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http://www.esahity.in/


4  

 

अपवण पवत्रका 

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 

माझे आई-िडील 

कै. मनीषा आजण श्री. रामकुमार गोविंद कंपली 

माझे सासू-सासरे 

श्रीमती वििया आजण कै. श्रीकातं गोविंद सबनीस 

यांना कृतज्ञतापूिवक हे पवहले पुष्प अपवण 

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋ 
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प्रस्तािना 

आि ियाच्या पन्नासाव्या िषावत पदापवण करत असताना िेंव्हा मागे 

िळून पावहले तेंव्हा माझा सारा जचत्रपट डोळ्यासामोरून गेला.  
 

ियाची ४०-४२ िष ेपरमेश्वराच्या कृपेने आनंदात आजण समाधानात 

गेली. मनासारखे कररयर करता आले, कंपनी चालू केली, सगळे 

छंद िोपासता आले. सिव भौवतक सुखे वमळाली, अनेक देश 

पहाता आले. जसंगापूरमध्ये आठ िषे िास्तव्य झाले.   
 

प्रथम मुलगी म्हणून आजण नंतर पत्नी म्हणून दोन्ही घरे उत्तम 

सांभाळण्याचा आजण सिव नात्याना न्याय देण्याचा नेहमी प्रयत्न 

केला. एकुलत्या मुलाची िडण-घडण आजण सिाांगीण प्रगती पाहून 

समाधान झाले. थोडक्यात आयुष्याची पवहली इवनंग तर उत्तम 

झाली.  

 

दसुरी इंवनंग सुरू करताना मात्र अिून काही िाणून घेण्याची इच्छा 

प्रबळ झाली. आिशोध सुरू झाला. संतचररत्रे िाचणे, सदगं्रथांचे  

िाचन करणे, ते समिून घेणे त्यासाठी सत्पुरुषांची वनरुपणे िाचणे 

सुरू झाले. घरात िातािरण अगदी पोषक होते. सासरे, कै श्रीकांत 

सबनीस आजण सासूबाई ती. वििया सबनीस यांचा श्रीमद्भगिद्गीता,  

ज्ञानेश्वरी, दासबोध, भागित अशा अनेक गं्रथांचा अभ्यास आहे. 
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त्यांची अनेक वठकाणी प्रिचने, ज्ञानयज्ञ झाले आहेत. त्यांच्याकडून  

वदशा आजण प्रोत्साहन वमळाले. पती वििेक यांची आिड सारखी, 

त्यामुळे अध्यात्म्याच्या रोपट्याने िोर धरला. त्याला परमपूज्य सद्गरुू 

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, फुलगाि (पुणे) यांचा कृपा-प्रसाद 

लाभला. हे काव्यसु्फरण ही त्यांचीच कृपा आहे.  

 

अध्यािाचा प्रिास हा आनंदाचा प्रिास आहे. या आंतररक 

आनंदाच्या प्रिासात ज्ञान आजण भक्ती ह्या दोन पंखांची िोड असेल 

तर भरारी मारता येते. “भािेविण देि न कळे वन:संदेह | गुरूिीण 

अनुभि कैसा कळे |” असे ज्ञानेश्वर माउलीनंी हरीपाठात सांवगतले 

आहे. भगिंताने गीतेतसुद्धा “श्रद्धािान लभते ज्ञानम् “ असे 

सांवगतले आहे.  

 

आतापयांत िे काही िाचले आजण भािले ते सारांश रूपाने 

मांडण्याचा प्रयत्न म्हणिे भाि आजण भक्तीरसपूणव रचना -  

काव्यमंजिरी – आध्याजिक कवितासंग्रह...  

ह्यातील काही रचना मी गायल्या आहेत, त्या तुम्ही ऐकू शकता.  

