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 संत रामदास स्वामी 



  

संत श्री रामदास स्वामीववरचित मनािे श्लोक हा साववकाललन 
शहाणपणािा व सुबदु्धीिा खजिना आहे. असा खजिना ज्यािी ककंमत 
सोन्यानाण्याने करणे शक्य नाही.  
हे श्लोक प्रताचिकारमुक्त आहेत. म्हणून ई साहहत्य प्रततष्ठानतरे्फ़ हे 
पसु्तक कायदेशीरररत्या ववनामूल्य प्रसाररत करण्यात येत आहे.  
कृपया आपणही हे ववनामूल्य वाटत रहावे.  शंभर लोकांना भेट द्यावे.  
एक अशी भॆट, िी देणाऱ्यालाही श्रीमंत करते आणण घेणाऱ्यालाही. 

 



  

संत रामदास स्वामीववरचित मनाि े श्लोक या पसु्तकात एकशेिालिस 
श्लोक आहेत. म्हटल ंतर िार पानांि ं हे पसु्तक. दहा लमटंांत वािनू 
संपेल असं. 
पण आम्ही यातील प्रत्येक श्लोकाला एक वेगिं पान हदल ंआहे. हेत ूहा 
की वािकाने प्रत्येक श्लोकाशी घटुमिाव.ं मनन कराव.ं चितंन करावं. 
त्याला स्वतःत सामावनू घ्याव.ं 
हे सुंदर पसु्तक आपण वािावं आणण लमत्ांना भॆट द्याव.ं 
एक अशी भॆट, िी देणाऱ्यालाही श्रीमंत करते आणण घेणाऱ्यालाही. 
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           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

गणाधीश जो ईश सवा गुणाां चा । 
मुळारांभ आरांभ तो निगुथणाचा ॥ 
िमूां शारदा मूळ चत्वारवाचा । 
गमू पांर् आिांत या राघवाचा ॥ १ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा सज्जिा भनिपांरे्ची जावे । 
तरी श्रीहरी पानवजेतो स्वभावे ॥ 
जिीं निद्य ते सवथ सोडूिी द्यावे । 
जिीं वांद्य ते सवथ भावे करावे ॥ २ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

प्रभाते मिीं राम नचतीत जावा । 
पुढे वैखरी राम आधी वदावा ॥ 
सदाचार हा र्ोर साां डू िये तो । 
जिीं तोनच तो मािवी धन्य होतो ॥ ३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा वासिा दषु्ट कामा ि ये रे । 
मिा सवथर्ा पापबुद्धी िको रे ॥ 
मिा धमथता िीनत सोडू िको हो । 
मिा अांतरी सार वीचार राहो ॥ ४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा पापसांकल्प सोडूनि द्यावा । 
मिा सत्य सांकल्प जीवी धरावा ॥ 
मिा कल्पिा ते िको वीषयाां ची । 
नवकारे घडे हो जिीं सवथ ची ची ॥ ५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िको रे मिा क्रोध हा खेदकारी । 
िको रे मिा काम िािा नवकारी ॥ 
िको रे मिा सवथदा अांनगकारू । 
िको रे मिा मत्सरू दांभ भारू ॥ ६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा शे्रष्ठ धानरष्ट जीवी धरावे । 
मिा बोलणे िीच सोशीत जावे ॥ 
स्वये सवथदा िम्र वाचे वदावे । 
मिा सवथ लोकाां नस रे िीववावे ॥ ७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

