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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

शक्तिकवने 

रचक्तिता : क्तनककता राजेश पाटील 
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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

शमिकवने  

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव दवद द्या 

ई सवशहत्य लव आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त 

करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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शक्तिकवने 

क्तनककता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वाांगणी हाईटस,् बदलापूर नेरळ हािव,े पूनम 

हॉटेलजवळ, वास्तुकार नगर, वाांगणी (पवूव), क्तज. ठाण.े 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 

read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. 

Copyright protection in India is available for any 

literary, dramatic, musical, sound recording and 

artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s 

copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the 

owner to remedies of injunction, damages and 

accounts  
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प्रकविक  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www. esahity.com 

www. esahity.in 

esahity@gmail.com 

eternity, G1102,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकविन : १९ जलुै २०२१ (आषाढी एकादशी १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 

o शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

o आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्र्ा करू िकतव.  

O ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी 

परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े   
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शक्तिकवने 

 

आध्यात्मिक अभंग 

-शनशकतव रवजेि पवटील  
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 ओळख 

वनवकता राजेश पाटील. 

‘कुमारी शविलीला” या 

नावाने कववता लेख कथाांचे लेखन. 

कथालेखन,काव्यवाचन अशा 

स्पर्ाांत सविय सहभाग. 

वाङमयीन पररचय:-१) सांस्कृत चांविका अशा मावसकात 

श्लोक लेखन. 

२)ववद्याववकास सांस्थेच्या वावषिकात( साांवत्सररकात) रौप्य 

महोत्सवावनवमत्त ‘िौपदीचे आत्मकथन” हा लवलत लेख 

व “मनाच ेप्रदषूण” ही कववता व “बायको नावाचां अजब 

रसायन” ही ववनोदी कथा प्रकावशत. 
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३) वटळकनगर साांस्कृवतक महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे 

स्वगत” ह्या एकपात्ी प्रयोगाचे वेशभषूा-प्रयोगलेखन-

फासिलेखन व सादरीकरणाचा एकवत्त मेळ. 

४) बदलापरूच्या कववसांमेलनात कववरुपात काव्यवाचन. 

५) अवस्मता या हस्तवलवखत साांवत्सररकात “नाट्याचायि 

कृष्णाजी प्रभाकर खाविलकर’ या लेखाचे लेखन. 

६)मानवववद्या ववभागात ‘वाचनसांस्कृती : विवजटल आवण 

इलेक्ट्रॉवनक ग्रांथालयाचे महत्त्व” या ववषयावर सांशोर्न. 

७) वनबांर् , विृत्व स्पर्ाांमध्ये प्रथम िमाांक. 

वाचन:- मी आजपयांत ववववर् प्रकारची पसु्तके वाचली 

आहते.त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पसु्तकां  

आहते. 

 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

 

र्ला ध्यानयोगात प्रखर्ष्ट होण्यासाठी 

पे्ररणा देणाऱ्या, र्ला आध्याखत्र्क ज्ञान 

देणाऱ्या ,र्ाझ्यार्र  खनतािंत पे्रर् करणाऱ्या 

र्ाझ्या गुरू आखण र्ाता असणाऱ्या 

सौ.जननीर्ाईस 

हे अभिंग अपवण ! 

🌻 🌹🌷🌺🌼 
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प्रस्तावना 

 

२०१७, २०१५,२०१४ या काळात मी ह ेअभांग 

वलवहले आहते. 

मी इयत्ता सातवीत असताना ध्यानयोगात प्रववष्ट 

झाल े , त्याही पवूी मी त्ाटक व दीपध्यान करत होत.े 

तेव्हापासनू मला ध्यान ,समावर् , ज्ञानयोग याांचा 

अनभुव आला होता, तो शबदाांत माांिण्याचा प्रयत्न 

केला आह.े 

ही सवि जननीमाई ांची कृपा आह े , की मी मला 

आलेल ेजवटल अनभुव शबदाांत माांिू शकल.े 

म्हणनू मी हा अभांग सांग्रह गरुुचरणी समवपित करत 

आह.े  
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शक्तिकवने 

 

 

(कर्शयत्ीने र्यवच्यव ११ ते १४ र्र्ष ेयव कवळवत शलहीलेले अभांग) 
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गुरूस्िवन 

 

तशुच िि कल्पतरु| भर्सवगरे तशूच तवरु| तर् 

पवरु| कर्न जवि|े|१|| 

तशूच योग्यतव िहवन थोर| सर्वाहूनी शे्रष्ठ तशुच 

िि ईश्वर| खेळसी दरे्तव- िनषु्य- असरु| 

हवती घेऊनी चेंरू् फळी||२|| 

जनन ते प्रविहरि| िीलन ते गभाधवरि 

जीर्नवचे सिीकरि| तशुच चवलर्तसे||३|| 
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अनन्सयेचव ‘अ’ आशदिक्तीचव आ'| 

इांदधुवररिीचव तो  ‘ई’ ईश्वरीचव||४|  

आशद अक्षरे तशूच शगरर्लीस आकविवच्यव 

पवटीर्री| अनन्सयव, आशदिक्ती ,इांदधुवररिी 

र् ईश्वरी| दरे्तव दरे्ी सवरी| तजु पवसनूच 

उदयेंली||५|| 

ऐसी ही, कुिवरी िशक्तलीलव अथर्व कुिवरी 

शत्परुसुांदरी दरे्तव| एखवदी िहवशर्द्यव| 

तजुपवसूांनशच जन्सिली र् धन्सय जवहली||६||  
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 ( अभिंग ) खदसत नसे परर कोठे असे 