कवितेच्या नािाशेिारी स्पीकरची (🎵🔊 ) खूण आहे वतथे 

क्लिक केल्यािर काव्यरचना ऐकता येईल.   
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१. मंगलाचरण भािानुिाद 

 

 

 

 

 

 

 

कानी ऐकाया मंगलमय यािे 

आम्ही डोळ्यांनी शुभ तेच पहािे 

वनरोगी, स्वस्थ कायेने सेिा-स्तिन घडािे 

सिां आयुष्यच तुि कायी व्यतीत व्हािे || 

 

इंद्राने आम्हा मनोबल सामर्थ्व द्यािे 

सूयावने बुद्धीस प्रकाशमान करािे 

गरुडाने मना दृढ-संकल्प, सामर्थ्व द्यािे 

देिगुरु बृहस्पतीने आमुचे कल्याण करािे || 

 

वत्रविध तापापासून आमुचे रिण करािे 

उपासक आम्हास शांती समाधान वमळािे ||  
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२. कृपादृष्टी 

 

 

 

 

 

 

 

सकल कलागुणांच्या उद्गात्या | ति चरणी मी आले शरण 

भािभोळ्या भक्तीने कररते | शब्दफुलांची माला अपवण || 

 

मि लेखणीची शब्दफुलें | व्हािी सुगंधी कृपाजभलाशी|  

करी कृपादान मििरी | हीच प्राथवना ति चरणाशी || 

 

तुझेच गुणगान तुझीच महती | जलखो लेखणी सदैि माझी 

शब्दही तूच, यािी प्रजचती | हीच विनिणी आहे माझी ||  
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३. श्रीरंग 

पृथ्वी, तेि, िारा, पाऊस ि आकाश साऱयांमध्ये आहे तोच  

अनंत आभास, अनंत रूपांनी नटलेली सृष्टी तोच || 

उत्पत्ती, क्लस्थती, लय यांचा खेळ खेळणारा मावयक तोच  

पिी-प्राणी आजण प्रते्यक मनुष्यातील हृदयस्थ चैतन्य तोच || 

आशा वनराशेच्या झुल्यािर झुलिणारा तोच 

सत्याच्या कसोटीिर योग्य वनणवय घेणाराही तोच || 

देिकी, यशोदा, रुक्लममणी आजण राधा यांचे प्रेम तोच 

बलरामाचा, उद्धिाचा, पांडिांचा, कौरिांचाही सुहृद तोच || 

तुझा, माझा, असंख्य अज्ञानी िीिांचा सखा तोच 

सिाांमध्ये गुं तलेला तरीही अजलप्त असणारा तोच || 

तत्वज्ञ, रसज्ञ, ममवज्ञ अन सिवज्ञ ही तोच 

सगळ्या रंगात रंगूनही रंग िेगळा श्रीरंग तोच || 
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४. ओंकार 

 

परम्यात्म्याचे नामरूप असा ओकंार तू | 

वनराकाराचा साकार झालेला शब्द तू || 

सिव शब्दांची िननी असा महामंत्र तू | 

स्थूल-सूक्ष्म-कारण-तुयाव अिस्थांचे प्रवतक तू || 

अखंड ब्रह्ांडातील एक अनाहत ध्वनी तू | 

छंदामधले लपलेले ध्वनीचे सार तू || 

वत्रकालाबाजधत, एकसत्य अशी ज्ञानज्योती तू | 

गीतेने गौरिलेला एकािर ब्रह् तू || 

तूच अनादी, तूच अनंत, आितत्वाचा सािात्कार तू | 

परम्यात्म्याचे नामरूप असा ओकंार तू ||  
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५. स्वामीिी स्वरूपानंद सरस्वती 

 

तेिस्वी ज्ञानसूयव | सािात स्वरूपेश्वर | 

प्रमुखाचायव | शु्रतीसागर आश्रमीचे || 

इतुके प्रेमळ | काळिी प्रत्येकाची | 

प्रेमे िेिू घाली | गुरुमाऊली आमुचे || 

शंकावनरसन करी | हाडाचे जशिक | 

आनंदी उत्साही | स्वामीिी आमुचे || 

अनुशासनशील | वन:सृ्पह धमवप्रचारक | 

ज्ञानामृत िाटे | सद्गरुु आमुचे || 

िेदांचे रहस्य | सहि सोपे केले | 

कळो आले गुि | सद्गरुू कृपेचे ।। 

कमवयोग सार | मनी ठसविला | 

गीतानिनीत भरिी |सद्गरुु आमचे || 

सारा भ्रम मािळला | वदली ज्ञानाची उमी | 

सन्मागाविर नेई | सद्गरुु आमचे || 

आता द्यािे आजशष | कृपेच्या दातारा | 

िीिन लािािे | साथवकी आमुचे ||  



14  

 

