन्ू यातनू हनमापण िोते), र्चं प्राण, र्ंचमिाभतू ,े र्ंचज्ञानेंहिये आहण र्चं कमेंहिये
अशी िी र्ंचवीस तववे) 25 ऊजाप तववे एकि येऊन एक जीवरूर् समच्ु चय
हनमापण झाला. िी प्रत्येक ऊजाप तवव स्वतंिर्णे हनगपणु च आिेत, र्ण माझे चैतन्य
या ऊजाप समच्ु चयात प्रकट झाले आहण त्या मनाला माि या हवश्वात सगणु ाचा
आभास हनमापण झाला आहण त्याचा सगं त्याला जडला. तो जीव म्िणजे मी
नव्िे. र्ण तो जीव स्वतःला मी म्िणतो. त्या मनाने 25 ऊजाप तववांच्या
सिवासात तयार के लेला मी सगणु स्वरूर् हनरीक्षक आिे, तर मी त्यार्ासनू
अलेप्य आिे. “समच्ु चयात सगणु त्व” िा हवश्व हसद्धातं आिे. मी कोणत्यािी
समच्ु चयाचा भाग नािी, म्िणनू मला सगणु त्वाची बाधा नािी. “एकतववात
हनगपणु त्व” िा ब्रह्म हसद्धातं आिे. मी हनगपणु , हनराकार, हनरिक
ं ार, हनहवपकार व
अनतं आिे असे तो जीवाचा मी म्िणतो, र्ण मला त्याची जाणीव नािी आहण
त्या जीवाच्या मी ला िी सवप वैहशष्टसये जाणण्यासाठी इहं िये नािीत म्िणनू
तोसद्ध
ु ा त्या वैहशष्टसयानं ा जाणू शकत नािी. मी माझ्यासि सवप ब्रह्मांडांना अज्ञेय
आिे. म्िणनू िा अज्ञेय-नाद त्याने सोडावा. ऊजाप समच्ु चयातून हनमापण झालेल्या
सगणु ार्ासनू जीवाच्या मी ने अहलप्त रािन मला हचतं ावे. प्रर्म स्वतःला
आकाश स्वरूर् माननू मला तेर्े हचतं ावे. र्रू क श्वासानं ी आकाशाला आत
घ्यावे आहण रे चक श्वासानं ी सोडून मधल्या बाह्य कंु भक अवधीत मला हनहश्चत
करावे. (आत घेतला जाणारा श्वासरूर् र्रू क, बािेर सोडला जाणारा प्रश्वासरूर्
रे चक आहण दरम्यान कािी काळची स्तब्धता म्िणजे बाह्य-कंु भक िोय.)

आकाशाच्या अनतं व्याप्तीला मी अर्प प्रदान करतो म्िणनू मी आकाशािन
अहलप्त आिे, असा भाव हनहश्चत करावा आहण त्याचे हचंतन करावे. िा भाव
त्या जीवरूर् मीला मदस्वरूर् करे ल. मी त्या जीवाच्या मी सि सतत आिे.
आभासी सत्य अशा भवतार्ांर्ासनू सटु ण्यासाठी त्याने मला प्रकट करावे
इतके च सांगणे.
द्वैताद्वैत त्रचंतन
ज्यानं ा िे जमणार नािी त्यानं ी माझे शद्ध
ु साहववक स्वरूर् म्िणनू
ईश्वरीय सगणु अहधष्ठान हचतं ावे. हक्रयाकमप नाममाि ठे वावे. हतर्े भहक्तमागापने
जाऊन मनाचा भक्तीमध्ये लय साधावा. तत्क्षणी मनाचा मी लय र्ावेल आहण
मी हतर्े प्रकट िोईल. दोन्िी मागापने तो जीव मदस्वरूर् िोऊ शकतो. र्ण तेंव्िा
जीवाचा मी त्या जीवात नसल्याने मी अ-जाणता हकंवा अज्ञेय म्िणनू त्या
जीवात प्रकट िोईल. जीवाचे जन्म मृत्यू कायमचे हमटतील. जो जीव
त्याच्यातील 25 ऊजाप तववार्ं ासनू अहलप्त झाला तो कायम प्रशातं , प्रज्ञावान,
कारुण्यहसंधू आहण सतशील असा प्रहतत िोईल. तरीिी माझे वणपन करण्यास तो
मक
ु ा असेल. आता ती 25 ऊजाप तववे हनगपणु तववात हवलीन िोतील. कारण
त्यांच्या समच्ु चयात सगणु त्वाचा आभास हनमापण करणारा जीवाचा हनरीक्षक मी
आता हतर्े नािी.
इर्े मराठी भाषेचे वैभव इतके की माझी प्रत्येक ओळीच्या शेवटी
“य” यावा िी इच्छा र्णू प झाली.
परब्रह् तत्त्ि अवद्वतीय अप्रमेय ॥
त्याच्यासह सकळांसी ते असे अज्ञेय ॥धृ॥
महाऊजेचा पच
ं िीस तत्त्ि समच्ु चय ॥
त्यात विलसे ब्रह् होऊन जीिाचे चैतमय ॥1॥
“समच्ु चयात सगणु त्ि” वसद्धांत हा विश्वमय ॥
“एकत्िात वनगवणु त्ि” परमतत्त्ि हे ब्रह्मय ॥2॥

