
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 



 



 

तुका झालासे कळस 
खंड १ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रततष्ठान 

 

 

 

  



 

 

“तुका झालासे कळस” िे पसु्तक विनामलू्य वितरणासाठी 
आिे. त्यािर कोणाचािी कायदेशीर अधिकार नािी. िे 
पसु्तक जास्तीत जास्त लोकांना िाटण्याच े अधिकार ि 
जबाबदारी आम्िी आपल्याकड ेदेत आिोत. 

ई साहित्य प्रततष्ठान िे निीन लेखक किींना जास्तीत 
जास्त िाचकांपयतं पोिोचण्याच ेसािन आिे. तसेच समुारे 
दोन लाख िाचकासंाठी दजेदार साहित्य विनामलू्य 
तनयममतपणे ममळण्याच े सािन आिे. समुारे दोन लाख 
मराठी िाचक ई मेल द्िारे ि िेबसाईट्दद्िारे ई साहित्य 
प्रततष्ठानच्या पसु्तकाचंा आस्िाद घेत असतात. 

त्याचबरोबर भािार्थ ज्ञानेश्िरी, छत्रपती मशिाजी, शंभरूाजे, 
मािळे, वििेकानंद, सािरकर आहद विषयांिरची पसु्तकंिी 
तरूण मराठी मलुांपयतं आणण्याचं काम ई साहित्य 
प्रततष्ठान करतं. दर आठिड्याला निनिीन पसु्तकं 
प्रकामशत करणारय्ा ई साहित्य प्रततष्ठानला आपल्या 
सिकायाथची गरज आिे.  

निीन साहित्यासाठी. 

निीन िाचकांसाठी. 

मराठीला निीन क्षिततजांशी नेण्यासाठी. 

 

  



 

 

 

 

 

 

आभार 

Tukaram.com 

Khapre.org 

Marathivishwakosh.com 

Athavanitil-gani.com 

  



 

 

 

 

 

 

 

दशलिाििी भक्त 

साडसेातश ेिष ं

शकेडो मलैांचा खडतर मागथ 

जगात कुठेिी नसेल अशी एक उदात्त परंपरा जपणारय्ा 

िारकरी सपं्रदायास 

िे पसु्तक भािपिुथक अपथण 

 

 

  



विनंती 

 

“घरकी मुगी दाल बराबर” अशी एक म्िण आिे. इंग्रजी आणण हिदंी िाचून पंडडतकी गाजिणार् या आपल्या मराठी 
माणसांना ज्ञानोबा तुकारामांसारखे आपल्या घरातले मिाविद्िान संत हदसत नािीत. कारण िे संत मोठमोठ्या 
गोष्टी, क्लीष्ट भाषेत, बोजड करून सांगत नािीत. अगदी सिज साध्या भाषेत सांगतात. आणण मग त्याचं 
भाषांतर िाचून अमेररकेतले विद्िान जी पसु्तकं िाचतात ती जगभरात बेस्ट सेलर िोतात. गुरुदेि टागोरांनी 
नोबेल पाररतोवषक विजेती गीतांजली मलहिण्या आिी तुकारामांच ेअभंग िाचले आणण बंगालीत भाषांतररत केले. 
गरुुदेि रविदं्रनार्ांच े बिं ू सत्येंद्रनार् िे पहिल े भारतीय ICS सनदी अधिकारी. त े १८७१ साली 
अिमदनगर, सातारा, पणेु आणण मुबंई भागात िोत.े त्या काळात त्यांनी तकुारामांच ेअभगं िाचल े
आणण त ेप्रभावित झाल.े त्यानतंर त्यांनी ि त्यांचे भाऊ रविदं्रनार् यांनी तकुारामाच्या अनेक अभगंांच े
“तकुोबा” या नािाने बगंाली ि नतंर इंग्रजी भाषांतर केल.े ि याच प्रभािाखाली त्यांनी गीतांजली 
मलहिली. गीतांजलीच्या अनेक कवितांिर तकुारामांची छाप आिे. गीतांजलीच े इंग्रजी भाषांतर िाचून 
तयट्दस िा इंग्लीश किी प्रभावित झाला. त्यातले मानितािादी आणण भतूदयािादी तत्त्िज्ञान त ेलोक 
प्रर्मच िाचत िोत.े एका िषाथतच त्याची फ़्रें च, जमथन आदी दिा भाषांत भाषांतरे झाली. खुद्द गांिीजींनी 
तकुारामाच्या अभगंांच ेभाषांतर केल.े  

पण आम्िी मराठी मडंळी मात्र तकुाराम आणण ज्ञानेश्िर शाळेतल्या पसु्तकात नाईलाजाने िाचतो. 
आणण नतंर ततकड े िळूनिी बघत नािी. ज्या तकुाराम मिाराजांनी छत्रपतींनी पाठिलेला नजराणा 
नाकारला आणण मिाराजानंा िात्रिमाथचा उपदेश केला त े तकुाराम मिाराज आपल्यासाठी िजारो 
अभगंांचा नजराणा ठेिनू गेले आिेत. त्यातली प्रत्येक ओळ, शब्द म्िणज ेजीिनाचा मागथ दाखिणारा 
प्रकाश झोतच आिे. पण िा नजराणा आपण नाकारत आिोत. तनदान निीन वपढी. 

ममत्रिो, मराठीतले अस ेअनमोल साहित्य आपल्या प्रत्येकाच्या घरी असल े पाहिजे. िाचनात असल े
पाहिज.े आणण आचरणात आल ेपाहिज.े कारण आज जग आपल्या या खजजन्याने श्रीमतं िोत आिे. 
आणण जर आपण िा खजजना रद्दीत टाकू तर आपल्यासारख ेकरंटे आपणच ठरू. िे पसु्तक आपल्या 
जास्तीत जास्त ममत्रांना आणण नातिेाईकांना पाठिा. प्रत्येक मराठी माणसाला िे ममळू दे.  

विनामलू्य आिे. अमलू्य आिे. येणारय्ा वपढयांना निा मागथ दाखिण्याची िमता यात आिे. 

चला तर. लागा कामाला. करा फ़ॉरिडथ. 

 

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य 



अनुक्रमणणका 

 

खंड पहिला :  

१) तुकाराम मिाराजांच ेअल्पचररत्र : मराठी विश्िकोष 
२) तुकाराम मिाराज संक्षिप्त चररत्र : श्री श्रीिर देिूकर 
३) तुकाराम मिाराज आणण मिात्मा गांिी : सधचन परब 
४)        आणण छत्रपती मशिाजी : बाबाजी गणेश परांजप े
५)                   :             
६)         :                           
७) तुकाराम मिाराजांच े५०० अभंग 

खंड दसुरा : 

 तुकाराम मिाराजांच ेअभंग ५०१ ते १५०० 

खंड ततसरा : 

 तुकाराम मिाराजांच ेअभंग १५०१ त े२५०० 

खंड चिर्ा : 

 तुकाराम मिाराजांच ेअभंग २५०१ त े३५०० 

खंड पाचिा : 

 तुकाराम मिाराजांच ेअभंग ३५०१ त े४५८३ 

(ई साहित्य प्रततष्ठानच्या सिथ VIP सदस्यांना पाचिी खंड पाठिल ेजातील. त्यासाठी पत्र पाठिण्याची 
आिश्यकता नािी. 

इतरांनी खंड २ त े५ विनामूल्य ममळिण्यासाठी कृपया esahity@gmail.com ला पत्र मलिा. पत्रात आपण 
िा खंड ज्या लोकांना forward केला त्यांचे ई मेल पत्त ेकळिािे) 

  

mailto:esahity@gmail.com


संत तुकाराम महाराजांचे अल्पचररत्र 
 

संदभथ : १. जािि, रा. ग. आनंदाचा डोि, िाई, १९७६. 

    २. लाड, पु. म. संपा. श्री. तुकारामबाबांच्या अभंगाची गार्ा  

(मिाराष्र शासन), मुंबई, १९७३.   

 

 

संत तुकाराम 

 (१६०८–९ माचथ १६५०).  

 

िारकरी संप्रदायाच्या ज्ञानदेिादी चार शे्रष्ठ संतांपैकी अखेरच े संतकिी. वपत्याच े नाि 
बोल्िोबा ककंिा बाळोबाबािा; मातेच े कनकाई. कुलनाम मोरे; उपनाि अबंबले. तुकाराम 
मिाराजांचा जन्म देिू (पुणे जजल्िा) येर्ला. आपल्या जातीचा त ेशूद्र िा कुणबी असा उल्लेख 
करतात; ककत्येकदा याततिीन म्िणजे कोणतीिी जात नसलेला ककंिा िीन जातीचा, असािी 
स्ितःचा तनदेश ते करतात. मोरेकुळ िे मराठा िबत्रय. तुकाराम िे मराठे िबत्रय असूनिी 
स्ितःला शूद्र म्िणितात, ह्याच ेकारण संस्कारलोपामुळे त्यांना िेदपठणाचा अधिकार उरला 
नव्िता, िे िोय. तुकोबांचा िंशपरंपरागत व्यिसाय िैश्याचा म्िणजे िाण्याचा िोता. मशिाय 
त्यांच्या घराण्यामध्ये पिूाथपार मिाजनकीची ितृ्ती िोती. मिाजन म्िणजे बाजारपेठेच्या 
व्यापारव्यििारांतील िजने-माप,े मालाची देिघेि इत्यादींिर देखरेख ठेिणारा आणण व्यापारी 
कर िसूल करणारा अधिकारी. त्यांच्या मालकीची आणण इनामाची शतेी तसेच सािकारीिी 
िोती. सुखिस्तू ि प्रततजष्ठत असे िे घराणे िोते. िाडिडडलांपासून त्यांच्या घराण्यात 
विठ्ठलभक्तीची ममरास, एकादशीचा उपिास आणण पंढरीची आषाढी-काततथकी िारी. तुकाराम 
मिाराजांच्या पूिीच्या आठ वपढयांची माहिती ममळते. त्यांच्या पूिीच्या आठव्या वपढीचा प्रमुख 
विश्िंभर ह्यांना एका शेतात विठ्ठल-रखमाईंच्या मूती सापडल्या. नदीकाठािरील एका घरात 
त्या मूतींची त्यांनी प्रततष्ठापना केली. ह्या घरास ‘देऊळिाडा’ असे म्िणत. 



 तुकाराम मिाराजांची िंशािळ अशी : विश्िंभर → िरी → विठोबा → पदाजी → शंकर 
→ कान्िोबा → बोल्िोबा आणण तुकाराम मिाराज चतैन्य. तुकाराम मिाराजांच्या आईला 
सािजी, तुकाराम आणण कान्िोबा असे तीन मुलगे झाले. ततला दोन मुलीिी झाल्या, असे 
कािी संशोिक सांगतात.  

 इततिासाचायथ वि. का. राजिाड े िे तुकारामांचा जन्मशक १४९० म्िणजे इ.स. १५६८ ि 
तनयाथणशक १५७१ म्िणजे सन १६५० मानीत िोते. म्िणून तुकारामांचा एकूण आयुदाथय त्यांनी 
८० िषांचा ठरविला िोता. तर्ावप तुकारामांच्या तनयाथणकाली त्यांची पत्नी जजजाई िी गरोदर 
िोती, िी िस्तुजस्र्ती राजिाड ेह्यांच्या ह्या तनष्कषांशी विसंगत ठरत;े कारण राजिाड ेह्यांच्या 
मतास अनुसरले, तर ह्या िेळी जजजाईची साठी उलटून गेली, असे मानािे लागते. 
भक्तलीलामतृ मलहिणार्या महिपतीने तुकाराम मिाराजांच्या पहिल्या २१ िषांची क्रमिार 
िकीकत देऊन तेरे् पूिाथिथ संपले, असे म्िटले आिे. िेिी राजिाड्यांच्या संशोिनाशी जुळत 
नािी. महिपतीच्या ग्रंर्ातील इतर अनेक प्रसंग ि व्यजक्तविषयक उल्लेख कालविसंगत ठरले, 
तरी त्यांतील कालक्रमाच ेमित्त्ि नाकारून चालत नािी. 