आत्िव असे िरीरवते|  

नवही शदसत ते कोठे?||ध|ृ| 

िर्शर्च्छेदी न शदसे कुठे कवही|  

िोधतव िोध लवगत नवही||१|| 

नसे कव आत्िव िरीरवते|  

परर िरीर कैचे जगते||२|| 

चैतन्सये बवळशर्लव दहे|  

चतैन्सयवहून शे्रष्ठ कोिी इह?||३|  
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चैतन्सयशच असे आत्िव|  

बोध होऊ द ेत्यव सत्र्व||४|| 

अभेद्यवछेद्यवितृ आत्िवशच तो| प्रकविवचे 

खेळ िवांशर्यवलव तो||५|| 

जवितवशच आत्िव|  

बोध झवलव ही परिवत्िव||६|| 

जवशितव चैतन्सयवसी| होईल एकरुप 

आत्िरुपवसी||७|| 
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शिसळतवशच िका रव जळी | दिुदिुली 

हदयवची आळी||८|| 

रुप सत्यवचे पवहतव|  

परिवथवाचे िवगे चवलतव||९|| 

दिान परिवत्िवचे घर्तवशच|  

ह्दय धन्सय होत असे ह|े|१०|| 

जैसेशच शहि शर्तळतव जळी| िशक्तलीलव 

म्हिे जीर् परिवत्िवसी एकरुप होई||११|| 
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गुरुनर्न 

 

कररतव तर ्तर्न| िी झवले पवर्न|  

तर्कृपे ध्यवने कुिीत घेउन गगन|  

 त ुतोर्ील िवझे जीर्न िरि|  

त ुिोर्ील िवझे किा बांधन|  

त ुकरर्िील िम्िखेु हररभजन|  

 त ूशिकर्िील ओळखवयव 

 अतर्कया परब्रम्ह गगन|  
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 त ूशिकर्िील ईश्वरशचांतन|  

 शन परकोटीचे ध्यवन|  

त ूदवखर्ील िोक्ष पटकन|  

 त ूदिेील दहेबदु्धी िरि|  

त ूलवर्िील िि आत्िसखुविी लग्न|  

िज शिळवर् ेसिवधवन|  

म्हिशून आले तजु िरि  

 धररते तर्चरि|| 
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 सदु्गरू नर्न 

 

 सद्गरुू करोशन तर् नविपकुवर|  

गवईल शजव्हव सोहिकवर|  

ध्यवनवत शदसिील त ूशनरवकवर|  

त ूशनगुाि परब्रह्म शनरांहकवर|  

न तजु उकवर-आकवर|  

तरीही िवने ज्ञवते बीजवकवर|  

त ूपरिवत्िव शनरुपवशधक अपवर|  

त ूशनिाळ शनश्चय शनशर्ाकवर|  

त ूशनरांजन शनकळांक शनरांतर|  
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त ूशनदोर्ष शनजवात अव्यय अक्षय्यर|  

त ूशनत्य अनांत शर्िवल अखांर् 

शनशर्ाकल्पवकवर|  

त ूशनसांदहे शनभेद शनभेळ नभवकवर|  

त ुशन िी कवय शभन्सन सवकवर|  

आत्िी घिेुल तर् कृपे सोहिकवर|  

तचू ब्रम्हज्ञवन तशूच सवर|  

तर् र्तािवनवच्यव शजव्ह ेयेई ियवादव तत्कवर|  

तरीशह शनससांदहे शचत्तवने कररतो नि्कवर||  
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परब्रम्हाची प्रचीती  

 

धन्सय धन्सय िी| गरुुिवय िवझी िी होऊन 

बैसले| तेशच परब्रम्ह सवऱयवांत भरलेले| 

ध्यवने शिटले प्रचक्ष ेदशेखले| एकवकी||१|| 

िेजेिेजवरी शदसली| सविोरीच्यव सविोरींचे 

हृदये हसली| श्ववनहृदयही बैसली| 

ित्शुिक्षकवांच्यव शन िवलये सहपवठीच्या 

दखेील||२|| 



22 

 

बवळकृष्िेही दशेखली| शपतसृर्ेही शदसली|  

 कलवर्तीते हृदयेही आरुढली| 

शसद्धवरुढहृदयेही शसद्ध जवहली| रविदवस 

सिथाच ेअस|ु|३|| 

 

 जयांतच ेअस ुम्हिनू| िजही गोळव करून| 

िवझव अस ुहोऊन| पवशळले सर्ा भतूवांसी||४|| 
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सवऱयवांत त ूसवशिले िवय| त ूशन िी शभन्सन 

कवय| करी िवयव अलग जिी दधुवची सवय| 

केले अशलप्त||५|| 

 

िहवनवांच ेहोऊनी कवरि| चकुर्शून जीर्वांच े

जीर्निरि| सर्वांचे करी भरि पोर्षि| 

आहसे त ूसकलवत्िव||६|| 
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िहवनवां--सविवन्सयवांचव चकुर्ी जीर्निरिवचव 

फेरव| अहांकवरवचव िोरू्शन तोरव| ्र्रुप त ू

शसद्धवचे||७|| 

 

पांचभतूवांच ेजी शनर्वाि| तयवांतही भरली 

उरुन| त्यदरे्वांत परिवत्िव होऊन| शनरवकवर 

ब्रह्म्र्रूप||८|| 
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 सयूाचांन्सरवतही अस ुजवहली| ध्यवने िज 