देहे त्यानगता कीर्तत मागे उरावी । 
मिा सज्जिा हेनच क्रीया धरावी ॥ 
मिा चांदिाचे परी त्वाां  निजावे । 
परी अांतरी सज्जिा िीववावे ॥ ८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िको रे मिा द्रव्य ते पूनढलाां चे । 
अनत स्वार्थबुद्धी िुरे पाप साां चे ॥ 
घडे भोगणे पाप ते कमथ खोटे । 
ि होता मिासानरखे दुुःख मोठे ॥ ९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा सवथदा प्रीनत रामी धरावी । 
सुखाची स्वये साां नड जीवी करावी ॥ 
देहेदुुःख ते सूख मािीत जावे । 
नववेके सदा स्वस्वरूपी भरावे ॥ १० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जिीं सवथसूखी असा कोण आहे । 
नवचारे मिा तूनच शोधूनि पाहे ॥ 
मिा त्वानच रे पूवथसांचीत केले 
तयासारखे भोगणे प्राप्त िाले ॥ ११ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा मािसी दुुःख आणू िको रे । 
मिा सवथर्ा शोक नचता िको रे ॥ 
नववेके देहेबुद्धी सोडूनि द्यावी । 
नवदेहीपणे मुिी भोगीत जावी ॥ १२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा साां ग पाां  रावणा काय जाले । 
अकस्मात ते राज्य सवै बुडाले ॥ 
म्हणोिी कुडी वासिा साां नड वेगी । 
बळे लागला काळ हा पानठलागी ॥ १३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नजवा कमथयोगे जिीं जन्म जाला । 
परी शेवटी काळमूखी निमाला ॥ 
महार्ोर ते मृत्युपांरे्नच गेले । 
नकतीएक ते जन्मले आनण मेले ॥ १४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा पाहता सत्य हे मृत्युभूमी । 
नजताां  बोलती सवथही जीव मी मी ॥ 
नचरांजीव हे सवथही मानिताती । 
अकस्मात साां डूनिया सवथ जाती ॥ १५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मरे एक त्याचा दजुा शोक वाहे । 
अकस्मात तोही पुढे जात आहे ॥ 
पुरेिा जिीं लोभ रे क्षोभ त्याते । 
म्हणोिी जिीं मागुता जन्म घेते ॥ १६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिी मािवा व्यर्थ नचता वहाते । 
अकस्मात होणार होऊि जाते ॥ 
घडे भोगणे सवथही कमथयोगे । 
मतीमांद ते खेद मािी नवयोगे ॥ १७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा राघवेवीण आशा िको रे । 
मिा मािवाची िको कीर्तत तू रे ॥ 
जया वर्तणती वेद शास्रे पुराणे । 
तया वर्तणता सवथही श्लाघ्यवाणे ॥ १८॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा सवथर्ा सत्य साां डू िको रे । 
मिा सवथर्ा नमथ्य माां डू िको रे ॥ 
मिा सत्य ते सत्य वाचे वदावे । 
मिा नमथ्य ते नमथ्य सोडूनि द्यावे ॥ १९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहू नहपुटी होईजे मायपोटी । 
िको रे मिा यातिा तेनच मोठी ॥ 
निरोधे पचे कोंनडले गभथवासी । 
अधोमूख रे दुुःख त्या बाळकासी ॥ २० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा वासिा चूकवी येरिारा । 
मिा कामिा सोनड रे द्रव्यदारा ॥ 
मिा यातिा र्ोर हे गभथवासी । 
मिा सज्जिा भेटवी राघवासी ॥ २१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा सज्जिा हीत मािे करावे । 
रघूिायका दढृ नचत्ती धरावे ॥ 
महाराज तो स्वानम वायुसुताचा । 
जिा उद्धरी िार् लोकरयाचा ॥ २२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

ि बोले मिा राघवेवीण काही । 
मिी वाउगे बोलता सूख िाही ॥ 
घडीिे घडी काळ आयुष्य िेतो । 
देहाां ती तुला कोण सोडू पहातो ॥ २३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

रघूिायकावीण वाया नशणावे । 
जिासानरखे व्यर्थ का वोसणावे ॥ 
सदा सवथदा िाम वाचे वसो दे । 
अहांता मिी पानपणी ते िसो दे ॥ २४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा वीट मािू िको बोलण्याचा । 
पुढे मागुता राम जोडेल कैचा ॥ 
सुखाची घडी लोटता सूख आहे । 
पुढे सवथ जाईल काही ि राहे ॥ २५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

देहेरक्षणाकारणे यत्ि केला । 
परी शेवटी काळ घेऊि गेला ॥ 
करी रे मिा भनि या राघवाची । 
पुढे अांतरी सोनड नचता भवाची ॥ २६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

भवाच्या भये काय भीतोस लांडी । 
धरी रे मिा धीर धाकानस साां डी ॥ 
रघूिायकासानरखा स्वानम शीरी । 
िुपेक्षी कदा कोपल्या दांडधारी ॥ २७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नदिािार् हा राम कोदांडधारी । 
पुढे देखता काळ पोटी र्रारी ॥ 
मिा वाक्य िेमस्त हे सत्य मािी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ २८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे । 
बळे भिरीपूनशरी काां नब वाजे ॥ 
पुरी वानहली सवथ जेणें नवमािी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ २९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

समर्ानचया सेवका वक्र पाहे । 
असा सवथ भूमांडळी कोण आहे ॥ 
जयाची नलला वर्तणती लोक तीन्ही । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