 तुकाराम मिाराजांच े मशिण तत्कालीन सुसंस्कृत आणण प्रततजष्ठत घराण्यांतील 
व्यक्तींप्रमाणे झाले िोत,े असे हदसते. त्यांच्या साहित्यात संस्कृत-प्राकृत ग्रंर्ांच्या व्यापक 
अध्ययनाची आणण सखोल व्यासंगाची अनेक प्रमाणे ममळतात. भजक्तमागाथत असताना पातंजल 
योगमागाथचािी त्यांना शोि झाला िोता, असे कािी अभंगांिरून हदसते. मालकीच ेपांडुरंगमंहदर 
असल्याने तेरे् िोणारी तनत्यनैममजत्तक भजने, कीतथने, पुराणे ऐकून लिान ियातच त्यांना 
बिुश्रतुपणा आलेला िोता. घरचा व्यिसाय सांभाळण्याच्या दृष्टीने लेखन-िाचन-जमाखचथ ह्यांच े
मशिणिी त्यांना अपररिायथ िोते. आपण याततिीन असल्यामुळे िेदाध्ययनाला आचिलो, ह्याची 
खतं त्यांना आरंभी िाटे. तर्ावप पुढे ज्ञान-भक्ती-िैराग्याने पररपक्ि झाल्यानंतर िेदरिस्यच 
आपल्या िाणीिर कवित्िरूपे प्रकट झाल्याची प्रचीती त्यांना आली. ‘िेदांचा तो अर्थ आम्िांसी 
च ठािा’ (अभंग २२६६) असे ते आत्मविश्िासाने म्िणू लागले. 

 लिानपणी चेंडूफळी, िंुबरी, िुतूत,ू विटीदांडू इ. अनेक खेळ ते खेळले असािेत. हटपर्या, 
िमामा, फुगड्या इ. खेळिी त्यांनी रस घेऊन पाहिले असािेत. क्रीडाविषयक अनेक सुंदर अभंग 
त्यांनी रधचले आिेत. तकुाराम मिाराजांच्या गार्ेइतके खेळांच ेिैविध्य अन्य संतांच्या गार्ांत 
आढळत नािी.  



 ियाच्या चौदाव्या िषी त्यांचा पहिला वििाि झाला; परंतु त्यांची पहिली पत्नी रखमाई िी 
अशक्त आणण आजारी असल्यामुळे पुणे जजल्ह्यातील खेड येरे् रािणार्या आप्पाजी गुळिे 
ह्यांच्या अिलाई नािाच्या मुलीशी त्यांचा दसुरा वििाि झाला. िीच जजजाई. ककत्येक 
चररत्रकारांच्या मते तुकाराम मिाराजांच े दसुरे लग्न पहिली बायको तनितथल्यानंतर झाले. 
दषु्काळात उपासमारीने ती मरण पािली, असे तुकाराम आत्मचररत्रपर अभंगात म्िणतात 
(अभंग १३३३). तुकारामांच े िडील बंि ूसािजी िे स्ितःची पत्नी िारल्यानंतर विरक्त बनून 
तीर्ाथटनास तनघून गेले ते पुन्िा परतले नािीत. त्यामुळे ियाच्या अिघ्या सतराव्या िषी 
व्यिसायासि सिथ प्रपंचाचा भार तुकारामांिर येऊन पडला. त्यानतंर १६३०–३१ मध्ये 
मिाराष्रात जो भीषण दषु्काळ पडला त्यात त्यांच्या पहिल्या पत्नीबरोबरच त्यांचा मुलगािी 
मरण पािला; दकुानाच े हदिाळे तनघाले; दाररद्र्य आले. ह्या जस्र्तीमुळे जनातील मान गेला. 
अपमान िोऊ लागले. त्यामुळे अनन्यगती िोऊन ते देिाला शरण गेले. निा जीिनमागथ त्यांना 
स्पष्ट हदसू लागला. लिानपणापासून झालेले अध्यात्मविद्येच ेसंस्कार जागतृ िोऊन त्यांना 
उपरती झाली. अभ्यासाची ओढ लागली. ते एकांतिासात रमू लागले. देिूच्या पररसरात 
सह्याद्रीच ेअनेक उंच उंच रम्य पिाड आिेत. त्यांिर जाऊन िाचन-मनन-धचतंनात ते गढून 
जाऊ लागले. देिूच्या उत्तरेस असलेल्या भामनार् ककंिा भामचदं्र डोंगरािरील लेण्यात ते बसू 
लागले. ह्याच हठकाणी त्यांना गीता, भागित, ज्ञानेश्िरी, एकनार्ी भागित, नामदेिहदकांच्या 
गार्ा, योगिमसष्ठ, रामायण, दशथने इत्याहदकांचा व्यासंग केला. वप्रया, पुत्र, बंि ूह्यांचा संबंि 
मनातून तुटला. दकुानात बसून केिळ कुटंुबाच्या आणण देिाच्या िारणेपुरते ममळिण्यािर त े
संतोष मानू लागले (अभंग १४८६). मनाच्या आणण इंहद्रयांच्या विकारांिर ताबा ममळविण्याचा 
प्रयत्न करू लागले. संताचंा, िररभक्तांचा सििास त्यांना ममळत गेला.  

ज्ञानेश्िर-एकनार्ादी संतांनी परमार्ाथत गुरूच े मागथदशथन अत्यंत मोलाच े मानले; परंत ु
गुरूसाठी हिडंण्याची तकुारामांची प्रितृ्ती नव्िती. पांडुरंगच गुरू, िी त्यांची भािना हदसते. 
तर्ावप परंपरेचािी त्यांच्या मनािर बळकट संस्कार िोता. एका अभंगात (३६८) गंगास्नानास 
जातांना िाटेत सद् गुरंूनी गाठले; मस्तकी िात ठेिला; भोजनास पािशरे तूप माधगतले; पण िे, 
स्िप्नच िोते; त्यामुळे तपू देण्याचा विसर पडला, असे ते सांगतात. सद् गरंुूनी स्ितःच ेनाि 
‘बाबाजी’ असे सांधगतले; राघिचतैन्य, केशिचतैन्य िी गुरुपरंपरा सांधगतली. ‘रामकृष्णिरी’ िा 
मंत्र हदला. माघ शुद्ध दशमी, गुरुिार िा तो हदिस िोता, असेिी त्यांनी म्िटले आिे. ल.रा. 
पांगारकर ह्यांच्या मते उपदेशाच े िषथ १६३२ िे िोय. बाबाजी चतैन्य िे उपदेशकाळी ियात 
नव्ित,े म्िणून स्िप्नातच उपदेश झाला, असे म्िणता येते. तर्ावप िा. सी. बेंदे्र ह्यांच्या मत े



बाबाजी चतैन्य ियात िोतेच आणण तुकारामांना सद् गुरू भेटण्याचा िा योग २३ जानेिारी १६४० 
रोजी आला. िी भेट देिूलाच झाली की ओतूरला, ह्याबद्दलिी िाद असून तो अतनणणथत आिे. 
तुकारामांच्या अभंगात गंगास्नानाचा उल्लेख आिे. ओतरूला इंद्रायणी दक्षिणिाहिनी 
असल्यामुळे शास्त्राप्रमाणे ततला गंगा म्िणता येत;े अशी गंगा देिूला नािी; म्िणून भेट 
ओतूरला झाली असािी, असे बेंद्र्यांच े मत आिे. तर्ावप ‘गंगा’ िी संज्ञा तीर्थविषयक 
िमथशास्त्रात फार लिधचकपणेिी िापरलेली आढळते. काशीच्या भागीरर्ी बरोबर इतर अनके 
नद्यांना ‘गंगा’ िी अततपवित्र संज्ञा हदलेली आिे. 

बाबाजी चतैन्य िे बंगाली िैष्णि संत श्रीकृष्ण चतैन्य अर्ाथत गौरांग प्रभू ह्यांच्या 
संप्रदायाच े िोते, असे अनुमान कािींनी काढलेले आिे. तर्ापी गौरांग प्रभू आणण तुकाराम 
मिाराज ह्यांच्या तत्िज्ञानांत मभन्नता आढळते. श्रीकृष्ण चतैन्यांच ेतत्िज्ञान शांकरमायािादास 
िगळणारा अधचतं्य भेदाभेदिाद िोय, तर तुकाराम मिाराजांचे तत्िज्ञान ज्ञानदेि-एकनार्ांचा 
शाकरमायािाद ि धचद् विलासिाद ह्या दोन िैचाररक शे्रणी िा टप्पे समाविष्ट करणारा 
अद्िैतिाद िोय. श्रीकृष्ण चतैन्यांच्या संप्रदायात विशषेकरून आढळणार्या मिरुा भक्तीची 
केिळ छटा तुकारामांच्या विराण्यांसारख्या गीतांमध्येिी हदसते. मशिाय मिाराष्रात बंगाली 
चतैन्य संप्रदाय केव्िािी, कोठेिी हदसत नािी. 

बाबाजी चतैन्यांनी हदलेल्या गुरूपदेशाच े िणथन तुकारामांनी केलेले असले, तरी 
गुरमशष्यनाते िे गुरूच्या हठकाणी अिंता िाढविणारे, म्िणून त्यांना विशषेसे मान्य नािी. 
मशष्यसेिा घेऊ नये, असािी त्यांचा आग्रि आिे; दक्षिणा घेणे तर पापच िोय, अस े त े
मानतात. त्यांना उपदेश झाला तो स्िप्नात म्िणजे तुयेत ककंिा उन्मनीत. तुयाथ ककंिा उन्मनी 
म्िणजे आत्मा िोय. मांडूक्योपतनषदात शांत, मशि, अद्िैत ि स्ियंप्रकाश आत्मा िे ततच े
स्िरूप सांधगतले आिे. जागतृी, स्िप्न ि सुषुप्ती ह्या ततन्िी अिस्र्ांना ती व्यापते आणण 
पलीकडिेी रािते. तुकाराम मिाराजांनी ‘स्िप्न’ ह्या संजे्ञने तुयाथ िा उन्मनी ह्यांचा तनदेश केला 
असणे अत्यंत शक्य आिे. 

 गुरूपदेश झाल्यािर कवित्िाची स्फूती झाली. संत नामदेिांनी पांडुरंगासिे स्िप्नात येऊन 
जागे केले आणण कवित्ि कराियास सांधगतले. नामदेिांची शतकोटी अभंगांची संख्या अपुरी 
राहिली आिे, ती पूणथ कर, असे पांडुरंगाने सांधगतले (अभंग १३२०; १३२१). तुकाराम अभंग 
मलिू लागले. संसार-परमार्ाथच्या अनुभिांतून तनष्पन्न झालेला विचार रम्य शब्दरूप घेऊ 
लागला. शब्दांची रत्ने आणण शस्त्र ेत्यांना गिसली (अभंग ३३९६). त्यांच्या अभंगांत शब्दांची 



रत्ने जशी हदसतात, तसेच चमत्कार दाखविणारे बाबालोक; भविष्यशकुन सांगणारे, त्यांच े
अपिमथ; पाखडं, िाममथक, कमथकांड िा र्ोतांड इत्याहदकांच ेपरखड खडंन करणारी शस्त्रास्त्रिेी 
आढळतात. त्यांच्या शैलीचचे सूत्र उपयुथक्त अभंगातून त्यांनी बोलून दाखविले आिे. अभंगांतनू 
स्ितःचा उल्लेख ते ‘तुका’ असा करतात. 