दखेली| हरेकदव त ूअसे शनरूपि||९|| 

 

त ूपरिब्रम्हवपरी शनश्चळ| िवयेगत चांचळ| 

परर शसध्दरुपे अचळ| खेळ कररसी 

सकळ||१०|| 
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करूशन कताव्यवचे नवटक| अज्ञवन दवखर्शून 

करी बांद उपवधीच ेफवटक| शकां त ुअांतरी ज्ञवन 

्फोटक| िरुलेले अर्शिात||११|| 

 

परब्रम्हवस नविे तजु| न किा आर्श्यकज| 

नशहा तर् कृशतन| शसध्द ेन कळे तर् 

करिी||१२|| 
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 शर्र्ेके ओररे् कवनवस ‘त ूदहे’ परिहांस| 

तैसे लवर्े कताव्यवस| म्हिे अशलप्त कर 

िनवस रत हो, शनष्कवि किवात||१३|| 

 

िशक्त म्हिे परब्रम्हवसही नव्ह ेतर् अहातव| 

थकेल ब्रम्हदरे् गवतव तर् िहतव| त ू

शर्श्व्तव| िवझी रहव होऊन||१४|| 
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 र्ी जननीची लेक 

 

िी जननीची लेक| तोशर्ले बांध अनेक|  

परब्रम्ह र् िी एक||ध|ृ| 

 

प्रपांचवचव िज भवरी कां टवळव| बहवत्तर पोंरव 

सोशर्ळव| तीन भवर्वां तोशर्ळव| गरुुकृपे 

चौऱयवांयिी शर्कवांनी थवरव सोशर्लव दखे| िी 

जननीची…….||१|| 



29 

 

अष्टप्रकृतीचव चवळव| गरुुस खपेनव 

र्षर्शर्कवरवचव शजव्हवळव| द्वतैवच्यव कळव| 

तोशर्ल्यव िवरूशन िेख| िी जननीची 

……..||२|| 

 

दिदहेवांचव शकरविव| पांचतत्र्वचव व्यवज 

भरिव| चवरी खवण्यवांच्यव दि पर्नवांच्यव 

कजवांनव| शदले शतलवांजलीच ेदःुख| िी 

जननीची………||३|| 



30 

 

छशत्तस रवशगण्यवांचव सरूिेळव| सोळव 

िवत्वांच्यव खेळव| प्रर्शृत्तच्यव तळव| पलीकरे् 

दवशर्ले सत्येक| िी जननीची……..||४|| 

 

िवयवनदीत बरूु् नये म्हिशून| िलव उचलेली 

हवती| ध्यवनवचव िांत् सवांशगलव कवनी| 

घर्शर्ली चवर बशहिींची भेट| िी जननीची 

……||५|| 
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सप्त पवतवळवांच्यव र्र चढशर्ले| चवर 

सोबतींस उर्शर्ल|े िेरुर्री आकवि 

िढशर्ल|े घवतलव छशत्तसवांनव धवक| िी 

जननीची…..||६|| 

 

परब्रम्हवस शदले शिसळून| सवांशगतले िोक्षवच े

सवधन| चकुशर्ले जन्सििरि|  

 िशक्तलीलव म्हिे परिवनांदवचव शदलवस 

िेक| िी जननीची लेक||७|| 
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 र्ी जननीची रे्डी 

 

िी जननीची र्ेर्ी| सोर्शर्ते सांसवरवची 

कोर्ी| पोचले ब्रम्हवच्यव िवांर्ी||ध|ृ| 

 

सांसवरवलव सोशर्ले| बहवत्तर पोरी सोशर्ले| 

द्वतै नथिोती फोशर्ले| तीन पोरवांनव बवहरे 

कवशढले| शपण्यवसवठी ब्रम्हज्ञवनवची तवर्ी| 

िी जननीची……| १|| 
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चौपयवांयिी लवांर्गे पवठी लवगले| सहव 

लचु्च ेलटुवयलव आल|े छशत्तस कवरर्वरीि 

फसव्यव िवले| जनन्सये िोशर्ली तयवांची 

खोर्ी| भी जननी...||२|| 

 

 दिदहेवांचव बवजवरे| आठजि शफरती| केस 

िोकळोशन सवरे| पवचजि आले घेर्ोशन 

ऋिवांच ेर्वरे| फेशर्ली चर्घींची सवर्ी| िी 

जननीची ….||३|| 
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दहवजि म्हिवल|े ने ही आिवल|े परी चौघव 

शित्वांसी नेले| कोल्हवटीिीची झोप उर्ी| िी 

जननीची……||४|| 

 

बवजवरवत छशत्तस शफरकीर्वल्यव| सरु 

आळशर्तव सोळव सरू हवतव तोर्वांसी 

खेळशर्तव| प्रर्शृत्त तवलवर्र नवचतव| जनन्सये 

परी िन सवत घरवांकरे् ओढी| िी जननीची 

……||५|| 
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सवत घरवांतनू शफरर्ले| र्रती िेरुशबांदसूी 

अितृ परुशर्ले| अितृ दशपाष्ट सरोर्र 

दवखशर्ल|े िवशळिीचव फुलवांचव हवर 

घवलोनी बरु्ी िवरण्यवस झवले उघर्ी| िी 

जननी…..||६|| 

 

िेरुर्री शदसले ते आकवि| अनांत कोटी 

तयवचव प्रकवि| शनरवकवर शनशर्ाकवर 

शनरवभवस शनरवस| करते यवच्यवसी 

लवर्ीगोर्ी| िी जननीची…………||७|| 
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 शदर्सवतनू अनेकदव गपुचपू यवच्यवांिी िी 