६. विठ्ठल विठ्ठल 

बोलािा विठ्ठल | पहािा विठ्ठल| िाचािा विठ्ठल| रोिवदशी || 

ऐकािा विठ्ठल | करािा विठ्ठल | स्मरािा विठ्ठल| िणोिणी || 

भिन विठ्ठल | जचंतन विठ्ठल | कीतवन विठ्ठल | व्हािे रोि || 

आस विठ्ठल | ध्यास विठ्ठल | श्वास विठ्ठल | || धाम तोच || 

ऐल विठ्ठल | पैल विठ्ठल | मध्य  विठ्ठल | िीिनाचे || 

साध्य विठ्ठल | साधन विठ्ठल | साधक विठ्ठल | होऊन िािे ||  
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७. हनुमंत 🎵🔊 

 गायन – मंजिरी सबनीस 

हे भगिंता, हे हनुमंता झाला भक्ताचा देि तू ||धृ || 

 

बुवद्धमत्तेचा सागर तू , चौदा कलांचा स्वामी तू 

पराक्रमाची पररसीमा तू || 

 

रुद्रांचाही रुद्र तू, बलिंत असा योगी तू 

असीम श्रदे्धचे भांडार तू || 

 

सूक्ष्माहुनी सूक्ष्म तू, ब्रम्हांडाहूनी मोठा तू 

मनापेिाही चपळ तू || 

साधकाचा आदशव तू, सेिाशक्तीचे प्रवतक तू 

रामभक्तीचा उच्ांक तू || 

 

हे भगिंता, हे हनुमंता,  झाला भक्ताचा देि तू 

मागणे एक अस ेतुिपाशी 

िागृत कर माझ्यातील हनुमंत तू  || 

  

https://drive.google.com/file/d/1UjgZT540FIhjT_7qZTbk7_8CkqC7V-RV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjgZT540FIhjT_7qZTbk7_8CkqC7V-RV/view?usp=sharing
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८. भक्ती 

भक्ती म्हणिे सहि क्लस्थती 

भक्ती म्हणिे जचत्तातील भगिंत नािाची िृत्ती || 

 

भक्ती म्हणिे अनासक्ती 

भक्ती म्हणिे बाहेरून प्रिृत्ती ि आतून वनिृत्ती || 

 

भक्ती म्हणिे अढळ श्रदे्धची शक्ती 

भक्ती म्हणिे वनमवळ आनंदाची प्राप्ती || 

 

भक्ती म्हणिे अहंकार मुक्ती 

भक्ती म्हणिे मायानदी पार करिणारी युक्ती || 

भक्ती म्हणिे एकरूपतेची प्रजचती  

भक्ती म्हणिे सहि सुलभ आिस्वरूपाची प्राप्ती || 
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९. नामाजभषेक 🎵🔊 

 गायन – मंजिरी सबनीस 

माझे िाणी नाम घे तू भगिंताचे 

चुकतील फेरे तुझ्या िन्मोिन्मांचे  || 

 

बुद्धी नको, असो नामी भाि भक्तीचा 

सहि सोपा मागव नामस्मरणाचा || 

 

मूतव अमूतावला िोडी, दिुा नामाचा 

एक छंद लागो मना तुला नामाचा || 

 

सतत धार पडो, नामाजभषेकाची 

हीच पूिा अंतरीच्या भगिंताची || 

 

वनत्य घडो अशी पूिा भािभक्तीने 

हाच कृपाशीष द्यािा भगिंताने || 

 

(१३ अिरी िप त्याप्रमाणे 13 अिरी िरील रचना) 

|| श्रीराम िय राम ियिय राम ||  

https://drive.google.com/file/d/1q9Exf7nav8VACh8bvF9ffCD5b5FaMTui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q9Exf7nav8VACh8bvF9ffCD5b5FaMTui/view?usp=sharing
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१०. मोहना 🎵🔊 

गायन – मंजिरी सबनीस 

 

 

 

 

 

 

 

मोहना, मोह ना मिला राहो ।। धृ || 

मनी िासना एक असूदे  नाम ओठी राहो ।। 

जचत्ती असूदे ध्यास तुझा अन तूच स्मरणी राहो ।। 

ध्येय एक  समाधान असूदे राग लोभ मनी ना राहो ।। 

हरेक कमव वनष्काम होऊदे अंतरी आनंद राहो ।। 

साथवक होिो मि िीिनाचे मोह तुझाच राहो  ।। 

मोहना, मोह तुझाच राहो || 

  

https://drive.google.com/file/d/150hCtuKsfRvjqwEVIatzOXYBeEEX4XYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150hCtuKsfRvjqwEVIatzOXYBeEEX4XYp/view?usp=sharing
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११. महाराि गोंदिल्याचे 