आपल्या जीिनातून आणण अभंगांतून शुद्ध परमार्थिमाथच्या स्र्ापनेच े कायथ त्यांनी चाल ू
ठेिले. त्यांच्या अलौककक प्रततभेतून तनमाथण झालेल्या अमतृिाणीने सामान्य जनांचा आणण 
प्रततजष्ठत, सुसंस्कृत लोकांचा समाज आकवषथत िोऊ लागला. ब्रह्मसािात्कारी मिान संतकिी 
म्िणून त्यांची कीती त्यांच्या ियातीतच मिाराष्रात पसरली िोती. लोकांच्या स्तुतीमुळे आपला 
झडलेला अिंकार पुन्िा जडले की काय, अशीिी त्यांना भीती िाटू लागली िोती. तर्ावप 
मोिाचा तो टप्पािी त्यांनी ओलांडला. ‘मी आिे मजूर विठोबाचा’ असे ते लोकांना सांगू लागले. 
तर्ावप त्यांचा िेिा आणण द्िेष करणारे दजुथनिी िाढत िोते. सालोमालो िे कीतथनकार, 
मंबाजीबुिा, देिूगािाचा पाटील िे त्यांत प्रमुख िोते. पुण्याजिळील िाघोलीच े रामेश्िरभट 
ह्यांचिेी तुकारामांच े विरोिक म्िणून नाि घेतले जाते. पण रामेश्िरभट िे तुकारामांच े
प्रर्मपासूनच भक्त बनले िोत;े त्यांनी तुकारामांचा द्िेष किीच केला नािी. तुकारामांच्या 
अभंगांच्या िह्या इंद्रायणीत बुडविण्यात रामेश्िरभटांचा िात नव्िता; ती कजल्पतकर्ा आिे. 
सालोमालो िे तुकारामांच े अभंग स्ितःच्या कीतथनांत स्ितःच्या नािािर िापरीत. पाटलापेिा 
मिाजनकीचा अधिकार त्या िेळी मोठा असल्यामुळे देिूगािचा पाटील मत्सरग्रस्त झाला 
असािा. तुकोबा शूद्र असून िेदान्तोपदेश करतात, िा मत्सरग्रस्त विरोिकांचा त्यांच्यािर मुख्य 
आरोप िोता. ते जस्त्रयांना नादी लाितात असािी आरोप असल्याच े तुकोबांच्या अभंगांतून 
सूधचत िोते. नाना प्रकारे ह्या लोकांनी तुकोबाचा छळ केला. त्यांच्या िह्या इंद्रायणीत 
बुडविल्या. त्या कोरड्याच्या कोरड्या िर आल्याचा उल्लेख कािी अभंगांतत आलेले आिेत 
(२२४१, २२४३). तुकोबांिर बहिष्काराचािी प्रयोग करण्यात आला िोता असे अभंगांतून समजते. 
मंबाजीने तर पुण्यातील विख्यात राजयोगी आपाजी गोसािी ह्यांस पत्र पाठिून ह्या शूद्राचा 
ब्राह्मणसुद्धा अनुग्रि घेत असल्याची तक्रार केली िोती आणण आपाजी गोसािी ह्यांनी 
तुकारामांना मशिा देण्याचा तनश्चय केला िोता, िी िकीकत बहिणाबाईंच्या अभंगांत आलेली 
आिे. तुकोबांनी ह्या सिथ संकटांना तोंड हदले. 

ियाची चाळीशी उलटल्यानंतर जग सोडािे, असे त्यांना िाटू लागले आणण ियाच्या 
बेचाळीसाव्या िषी त्यांचे तनयाथण झाले. शके १५७१, फाल्गुन िद्य द्वितीया (९ माचथ १६५०) 
िा त्यांचा तनयाथणहदन म्िणून मानला जातो. तर्ावप िा. सी. बेंदे्र ह्यांच्या मते शके १५७१, 



विरोिी संित्सर फाल्गुन िद्य पंचमी, सोमिार िा तो हदिस िोय; कारण तुकारामांच ेपुत्रपौत्र 
ह्याच हदिशी पुण्यततर्ी साजरी करीत. तुकाराम मिाराज विमानात बसून सदेि िैकंुठास गेले 
असे चररत्रग्रंर्ांत आणण कर्ाकीतथनांत सांधगतले जाते; परंतु िे िाच्यार्थयाथने घ्याियाच ेनािी. 
त्यांचा देिच ब्रह्मरूप बनला, त्यामुळे ते सदेि िैकंुठात गेले, असे ध्िन्यर्ाथने म्िणता येते. 
तनयाथणसमयी त्यांना मिादेि, विठोबा, नारायण िे तीन मुलगे आणण काशी, भागीरर्ी ि गंगा 
ह्या तीन मुली अशी सिा अपत्ये िोती. ह्या मलुी मोझ,े गाड ेि चांभुलीकर ह्या प्रततजष्ठत 
घराण्यांत हदलेल्या िोत्या.  

 मठस्र्ापना करून मशष्यशाखा तनमाथण करण्याच े त्यांनी साििपणे टाळले िोते. त्यांनी 
प्रत्यि मशष्य केलाच नािी. समकालीन रामेश्िरभट िाघोलीकर, बहिणाबाई मसऊरकर आणण 
नंतर झालेले कचशे्िरभट ब्रह्मे चाकणकर, तनळोबाराय वपपंळनेरकर ककंिा महिपती 
तािाराबादकर ह्यांनी त्यांना गुरू मानले आिे. तर्ावप रामेश्िरभटांना दीिा हदलीच नव्िती. 
बाकीच्यांना स्िप्नात येऊन त्यांनी दीिा हदली, असे उल्लेख आिेत. मशिाजी मिाराज आणण 
तुकाराम ह्यांच्या भेटीबद्दलिी ऐततिामसक पुरािा ममळत नािी. िा. सी. बेंदे्र ह्यांनी 
तुकारामाचररत्राच े बारकाईने संशोिन करून िे दाखिून हदले आिे.  

 िमथरिण िे त्यांनी आपले जीवितकायथ मानले. त्यासाठी जातपात, उच्चनीच भेद 
नाकारले. विष्णुदास जन्म घेतात तेच पवित्र कुळ आणण तोच पवित्र देश अशी त्यांची भूममका 
िोती. सामान्य लोकांना उधचत सािनमागथ हदला पाहिजे. भुताखेतांची सािना, जटाभार 
िाढविणारे ढोंगी, शकुन सांगणारे भविष्यिादी, िुद्र देितांच्या उपासना ह्यांपासून लोकांना दरू 
केले पाहिजे, असे त्यांना िाटे. सगुणतनगुथण िे एकाच आध्याजत्मक सािात्काराच ेपैलू आिेत; 
िासना संपूणथ विलीन िोऊन पूणथ ि अविचल जस्र्ती अनुभिणे िे त्या सािात्काराच ेफमलत 
आिे, असे त्यांनी सांधगतले. 

 मिाराष्रातील भागित िमाथचा पाया रचनू देिालय श्रीज्ञानदेिांनी उभारले आणण 
तुकारामांनी त्याच्यािर कळस चढविला; असे म्िटले जाते. ह्याच े कारण भागित िमाथच्या 
दीघथ परंपरेची पूती तुकारामांच्या जीिनात आणण साहित्यात झालेली िोती. अनन्यभक्ती आणण 
पारमाधर्थक समता ह्यांच्या मुशीत भागित िमाथने ओतलेली सुिणथमूती म्िणजे तुकाराम. 
‘अतं्यजाहद योनी सरल्या िररभजने तयांची पुराणे भाट झाली’ असे सांगून तुकारामांनी 
सामाजजक संकुधचत अिंकार आणण शुद्ध िमथ ह्यांच्यातील विरोि स्पष्टपणे दाखिून हदलेला 
आिे. 



 मराठी साहित्यात तुकारामांच्या अभंग-गार्ेने अढळ स्र्ान ममळविले आिे. सािकदशतेील 
‘मनासी झालेले संिाद’ ि ‘नाना बुद्धीच ेतरंग’ उत्कटपणे तुकोबांनी व्यक्त केले. संसारातील 
कािी प्रसंग, जनात आलेले अनुभि यांबरोबरोच गोपालकृष्णाच्या बालक्रीडा, विराण्या, 
ब्रह्मतत्िाचा सािात्कार यांचीिी अभंगरुप िणथने त्यांच्या गार्ेत आढळतात. संसारी लोकांना 
केलेला नीत्युपदेश ि समाजातील सोंगाढोंगािर केलेला प्रिार िेिी त्यांच्या अभंगिाणीच ेमोठेच 
विषय आिेत. ततच्यात लौकककाच्या नाना िेत्रांतील उपमारूपकादी अलंकारांचा माममथक िापर 
आढळतो. िी अभंगिाणी सुभावषतात्मक िचनांनी नटलेली आिे. ती मराठी भाषेचचे एक अगं 
बनली असून जनसामान्यांच्या तोंडी कायमची स्र्ानापन्न झाली आिे. आितुनक मराठी 
किींना िी उत्स्फूतथ, उत्कट, अल्पािरसुंदर अभंगिाणी स्फूततथदायक ठरली ि अनुकरणीय 
िाटली. मराठी काव्याच ेती एक शाश्ित भूषण िोय. 

  

 

 

 

  



तुकाराम महाराज संक्षिप्त चररत्र 
 

- श्रीधर देहूकर ( १९१६-२००४) 

Tukaram.com 

 

“ये तु िम्याथमतृममदम”् गीता १२.२० 

“ते िे गोष्टी रम्य । अमतृिारािम्यथ । 

कररती प्रतीतत गम्य । ऐकोतन जे ॥ ” ज्ञानदेिी १२.२३० 

 

 देिाच्या चररत्राला परमामतृ म्िटले जाते आणण भक्ताच्या चररत्राला िम्याथमतृ म्िटले जाते. 
देिाची चररत्र े संतांनी गातयली, सांधगतली पण संतांची चररत्र ेआम्िी सांगणे िे कठीण काम 
आिे. कारण संत जसे असतात तस े हदसत नािीत आणण जसे हदसतात तसे असत नािीत. 
मशिाय आमची जी शब्दसषृ्टी आिे, तीिी मयाथहदत आिे. 

 

आमुते करािया गोठी । ते झालीच नािी िाग्सजृष्ट । आम्िालागी हदठी । त ेहदठीच नोिे ॥ 
(अमतृानुभि) 

आपण जर त्यांना विचाराल, आपण कोण? कोठले? कोठून आलात? कोठे जाियाच?े आपल नाि 
काय? रूप काय? तर ते सांगतील “ कािी नािी ”. 

कािीच मी नव्िे कोणणये गािीचा । येकटु ठायीच्या ठायी एकु ॥१॥ 

नािी जात कोठे येत कफरोतनया । अिघेधच िायािीण बोल ॥२॥ 

तुका म्िणे नाि रूप नािी आम्िा । िेगळा त्या कमाथ अकमाथशी ॥३॥ 

 

अशा पररजस्र्तीत तुकोबांच े(तुकाराम मिाराज) चररत्राचा अल्प भाग देण्याचा प्रयत् न आम्िी 
करीत आिोत. 