भेटी| त्यव तवरवचांबळच्यव कवठी| जन्सििरिवां 

चकुशर्ण्यवसवठी| िशक्तलीलव म्हिे जननी त ू

उभवरलीस परिवनांदवची गढुी| त ूकेलीस त ू

िज भक्तीची र्ेर्ी| िी 

जननीची…………||८|| 
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देर्ा ! तू रे भक्तीचा दास|  

 

 दरे्व ! त ूरे भक्तीचव दवस|  

उचल रे यव भक्तवांचव त्वस|  

जगर्वर्े दगेु होऊशन श्ववस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|  

धरुनी त ूिि शनष्ठेची कवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस||ध|ृ| 
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 होऊशन बल्लर्व कर ्र्यांपवक|  

 होऊशन सांरशक्षकव घवल जनवां धवक|  

 होऊनी, सत्वर्ी- तवरव पवज अितृवच ेघवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

होऊशन कुां र्शलनी दवखर्  

सोहिकवरवचव र्वस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|  
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 होऊनी िेरुआसन्थव दें पषु्प सरु्वस|  

 दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस  

 केल्यवस सांसवरवचव ऱहवस 

 दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस||१|| 

 

होऊनी चांशर्कव कर सहव लचु्चवांनव खलवस|  

दरे्व तरेू भक्तीचव दवस|  

होऊनी िेरु आसन्थव द ेपषु्प सरु्वस|  



40 

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

केलवस सांसवरवचव ऱ हवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस||१|| 

 

होऊशन चांशर्कव कर सहव लचु्चवांनव खलवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

होऊशन कवशलकव खव शत्गिुवांस|  

 दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 
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होऊशन कवलर्शनतव थेंब न सवांर्र्तव 

िवत् द्वतैबीजवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|  

चौऱयवांयिी फेऱयवांच्यव लवर्लवस फवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस||२|| 

 

होऊशन ्र्रुपपिूवा शिसळर् परब्रम्हवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 
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होऊशन रुरव कर दहेबदु्धीचव नवि|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

 होऊशन परिवनांद आत्िलीन बनर् खवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

दहेदृष्टीचव पर्दव फवरू्न दवखशर्ले आकवि| 

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस||३|| 

 

िदु्ध सवशवर्क पक्षी आि भेटीस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 
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होऊन दवतव द ेब्रम्हज्ञवनवची रवस|  

 दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

 ध्यवनवची िांत् फुां कुनी कवनवत|  

िनी शनिा ध्यवनीची आस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस|| 

जननी चांरिव शन िक्तीलीलव चांरहवस|  

दरे्व त ूरे भक्तीचव दवस||४||  



44 

सखये तू पावसावानी 

 

सखये त ूपवर्सवर्वनी|  

सवऱयव ऋतवांची रविी|  

परिवथवाची थेबवां 

िधनू गवई गविी|  

चेंरू्फळी त ूखेळी कोल्हवटीिी|  

सख्ये त.ू..||ध|ृ| 



45 

 

आधी ररिशझि िग िसुळधवर|  

यव पवर्सवत नेई सुांदर नवर|  

 धवर िेरुतनू धरेर्री थांर् गवर|  

 यव पवर्सवत शभजतव आलव िहवर|  

 धनू िल्हवरवची फुां के त ूकवनी|  

सखे त ू……||१|| 
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एक सरोर्र किळवांनी भरलेले|  

पवर्सवचे जळ तयवत कवठोकवठ सवठलेल|े  

कवही हांस त्यवत बसललेे|  

 किळवतली त ूिखु्य हांसीिी|  

 दतेेस गवठ सवऱयवांची घवलनूी|  

सखये त ू…….||२|| 

 

  



47 

शर्ज िधेच चिकली|  

चपले त ूसवर्कवि चवलली|  

िधल्यव नदीत पोहली|  

 त ूिेरुर्री फुलर्शून|  

िेर्ांती जईु गलुवब रवतरविी|  

सखये त ू…..||३|| 

 



48 

िेरुच्यव टोकवर्र प्रर्वस कररतव िवळीि 

भेटली|  

आत्िश्र्िव अशलांगनव खेटली| पवर्सवळी 

िोती सवरी तेथे दवटली| त ूधवर् 

चांबळेर्विी| भर धरेत रससवनी| सखये त ू

……..||४|| 

  



49 

गर्द अांधवर उजळले| त ूधरेस शभजर्ले|  

 त ूधरेस उजर्ल|े हर्े ते शिळर्नू शदले|  

िशक्तलीलव म्हिे अध्यवत्िे त ूर्ेर्गळ 

थोर्ी िहविी| सखये, त ूजननी|  

 सखये त ूपवर्सवर्वनी||५|| 
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 जननीची स्तुतत 

 

िवते तूां सद्गिुवांची ितूी|  

 यव िक्तीलीलवची कीती|  

सशद्वचवरवांची ्फूशता|  

सशच्चदवनांदवची करी पशूता|  

 परीनां करेन तर् ्तर्न ॥ध॥ृ 

तूां जिी ज्ञवनवची गांगव|  
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 सां्कवरवचव सवगर.|  

कधी न बरूु् शदली|  

भर्सवगरवत आिचुी घवगर|  

 तूां बोलवर्े तसे तसे|  

सगुांशधत व्हवर्व तगर|  

नेहिी पवय ओढिवरी|  

 धरूनी तर् पवय व्हवर्ी|  

 िरिवगत िगर|  



52 

र्ीजेच्यव िधरु झांकवरवपेक्षव|  

 पशर्त् ्र्वशदर्वि तझेु गवयन|  

नवरद-तुांबरूही करती निन||१|| 

 