 

आनंदाचा घन | मायेचा कल्पिृि । 

नामप्रेमी । महाराि गोदंिल्याचे || 

 

सहि सुलभ शब्द । िेदांताचे सार । 

नाम साधन देती । | महाराि गोदंिल्याचे || 

 

काय िाणू त्यांस । वकती गाऊ गुण । 

अनुभि गम्य देती । महाराि गोदंिल्याचे || 

 

जचत्ती समाधान । रामेच्छा हेच िीिन । 

ऐसे साधन सांगती । महाराि गोदंिल्याचे || 

 

नामासाठी नाम घ्यािे । हेच साधन साध्य असािे । 

अंतरीची खुण सांगती । महाराि गोदंिल्याचे ||  
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१२. श्रीगुरुदेिदत्त 

 

श्रीदत्त शुभंकर नाम तुझे  

तू कृपेची सािली  

तू करुणेची अखंड मूती 

सांभाळ कर गुरुमाउली।। 

 

वत्रगुणाधीश तू वत्रगुणातीत तू 

दत्तक्लस्थती(िैराग्य) ल्याली 

सत्वरितमाचा तोल सांभाळाया 

तारतम्य दे तू गुरु माउली ।। 

 

मागू मी काय दयेच्या दातारा 

सद्पथािर पाऊले चालली 

गुरु भक्तीवदप उिळूदे अंतरी  

अज्ञान अंधार सरू दे गुरुमाऊली ।। 
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१३. साद  

 

साद ऐक प्रभु माझी 

ऐक एकच साद ।। धृ || 

होऊ नये माझ्या हातून 

इिलासावह प्रमाद ।। 

यश सन्मानाने मिला 

चढो न कधी उन्माद ।। 

अहंकाराचा लागता िारा 

धुमसुदे मनी विषाद ।। 

परवनंदेने विटाळले मुख 

(तर) हृदयी उठो पडसाद ।। 

सत्वगुणी होऊदे मन 

हाच दे मि प्रसाद ।। 

वनष्ठा माझी झाली दबुळी 

तर हृदयी होिो अंतनावद ।। 
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१४. सािी 🎵🔊 

 गायन – मंजिरी सबनीस 

राम विराजित माझ्या हृदयात 

सदा वनरखत असे मि।। 

सािध सतत  कररतो मोिणी 

सांगे िणोिणी काळ गेला ।। 

पाप पुण्य दै्वत सािीरूप आत 

अक्लस्तत्व संगीत ऐकू येई ।। 

तुझी तू मोकळी कमव करण्यास 

उपद्रष्टा खास सांगे मला ।। 

करा वनत्यकमव तयास अपूवनी 

सकल संतिनी सांवगतले ।। 

शुद्ध अंतःकरण व्हािे लिकरी 

मीच राम मि कळो ंयािे ।। 

अंतरात राम  सभोिती राम 

राम सागरात थेंब राम || 

  

https://drive.google.com/file/d/1cOnY3BR6EnAtXox2KPzyKtbGoKJldJu2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOnY3BR6EnAtXox2KPzyKtbGoKJldJu2/view?usp=sharing
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१५. िरदायका 

 

 

 

 

 

 

 

ॐ नमोिी ओकंारा पूणव दयेच्या सागरा 

भक्तीप्रेमाच्या दातारा नमन माझे स्वीकारा || 

गणनायका गुणेशा िरदायका परेशा 

विघ्ननाशका विरेशा सदा रिसी सुरेशा || 

सांभाळा कृपासागरा सत्व िीिनात भरा 

अज्ञान हरण करा उिळा मनगाभारा ||  
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१६. आईचा िोगिा  🎵🔊 

गायन – मंजिरी सबनीस 

आईचा िोगिा िोगिा िोगिा मागेन ।।धृ।। 

माते शरण शरण शरण तुिला  आई |  

मि शक्ती दे, युक्ती दे, भक्ती दे तू आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, सहनशक्ती दे ग आई |  

िे घडते ते चांगल,े मनी ठसू दे ग आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, वनणवयशक्ती दे ग आई |  

भले िे बुरे िे वनिड करण्या बुद्धी दे ग आई  | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, मेधाशक्ती दे ग आई |  

िे िे उत्तम, ग्रहण करण्या बदु्धी दे ग आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