 

अनकु्रमणिका 
 

 

१. जन्म व पवूवज       

२. राजकीय, धार्मवक आणि सामाजजक जथिती   

३. प्रेमळ मातापपतयाचंा पवयोग 

४. सािातकार 

५. कपवतवाची थफूती आणि जलददव्य 

६. तुकोबा आणि दोन संन्याशी 

७. धरिेकरी 

८. छत्रपती र्शवाजी आणि तकुोबा 

९. तुकोबांचा बोध उपदेश र्शकवि 

१०. तकुोबांच ेध्रपृदे, टाळकरी, अनयुायी व र्शष्य 

११. प्रयाि 

११. तकुोबांच्या पश्चात ् 
 

  



१. जन्म व पूववज 

िन्य देिूगाि पुण्यभूमी ठाि । तेरे् नांदे देि पांडुरंग ॥१॥ 

 

तुकोबांची जन्मभूमी, कमथभूमी असलेले देिू गाि पुण्यभूमी आिे. देिू गािाला िन्यत्ि-
पुण्यत्ि आले ते तेरे् नांदत असलेल्या पांडुरंग देितेमुळे. िे जागतृ स्र्ान आिे. 

इंद्रायणी नदीच्या शोभायमान तीरािर पांडुरंग देिाच े देिालय आिे. कटेिर कर ठेिून 
विश्िाचा जतनता उभा आिे. िामांगी माता रखमुाई आिे. समोर अश्ित्र् ििृ आिे. पारािर 
गरुड िात जोडून उभा आिे. द्िारात विघ्नराज आिेत. बािेर भैरि आणण िनुमानजी आिेत. 
दक्षिणेला िरेश्िराचे देिालय आिे. जिळच बल्लाळाच ेिन आिे. त्यात मसध्देश्िराच ेअधिष्ठान 
आिे. िेत्रिासी िन्य िोते, ते दैििान आिेत, िाचनेे देिाचा नामघोष करीत आिेत. तुकाराम 
तुकोबांच ेिेळचें िे देिू गािच ेिणथन आिे. 

तुकोबांपासून सुमारे तीनश ेिषांपूिी तुकोबांच ेपूिथज विश्िंभरबाबा िे देिू गािी रािात िोते. 
या घराण्याच े कुलदैित विठोबा िोते. घराण्यात आषाढी-काततथकीची िारी विश्िंभरबाबाचे 
िाडिडडलांपासून चालत आली िोती. पंढरीची िारी िाडिडडलाप्रमाणे तनयमाने चालविण्यास 
बाबांच्या मातोश्रीने विश्िभंरबाबांच्या या तनकट सिेेने देि पंढरपुरािून देिूस िाित आले. जसे 
पुंडलीकरायाच्या तनकट सेिेनें देि िैकंुठािून पंढरपूरला िांित आले. 

 

पुंडमलकांच ेतनकट सेिे । कैसा िांिे बराडी ॥१॥ 

मूळ पुरुष विश्िंभर । विठ्ठलाचा भक्त र्ोर ॥१॥ 

त्याच ेभक्तीने पंढरी । सांडूनी आले देिू िरी ॥२॥ 

 

आषाढ शुध्द दशमीच्या हदिशी देिाने विश्िंभरबाबांना स्िप्नात भेट देऊन मी तुमच ेगािी 
आलो असल्याच ेसांगून देि आंबीयाच ेिनात तनहद्रस्त झाले. सकाळी विश्िंभरबाबा गािकर्यांचे 
समिेत आंबीयाच े िनात गेले. तेरे् त्यांना श्री विठ्ठल रखमुाईच्या स्ियंभू मूती ममळाल्या. 
मूतीची स्र्ापना बाबांनी आपल्या िाडयांतील देिघरात केली. पंचक्रोशीतील लोकिी दशथनास 
येऊ लागले. देिाचा प्रततिषी मिोत्सि िोऊ लागला. मिोत्सिाच े खचाथकररता शते इनाम 



ममळाले. शुध्द एकादशीस िारी भरू लागली. विश्िभंरबाबाचा काळ झाल्यानंतर त्यांच ेधचरंजीि 
िरी आणण मुकंुद देिाची सेिा सोडून मूळच्या िात्र ितृ्तीकड े िळले. कुटंुबबयांना घेऊन 
राजाश्रयास गेले. तेरे् त्यांना सैन्यामध्ये अधिकाराच्या जागा ममळाल्या. त्यांच ेिे कृत्य त्यांच्या 
आई आमाबाई यांना आिडले नािी. देिालािी पसंत पडले नािी. देिांनी आमाबाईंना स्िप्नात 
येऊन सांधगतले की, तुमच्याकररता मी पंढरपूर सोडून देिूस आलो आणण तुम्िी मला सोडून 
येरे् राजाश्रयास आलात िे बरे नव्िे. तुम्िी देिूला परत चला. आमाबाईंनी मुलांना स्िप्नातील 
ितृ्तांत तनिेदन केला ि देिूस परत जाण्याबद्दल परोपरीने सांधगतले. मलुांनीं त्याकड ेमुळीच 
लि हदले नािी. पुढे लिकरच राज्यािर परचक्र आले. उभयता बंि ूरणांगणािर शत्रशूी लढता 
लढता िारातीर्ी पडले. मुकंुदाची पत् नी सती गेली, िररची पत् नी गरोदर िोती. ततला घेऊन 
आमाबाई देिूस आल्या. सुनेला मािेरी बाळंतपणाकररता पाठविले आणण आपण देिाची सेिा 
करू लागल्या. िररच्या पत् नीला मुलगा झाला त्याच ेनाि विठ्ठल ठेिले. विठ्ठलाचा पुत्र पदाजी, 
पदाजीचा शंकर, शंकराचा पुत्र कान्िोबा आणण कान्िोबाच ेबोल्िोबा. बोल्िोबा यांना पुत्र तीन. 
िडील सािजी, मिले तुकाराम आणण िाकटे कान्िोबाराय. 

तुकोबांचा ज्या कुळात जन्म झाला ते कुळ पवित्र िोते. 

 

पवित्र ते कुळ पािन तो देश । जेरे् िरीच ेदास जन्म घेती ॥१॥ 

 

ते कूळ िबत्रयाच े िोते. पूिथजांनी रणांगणािर शत्रशूी लढता लढता देि ठेिले िोते. घराणे 
सुसंस्कृत िोत,े िाममथक िोते. घरात वपढयान ् वपढया विठ्ठलाची उपासना चालू िोती. पंढरीची 
िारी िोती. मिाजनकीच े ितन िोते. शतेीिाडी िोती, साि-सािकारकी, व्यापारिदंा िोता. दोन 
िाड ेिोत.े एक रािण्याचा ि दसुरा बाजारपेठेतील मिाजनकीचा. गािात चांगली मानमान्यता 
िोती. पंचक्रोशीत प्रततष्ठा िोती. शतेी करीत िोत ेम्िणून त्यांना कुणबी म्िणत, व्यापार िदंा 
करीत िोते म्िणून िाणी म्िणत. आणण तुकोबांनी या सगळयांचीच उपेिा केली म्िणून त्यांना 
गोसािी म्िणू लागले. 

गोसािी िे कािी या कुळाच ेआडनाि नव्िे. आडनाि मोरे- आणण गोसािी िी पदिी (इंहद्रयाच े
िनी आम्िी झालो गोसािी ) गीता काली िैश्याची गणना शूद्रांत िोऊ लागली िोती. 

 



जस्त्रयो िैश्यास्तर्ा शूद्रास्तेवप यांतत - परां गततम ्॥ गीता  ९.३२ 

श्रीज्ञानदेि तुकोबांच्या काळात िबत्रयांचीिी गणना शूद्रात िोऊ लागली. 

तैसे ित्री िैश्य जस्त्रया । कां शूद्र अतं्यजाहद इया ॥ ज्ञानेदेिी ९. ४६०. 

दोनच िणथ राहिले िोते. ब्राह्मण आणण शूद्र म्िणून तुकोबांना शूद्र म्िणू लागले. 

 

२. राजकीय, धार्मवक आणि सामाजजक जथिती 

 

दक्षिणेत त्यािेळी मुसलमानी सत्तेचा अमंल िोता. गोव्यात पोतुथगीज िोते. विजापूरची 
आहदलशािी, अिमदनगरची तनजामशािी, गोिळकोंड्याची कुतुबशािी या राज्य करणार्या तीन 
मुसलमानी सत्ता एकमेकांशी लढत िोत्या, गािे बेधचराख िोत िोती, लुटली जात िोती, राज े
विलासात दंग असत. ते प्रजेला पीडडत. “ब्राह्मणांनी आपले आचार सोडले िोते. िबत्रय 
िैश्यांना नाडीत िोत,े सक्तीने िमांतर चालू िोते.” मिाराजांनी म्िटले. 

 

सांडडले आचार । द्विज चािाड झाले चोर ॥ 

राजा प्रजा वपडी । िेत्री दजुश्चतासी तोडी ॥ 

िैश्यशूद्राहदक । िे तो सिज नीच लोक ॥ 

 

िैश्य आणण शूद्र यांच्या संबंिी तर बोलाियास नको. िमाथचा लोप झाला िोता. अिमथ माजला 
िोता. 

 

ऐसे अिमाथच ेबळ । लोक झकविले सकळ ।। 

लोक अिमाथलाच िमथ म्िणंू लागले. संतांना मान राहिला नव्िता. 

संतां नािी मान । देि मानी मुसलमान ॥१॥ 

 



समाज नाना देि-देितांच्या मागें लागून विस्कळीत झाला िोता. िमाथत आकषथण राहिले 
नव्िते. अज्ञानाचा अिंकार पसरलेला िोता. लोक प्रकाश देणार्या सूयाथच्या उदयाची िाट पािात 
िोते. अशा पररजस्र्तीत देिू गािी धचत ्सूयांचा उदय झाला. 

 

संतगिृ मेळी । जगत ्अधं्या धगळी । पैल उदयाचळी । भानु तुका ॥३॥ 

 (रामेश्िरभट्ट अभंग) 

 

मिान भगित ्भक्त बोल्िोबा आणण माता कनकाई यांच ेउदरी शके १५३० ( इ.स. १६०९)मध्ये 
तुकोबांचा जन्म झाला. घरची श्रीमंती असल्यामुळे बालपण मोठया कोडकौतुकात आणण 
खेळण्यात गेल. प्रार्ममक मशिण पंतोजीकडून ममळाले. पंतोजी िातांत पाटी घेऊन मुलांचा िात 
िरून मुलांना मशकिीत. 

 

अभथकाच ेसाठी । पंते िाते िररली पाटी ॥१॥ 

मुले खड ेमांडून मुळािरे काढीत. 