तूां हसवर्े तसे शनझारवांनी|  

व्हवर्े जयर्वन|  

शन:भवर्शनकवांनीही व्हवर्े भवर्नवर्वन|  

 तूां बनर्तेस जेर्ि तैसे|  



53 

अन्सनपिूवा लवजती जैसे|  

कधी खवरट कधी अळिी|  

 एक शनरवळवच ्र्वद शत्भरु्नवसी|  

शे्रष्ठ ्र्वद उतरे िखुी|  

 तूां परिेश्वरवचव पिूवार्वतवर|  

कररसी ति व्यसनवांचव पररहवर|  

 सदव सांसवरशर्र्षये उदवसीन|  

सदव भक्तीत िन तर् लीन||२|| 



54 

तझेू गिु गवर्े केर्ढे गवर्े|  

 तयव सीिव नवही|  

नच तजु चरिवलव उपिव नवही|  

शजचे नेत्े तेज ओशतले|  

 शजच ेनतेे्तनू तेजपभ्रव होई िोकळे|  

 शजच ेिरीर पिूा तेजःपुांज|  

शजची चके्र जि ूचतैन्सयवच ेशर्हवरकुां ज|  

 शजच्यव पवपण्यव जसे शकरि भवनचु|े  



55 

शजच्यव शभर्यव जसे रेखीर् प्रत्यांचव दगुवा 

चवपवच|े  

शजच ेओष्ठ जसे गलुवबवच ेदल|  

 शजच्यव नेत्वांकरे् प्रकविवांचव सतत कल|  

शजच ेकर सत्किवात गुांतती|  

दसुऱयवांसवठी किाफळे गुांफती|  

शजचव िकु्तकां ठ हरीभजन गवती|  

जेत आध्यवशिक ज्ञवन ्फुररसी|  
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 शजची शजव्हव भवग्यर्वन|  

 जेत सर्र्ती करे शजचे नवि्िरि|  

शजच्यव श्यविकिळचरिवांर्र र्वस करे 

दवसी लक्ष्िी जवि|  

 अष्टिहवशसद्धी पविी भरती शजच्यव सदने|  

 शजच ेिन पिूा शनिाळ|  

नवही जते र्वसनवांच्यव िळ|  

 शजच ेचरिवांतळी कविक्रोधिदित्सरलोभ 
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 होऊनी रजःकि|  

शपपीशलकव शर्व्हळत पवयदळी|  

शजचे एक करें िवयव ,दसुरे करें कुां र्शलनी|  

 इांरविी रोशहिी आशद दरे्तव|  

 दवर्ी नम्रतव 

इांर ब्रम्ह दरे्तव सविथाशाली|  

 अांगठव पवयवचव चोखे खवली|  

 शजच ेभवांगे यिुनव  
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शजची गुांफिे ब्रम्हपतु्व|  

 शजची िवन शहिवलयवांचव सळुकव|  

बफवाच्छवशदत सकुळ|  

शजच्यव कां ठे र्वसरु्षी|  

चवदर होई क्षीरवब्धी िेर्षी|  

शजच्यव भवले र्से चांर|  

ि्तकविवगे छत्दवयक सयूा||३|| 
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चक्रदर्शन 

 

यौन िवगे िलूवधवरे नवगीि िखेु 

िेपोटी धरोशन र्टेोळवली|  

 ती झोपवळली| परी जनन्सय े

शतची शनरव र्ोर्ोर्ली|  

सवधन्सये िलूवधवरवस दांि करोन 

पळवली| पळवली शत्परु सुांदरी 

कुां र्शलनी पळवली| पढुची यवत्व 

कळवली||ध|ृ| 
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िलुवधवरे कुिवरी र्षोर्र्षी कुां र्शलनी|  

चवर पवकळयवांर्री िवतांगी आकवर 

र्ेद धरोशन| ब्रम्हचवररिी किांरू्लवतल े

जल ओतोशन| योनी िदु्ध केली|  

पळवली शत्परुसुांदरी ……||१|| 

 

्र्वशधष्ठवने गवयत्ी र्ीिव र्वजर्ोशन|  

ओांकवर म्हिी| ब्रम्हदरे् शर्चवर ्फुरोर्ोनी|  

नवशभ शिर् ध्यवन लवर्ोनी|  

पवर्ाती रक्षि करोशन  

 दरे्तव चक्रवची किळी|  
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पळवली शत्परुसुांदरी….||२|| 

 

हृदये अनहुते सोहि ्िवत्व पकुवरी|  

 िेर्षवर्री परुुर्ष हरी| रशक्षकव प्रकृती द्ववरी| 

शत्भरु्न्र्विीनी भरु्नेश्वरी| दशेखली|  

पळवली शत्परुसुांदरी||3|| 

 

शर्िदु्ध सोळव पवकळयवर्री| कां ठ िकवर 

पकुवरी| िैलपतु्ी रशक्ष िेरी| बगलविखुी 

अिांगळ ्र्र चीरी| अितृचांबळी तवरव 

उतरली| पळवली शत्परुसुांदरी||४|| 
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दोन भरु्यवांिध्ये उकवर बोशलजे| सवशर्त्ी 

नेत्े दृष्टी शदधीजे| धिूवर्ती नेत्रोग कवढीजे| 

जवतव जवतव तेथ ेआज्ञव प्रकवशिली| पळवली 

शत्परुसुांदरी||५|| 

 