  

https://drive.google.com/file/d/1ef9XZORfIKSvqeRHshJ1fHD19cAitri-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef9XZORfIKSvqeRHshJ1fHD19cAitri-/view?usp=sharing
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आईचा िोगिा 
मि शक्ती दे शक्ती दे, स्मरणशक्ती दे ग आई |  

मी माझे विसरुदे , तुझेच, स्मरण घडू दे आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, मनःशक्ती दे ग आई । 

 साऱया इच्छा लया िाऊदे न-मन होऊदे आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, करुणाशक्ती दे ग आई  |  

सिाांमध्ये ग, तूच वदसुदे, करुणमन होिो आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, प्रज्ञाशक्ती दे ग आई | 

 स्वस्वरूपाची ओळख होण्या बुद्धी दे ग आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।। 

 

मि शक्ती दे शक्ती दे, छेदनशक्ती दे ग आई | 

 मम अज्ञान, अहंकाराचे छेदन कर तू आई | 

मि सािरी, सांभाळी, अष्टशक्ती दे तू आई ।।  
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१७. िारी 

 

नसे कोणा आमंत्रण | नसे कोणा मानधन | 

प्रेमाच्या जशस्तीचा सोहळा | पंढरीची िारी ||१|| 

 

िैष्णिांचा महामेळा | परंपरा पुरातन | 

भक्तांच्या प्रेमाची अनुभूती | पंढरीची िारी ||२|| 

 

नैवतकतेची शाळा | अनुभिािे भािदशवन | 

प्रते्यकिेळी बळ-सामर्थ्व देते | पंढरीची िारी ||३|| 

 

टाळ-पखिािाचा गिर | करतो आश्वस्त मन | 

अखंड हररनामाच्या गिरात | पंढरीची िारी ||४|| 

 

भेटण्या सािळ्या विठ्ठला | लेकुरे आतुर आजण लीन | 

वििेकी उन्नत िाटचाल | पंढरीची िारी ||५||  
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िारी 
 

माणसात देि पहा | ठेिा समािाचे भान | 

जशकिते कराया विश्व आपुले | पंढरीची िारी ||६|| 

 

ज्ञाना-नामा-तुका-एकाची | जशकिणरूपी पालखी | 

मी-पणा सोडून खांद्यािर घेत | करायची पंढरीची िारी ||७|| 

 

साऱया संतांचे अक्लस्तत्व  | त्यांच्या िीिनमूल्यात | 

रुििायची प्रवतिषी | सफल कराया पंढरीची िारी ||८|| 

 

भक्तीच्या महाद्वारात िारकरी | घाली फुगडी-ररंगण | 

होऊन आनंदघन करी | पंढरीची िारी ||९|| 

 

जशकिूनी मानितेचा धमव | एकाितेची वदंडी वनघाली | 

अदै्वतता कृतीत आणते | पंढरीची िारी ||१०||  
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१८. ज्ञानाई माहेरा चालली  

 

इंद्रायणी काठी, श्रीजसदे्धश्वर सािी 

िागा ही ठरली अिान िृिाखाली ।। 

 

ज्ञानदेि ब्रह् होणे झाला हा वनधावर 

वनिृत्ती शांत, सोपान-मुक्ता बािरली ।। 

 

दाटला गवहिर सबाह्यअभं्यतरी 

लोपला वदनकर सारी सृष्टी अंधारली ।। 

 

वनगुवणा भेटण्या सगुण वनघाले 

पांडुरंगा संगे िैष्णिांची वदंडी वनघाली ।। 

 

कृष्णपिी व्रत मावगतला मान 

एक इच्छा ज्ञानाईची विठाईने पुरिली ।। 

 

अलौवकक संिीिन समाधी सोहळा 

श्रीगुरू ज्ञानमाउली विश्वािक झाली ।। 

 

कोटी कोटी िंदन ह्या ज्ञानसागरा 

िाहतो आम्ही भािसुमनांची अंिुळी ।।  
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१९. रामायण  

 

आपुजलया अंतरात रोि घडे रामायण 

करे हरण मनरूपी सीतेचे, अहंकाररूपी रािण || 

 

रािण करी जसतेभोिती षडररपंुचे थैमान 

असमथव असे सीता अन वतचे सुटकेचे प्रयत्न || 

 

रोि शोधी सीतेसी, विचाररूपी लक्ष्मण 

पण व्यथव होतसे त्याची ही िणिण || 

 