महासांकटी सोनडले देव जेणे । 
प्रतापे बळे आगळा सवथगूणे ॥ 
जयाते स्मरे शैलजा शूलपाणी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अहल्या नशळा राघवे मुि केली । 
पदी लागता नदव्य होऊनि गेली ॥ 
जया वर्तणता शीणली वेदवाणी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

वसे मेरुमाां दार हे सृष्ष्टलीला । 
शशी सूयथ ताराां गणे मेघमाला ॥ 
नचरांजीव केले जिीं दास दोन्ही । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

उपेक्षी कदा रामरूपी असेिा । 
नजवा मािवा निश्चयो तो वसेिा ॥ 
नशरी भार वाहेि बोले पुराणी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

असे हो जया अांतरी भाव जैसा । 
वसे हो तया अांतरी देव तैसा ॥ 
अिन्यास रक्षीतसे चापपाणी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा सवथदा देव सन्नीध आहे । 
कृपाळूपणे अल्प धानरष्ट पाहे ॥ 
सुखािांद आिांद कैवल्यदािी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा चक्रवाकानस मातंड जैसा । 
उडी घानलतो सांकटी स्वानम तैसा ॥ 
हरीभनिचा घाव गाजे निशाणी । 
िुपेक्षी कदा राम दासानभमािी ॥ ३७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा प्रार्थिा तूजला एक आहे । 
रघूराज र्क्कीत होऊनि पाहे ॥ 
अवज्ञा कदा हो यदर्ी ि कीजे । 
मिा सज्जिा राघवी वष्स्त कीजे ॥ ३८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जया वर्तणती वेद शास्रे पुराणे । 
जयाचेनि योगे समाधाि बाणे ॥ 
तयालानग हे सवथ चाां चल्य दीजे । 
मिा सज्जिा राघवी वष्स्त कीजे ॥ ३९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा पानवजे सवथही सूख जेरे् । 
अती आदरे ठेनवजे लक्ष तेरे् ॥ 
नवनवके कुडी कल्पिा पालटीजे । 
मिा सज्जिा राघवी वष्स्त कीजे ॥ ४० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहू नहडता सौख्य होणार िाही । 
नशणावे परी िातुडे हीत काही ॥ 
नवचारे बरे अांतरा बोधवीजे । 
मिा सज्जिा राघवी वष्स्त कीजे ॥ ४१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहुताां परी हेनच आता धरावे । 
रघूिायका आपुलेसे करावे ॥ 
नदिािार् हे तोडरी ब्रीद गाजे । 
मिा सज्जिा राघवी वष्स्त कीजे ॥ ४२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा सज्जिा एक जीवी धरावे । 
जिीं आपुले हीत तुवाां  करावे ॥ 
रघूिायकावीण बोलो िको हो । 
सदा मािसी तो निजध्यास राहो ॥ ४३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा रे जिीं मौिमुद्रा धरावी । 
कर्ा आदरे राघवाची करावी ॥ 
िसे रामे ते धाम सोडूनि द्यावे । 
सुखालानग आरण्य सेवीत जावे ॥ ४४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जयाचेनि सांगे समाधाि भांगे । 
अहांता अकस्मात येउनि लागे ॥ 
तये सांगतीची जिीं कोण गोडी । 
नजये सांगतीिे मती राम सोडी ॥ ४५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा जे घडी राघवेवीण गेली । 
जिीं आपुली ते तुवा हानि केली ॥ 
रघूिायकावीण तो शीण आहे । 
जिीं दक्ष तो लक्ष लावूनि पाहे ॥ ४६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिीं लोचिी श्रीहरी तोनच पाहे । 
जिीं जाणता मुि होऊनि राहे ॥ 
गुणी प्रीनत राखे क्रमूां साधिाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ४७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा देवकाजी निजे देह ज्याचा । 
सदा रामिामे वदे सत्य साचा ॥ 
स्वधमेनच चाले सदा उत्तमाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ४८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा बोलण्यासानरखे चालताहे । 
अिेकी सदा एक देवानस पाहे ॥ 
सगूणी भजे लेश िाही भ्रमाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ४९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िसे अांतरी काम िािानवकारी । 
उदासीि जो तापसी ब्रह्मचारी ॥ 
निवाला मिीं लेश िाही तमाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मदे मत्सरे साां नडली स्वार्थबुद्धी । 
प्रपांचीक िाही जयाते उपाधी ॥ 
सदा बोलणे िम्र वाचा सुवाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