 िशिपरुी सहव दलवांर्री| कोल्हवटीि 

िलूवधवरवनांतर खेळ करी| तेथे भैरर्ी 

घोरतवरव उग्रगौरी| तेथोशन ्र्ववर्ष्ठवनवकरे् 

र्ळवली| पळवली शत्परुसुांदरी||६|| 
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ब्रम्हरांधी िेरूर्री| तेजस िी नवही उरी| 

सहस्त्र दळवर्री ती िवळीि तवरवांबळ घेर्ोनी 

हवतवर्रर|  

ज्ञवनिकु्र सत्वर्ीिेजवरी| ओहि एकदवची 

शिळवली| िशक्तलीलव म्हिे यवत्व 

सगळयवांस कळवली| शत्परुसुांदरी 

पळवली||७|| 
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चेंडूफळी (मालवणी) 

 

शतकव दखेतवच िवज िन र्ोलल्यवन 

दखेतव दखेतव इसवरलव भवन|  

भवन इसरे इसरे लवगल्यवन ध्यवन|  

ती इक उचसिवधी दवै्यव जवि|  

 चढवलय नसव, आर्र्व ह्यव झवल्यवन|  

इक नळीबवय जोर्लव|  
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त्येत आत्िपवरर्व अर्कलव|  

जवतव जवतव िवय परुव भवयर गेलो|  

पन जवतव जवतव बवय िवांग शफरलो|  

 पि नळी परत जोर्लव|  

लगी िवझव हरी हुयलेव|  

धरलो बवय चेंरू्फळी|  

फळयवची बवय कवसलो तळी|  

तर्व पक्षी र्रु्वलव बवय सोर्वन नळी|  
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जि ूबवयल खेळवन चेंर्फळी|  

उर्र्लो चेंरू् बवय खळी|  

नवशिकची र्वटवर्ां धरी|  

िांग र्रु्वर्लो चेंरू् पवांर्र्वर्री|  

असां लय र्सुवर िवझव हरी|  

 आत गेलो म्यव लेिीर्री|  

नवरयपदी रौपदी लोटके धरवन|  

दवरवांक पविी खवली पर्वन|  
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आत बवये हरी पवांर्र्वक बोललो|  

आत आत चवर-पवच िवनसां लेनीत  

चवललो|  

शभांतीर्रलव दरे्व रौपदी पवण्यवक बसलव|  

नदीक खेळतो खेळतो कवपर् इसवरलव|  

कुां ती बवय नर्लवई|  

िवतवरी बवयो चोळवन चोळवन|  

चौंधन घसव घसव आशक्रत ऐक बवई|  
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उलट शफरवन परत गेलव िवथेरवनर्री 

बवये बवग दखेतव दखेतव टोलर्लो 

शर्टी-िुांबई ठेसनर्री|  

दिान थोरे्च व्हतव गेलो जांशजऱयवर्री|  

शकल्यव दशेखलव बवय|े लय किवल  

करत असव िवजव िकुुां द पनूिधवरी|| 

 हव असां िोकळव सर्ांछांद धरी|  

नेहिीच िशक्तलीलवक तवरी|| 
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घिुलय शतच ेनवर्े ललकवरी|  

िक्तीलीलव शतचे ्िरि करी|  

जगतजननी ती ्र्गाधवरी| शपये िवजे र्ोळे  

सदव शतचेच नवनव कळव|  

करुिेची र्वत्सल्यवची थोर्ी 

धवर पर्वन शतचे नळव|| 

कोरधवची िशूतािांत ती दगुवा जवि|  

 शतचे पवये िवजव परिवि|| 
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 तेचिेळेूच िी सर्वांक अलीपत जवि|  

 िक्तीलीलव करतल्यवन नेिीच िक्तीची 

लीलव 

परिवतम्यवक आत्िव एकरूप बवये जवलव|| 
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सरू्शमाला वरी र्ात्रा (झाडी 

बोली) 

 

थोरे्फवर जवांल लवगल्यवनां ध्यवन|  

हललवन तो बवई जवि|| 

येकव जवगी यक नरुी बवई जोर्ल्यवन|  

तो हरुच हलल्यवन अनव पढुां गेलवन|| 

चनेरू् उर्लवन अर्ां नवशिकर्री|  
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यवतरव झवल्यवन पवांर्र्लेनीर्री|  

आत कवगदवर्र अरजनुनव िहवदरे्वपरु्व 

ि्तक ठेर्ल्यवन , 

शभांतीर्र दोरपदीच्यव किरांर्री हवत 

पवरथ्यवन सोबत ठेर्न अिव नवचल्यवनां , 

्र्गवात त्यवलव इरह इरह झवल्यवनां , 

र्रव र्रव रे्िोशकरट्स शिल्प आसवन , 

उरफ तयव र्रव दोरपदी ती 
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बवई जवि|  

खेरुतव खेरुतव टोलल्यवन चनेरू् चरच 

र्री|  

म्येंच्छ बवयव येंगले भवयरी|  

बवगेत िांग फेरयव घवलल्यवन , 

उर्लवन चनेरू् पोचल्यवन लांर्न , 

पथृर्ीभवयरी करतवल्यवन परदशक्षनव , 

शजथे व्हती उष्िव , 
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चांरदवचर्फेर फेऱयव घवलल्यवन , 

त्यवची ककसव कलल्यवन|| 

थांर् थांर् सवांर चर्फेर , 

दगर् फुटतव फुटतव तयवांनी 

केलवन घेर, 

धलूकन हजवरो िन , 

शदसल्यवन पवांढरकुरर्षिशर्र्र||  
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माझे अभंग वाचून कसे वाटले, हे साांगार्चे असेल तर, मला 

'shaktileelanikita@gmail.com' 

र्ा इमेल आर्डी वर ररप्लार् द्या. 