मग येई कामी, श्वासरुपी हनुमान 

सोडिी चंचल सीतेसी तो वनग्रही हनुमान || 

 

साध योग जिंकूनी शरीर-इंवद्रय-मन 

करुनी जचत्त एकाग्र आजण प्राणापान समान || 

 

म्हणेल तथास्तु आिाराम होऊवनया प्रसन्न 

आपुल्या अंतरात रोि घडे रामायण || 
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२०. सद्गरुुप्राप्ती 

 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेपूिवसकृुताचे फळ | 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेकायवजसद्धीचे बळ || 

 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेमातेचा प्रेमळ ओलािा | 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेजचत्तशदु्धीचा ठेिा || 

 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेिीिनाची साथवकता | 

सद्गरुुप्राप्तीन ेसंपले ज्ञानाची व्याकुळता || 

 

सद्गरुुप्राप्तीन ेयेत ेस्व-स्वरुपाची प्रचीती | 

सद्गरुुप्राप्तीन ेहोत ेवदव्य आध्याजिक िागतृी || 

 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेअिय आनंदाचा ठेिा | 

सद्गरुुप्राप्ती म्हणि ेसायुज्यमुक्ती सकल िीिा || 
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२१. िृतं्यतरप्रकाश 

परमाथव नवे्ह फक्त बाह्य साधना | 

पूिापाठ पारायणे तीथवयात्रा आजण अचवना || 

परमाथव म्हणिे बाह्यसाधनेबरोबर िृतं्यतर – आंतररक बदल | 

स्वतःच स्वतःमध्ये घडिायचा विधायक बदल  || 

िृतं्यतरानेच वमळेल शांतता आजण शाश्वत समाधान | 

िृतं्यतरानेच बदलतील विचार, भािना आजण ितवन || 

विचार, भािना आजण ितवनानेच बदलत िाईल स्वभाि | 

सकारािक प्रयोगानीच उमलतील अंतरंगी भाि || 

बदल नको तात्पुरता, सातत्य आजण वनधावर हिा | 

प्रयोगानीच पालटेल िृत्ती, अथक प्रयत्न हिा || 

प्रवतवक्रया होतील कमी अन िाढेल मनाची समग्रता | 

विषयव्यग्रता होईल कमी अन िाढेल नामात एकाग्रता  || 

बाह्यसाधना आजण िृतं्यतरानेच होईल अंतबावह्यशुद्धी | 

प्रकाश पडेल स्वस्वरूपाचा, होईल िेंव्हा जचत्तशुद्धी || 

एकच प्राथवना ईश्वराििळ, वििेकवनष्ठ विचार व्हािे | 

माझे मीच बदलािे, माझे डौलदार पररितवन व्हािे  ||    

(परमपूज्य पेठेकाका यांच्या 

िृतं्यतरप्रकाश ह्या पुस्तकािर आधाररत )   
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२२. वनवमत्तमात्र 

ध्येय आनंद आजण समाधानाचे असू दे सतत मनात 

कसूर होऊ नये कधी माझ्या प्रयत्नात || 

राग,लोभ,दे्वष,असुयेचा व्हािा कायमचा अंत 

जचत्तात ध्यास ईश्वराचा, हाच संकल्प मनात || 

सातत्य, श्रध्दा, वनष्ठा असू दे प्रते्यक कृतीत 

होऊदे प्रत्येक कृती माझी ईश्वराच्या स्मरणात || 

साथवक ह्या िीिाचे स्वस्थ अन शुध्द होण्यात 

गमक हेच खरे आहे वनवमत्तमात्र होण्यात || 
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२३. नाम िरदान 🎵🔊 

गायन – मंजिरी सबनीस 

नाम हाजच नेम । नाम व्यिधान । 

नाम िरदान । आनंद वनधान ।। 

 

नाम हे सार । नाम तारणहार । 

नामाचा बडीिार । चैतन्याचे घर ।। 

 

नाम हे साधन । नाम अनुसंधान । 

नाम संकीतवन । वमळे समाधान ।। 

 

नाम  हीच शक्ती । नाम हीच युक्ती । 

नाम हीच भक्ती । नामानेच मुक्ती ।। 

 

https://drive.google.com/file/d/1NP4yCJYQi6HYFZ02n4fowuSWSYbbKQiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NP4yCJYQi6HYFZ02n4fowuSWSYbbKQiI/view?usp=sharing
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२४. िण िागृतीचा 