ओनाम्याच्या काळे । खड ेमांडडयेले बाळे ॥१॥ 

 

व्यििाराच ेआणण परमार्ाथच े मशिण तुकोबांना िडील बोल्िोबा यांचकेडून ममळाले.िडील 
बंि ू सािजी यांनी िदंा-व्यापारात लि घालण्याच े नाकारल्यािर बोल्िोबांनी तुकोबांना िदंा-
व्यापार, सािसािकारकी पािाण्यास सांधगतली. बाजारपेठेतील मिाजनकीच ेिाडयात बोल्िोबांच्या 
िाताखाली काम करता-करता व्यिसायाच े िड े ममळत गेले. ियाच े तेराव्या िषी तुकोबांच्या 
गळ्यात संसार पडला. तुकोबा लौकरच स्ितंत्रपणे व्यिसाय पािू लागले. सािकारकीत, 

व्यापारिदं्यांत तुकोबांनी चांगलाच जम बसविला. लोकांकडून शाबासकी ममळू लागली. सिथजण 
प्रशंसा करू लागले. रािात्या घरातील सोज्िळ साजत्त्िक िातािरण तुकोबांनी बाजारपेठेतील-
घरात-व्यिसायात आणले. ततन्िी भािांची लग्नकाये झाली. तुकोबांची प्रर्म पत् नी दम्याने 
नेिमी आजारी म्िणून तकुोबांचा दसुरा वििाि पुण्यांतील सुप्रमसध्द सािकार आप्पाजी गुळिे 
यांची कन्या सौ. जजजाबाई उफथ  आिली यांच्याशी झाला. एका श्रीमंत घराण्याचा दसुर्या श्रीमंत 



घराण्याशी संबंि िोता. िे ऐहिक ऐश्ियथ पराकोटीला पोिोचलं िोतं. घरात िन-िान्य विपुल 
िोते. प्रेमळ माता - वपता, सज्जन बंि,ू आरोग्यसपंन्न शरीर िोतं. कोणत्यािी गोष्टीची कािी 
उणीि नव्िती. 

 

माता वपता बंि ूसज्जन । घरीं उदंड िन िान्य । 

शरररी आरोग्य लोकांत मान । एकहि उणे असेना ॥१॥ 

(महिपतीबाबा चररत्र) 

 

िे सुखाच ेसमािानाच ेऐश्ियाथच ेहदिस केव्िा गेले, कसे गेले िे र्ोड-सुध्दा समजले नािी. या 
नंतर सुखापुढे येतसे दःुख। या भविष्याला सुरुिात झाली. 

 

३. प्रेमळ मातावपत्याचंा वियोग 

ियाच्या सतराव्या िषी कतथबगार प्रेमळ वपताश्री बोल्िोबा मतृ्यू पािले. ज्यांनी तुकोबांना 
ममराशीच ेिनी केले. 

 

बाप करी जोडी लेकराच ेओढी । आपली करिंडी िाळिोनी ॥१॥ 

एकाएकीं केला ममराशीचा िनी । कडीये िािुतन भार खांदी ॥२॥ 

 

ममराशी-मिाजनकी आणण देिाची सेिा.ज्यांच्यामुळे संसारतापाची झळ लागत नव्िती, तेच छत्र 
िारपले. 

 

बाप मेला न कळता । नव्िती संसाराची धचतंा ॥१॥ 

 (न कळता म्िणजे एकाकी माझ ेपश्चात) तुकोबांना असह्य दःुख झाल. िे दःुख कोठे ओसरते 
न ओसरते तोच पुढील िषी प्रेमळ माता कनकाई तुकोबांच्या देखत मतृ्यु पािल्या.  



 

माता मेली मज देखता ॥४॥ 

 

तुकोबांिर दःुखाचा डोंगरच कोसळला. मातेने तुकोबांकररता काय केलं नािी? सिथ कािी केलं. 

 

काय नािी माता गौरिीत बाळा । काय नािी लळा पाळीत ती ॥१॥ 

काय नािी त्याची करीते सेिा । काय नािी जीिा गोमटेते ॥२॥ 

अमंगळपणे कांटाळा न िरी । उचलोतन करी िरी कंठी ॥३॥ 

 

यापुढे ियाच्या अठराव्या िषी िडील बंि ूसािजींची पत् नी तनिन पािली. आिीच सािजीचे 
प्रपंचाकड ेलि नव्ित,े त्यात पत् नीचा मतृ्य.ू त ेघरदार सोडून तीर्थयात्रलेा जे गेले ते गेलेच. 
कुटंुबातील चार माणसांचा वियोग झाला. ज्या ससंारात एकिी उणे नव्ित े त्यात आता एक 
एक उण ंिोऊ लागल. तुकोबांनी िीर खच ूहदला नािी. औदासीन्य आिरून विसािे िषी प्रपंच 
नेटका करण्याची िाि िरली. पण िाय! एकविसाव्यात विपरीत काळ आला. दक्षिणेत मोठा 
दषु्काळ पडला. मिाभयंकर दषु्काळ िोता तो. इ. स. १६२९ त (शके १५५०-५१) पाऊस उमशरा 
पडला. शिेटी अती िषृ्टीने वपके गेली. लोकांना अजून आशा िोती. इ.स. १६३० मध्ये पाऊस 
अजजबात पडला नािी. सिथत्र िािाकार उडाला. िान्याच ेभाि कडाडले. चार्याच्या अभािी शकेडो 
गुरे मेली. अन्नािाचनू शकेडो माणसे मेली. सिन कुटंुबे िळुीस ममळाली. अजून ददुथशा संपली 
नव्िती. इ.स. १६३१ मध्ये त्या दैिी आपत्तीचा कडलेोट झाला. अती िषृ्टीमुळे वपके गेली. 
मिापुराने भयंकर नासाडी झाली. िा दषु्काळ िी दैिी आपत्ती तीन िषे हटकली. दषु्काळाच्या 
ह्या चढत्या ददुथशसेंबंिी मिीपतीबाबा मलहितात - 

 

ती पुढे बरग पडले कठीण । दो पायल्याची झाली िारण । 

पजथन्य तनःशषे गेला तेणे । चार्यािीण बैल मेले ॥१॥ 

 



पुढे दषु्काळाच स्िरुप भयंकरच िाढले. 

 

मिाकाळ पडीला पूणथ । जािाली िारण शरेाची । 

ते िी न ममळे कोणा प्रती । प्राणी मतृ्यूसदनी जाती ॥१॥ 

 

पायलीभर रत् नास पायलीभर उडद ममळेनात. 

 

दषु्काळे आहटले द्रव्य नेला मान । 

 

   या दषु्काळामध्ये तुकोबांच्या प्रपंचाची संपूणथ िातािात झाली. गुरे ढोरे मेली. साि-
सािकारकी बुडाली. व्यापार िदंा बसला. लोकातील मानमान्यता गेली. प्रर्म कुटंुब रखमुाबाई 
आणण एकुलता एक लाडका मुलगा संतोबा यांचा दषु्काळाने बळी घेतला. सािकार आणण 
व्यापारी यांना दषु्काळी पररजस्र्ती म्िणजे सुिणथसंिी. कृत्रीम दषु्काळ टंचाई तनमाथण करून 
शकेडो रुपयांचा फायदा उठविणारे मिाभाग आपण िल्ली पािातोच की, लोकांच्याकडील येण ं
दषु्काळी पररजस्र्तीत िसूल करणारे तुकोबा कठोर हृदयाच े नव्िते. उलट आपली ददुथशा 
आपत्ती दःुख विसरून, बाजूला ठेिून - दषु्काळात गांजलेल्या पीडलेल्या लोकांना तुकोबांनीं 
सढळ िाताने मदत केली. 

 

सिज सरले िोते कािी । द्रव्य र्ोड ेबिु ते िी । 

त्याग केला नािी । हदलें द्विजां याचकां ॥३॥ 

 

कािी द्रव्य सिज सरून गेल िोत आणण र्ोडबिुत जे राहिल िोत ते ब्राह्मणांना, मभकार्यांना, 
गरजंूना सढळ िाताने हदलं. (यािरून तुकोबांच ेहदिाळं तनघाल िोतं असा शब्दशः अर्थ 
घ्याियाचा नािी.) 

 



संसाराच्या नािे घालोतनया शून्य । िाढता िा पुण्यिमथ केला ॥९॥ 

 

मायबाप, पुत्र कलत्राहद कौटंुबबकाच े मतृ्यु, दषु्काळाने प्रपंचाची झालेली िातािात, जनामंिील 
ददुथशा, सखे-सोयरे यांनी केलेली तनदंानालस्ती, या सिथ आपत्तींना तुकोबांनी ियैाथने तोंड हदले. ते 
ददुथशलेा आपत्तीला सन्मुख झाले. पळून गेले नािीत. ते पलायनिादी नव्िते. त्यांना संसार 
जजंकाियाचा िोता. या रणांगणािर माघार घ्याियाची नव्िती. या असारातून सार काढाियाचे 
िोते. दषु्काळामुळे,  दैिी आपत्तीमुळे, मानिी देि, देिसंबंिी - माता,वपता, पुत्र आणण संपजत्त 
यांच ेमूल्यमापन झाले िोते. अशाश्िता पटली िोती. ते शाश्ित मूल्याचा शोि करंू लागले. 
आपण या उद्िेगातून पार कसे पडू? पैलतीर कसे गाठू. याचा विचार करू लागले. 

 

  

४. सािातकार 

 

विचारले आिी आपुले मानसी । िाचो येरे् कैसी कोण्यापरी ॥१॥ 

 

ते सत्याच्या शोिार्थ तनघाले, त्या तनश्चयाने ते भामनार्ांच्या पिथतािर गेले. धचरंतन सत्याचा 
सािात्कार झाला तरच परत कफरायच ं नािीतर नािी. त्यांनी तनिाथण मांडले. तुकोबांच्या 
अगंािर मुंग्या, विचंू, सपथ चढले, ते अगंाला झोंबले ि पीडा देऊ लागले. िाघाने झपे घातली. 
मात्र तुकोबांचा तनश्चय ढळला नािी. पंिराव्या हदिशी सत्याचा सािात्कार झाला. 

 

भामधगरी पाठारी िस्ती जाण केली । ितृ्ती जस्र्रािली परब्रह्मी ॥१॥ 

सपथ विचं ूव्याघ्र अगंाशी झोंबले । वपडू जे लागले सकळीक ॥२॥ 

पंिरा हदिसामाजी सािात्कार झाला । विठोबा भेटला तनराकार ॥३॥ 

 

तनराकार परमात्मा भेटला. देिाने भक्ताला ‘धचरंजीि भि’ आमशिाथद हदला. हदलासा हदला. 



 

तंि साह्य झाला हृदय तनिासीं । बुजध्द हदली ऐशी नाश नािी ॥२॥ 

 

तुकोबांनी घर सोडल्यापासून तुकोबांच े िाकटे बंि ू कान्िोबा त्यांच्या शोिार्थ देिू गािच े
पररसरातील डोंगर, दर्या-खोर्या, जंगले िुडंाळत िोते. शोिता शोिता ते भामनार् पिथतािरील 
गुिेत येऊन पोिोचले आणण आश्चयथचककत झाले. काय दृश्य त्यांना हदसल ? तुकोबांच्या 
अगंािर मुंगळे, सपथ, विचं ूचढलेले आिेत, िाघांनी झपे घेतलेली आिे. परमात्मा प्रगट झालेला 
आिे, सोतनयाचा हदिस तो. कान्िोबांच्या नेत्रांच ेपारणे कफटले. जन्माच ेसार्थक झाले. उभयता 
बंिूचंी भेट झाली. ज्या स्र्ळी देि तुकोबांना भेटले, त्या पवित्र स्र्ळाच ेपावित्र्य आणण स्मतृी 
अखडं रािण्याकररता त्या हठकाणी कान्िोबांनी कािी दगड रचले. त्या पवित्र भूमीला िंदन 
करून उभयता बंि ू तेर्नू तनघून सरळ इंद्रायणीच्या संगमािर आले. सगंमात स्नान करून 
पंिरा हदिसाच्या उपिासाच े पारणे सोडले. तुकोबांनी कान्िोबांकडून खते पत्र ेआणून घेतली. 
यांच ेलोकांकड ेजे येणे िोते त्या त्या लोकांकडून मलिून घेतलेली खते िोती. त्याच्या िाटण्या 
केल्या. तनम्मी खते कान्िोबाला हदली आणण स्ितःच्या िाटयाची तनम्मी खते तुकोबांनी 
इंद्रायणीच्या डोिात बुडविली. या िनकोने ऋणकोकडून येण असलेल्या रकमा दषु्काळानंतर 
येनकेन प्रकारेण िसूल करून आपल्या विस्कटलेल्या संसाराची घडी बसविण्याऐिजी खते 
गंगापथण करून ऋणकोंना कजथमुक्त केले आणण आपण सािकारकीकड ेपाठ कफरिून विन्मुख 
झाल्याच ेजगाला दाखिून हदल. याला म्िणतात सच्चा समाजिाद. 