क्रमी वेळ जो तत्त्वनचतािुवादे । 
ि नलपे कदा दांभ वादे नववादे ॥ 
करी सूखसांवाद जो ऊगमाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा आजथवी प्रीय जो सवथ लोकी । 
सदा सवथदा सत्यवादी नववेकी ॥ 
ि बोले कदा नमथ्य वाचा नरवाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा सेनव आरण्य तारुण्यकाळी । 
नमळेिा कदा कल्पिेचेनि मेळी ॥ 
चळेिा मिी निश्चयो दढृ ज्याचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िसे मािसी िष्ट आशा दरुाशा । 
वसे अांतरी पे्रमपाशा नपपाशा ॥ 
ऋणी देव हा भनिभावे जयाचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नदिाचा दयाळू मिाचा मवाळू । 
स्िेहाळू कृपाळू जिीं दासपाळू ॥ 
तया अांतरी क्रोध सांताप कैचा । 
जगी धन्य तो दास सवोत्तमाचा ॥ ५६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जगी होइजे धन्य या रामिामे । 
नक्रया भनि ऊपासिा नित्य िेमें ॥ 
उदासीिता तत्त्वता सार आहे । 
सदा सवथदा मोकळी वृनत्त राहे ॥ ५७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िको वासिा वीषयी वृनत्तरूपे । 
पदार्ी जडे कामिा पूवथपापे ॥ 
सदा राम निष्काम नचतीत जावा । 
मिा कल्पिालेश तोनह िसावा ॥ ५८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा कल्पिा कष्ल्पता कल्पकोटी । 
िव्हे रे िव्हे सवथर्ा रामभेटी ॥ 
मिी कामिा राम िही जयाला । 
अती आदरे प्रीनत िानह तयाला ॥ ५९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा राम कल्पतरू कालधेिू । 
निधी सार नचतामणी काय वािू ॥ 
जयाचेनि योगे घडे सवथ सत्ता । 
तया साम्यता कायसी कोण आता ॥ ६० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

उभा कल्पवृक्षातळी दुुःख वाहे । 
तया अांतरी सवथदा तेनच आहे ॥ 
जिीं सज्जिीं वाद हा वाढवा । 
पुढे मागुता शोक जीवी धरावा ॥ ६१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

निजध्यास तो सवथ तूटोिी गेला । 
बळे अांतरी शोक सांताप ठेला ॥ 
सुखािांद आिांद भेदे बुडाला । 
मिा निश्चयो सवथ खेदे उडाला ॥ ६२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

घरी कामधेिू पुढे ताक मागे । 
हरीबोध साां डोनि वेवाद लागे ॥ 
करी सार नचतामणी काचखांडे । 
तया मागता देत आहे उदांडे ॥ ६३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अती मूढ त्या दढृ बुद्धी असेिा । 
अती काम त्या राम नचत्ती वसेिा ॥ 
अती लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा । 
अती वीषयी सवथदा दैन्यवाणा ॥ ६४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िको दैन्यवाणे नजणे भनिऊणे । 
अती मूखथ त्या सवथदा दुुःख दणेू ॥ 
धरी रे मिा आदरे प्रीनत रामी । 
िको वासिा हेमधामी नवरामी ॥ ६५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िव्हे सार सांसार हा घोर आहे । 
मिा सज्जिा सत्य शोधूनि पाहे ॥ 
जिीं वीष खाता पुढे सूख कैचे । 
करी रे मिा ध्याि या राघवाचे ॥ ६६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

घिश्याम हा राम लावण्यरूपी । 
महाधीर गांभीर पूणथप्रतापी ॥ 
करी सांकटी सेवकाां चा कुडावा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ६७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बळे आगळा राम कोदांडधारी । 
महाकाळ नवक्राळ तोही र्रारी ॥ 
पुढे मािवा नककरा कोण केवा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ६८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सुखािांदकारी निवारी भयाते । 
जिीं भनिभावे भजावे तयाते ॥ 
नववेके त्यजावा अिाचार हेवा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ६९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

सदा रामिामे वदा पूणथकामे । 
कदा बानधजेिा पदा नित्य िेमे ॥ 
मदालस्य हा सवथ सोडोनि द्यावा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जयाचेनि िामे महादोष जाती । 
जयाचेनि िामे गती पानवजेती ॥ 
जयाचेनि िावे घडे पुण्यठेवा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

ि वेचे कदा ग्रांर्ची अर्थ काही । 
मुखे िाम उच्चानरता कष्ट िाही ॥ 
महाघोर सांसारशरू नजणावा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