 

असंख्य बुडबुडे  होतात उत्पन्न 

विलयही त्यांचा वनजित आहे 

िणोिणी उत्पत्ती- क्लस्थती- लय, 

चक्र अव्याहत सुरू आहे || 

 

बुडबुड्ांना स्वतंत्र अक्लस्तत्व नाही 

पाण्याचंच िजणक रूप आहे 

स्वतंत्र अक्लस्तत्व भासणं हा भ्रम 

पाणी हे एकमेि सत्य आहे || 

 

मीही असाच एक बुडबुडा 

भिसागरातला एका िणाचा 

िृथा अजभमान हा भ्रम माझा 

मीच अखंड समुद्र पाण्याचा || 

 

मना बैस िण एकांती वनजिंत 

िणािणांचं आयुष्य आहे 

तातडी कर परमाथावची 

िागृतीचा तो िण येणार आहे || 
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२५. िीिनयात्रा 

 

िन्म तारीख मृत्यू तारीख 

आमची आहे ठरलेली 

सांधण्यासाठी हे दोन वबंद ू

िीिनयात्रा चाललेली ||  

िीिनयात्रा सफल होण्यास 

िीिन िग तू आनंदाने 

कतवव्यकमव करुनी झकास 

फळ घे तू प्रसादबुद्धीने || 

प्रते्यक िण िग तू रसरसून 

परमेश्वराच्या कृपेने 

दःुख, नैराश्य दे झुगारून 

िगािेगळ्या उत्साहाने || 

ईश्वरभािाने िगता आयुष्य 

परमेश्वरही खुश होतो 

मृत्यू मग कधीही येिो 

सांगा त्याला कोण घाबरतो ||  
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२६. मना मनािर घे तू 

मन िेताळ िेताळ | मला घट्ट पकडते | 

एक िण शांत न बसता | मन मानेल तसे वफरिते || 

 

मन अवनल अवनल | अवत अक्लस्थर चंचल | 

त्यास पकडणे कठीण | सारे त्रैलोक्य भटकेल || 

 

मन समुद्र समुद्र | बहु विषयांच्या िृत्ती | 

भोगिासनांचे थैमान | वनयमन कठीण वकती || 

 

मन पिवत पिवत | संकल्प-विकल्पाची िळणं | 

सदा खाली खेचते | त्यािरी चढणे कठीण || 

 

मन कठीण िज्र | अवत हट्टी दरुाग्रही | 

ते अशक्य भेदण्या | मन मनाप्रमाणे िागत राही || 

 

मना प्राथवना प्राथवना | तुझा स्वभाि बदल तू | 

नको नाठाळासारखा िागू | मना मनािर घे तू ||  
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२७. श्रीिेत्र गोंदािले 

नामरंगी रंगले श्रीिेत्र गोदंिले || 

पंढरी िाटेिरी उभारले  माणगंगेच्या वतरी िसले 

श्रीिेत्र गोदंिले || 

समथव पुनरवप अितरले सिाांना नामभक्तीत गुं तिले 

श्रीिेत्र गोदंिले || 

“ श्रीराम ियराम ियिय राम “ अखंड नामिप चाले 

श्रीिेत्र गोदंिले || 

कृपाळू कल्पतरू महाराि नामब्रह् अितरले 

 श्रीिेत्र गोदंिले ||  

कृताथव िीिन आमचे नामरंगी रंगून गेले 

श्रीिेत्र गोदंिले ||    
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२८. श्रीधरस्वामी चररत्र  

ियाचा िन्म देगलूरगािी झाला 

असे सुमुहूतव गोरि दत्तियंतीला 

सकळ िगाच्या उद्धारा दत्ताितार आला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || १ || 

 

ियाचा िन्म पत्कीकुळी झाला 

नारायण-कमला यांच्या पोटी आला 

धन्य हो ज्यांच्या पोटी साधू आला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || २ || 

 

घडे िाद ू‘सज्जनगड’ ह्या शब्दाची 

संकेत हा िणू गुरु भेटण्याची 

समथाांच्या कायवप्रचारासाठी िन्मा आला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ३ || 

 

बसे वनत्य एकांत ध्यानस्थ मूती 

अखंड राघिाचे नामस्मरण करती 

दजिणेकडे िाण्याचा समथवआदेश झाला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ४ || 

 