 

देिाच ेदेऊळ िोते जे भंगले । धचत्ती ते आले करािे ते ॥१॥ 

 

जसे खते पत्र े इंद्रायणीच्या डोिांत बुडिून सािकारशािीला विन्मुख झाल्याच े विलिण 
रीत्या दाखिून हदले तसेच दषु्काळानंतर भंगलेला संसार न सांिता, देिाच्या भंगलेल्या देिळाचा 
जीणोध्दार करून देिाला - परमार्ाथला सन्मुख झाल्याच ेतुकोबांनी जग जािीर केले. वपताश्री 
बोल्िोबांच्या कारककदीत िाढत्या यात्रलेा देिघर अपुरे पडू लागले म्िणून इंद्रायणीच्या रम्य 
तीरािर बोल्िोबांनी देिाच ेदेिालय बांिले ि राित्या िाडयाच्या देिघरातील मूतीची स्र्ापना या 
नव्या देिालयात केली. तुकोबांच्या िेळी देऊळ भंगले िोते. म्िणून दषु्काळानंतर सिथप्रर्म 
तुकोबांनी देिालयाचा जीणोध्दार केला. 



श्रीमूतींच ेिोते देिालय भंगले । पािाता स्फुरले धचत्ती ऐसे ॥१॥ 

म्िणे िे देिालय कराियाच ेआता । करािया कर्ा जागरण ॥२॥ 

 

देिालयाचा जीणोध्दार केला तो देऊळ बांिण्याने िोणार्या पुण्यप्राप् तीररता नव्िे तर भजन, 

कीतथन, कर्ा, जागरण करण्याकररता. िरीजागरण, श्रिण, कीतथन, मनन, सिज सािात्कार आणण 
मग पांडुरंग कृपा - देिालयाने या अशक्य गोष्टीची सिज साध्यता-प्राप् ती झाली. 

 

कािी पाठ केली संतांची उत्तरे । विश्िासे आदरे करोतनया ॥१॥ 

कीतथन करण्यास उभे रािण्याकररता देिालय बांिले. आणण कीतथन करण्यास लागणार्या 
पाठ-पाठांतराकररता तुकोबा रोज भंडारा डोंगरािर एकांतात जाऊन अभ्यास करंू लागले. 
प्रातःकाळी स्नान करून कूळ दैित श्रीविठ्ठल-रखमुाई यांची स्ििस्ते पूजा अचाथ कराियाची ि 
भंडारा डोंगर गाठाियाचा. 

 

कीतथन संपूणथ याियासी िाता । अभ्यास कररता झाला तुका ॥५॥ 

अभ्यास तुकया करीतसे ऐसा । सररतासी जैसा पात्र मसिं ु॥६॥ 

तैसे जे ऐके ते रािे अतंरी । ग्रंर् यािीिरी िाचीयेले ॥७॥ 

 

ज्ञानदेि मिाराजांची - ज्ञानदेिी, अमतृानुभि, एकनार् मिाराजांची भागितािरील टीका, 
भािार्थ रामायण, स्िात्मानुभि, नामदेिरायांच े अभंग, कबीरांची पदे यांच े तुकोबांनी परीशीलन 
केले. ज्ञानदेि  मिाराज, नार् मिाराज, नामदेिराय आणण कबीर या र्ोर भजक्तमागीय संतांची 
कािी िचने त्यांनी पाठ केली. 

 

करू तैसे पाठांतर । करुणाकार भाषण ॥१॥ 

जजिी केला मूतत थमंत । ऐसा संतप्रसाद ॥२॥ 



 

तनगुथण तनराकार परमात्म्याला ज्यांनी सगुण साकार केला. अमूताथला ज्यांनी मूतत थमंत केला 
असा िा संत प्रसाद सेिन केला. तुकोबांनी पुराणे पाहिली, शास्त्राचा िांडोळा घेतला. 

 

पाहिलीं पुराणे । िांडोमळली दरूषणे ॥१॥ 

पुराणीचा इततिास । गोड रस सेविला ॥१॥ 

 

तुकोबांना िा एकांतिास फार आिडत असे. या एकांतात त्यांना सखेसोयरे भेटले िोत.े 
अर्ाथत ्  ते एकांतातंील सख्यासोयर्यांपेिा तनराळे िोते. कोण िोत ेत े? ििृ िोत,े िेली िोत्या ! 
िनचरे िोती. पिीराज मिरु, मंजुळ सुरात कुजन करीत िोते. देिाला आिळीत िोते. 

 

ििृिल्ली आम्िा सोयरे िनचरे । पिीये सुस्िरे आळविती ॥१॥ 

येणे सुखे रूच ेएकांताचा िास । नािी गुण दोष अगंा येत ॥ि॥ृ 

आकाश मंडप पधृर्िी आसन । रमे तेरे् मन क्रीडा करू ॥३॥ 

येणे सुखे रूच ेएकांताचा िास । नािी गुण दोष अगंा येत ॥ि॥ृ 

 

 तुकोबांच्या पत् नी सौ. जजजाबाई रोज घरचा कामिदंा आटोपून स्ियंपाक उरकून तुकोबांच े
जेिण घेऊन भंडार्यािर जात असत. तुकोबांना जेऊ घातल्यानंतर आपण जेित असत, तुकोबा 
परमार्थ सािनेत तनमग्न असता - विदेि जस्र्तीत असता त्यांची सिथ काळजी सौ. जजजाबाई 
घेत असत. तुकोबांच्या परमार्ाथत जजजाबाईंचा फार मोठा िाटा िोता. शरीर कष्टिून परोपकार, 

संत िचनाच े पाठ- पाठांतर, िाचणे विठ्ठलाच े नामस्मरण आणण धचत्ताने विठोबाच े ध्यान - 
अशी सािना अखडं चालू असता तुकोबांच्या स्िप्नात श्रीपंढरीराय नामदेिरायांना घेऊन आले. 
त्यांनी तुकोबांना जागे केले आणण जगत ्उध्दाराकररतां कवित्ि करण्याच ेकाम सांधगतले. 

 

  



 

५. कपवतवाची थफूती आणि जलददव्य 

 

  

नामदेिे केले स्िप्नामाजी जागे । सिे पांडुरंगे येऊतनया ॥१॥ 

सांधगतले काम करािे कवित्ि । िाउगे तनममत्य बोलो नको ॥ि॥ृ 

माप टाकी सळ िररली विठ्ठले । र्ापटोतन केले साििान ॥२॥ 

प्रमाणाची संख्या सांगे शत कोटी । उरले शिेटी लािी तुका ॥३॥ 

 

द्याल ठाि तरर रािेन सगंती । संतांच ेपंगती पायांपाशीं ॥१॥ 

आिडीचा ठाि आलोंसे टाकून । आतां उदासीन न िरािे ॥ि॥ृ 

सेिटील स्र्ळ तनचं माझी िजृत्त । आिारे विश्रांती पािईन ॥२॥ 

नामदेिापायी तुक्या स्िप्नी भेटी । प्रसाद िा पोटी राहिलासे ॥३॥ 

 

तुकोबांचा स्ितःचा उध्दार झाला िोता.आता त्यांना लोकोध्दार कराियाचा िोता. त्यांना 
लाभलेला प्रसाद लोकांना िाटाियाचा िोता. परमात्म्याचा संदेश, तनरोप त्यांना घरोघर 
पोिोचाियाचा िोता. 

 

तुका म्िणे मज िाडडले तनरोपा । मारग िा सोपा सुखरूप ॥ 

 

 तुकोबांना कवित्िाची स्फूती झाली. 

 

यािरी झाली कवित्िाची स्फूती । पाय िररले धचत्ती विठोबाच े॥ 



 

 आणण तुकोबांच ेमुखातून अभंगगंगा िािू लागली. सभाग्यश्रोते श्रिण करू लागले. 

 

बोलािे म्िणून बोलतो उपाय । प्रिािेधच जाये गंगाजळ ॥१॥ 

भाग्य योगे कोणा घडले श्रिण । कैच ेतेरे् जन अधिकारी ॥२॥ 

 

तुकोबांच्या अभंगातून श्रतुीशास्त्राच े मधर्त, मिाकाव्य फलार्थ तनघू लागला. आळंदीत 
श्रीज्ञानदेि  मिाराजांच्या मिाद्िारात तुकोबा कीतथन करीत असता, िी प्रासाहदक अभंगिाणी 
मिापंडडत रामेश्िरभट्टजी यांच्या कानािर जाऊन आदळली. त्यांना िक्काच बसला. िी गीताची 
ककं मूतीमंत, ककं नेणो श्रीमत ्भागित ॥ - िी प्रत्यि िेदिाणीच आणण ती प्राकृतातून आणण 
ती तुकोबाच्या मुखातून ! 

 

तुकयाच ेकवित्ि ऐकून कानी । अर्थ शोितून पािाता मनी । 

म्िणे प्रत्यि िे िेदिाणी । त्याच ेमुखे कानी न ऐकािी ॥ 

तरी यासी तनषेिािे । सिथर्ा भय न िरािे ॥ 

 

रामेश्िरशास्त्रींनी तनषेि केला ते म्िणाले - “तुम्िी शूद्र आिात? तुमच्या अभंगिाणीतून 
िेदार्थ प्रगट िोत आिे, तुमचा तो अधिकार नािी. तुमच्या मुखाने तो ऐकणे िा अिमथ आिे. 
तुम्िाला िा उद्योग कोणी सांधगतला.” तुकोबा म्िणाले, “िी माझी िाणी नव्िे, िी देििाणी 
आिे.” 

 

कररतो कवित्ि म्िणाल िे कोणी । नव्िे माझी िाणी पदरीची ॥१॥ 

माणझये युक्तीचा नव्िे िा प्रकार । मज विश्िंभर बोलवितो ॥२॥ 

 

  



 

नेणे अर्थ कािी नव्िती माझ ेबोल । विनवितो कोपाल संत झणी ॥१॥ 

नव्िती माझ ेबोल, बोले पांडुरंग । असे अगं संग व्यापुतनया ॥२॥ 

 

नामदेिराय आणण पंढरीराय स्िप्नात येऊन त्यांनी कवित्ि कराियाची आज्ञा केली. 

 

विप्र म्िणे आज्ञा कारण । श्रीची कैसे जाणेल जन । 

यालागी कवित्ि बुडिून । टाकी नेऊन उदकात ॥१॥ 

तेरे् सािात नारायण । आपे रिील जरी आपण । 

तरी सिजधच िेदािून । मान्य िोईल सिाथशीं ॥१६॥ 

 

तुमच ेकवित्ि बुडिून टाका. देििाणी असेल तर देि तीच पाण्यात रिील. गािच्या पाटलाला 
रामेश्िरशास्त्रींनी तुकोबाच्या या अिमाथबद्दल कळविले. गािचा पाटील रागािला. लोक खिळले. 