 

 

📓📓📔📕📖📗📘📙📚 

  

mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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🥀🥀पररतर्ष्ट🍇🍇 

१) पवरू :- शनिवाि 

२) इांदधुवररिी:- ि्तकवर्र चांर धवरि करिवरी दरे्ी. 

३) अनन्सयव:- जी अन्सयवांप्रिवि ेनवही, अिी. 

४) इह:- पथृ्र्ी 

५) बवळशर्लव:- जन्सि शदलव 

६) अभेद्यछेद्यवितृ :- जो छेदलव, भेदलव जवत नवही, असव 

आत्िव. 

७) आळी:- अांगि. 

८) अतर्कया:- तका  न करण्यवजोगे. 

९) सोहिकवर:- सोहि ्नवद. 

१०) बीजवकवर:- िलू बीज. 

११) शनरुपवशधक :- जो उपवधीच्यव पलीकरे् आह,े असव 

सद्गरुू. 

१२) अव्यय:- ज्यवचव कधीच नवि होत नवही. 
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१३) शनजवात:- जो कधीच जन्सिलव नव्हतव,असव. 

१४) अक्षय्यर:- ज्यवचव कधीच क्षय होत नवही, असव. 

१५) शनशर्ाकल्पवकवर:- जो ्र्यां शनशर्ाकल्प र् शनरवकवर आह,े 

असव. 

१६) शनभेळ:- जो ्र्यांपिूा असनू त्यवत अिधु्दतव नवही. 

१७) तत्कवर:- यव क्षिी. 

१८) अस:ु- प्रवि. 

१९) सकलवत्िव:- सर्वांच्यवत र्वस करिवरव, परिवत्िव. 

२०) शर्श्व्तव:- शर्श्ववस.ू 

२१) बहवत्तर पोरवां:-७२ लवख नवर््यव. 

२२) तीन भवर्वां :- तीन गिु. 

२३) चौऱयवांऐ ांिी शर्ांकवांनी:- ८४ लक्ष योनी, ज्यव ििुकु्षतूव 

नसल्यवकवरिे िनषु्यवलव शचकटून असतवत. 

२४) द्वतेवच्यव कळव:- परिवत्िव र् आत्िव शभन्सन आहते अिी 

शर्चवरधवरव. 

२५) िेख:- गवठ, अर्थळव आिि े

२६) चवर खविी:- चवर अर््थव, शनरव, जवगतृी, ्र्पन, तयुवा. 
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२७)  दि दहे :- िनषु्य, दरे्तव(शदव्य), रवक्षस, गांधर्ा, 

जीर्जांत,ू पि,ुपक्षी, शपिवच्च, यक्ष,र् ब्रम्हरवक्षस असे 

दहव प्रकवरचे दहे. 

२८) अष्टप्रकृती :- आठ प्रकवरच्यव प्रर्तृ्ती. 

२९) र्षर्शर्कवर :- कवि,क्रोध,िद,ित्सर,लोभ,द्वरे्ष. 

३०) पांचतत्र् :- तेज, अग्नी, पथृ्र्ी,आकवि,आप ही 

िरीरवतील तत्र्ां. 

३१) छशत्तस रवशगिी :- छशत्तस गिु-अर्गिु. 

३२) सोळव िवत्व :- प्रर्तृ्तीच्यव १६ िवत्व. 

३३) चवर बशहिी :- चवर अर््थव. 

३४) सप्त पवतवळ :- सवत चके्र. 

३५) िेरुर्री :- ब्रम्हरांधवर्र. 

३६) ऋि :- कजा. 

३७) कोल्हवटीि :-  कुां र्शलनी. 

३८) िेरु शबांद ू:- श्वेत शबांद.ू 
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३९) शनरवस :- ज्यवलव कुठल्यवही प्रकवरचव आस (आकवर) 

नवही शकां र्व जो कुठल्यवही प्रकवरच्यव इच्छेपवसनू अशलप्त 

आह.े 

४०) व्यसन :- सांकट. 

४१) पररहवर :- शनर्वरि. 

४२) भवन ु:- सयूा आशि सयूवाचव शकरि. 

४३) क्षीरवब्धी :- क्षीरसवगर. 

४४) तवरवचांबळ :- तवरेने शदलेले अितृ रस. 

४५) कवलर्शनतव :- कवली. 

४६) ्र्रुपपिूवा :- परब्रम्ह ्र्रुप. 

४७) आत्िलीन :- आत्म्यविध्ये शर्लीन करिे. 

४८) सवशत्र्क पक्षी :-  आत्िव. 

४९) चपलव :- र्ीज. 

५०) यौन िवगे :- योनीच्यव िवगवाने. 

५१) र्ोर्ोर्ली :- उर्र्ली. 

५२) किळी :- लक्ष्िी दरे्ी, किलव. 

५३) सत्वर्ी :- ब्रम्हरांधवत असिवरी १७ र्ी परुुर्ष प्रकृती. 



80 

५४) ज्ञवन िकु्र :-  तेजस शकां र्व र्षोर्स रक्तशपत्ी. 

५५) र्रु्वलव :- उर्वलव. 