देहेदांडणेचे महादुुःख आहे । 
महादुुःख ते िाम घेता ि राहे ॥ 
सदाशीव नचतीतसे देवदेवा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहुताां परी सांकटे साधिाां ची । 
व्रते दाि उद्यापिे ती धिाची ॥ 
नदिाचा दयाळू मिी आठवावा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

समस्ताां मधे सार साचार आहे । 
कळेिा तरी सवथ शोधूत पाहे ॥ 
नजवा असांशयो वाऊगा तो त्यजावा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िव्हे कमथ िा धमथ िा योग काही । 
िव्हे भोग िा त्याग िा साां ग पाही ॥ 
म्हणे दास नवश्वास िामी धरावा । 
प्रभाते मिी राम नचतीत जावा ॥ ७६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

करी काम निष्काम या राघवाचे । 
करी रूप स्वरूप सवां नजवाां चे ॥ 
करी छांद निरं्द्वर्द्व हे गूण गाता । 
हरीकीतथिी वृनत्तनवश्वास होता ॥ ७७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अहो ज्या िरा रामनवश्वास िाही । 
तया पामरा बानधजे सवथ काही ॥ 
महाराज तो स्वानम कैवल्यदाता । 
वृर्ा वाहणे देहसांसारनचता ॥ ७८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा पाविा भाविा राघवाची । 
धरी अांतरी सोनड नचता भवाची ॥ 
भवाची नजवा मािवा भूनल ठेली । 
िसे वस्तुची धारणा व्यर्थ गेली ॥ ७९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

धरा श्रीवरा त्या हरा अांतराते । 
तरा दसु्तरा त्या परा सागराते ॥ 
सरा वीसरा त्या भरा दभुथराते । 
करा िीकरा त्या खरा मत्सराते ॥ ८० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा मत्सरे िाम साां डू िको हो । 
अती आदरे हा निजध्यास राहो ॥ 
समस्ताां मधे िाम हे सार आहे । 
दजुी तूळणा तूनळताही ि साहे ॥ ८१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहू िाम या रामिामी तुळेिा । 
अभाग्या िरा पामरा हे कळेिा ॥ 
नवषा औषधा घेतले पावथतीशे । 
नजवा मािवा नककरा कोण पूसे ॥ ८२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जेणे जानळला काम तो राम ध्यातो । 
उमेसी अती आदरे गूण गातो ॥ 
बहु ज्ञाि वैराग्य सामथ्यथ जेरे् । 
परी अांतरी िामनवश्वास तेरे् ॥ ८३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नवठोिे नशरी वानहला देवराणा । 
तया अांतरी ध्यास रे त्यानस िेणा ॥ 
निवाला स्वये तापसी चांद्रमौळी । 
नजवा सोडवी राम हा अांतकाळी ॥ ८४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

भजा राम नवश्राम योगेश्वराां चा । 
जपू िेनमला िेम गौरीहराचा ॥ 
स्वये िीववी तापसी चांद्रमौळी । 
तुम्हाां  सोडवी राम हा अांतकाळी ॥ ८५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मुखी राम नवश्राम तेरे्नच आहे । 
सदािांद आिांद सेवोनि आहे ॥ 
तयावीण तो शीण सांदेहकारी । 
निजधाम हे िाम शोकापहारी ॥ ८६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मुखी राम त्या काम बाधू शकेिा । 
गुणे इष्ट धानरष्ट त्याचे चुकेिा ॥ 
हरीभि तो शि कामास भारी । 
जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी ॥ ८६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहू चाां गले िाम या राघवाचे । 
अती सानजरे स्वल्प सोपे फुकाचे ॥ 
करी मूळ निमूथळ घेता भवाचे । 
नजवा मािवा हेनच कैवल्य साचे ॥ ८८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जिीं भोजिीं िाम वाचे वदावे । 
अती आदरे गद्यघोषे म्हणावे ॥ 
हरीनचतिे अन्न सेवीत जावे । 
तरी श्रीहरी पानवजेतो स्वभावे ॥ ८९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