ब्राह्ानुरोधे हे विश्व असे जे आभासमय ॥
जीिानुरोधे ते विश्व प्रखर िाथति सत्य ॥3॥
ब्रह्ास ना ठािे ते सिवव्याप्त अन्अलेप्य ॥
ओळखण्या ते नसे जीिास कुठले इवं िय ॥4॥
जीि जर जाणे सगणु ापासोनी तो अमय ॥
धारण जर करील जीिनी प्रखर िैराग्य ॥5॥
जर ना चक
ु िे कधी कंु भक तो बाह्य ॥
प्रकटेल अतं यावमी ब्रह्भाि एक अनमय ॥6॥
अथवबोधन आकाशाचे जेंव्हा प्रकाशे चैतमय ॥
आकाशाहून ब्रह् अवलप्त ऐसा व्हािा दृढवनश््चय ॥7॥
ऐसे करािे वचंतन जरी ते ब्रह् अवचत्ं य ॥
होईल जीि ब्रह्मय ते एक परम सत्य ॥8॥
जो साधक न जाणे श्रतु ी-अद्वैतभाष्य ॥
वचंतािे मनी संदु र अवधष्ठान ईश्वरीय ॥9॥
भक्ी होता अनमय तेथे मनाचा होईल लय ॥
प्रकटेल वतथे ते ब्रह् जरी असती ते अज्ञेय ॥10॥

320. महाप्रसाद
हा परमाथव ज्ञान एक महाप्रसाद
शमिनू ी मम मानस प्रमाद, आज मज भेटला गा ॥1॥
येथे न काही चाले देहबुद्धी
श्रीगरुु कृ पे प्रकटािी हो इथे आत्मवसद्धी ॥2॥
तेथे व्हािी मम बुद्धी हो आंधळी
कोटी सयू व तेजात ती जाऊनी वमळािी ॥3॥
अकताव अकमी होऊवन न काही होई
ऐसे ते अवनिवचनीय इथे प्रकटािे काही ॥4॥
म्हणोनी अवपवले तनमन या विरहाग्नी
तुम्ही माझे नाथ सद्गरू
ु , नतनत मी ति चरणी ॥5॥

321. आभार श्रीगुरूंचे
अिघा सागर हा परम ज्ञानाचा ॥
पतु ळा प्रज्ञा, शील अन्करुणेचा ॥धृ॥
जो असे शरण सदा त्या वदव्यत्िाला ॥
आम्ही नतमथतक ऐशा श्रीगरुु रूपाला ॥1॥
लाभो ऐसे श्रीगरुु जन सिव साधकांना ॥
विनम्र हे मागणे आमचु े असे ईश्वराला ॥2॥
श्रीगरू
ु साक्षात अितार परमेश्वराचा ॥
जो अलगद नेईल पल्याड त्या शमू याच्या ॥3॥
आभार श्रीगरू
ु ं चे मानती साधक हे सदा ॥
जयांनी घालविले आमच्ु या अहक
ं ाराला ॥4॥
प्रणाम आमचु ा श्रीगरू
ु राया तुम्हा ॥
प्रणाम श्रीगरू
ु राया... ॥5॥

या! या! घ्या! घ्या! घेऊन जा! लटु ा! लटु ू न न्या!

काव्य समर्पणाचे
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल
आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.

तम्ु िी आहशवापद आहण शभु ेच्छा द्या
र्स्ु तकानं ा दाद द्या
आर्ल्या हमिाचं े मेल र्त्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आहण Whatsapp करा
ई साहित्यचे फ़े सबक
ु र्ेज, इन्स्टाग्राम, टेहलग्राम यावं र स्वतः जा व इतरानं ा
आमंहित करा. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सवापत बिुमोल अशा तुमच्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