५६) र्सुवर :-हुिवर 

५७) अलीपत :- अशलप्त 

५८) हरुच :- हळूच 

५९) र्रव :- र्र 

६०) खेरुतव :- खेळतव. 
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पसु्तक 

वाचण्यासाठी 

कव्हरवर वक्ट्लक 

करा 

निनिता पाटील याांचे ई सानित्यवरचे पनिले पुस्ति 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suspicious_women_nikita_patil.pdf
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ई सानित्य प्रनतष्ठािला तेरा वरं्ष पूर्ण झाली.  

निनिता पाटील याांचां ई सानित्यचां िे नतसरां पसु्ति.  

 

वनवकता राजेश पाटील ही मळूची िोंवबवलीची असनू सद्यकालात वतच े

वास्तव्य काही वषाांपासनू वाांगणीत आह.े कुटुांबवत लेखनवचव र्व सवशहत्यवचव 

र्वरसव असव नवही. पि अगदी िवलेय र्यवतच शतलव लेखनवची ऊिी िवांत 

बस ूदईेनव. र्यवच्यव तेरवव्यव र्र्षवापयांत शतने पिूा पु् तक होईल इतके शलशहले. 

नांतर िरवठी सवशहत्यवचव ररतसर अभ्यवस करून आतव ती सवशहत्यवच्यव 

र्ेगर्गेळयव रसवांच्यव शनशिातीचव अनभुर् घेत आह.े वतने वलवहलेल्या पवहल्या 

दोन्ही पसु्तकाांचे कौतकु वाचकाांनी केले आह.े सध्यव ती आपल्यव चौथ्यव र् 

पवचव्यव पु् तकवच्यव तयवरीत आह.े 

असे अनेक तरूि लेखक खपू छवन शलहीत आहते. पि त्यवांची पु् तकां  

प्रकवशित करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांच े नवर् प्रशसद्ध 

नसल्यविळेु त्यवांच्यव पु् तकशर्क्रीबद्दल प्रकविक सविांक असतवत. जर यव 

लेखकवांची पु् तके र्वचकवांसिोर आली नवही तर त्यवांच ेनवांर् प्रवसद्ध होिवर 

कसे? यव दषु्टचक्रवत सवपरू्न अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद 

झवल्यव. पि आतव इांटरनेटवर नवलेखकवांनव र्वचकवांपयांत नेण्यवचे कवि अनेक 

सां्थव करत आहते.  

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ६ लाख र्वचकवांपयांत यव नर्ीन 

लेखकवांनव नेण्यवचे कवि ही सां्थव करते. पिूा शर्नविलू्य. लेखकवांनवही 
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कोितवही खचा नवही. भववष्य काळात लेखकवांनव भरघोस िवनधन दणे्यवसवठी 

ई सवशहत्यच ेप्रयत्न चवल ूआहते. नर्नर्ीन तवकदर्वन लखेक ई सवशहत्यवकरे् 

र्ळत आहते. त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततुी तर 

कवहींच्यव र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीकेलव positively घॆऊन ह ेलेखक 

आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरुूची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील, 

कोिल िवनकर, सरुज गवतवरे्, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहबे शिांपी, चांदन 

शर्चवरे, सौरभ र्वगळे, यिरवज पवरखी, चांरिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, 

ओांकवर झवांज,े पांकज घवरे, शर्नवयक पोतदवर, चांरकवांत शिांद,े शनरांजन 

कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु,े कवशताक हजवरे, गिेि सवनप, िनोज चवपके, 

िहिे जवधर्, िनोज शगरस,े िदृलुव पवटील, शनलेि दसेवई, सनहव पठवि, 

सांजय बनसोरे्, सांजय येरिे, िांतन ू पवठक, श्रेशिक सररे्, िभुि रोकरे्, 

सधुवकर तळर्रे्कर, शदप्ती कवबवरे्, भपूेि कुां भवर, सोनवली सविांत, केतकी 

िहव, शर्शनतव दिेपवांरे्, सौरभ कोरगवांर्कर, शिशलांद कुलकिी, िभुि पवटील, 

आशिर्ष कल,े सरुेंर पवथरकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिर्ष सोनवर, उिव कोल्ह,े 

गिेि ढोल,े सशचन तोर्कर, िहिे पवठवरे्, अशभजीत पैठिपगवरे, कवशताक 

हजवरे, शकरि दििखेु, जगशदि खवांदरे्वल,े िवधरुी नवईक, शर्िवल दळर्ी, 

गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे, वप्रतम साळुांखे, कुमार सोनावण,े प्रवतक 

उकल,े सजुाता वसद्धा, गायत्ी रोिे, मनोज कळमकर, काजल दळवी, सवचन 

बोरसे, कावतिकी भट, िॉ. वप्रतम दरविे, अमोल गवळी, वनवकता पाटील, 
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सांजीवनी दशेपाांिे, अांवकता वशांद,े काजल दळवी असे अनके तरूि लेखक 

सवतत्यपिूा लखेन करत आहते.  

इांटरनेटवर हौिी मराठी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव 

र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकरे् गांभीरपिे पहविवरे आशि आपल्यव लेखनवलव 

पैल ूपवर्ण्यवकरे् लक्ष दिेवरे तरूि लेखक येत आहते. ही नर्ीन लेखकवांची 

फ़ौज िरवठी भवरे्षलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्थवन शिळर्नू दतेील. त्यवांच्यव 

सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची 

भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवर्षव म्हिनू 

िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.  

यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद.  

यव यिवत ई लखेकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.  

ब्स. अजनू कवय पवशहज?े  

 