 

काय खािे आता कोणीकड ेजािे । गािात रािािे कोण्या बळे ॥१॥ 

कोपला पाटील गािच ेिे लोक । आता घाली भीक कोण मज ॥ि॥ृ 

 

तुकोबांनी अभंगाच्या सिथ िह्या घेतल्या. दगड बांिनू त्या इंद्रायणीच्या डोिात स्ििस्त े
बुडविल्या. पूिी खत-पत्र ेप्रपंच बुडविला, आता अभंगाच्या िह्या-परमार्थ बुडविला. 

 

बुडविल्या िह्या बैमसलो िरणे ॥ 

 

     तुकोबांना असह्य दःुख झालं. लोक तनदंा करू लागले. कसला दृष्टांत आणण कसला 
प्रसाद! सगळ र्ोतांड. कसला देि आणण कसला िमथ! तुकोबा मिाद्िारात असलेल्या मशळेिर 



देिासमोर िरणे िरून बसले. प्राण पणाला लािला. तनिाथण मांडले. तरेा हदिस झाले. देि 
कािी पािेना. 

 

तेरा हदिस झाले तनश्चक्र कररता । न पिसी अनंता मायबापा ॥ 

तुजिरी आता प्राण मी त्यजीन । ित्या मी घालीन पांडुरंगा॥ 

तुका म्िणे आता मांडडले तनिाथण । प्राण िा सांडीन तुज िरी ॥ 

 

इकड े रामेश्िरशास्त्री तुकोबांचा तनषेि करून आळंदीिून तनघाले ते नागझरीच्या 
उगमाजिळील पंचिटापाशी आले. ते  तेरे् असलेल्या सरोिरात स्नानाकररता उतरले. स्नान 
करीत असता त्या सरोिरातील पाणी नेण्याकररता अनगड मसध्द फकीर आला. “आपण कोण? 

कोठून आलात?” म्िणून त्याने विचारले असता त्याला पािाताच शास्त्रीबुिांनी कानात बोटे  
घालून बुडी मारली- (यािनी भाषा ऐकाियाची नािी म्िणून) या कृत्याने अनगड मसध्दास राग 
आला ि त्यांनी शाप हदला. रामेश्िरशास्त्री पाण्यातून बािेर तनघताच त्यांच्या अगंाचा दाि िोऊं 
लागला. अगंाला ओले कपड ेगुंडाळून फककराच्या शापातून मुक् त िोण्याकररता मशष्या समिेत 
शास्त्री आळंदीला परतले ि अजान ििृाखाली अनुष्ठान करीत बसले. 

 

तो इकड ेदेिूस तरेािे रात्री भगिंतान ेसगुण बाळिषे िारण करून  तुकोबांना भेटले. आणण 
सांधगतले की, “आपल्या िह्यांच ेमी पाण्यांत अठरा हदिस अिोरात्र उभे रािून रिण केले आिे. 
त्या उद्या पाण्यािरती येतील.”  याप्रमाणे देिू गािच्या भाविक भक् तानांिी दृष्टांत झाले. 
दृष्टांताप्रमाणे िी सिथ भक्तमंडळी इंद्रायणीच्या डोिािर गेली. तो काय सिथ िह्या पाण्यािरती 
आल्या ि तरंगू लागल्या. पोिोणारांनी उडया टाकून त्या ऐल तीरािर आणल्या. त्यांना 
पाण्याचा यजत्कंधचतिी स्पशथ झाला नव्िता. सिानंी जयजयकार केला. देिाला आपण त्रास 
हदल्याबद्दल तुकोबांना फार खेद िाटला. 

र्ोर अन्याय मी केला । तुझा अतं म्यां पाहिला ॥ 

जनाधचया बोलासाठी । धचत्त िोभविले ॥१॥ 

उदकी राखीले कागद । चुकविला जनिाद । 

तुका म्िणे ब्रीद । साच ेकेलें आपुलें ॥ 



 

ततकड ेआळंदीला रामेश्िरशास्त्रींना ज्ञानदेि मिाराजांनी सांधगतले की, “आपण तुकोबांची 
तनदंानालस्ती केली त्याचे िे  फळ आिे. तरी यािर आता एकच इलाज आपण तुकोबांकडे 
देिूला जा.”  रामेश्िरशास्त्री देिूला तनघाले, िे तुकोबांना समजले. तुकोबांनी आपल्या मशष्याजिळ 
शास्त्रीबुिाकररता एक अभंग देऊन त्यास आळंदीला पाठविले तो अभंग रामेश्िरभटजींनी 
िाचताच त्यांचा दाि शांत झाला. 

 

धचत्त शुध्द तरी शत्र ुममत्र िोती । व्याघ्र िे न खाती सपथ तया ॥ 

दःुख तें देईल सिथ सुखफळ । िोतील मशतळ अजग्नज्िाळा ॥ 

रामेश्िर भटजी यासंबंिी आपला अनुभि सांगतात. 

कािी द्िेष त्याचा कररता अतंरी । व्यर्ा िे शरीरी बिू झाली ॥ 

म्िणे रामेश्िर त्याच्या समागमें । झाले िे आराम देि माझ े॥ 

 

रामेश्िर भट तुकोबांच्या दशथनास देिूस आले आणण कर्ा कीतथने ऐकण्याकररता देिूलाच 
राहिले. रामेश्िर भटांना शापमुक्त केल्याच े ितथमान अनगडशािाला कळले, त्याला विषाद 
िाटला. तो तुकोबांचा छळ करण्याकररता देिूस आला. तुकोबांच ेघरी गेला. कटोराभर मभिा 
माधगतली. तुकोबांच्या कन्या हिने धचमूटभर पीठ कटोर्यात टाकताच तो पूणथ भरून पीठ खाली 
सांडले. मसध्दाच े सामर्थयथ तुकोबांच े द्िारी लयाला गेले. अनगडशिा भजक् तभािाने तुकोबांना 
भेटले ि तुकोबांच ेजिळ भजन कीतथन ऐकण्याकररता राहिले. दाशथतनक ज्ञान, पांडडत्य ऋद्धी ि 
मसद्धी , िररभक्तीला शरण आल्या. असो. िह्या तरल्याच ेशुभितथमान देशोदेशी पसरले; िह्या 
तरल्याने लोकापिाद टळला. अभंगिाणी अविनाशी ठरली; परमात्म्याच े सगुण दशथन झाले 
तुकोबांच्या कर्ा कीतथनाचा मागथ मोकळा झाला. 

  

 

  



६. तुकोबा आणि दोन संन्याशी 

 

अिघा झाला रामराम । कोणी कमथ आचरेन ॥१॥ 

 

तुकोबांची कीतथने नव्या जोमाने ि उत्सािाने सुरू झाली. तुकोबांच ेलोकाध्दाराच ेि जनता 
जागतृीच ेसािन भजन कीतथन. 

 

तुका म्िणे केली सािना गाळणी । सुलभ कीतथनी िोऊनी ठेला ॥४॥ 

 

भगिान श्रीकृष्णाचा जन्म मर्रेुचा, पण प्रेमसुख लुटले गोकुळच्या लोकांनी. तुकोबांचा 
जन्म देिूचा, पण भक् तीप्रेम सुख लुटले लोिगािच्या लोकांनी. लोिगाि तुकोबांच े आजोळ. 
तुकोबांची कीतथने नेिमी लोिगािला िोत असावियीची. एकदा दोन संन्याशी तुकोबांच्या 
कीतथनाला येऊन बसले. त्यांना काय हदसले- स्त्री- पुरुष, कर्ा- कीतथन मोठया तल्लीनतेन े
ऐकत आिेत. लिान-र्ोर, ब्राह्मण, शूद्र एकमेकांच्या पाया पडत आिेत. भेदभाि नािीसा झालेला 
आिे. िे दृश्य पािून त्यांनी तुकोबांची  तनदंा करून ब्राह्मणाची तनभथत्सना केली. तुम्िी कमथ 
भ्रष्ट झालात. कमथमागथ सोडून रामराम करत बसलात. ते तेर्नू तनघाले. काखेतील मगृाजीन 
सािरत सािरत दाद मागण्याकररता दादोजी कोंडदेिाकड ेगेले. 

 काखे कडासन आड पड े। खडबड खडबड िुसकले ॥१॥ 

दाद करा दाद करा । फजीत खोरा लाज नािी ॥ि॥ृ 

अिघा झाला रामराम । कोणी कमथ आचरेन ॥३॥ 

दाद करा दाद करा । फजीत खोरा लाज नािी ॥ि॥ृ 

त्यांनी कफयाथद हदली की - “लोिगािच्या ब्राह्मणांनी ब्रह्मकमथ सोडून हदले आिे ते शूद्राच े
चरणी लागले आिेत. आणण राम राम म्िणत आिेत. अिमथ माजलेला आिे. तरी आपण याच े
पररपत्य केले पाहिजे.” दादोजींनी आपले सैतनक पाठिून ब्राह्मणांना १०० रुपये दंड केला. 
तुकोबांना आणण लोिगािच्या लोकांना याियास सांधगतले. तुकोबा लोिगािच्या लोकांसि 



पुण्यास संगमािर आले ि कीतथन आरंमभले. तुकोबा आल्याच ेसमजतांच संपूणथ पुण्य नगरी 
तुकोबांच े दशथनास ि कीतथनास लोटली. दादोजीिी तनघाले. दादोजी, तुकोबांच े कीतथन ऐकत 
बसले. संन्याशीिी बसले िोते. त्यांना तुकोबा परमात्मा स्िरूप हदसू लागले. त्यांच्यािर एिढा 
प्रभाि पडला की, त्यांनी तुकोबांच्या चरणािर लोटांगण घातल. दादोजींने त्यांना त्यांच्या 
कृत्याचा जाब विचारला की, “ब्राह्मण शूद्राच्या पाया पडतात, अिमथ िोतो अशी कफयाथद आपण 
देता आणण आपण पाया पडता िे काय?” ते म्िणाले, “आम्िाला कीतथनात तकुोबांमध्ये नारायण 
हदसले. ” स्ितः दादोजीने तुकोबांचा सत्कार केला आणण संन्याशांची फटफजजती करून त्यांना 
शिराबािेर िाकलून हदले. 

 

७. धरिेकरी 

 

बीड परगण्याचा देशपांड ेउतारियांत त्याला िाटू लागले की, आपण पंडडत व्िािे. या ियात 
पाठपाठांतर अभ्यास करून पंडडत िोण अशक्य म्िणून तो आळंदीला ज्ञानदेि  मिाराजांच्या 
जिळ िरणे िरून बसला. ज्ञानदेि  मिाराजांनी त्याला सांधगतले, “बाबा, तू देिूला तुकोबांकड े
जा. कोटथ सध्या तेरे् आिे.” त्याप्रमाणे तो देिूस आला. ते समयी तुकोबांनी एकतीस अभंग 
केले. देिाचा िांिा अभंग सात आणण उपदेश अभंग अकरा तुकोबांचा बोि, विचारसरणी, 
उपदेशाची पध्दत आणण तत्त्िज्ञान यांतून अभंगाच्या गटात साकल्यान े पािाियास ममळत.े 
तुकोबांनी प्रर्म देिाकड ेिाि घेतली. देिा तुम्िाला न सांगताहि अतंरातल ंगुप्त कळू शकत. 
तेव्िा अभयदान देऊन आळीकराच ेसमािान करा आणण आपली लाज आपण राखा. 