ि ये राम वाणी तया र्ोर हाणी । 
जिीं व्यर्थ प्राणी तया िाम कोणी ॥ 
हरीिाम हे वेदशास्री पुराणी । 
बहू आगळे बोनलली व्यासवाणी ॥ ९० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िको वीट मािू रघूिायकाचा । 
अती आदरे बोनलजे राम वाचा ॥ 
ि वेचे मुखी सापडे रे फुकाचा । 
करी घोष त्या जािकीवल्लभाचा ॥ ९१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अती आदरे सवथही िामघोषे । 
नगरीकां दरी जाईजे दनूर दोषे ॥ 
हरी नतष्ठतू तोषला िामघोषे । 
निशेषे हरामािसी रामपीसे ॥ ९२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जगी पाहता देव हा अन्नदाता । 
तया लागली तत्त्वता सार नचता ॥ 
तयाचे मुखी िाम घेता फुकाचे । 
मिा साां ग पा रे तुिे काय वेचे ॥ ९३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नतन्ही लोक जाळू शके कोप येता । 
निवाला हरू तो मुखे िाम घेता ॥ 
जपे आदरे पावथती नवश्वमाता । 
म्हणोिी म्हणा तेनच हे िाम आता ॥ ९४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अजामेळ पापी वदे पुरकामे । 
तया मुनि िारायणाचेनि िामे ॥ 
शुकाकारणे कुां टणी राम वाणी । 
मुखे बोनलता ख्यानत जाली पुराणी ॥ ९५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

महाभि प्रल्हाद हा दैत्यकूळी । 
जपे रामिामावळी नित्यकाळी ॥ 
नपता पापरूपी तया देखवेिा । 
जिीं दैत्य तो िाम मूखे म्हणेिा ॥ ९६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मुखी िाम िाही तया मुनि कैची । 
अहांतागुणे यातिा ते फुकाची ॥ 
पुढे अांत येईल तो दैन्यवाणा । 
म्हणोिी म्हणा रे म्हणा देवराणा ॥ ९७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

हरीिाम िेमस्त पाषाण तारी । 
बहू तानरले मािवी देहधारी ॥ 
तया रामिामी सदा जो नवकल्पी । 
वदेिा कदा जीव तो पापरूपी ॥ ९८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जगी धन्य वाराणसी पुण्यराशी । 
तयेमानज आता गती पूवथजाां सी ॥ 
मुखे रामिामावळी नित्यकाळी । 
नजवा हीत साां गे सदा चांद्रमौळी ॥ ९९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

यर्ासाां ग रे कमथ तेही घडेिा । 
घडे धमथ ते पुण्यगाठी पडेिा ॥ 
दया पाहता सवथ भूती असेिा । 
फुकाचे मुखी िाम तेही वसेिा ॥ १०० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जया िावडे िाम त्या यम जाची । 
नवकल्पे उठे तकथ  त्या िकथ  ची ची ॥ 
म्हणोिी अती आदरे िाम घ्यावे । 
मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे ॥ १०१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अती लीिता सवथभावे स्वभावे । 
जिा सज्जिालानग सांतोषवावे ॥ 
देहे कारणी सवथ लावीत जावे । 
सगूणी अती आदरेसी भजावे ॥ १०२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

हरीकीतथिी प्रीनत रामी धरावी । 
देहेबुनद्ध िीरूपणी वीसरावी ॥ 
परद्रव्य आणीक काां ता परावी । 
यदर्ी मिा साां नड जीवी करावी ॥ १०३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नक्रयेवीण िािापरी बोनलजेते । 
परी नचत्त दनुश्चत्त ते लाजवीते ॥ 
मिा कल्पिा धीट सैराट धावे । 
तया मािवा देव कैसेनि पावे ॥ १०४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नववेके नक्रया आपुली पालटावी । 
अती आदरे शुद्ध क्रीया धरावी ॥ 
जिीं बोलण्यासानरखे चाल बापा । 
मिा कल्पिा सोनड सांसारतापा ॥ १०५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बरी स्िािसांध्या करी एकनिष्ठा । 
नववेके मिा आवरी स्र्ािभ्रष्टा ॥ 
दया सवथभूती जया मािवाला । 
सदा पे्रमळू भनिभावे निवाला ॥ १०६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा कोप आरोपणा ते िसावी । 
मिा बुनद्ध हे साधुसांगी वसावी ॥ 
मिा िष्ट चाां डाळ तो सांग त्यागी । 
मिा होइ रे मोक्षभागी नवभागी ॥ १०७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा सवथदा सज्जिाचेनि योगे । 
नक्रया पालटे भनिभावार्थ लागे ॥ 
नक्रयेवीण वाचाळता ते निवारी । 
तुटे वाद सांवाद तो हीतकारी ॥ १०८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जिीं वादवेवाद सोडूनि द्यावा । 
जिीं वादसांवाद सूखे करावा ॥ 
जगी तोनच तो शोकसांतापहारी । 
तुटे वाद सांवाद तो हीतकारी ॥ १०९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