समथाांची आज्ञा हाची एक वनधावर झाला 
सज्जनगड ते जशगेहळळी पायी प्रिास झाला 

धमवप्रचार, लोकोद्धारासाठी देह जझििला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ५ ||  
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श्रीधरस्वामी चररत्र 
तेिस्वी स्वामीचंी वदव्यप्रवतभा बहरास आली 

श्रीस्वािवनरुपण, श्रीदत्तस्तिराि असे िांग्मय मूती 

ज्ञानदीप अनेक गं्रथरूपाने प्रकट झाला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ६ || 

 

आिन्म यती हा असे थोर विरक्ती 

मधुर िाणीसंगे सेिाभािी िृत्ती 

समथाांनी ‘भगिान’ वकताब वदला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ७ || 

 

आचारसंपन्न ब्रम्हवनष्ठ विद्वतसंन्यासी झाला 

आसेतवुहमाचल भारतभर संचार केला 

समथवकायवप्रचार ि प्रसारासाठी देह जझिला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ८ || 

 

देशभर ‘िय िय रघिुीर समथव’ चा उद्घोष केला 

सुलभ, सोपा सावहत्याचा सागरही वदला 

वदव्य ज्ञानसूयावचा िन्म साथवकी आला 

नमस्कार माझा भगिान श्रीधराला || ९ || 

 

समथव विचारांचा ज्ञानिृि फोफािला 

अनेक िीिांचा गुरु अंतधावन पािला 

नमस्कार माझा स्वयंजसध्द जशष्योत्तमाला 

नमस्कार माझा परमहंस भगिान श्रीधरस्वामीनंा || १० ||  
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२९. रमण महषी चररत्र  

िया वतरुचली गािी िन्म झाला,   

िदे सिव िेंकटरमणा वनत्य त्याला 

तया िन्म शे्रष्ठ अय्यर कुळी झाला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||१|| 

 

असे थोर ती माऊली अल्लगामल 

वपत्याचे असे नाि सुं दरम अय्यर 

धन्य हो ज्यांच्या पोटी साधू आला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||२|| 

 

असे प्रारब्धी ज्याच्या होणे महषी 

झाला आिसािात्कार १७ व्या िषी 

खऱया ' मी ' चा शोध करािया वनघाला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||३|| 

 

घडे िाद ूअरुणाचलम या शब्दाची 

लागे ओढ िीिा अरुणाचलेश्वरा भेटण्याची 

पुिवसंजचताचे बीि, आले फळाला  

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||४|| 
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रमण महषी चररत्र  
बसे वनत्य एकांत ध्यानस्थ मूती 

वमळे त्यासी मौनातून 'मी कोण' सू्फती 

तल्लीन रमणा बसे (मौन) अनुष्ठानाला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||५|| 

 

मौन हेच अखंड अस्खलीत भाषण 

मौनातूनच होईल (सिव) शंकांचे वनरसन 

मौन हाच मागव अज्ञान दरू करायाला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||६|| 

 

खरा 'मी कोण?' हा प्रश्न विचारा स्वतःला 

नाही देह-इंवद्रय-मन-प्राण लागे कळायाला 

उरे 'मी' फक्त सक्लच्दानंद स्वरूपाला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||७|| 

 

अरुणाचलमचा ज्ञानिृि फोफािला 

वमळे साधका ि भक्ता सािली-विसािा 

नमस्कार माझा स्वयंसू्फतव ज्ञानाला 

नमस्कार माझा भगिान रमणाला ||८|| 
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३०. तुळशीची मंजिरी  

 
साऱया पुष्पाहुनी आगळी 
साधी तुळस मंजिरी 
देि मस्तकी धररली  
सान वनमवळ गोजिरी || 
 
हरी वप्रया ही तुळशी 
िैियंती विठू सखी 
वकती िणूव वहची ख्याती 
िंद्य झाली वतन्ही लोकी || 
 
संिीिनी मोिदा देिी 
िगदात्री ती कल्याणी 
सिव सद्गणुांचे कोदंण  
औषधी ही बहुगुणी || 
 
नाम तुळशीचे  घेता 
हरे भिभय जचंता 
तुलसीदले हो जिंकला  
रुक्लममणीने तो विधाता || 
 
वनत्यनेम मनी धरू ठेिा 
सकलांना देऊ 

तुळस अंगणी लािूनी 

िारी पंढरीची करू || 

|| तलुसीपतं्र समपवयावम।। 
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