तुटे वाद सांवाद त्याते म्हणावे । 
नववेके अहांभाव याते नजणावे ॥ 
अहांतागुणे वाद िािा नवकारी । 
तुटे वाद सांवाद तो हीतकारी ॥ ११० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नहताकारणे बोलणे सत्य आहे । 
नहताकारणे सवथ शोधूनि पाहे ॥ 
नहताकारणे बांड पाखाां ड वारी । 
तुटे वाद सांवाद तो हीतकारी ॥ १११ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जिीं साां गता ऐकता जन्म गेला । 
परी वादवेवाद तैसानच ठेला ॥ 
उठे सांशयो वाद हा दांभधारी । 
तुटे वाद सांवाद तो हीतकारी ॥ ११२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जिीं हीत पांडीत साां डीत गेले । 
अहांतागुणे ब्रह्मराक्षस जाले ॥ 
तयाहूि व्युत्पन्न तो कोण आहे । 
मिा सवथ जाणीव साां डूनि राहे ॥ ११३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे । 
नदसांदीस अभ्यांतरी गवथ साां चे ॥ 
नक्रयेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे । 
नवचारे तुिा तूनच शोधूनि पाहे ॥ ११४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

तुटे वाद सांवाद तेरे् करावा । 
नववेके अहांभाव हा पालटावा ॥ 
जिीं बोलण्यासारखे आचरावे । 
नक्रयापालटे भनिपांरे्नच जावे ॥ ११५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

बहू शानपता कष्टला अांबऋषी । 
तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी ॥ 
नदला क्षीरनसधु तया ऊपमािी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ ११६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

धुरू लेंकरु बापुडे दैन्यवाणे । 
कृपा भानकता दीघली भेनट जेणे ॥ 
नचरांजीव ताराां गणी पे्रमखाणी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ ११७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

गजेंद्रु महासांकटी वाट पाहे । 
तयाकारणे श्रीहरी धावताहे ॥ 
उडी घातली जाहला जीवदािी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ ११८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अजामेळ पापी तया अांत आला । 
कृपाळूपणे तो जिीं मुि केला ॥ 
अिार्ानस आधार हा चक्रपाणी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ ११९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नवधीकारणे जाहला मत्स्य वेगी । 
धरी कूमथरूपे धरा पृष्ठभागी ॥ 
जिा रक्षणाकारणे िीच योिी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ १२० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

महाभि प्रल्हाद हा कष्टवीला । 
म्हणोनि तयाकारणे नसह जाला ॥ 
ि ये ज्वाळ वीशाळ सन्नीध कोणी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ १२१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

कृपा भानकता जाहला वज्रपाणी । 
तया कारणे वामिू चक्रपाणी ॥ 
नर्द्वजाां कारणे भागथवू चापपाणी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ १२२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अहल्येसतीलागी आरण्यपांरे् । 
कुडावा पुढे देव बांदी तयाते ॥ 
बळे सोनडता घाव घाली निशाणी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ १२३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

तये द्रौपदीकारणे लागवेगे । 
त्वरे धावतो सवथ साां डूनि मागे ॥ 
कळीलानग जाला असे बौद्ध मौिी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ १२४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

अिार्ाां  नदिींकारणे जन्मताहे । 
कलांकी पुढे देव होणार आहे ॥ 
तया वर्तणता शीणली वेदवाणी । 
िुपेक्षी कदा देव भिानभमािी ॥ १२५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जिाां कारणे देव लीलावतारी । 
बहुताां परी आदरे वेषधारी ॥ 
तया िेणती ते जि पापरूपी । 
दरुात्मे महािष्ट चाां डाळ पापी ॥ १२६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जगी धन्य तो राममूखे निवाला । 
कर्ा ऐकता सवथ तल्लीि जाला ॥ 
देहेभाविा रामबोधे उडाली । 
मिोवासिा रामरूपी बुडाली ॥ १२७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा वासिा वासुदेवी वसो दे । 
मिा वासिा कामसांगी िसो दे ॥ 
मिा कल्पिा वाउगी ते ि कीजे । 
मिा सज्जिीं वष्स्त कीजे ॥ १२८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

गतीकारणे सांगती सज्जिाची । 
मती पालटे सूमती दजुथिाची ॥ 
रतीिानयकेचा पती िष्ट आहे । 
म्हणोिी मिातीत होवोिी राहे ॥ १२९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

मिा अल्प सांकल्प तोही िसावा । 
सदा सत्यसांकल्प नचत्ती वसावा ॥ 
जिीं जल्प वीकल्प तोही त्यजावा । 
रमाकाां त एकाां तकाळी भजावा ॥ १३० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

भजावा जिीं पाहता राम एकू । 
करी बाण एकू मुखी शब्द एकू ॥ 
नक्रया पाहता उद्धरे सवथ लोकू । 
धरा जािकीिायकाचा नववेकू ॥ १३१ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नवचारूनि बोले नववांचूनि चाले । 
तयाचेनि सांतप्त तेही निवाले ॥ 
बरे शोधल्यावीण बोलो िको हो । 
जिीं चालणे शुद्ध िेमस्त राहो ॥ १३२ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

हरीभि वीरि नवज्ञाि राशी । 
जेणे मािसी स्र्ानपले निश्चयासी ॥ 
तया दशथिे स्पशथते पुण्य जोडे । 
तया भाषणे िष्ट सांदेह मोडे ॥ १३३ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

िसे गवथ आांगी सदा वीतरागी । 
क्षमा शाां नत भोगी दयादक्ष योगी ॥ 
िसे लोभ िा क्षोभ िा दैन्यवाणा । 
इही लक्षणी जानणजे योनगराणा ॥ १३४ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

धरी रे मिा सांगती सज्जिाची । 
जेणे वृनत्त हे पालटे दजुथिाची ॥ 
बळे भाव सद् बुनद्ध सन्मागथ लागे । 
महाक्रूर तो काळ नवक्राळ भांगे ॥ १३५ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

भये व्यानपले सवथ ब्रह्माां ड आहे । 
भयातीत ते सांत आिांत पाहे ॥ 
जया पाहता रै्द्वत काही नदसेिा । 
भयो मािसी सवथर्ाही असेिा ॥ १३६ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

नजवा शे्रष्ठ ते स्पष्ट साां गोनि गेले । 
परी जीव अज्ञाि तैसेनच ठेले ॥ 
देहेबुनद्धचे कमथ खोटे टळेिा । 
जुिे ठेवणे मीपणे आकळेिा ॥ १३७ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

भ्रमे िाढळे नवत्त ते गुप्त जाले । 
नजवा जन्मदानरद्र्य ठाकूनि आले ॥ 
देहेबुनद्धचा निश्चयो ज्या टळेिा । 
जुिे ठेवणे मीपणे आकळेिा ॥ १३८ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

पुढे पाहता सवथही कोंदलेसे । 
अभाग्यास हे दशृ्य पाषाण भासे ॥ 
अभावे कदा पुण्य गाठी पडेिा । 
जुिे ठेवणे मीपणे आकळेिा ॥ १३९ ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

जयाचे तया चूकले प्राप्त िाही । 
गुणे गोनवले जाहले दुुःख देही ॥ 
गुणावेगळी वृनत्त तेही वळेिा । 
जुिे ठेवणे मीपणे आकळेिा ॥ १४० ॥ 



           ॥जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 

 
 
॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥ 



  



  



  

ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पुस्िक खहिन्याि साित्याने नवनवीन भर पडि 

असिे. आपण पिािा ना? नवीन सुमारे िीस पुस्िकं लवकरच येि आििे. एकाहून एक 

भारी. सगळीच िुम्िाला िवी असिील िर संपकााि रिा. VIP सभासद बना.  

VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आि.े आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे मेल आय डी 

कळवा आहण बना VIP सभासद.  

एका दमाि िीन कामं. 

 

 



  

पहिलं म्िणिे िुम्िी VIP सभासद बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं पुस्िक ई मेलवर 

सवााि आधी हमळिं. कायाक्रमाचं आमंत्रण हमळिं. भावी योिनांची माहििी हमळिे. त्यांच्या 

कामाि स्विः सिभागी िोण्याची संधी हमळिे. 

ज्या दिा ककवा अहधक हमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं हमळिाि िे खुश िोिाि. त्यांना 

त्यांच्या आवडीची पुस्िकं हमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल सांगिाि. त्यांच्यासाठी 

िुम्िी म्िणिेच ई साहित्यचे प्रहिहनधी बनिा.  

हिसरं, यािून िुम्िी मराठी भाषेच्या संवधानाला अमूल्य असा िािभार लाविा. फ़क्त मराठी 

साक्षर अशा दिा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. 

आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू. 



  

संपका  साधा : esahity@gmail.com 

िी सेवा पूणापणे हनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले हमत्र 

आपल्यावर खुश िोिील. हशवाय आम्िी िी खात्री देिो की या ई 

मेल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य पाठवण्यासाठीच केला 

िाईल. इिर कसल्यािी िाहिरािी पाठवून त्यांना त्रास ददला िाणार 

नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या माहििीिल्या दिा ककवा 

अहधक मराठी साक्षरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या. 

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या. 



 