 

न सांगता कळे अतंरीच ेगुज । आता तुझी लाज तुज देिा ॥१॥ 

आळीकर त्यांच ेकरी समािान । अभयाच ेदान देऊनी ॥२॥ 

 

िरणेकर्यास उपदेश 

 



    पोर्थया, पुस्तक आणण ग्रंर् पािण्याच्या भानगडीत आता पडू नको. ताबडतोब तू आता िेच 
एक कर. देिाकररता देिाला आळि. म्िातारपण आलेले आिे तेव्िा आता उशीर ककती 
कराियाचा ? 

 

देिाधचये चाड ेआळिािे देिा । िोस देिभाि पाडोतनयां ॥१॥ 

तू मनाला गोविदंाचा छंद लाि मग तूच गोविदं िोशील. 

गोविदं गोविदं । मना लागमलया छंद ॥ 

मग गोविदं ते काया । भेद नािी देिा तया ॥१॥ 

 

    सुखाने अन्न खा आणण परमात्म्याच ेधचतंन कर. िरीकर्ा िी माउली आिे. आणण सुखाची 
समाधि आिे. मशणलेल्याची साऊली, विश्रांतत स्र्ान आिे. 

 

सुखाची समाधि िरीकर्ा माऊली । विश्रांतत साऊली मशणमलयांची ॥१॥ 

 

  इतरांनी उपास करािा. विठ्ठलाच ेदासाने धचतंा झुगारून द्यािी- आमच्या अगंात सगळे बळ 
आले आिे. तुकोबांनी िा बिुमोल उपदेश त्या िरणेकर्यास केला - त्याने मूखथपणाने काय केल- 

 

देिाच ेउधचत एकादश अभंग । मिाफळ त्याग करोतन गेला ॥ 

 

  



८. छत्रपती र्शवाजी आणि तकुोबा 

 

    तुकोबांची कीती मशिाजी राजे यांच्या कानािर गेली. त्यांनी तुकोबांना हदिटया, छत्री घोड े
आणण जडजिािीर सेिकाबरोबर पाठिून हदले. तुकोबांनी त्याचा स्िीकार केला नािी. सोबत 
चार अभंगांच ेपत्र देऊन तो नजराणा  मशिाजी राजांकड ेपरत पाठविला. त ेदेिास म्िणाले, 

 

नािड ेजे धचत्ता । ते तू िोशी पुरविता ॥१॥ 

 

     हदिटया, छत्री, घोड ेिी कािी मला फायद्यात पडणारी नािीत (ककंिा ह्यांच्यांत मी 
पडणारा नव्िे) देिा तूं मला यात कशाला गुंतितोस? तुकोबांच्या ह्या तनरपिेतेच मशिाजी राजे 
यांना आश्चयथ िाटलं ि ते स्ितः तुकोबांच ेभेटीला िस्त्रे,  भूषणे, अलंकार, मोिरा घेऊन 
सेिकांसि लोिगािला आले, ते राजद्रव्य पािून तुकोबा म्िणाले - 

 

काय हदला ठेिा । आम्िा विठ्ठलधच व्िािा ॥१॥ 

तुम्िी कळले ती उदार । साठी पररसाची गार ॥२॥ 

तुका म्िणे िन । आम्िा गोमांसासमान ॥३॥ 

 

  मुंगी आणण राि आम्िाला दोन्िी सारखेच आिे. त्याचप्रमाणे सोने आणण माती िी आम्िाला 
समानच िाटते. 

 

मुंगी आणण राि । आम्िा समानधच जीि ॥१॥ 

सोने आणी माती । आम्िा समानधच धचत्ती ॥२॥ 

 

आम्िी या गोष्टीने सुखी िोणार नािीत तर आपण देिाच ेनाि घ्या. श्रीिरीच ेसेिक म्िणिा. 



 

आम्िी तेणे सुखी । म्िणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी ॥१॥ 

म्िणिा िररच ेदास । तुका म्िणे मज िे आस ॥२॥ 

 

तुकोबांच्या उपदेशांनी प्रभावित िोऊन राजांनी राज्यच सोडून हदले आणण तुकोबांच ेभजन 
कीतथन श्रिण करू लागले, तेव्िा तुकोबांनी त्यांना आणण त्यांच्या सेिकांना िात्र िमथ सांगीतला 
: 

 

आम्िी जगाला उपदेश करािा । आपण िात्रिमथ सांभाळािा ॥ 

भांडण पडले असता सेिकांनी स्िामीच्या पुढे व्िािे । 

स्िामीपुढें व्िािें पडतां भांडण ॥ 

 

   गोळया, बाण यांचा िषाथि िोत असतां सैतनकानंी तो सिन करािा. आपले संरिण करून 
शत्रलूा फसिािे. आणण त्याच ेसगळे हिरून घ्यािे. शत्रलूा आपला माग लागूं देऊ नये. आपण 
स्िामीकररता जीिािर उदार असािे, असे ज्याच े सैतनक- सेिक आिेत तोच त्रलैोक्यांतील 
सामर्थयथिान राजा िोय. 

 

तुकोबांनी मशिाजी राजे यांना आशीिाथद देऊन तनरोप हदला. राजे आणण सैतनक यांनी 
तुकोबांचा उपदेश धचत्तात िरला, प्रत्यि कृतीत उतरिला. तुकोबांच्या आशीिाथदाने ते सामर्थयथ 
संपन्न मिाराजे झाले. 

 

  



९. तुकोबांचा बोि उपदेश मशकिण 

 

माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाि । आपणधच देि िोय गुरु ॥१॥ 

ज्ञानमागाथत गुरुची मिती विशषे भजक् तमागाथत तततकी नािी. 

मेघिषृ्टीने करािा उपदेश । परर गुरुने न करािा मशष्य  ॥ 

 

   या विचारसरणीच ेतुकोबा. अद्िैत शास्त्राची तुकोबांना मुळीच आिड नसे. 

 

अद्िैताची िाणी । नािी ऐकत मी कानी ॥१॥ 

 

तुकोबांच ेसगुणािर प्रेम विशषे. यामुळे मिाराज श्रीगुरूस शरण गेले नािीत. 

 

अद्िैतशास्त्र नािड ेयासी । यास्ति शरण न जाय सद् गुरुशी ॥ 

पुढे िाट पडले ऐसी । गुरु भक्तीशी अिरोि ॥ 

एक शे्रष्ठ आचरला जैसे । जन पािोतन ितथती तैस े॥ 

तरी आपण िरूतन विप्रिेश । द्यािा तुकयासी अनुग्रि ॥ 

 

स्िप्नामध्ये तुकोबा इंद्रायणीच ेस्नान करून देिळात जात असता त्यांनी रस्त्यात एक ब्राह्मण 
पाहिला ि त्याला नमस्कार केला. ब्राह्मणाने संतुष्ट िोऊन तुकोबांच्या मस्तकािर िात ठेिला 
ि ‘रामकृष्ण िरर’ मंत्र हदला. आपली परंपरा सांधगतली. माघ शुध्द दशमीस गुरूिारी िी घटना 
घडली. 

 

सापडविले िाटे जात गंगास्नाना । मस्तकी तो जाणा ठेविला कर ॥२॥ 



राघि चतैन्य केशि चतैन्य । सांधगतली खणु मामलकेची ॥४॥ 

बाबाजी आपुले सांधगतले नाम । मंत्र हदला रामकृष्ण िरर ॥५॥ 

माघ शुध्द दशमी पािोतन गुरुिार । केला अगंीकार तुका म्िणे ॥६॥ 

तुकोबांनी स्ितः कोणापाशी मंत्राची याचना केली नािी. ते म्िणतात 

नािी म्या िंधचला मत्र कोणापाशी । राहिलो जजिाशी िरोतनया ॥१॥ 

 

तुकोबा म्िणतात, मला कान फंुकण्याच ेमािीत नािी ि मजजिळ एकांतीच ेज्ञान नािी. पण 
जो देि कोणी डोळयांनी पाहिला नािी तो आम्िी दाखिू. 

 

नेणो फंुको कान । नािी एकांतीच ेज्ञान ॥२॥ 

नािी देणखला तो डोळा । देि दाखिू ते कळा ॥३॥ 

 

प्रपंचामध्ये प्रभूच ेअधिष्ठान असल्याखेरीज देि आपलासा केल्याखेरीज जीिांना सुख िोणार 
नािी. 

 

आपुला तो एक देि करोनी घ्यािा । तेणे विन जीिा सुख नोिे ॥२॥ 

 

तुम्िी माझा अनुभि पािा 

 

माझा पिा अनुभि । केला देि आपुला ॥१॥ 

बोलिले तेची द्यािे । उत्तर व्िािे ते काळी ॥२॥ 

 

िा अनुभि कशाचा म्िणाल तर- 



 

िा गे माझा अनुभि । भक्तीभाि भाग्याचा ॥१॥ 

ऋणी केला नारायण । नोिे िण िेगळा ॥२॥ 

 

   दैिाच्या लीलेने तुकोबांचा संसार रसातळाला नेला.देिाच्या लीलेने तुकोबांनी गौरीशंकर 
गाठल. दैि अतनबिं आिे त्याला कशाचिेी बंिन नािी. देिाला बंिन आिे कशाच ? तर प्रेमाच. 

 

प्रेमसूत्र दोरी । नेतो ततकड ेजातो िरी ॥१॥ 

ते प्रभू प्रेम स्मरणाने ममळते. 

आम्िी घ्यािे तुझ ेनाम । तुम्िी आम्िा द्यािे प्रेम ॥ 

 

  संताच्या गािीिी प्रेमाचा सुकाळ असतो. 

 

संताधचये गािी प्रेमाचा सुकाळ । नािी तळमळ दःुख लेश ॥१॥ 

 

संताच्या व्यापारात, उपदेशाच्या पेठेत प्रेमसुखाची देिाण- घेिाण चाललेली असते. 

 

संतांचा व्यापार उपदेशाची पेठ । प्रेमसुखासाठी देती घेती ॥ 

 

  येर्ििी िे भक् ती प्रेमसखु काय आिे, िे पंडडतांना, ज्ञातनयांना, मुक् तांना माहितिी नािी आणण 
कळत नािी. 

 

भजक्त प्रेम सुख नेणिे आणणका । पंडडता िाचका ज्ञातनयासी ॥ 



 

या प्रेमाने समाज सांिला जाईल. प्रेमाच्या बंिनाने समाज बांिला जातो. प्रेमात सिथ भेद-
आपपरभाि नािीसे िोतात. प्रेमानें जीिन सुखी समधृ्द िोतें. असें िें हदव्य दैिी प्रेम 
प्रभुस्मरणानें ममळेल. संताच ेसाजन्नध्यात ममळेल.प्रेमात दःुखाच ेरूपांतर सुखांत िोईल. मनुष्य 
जीिन संपूणथ पालटून जाईल. 

 

उपदेश 

 

उपदेश तो भलत्या िाती । झाला ककती िरािा ॥ 

आता तरी पुढे िाची उपदेश । नका करू नाश आयुष्याचा ॥ 

मोलाच ेआयुष्य जाते िातोिात । विचारी पािात लिलािी ॥ 

गात जातो तुका । िाधच उपदेश लोका ॥ 

तुका म्िणे हित िोय तो व्यापार । करा काय फार मशकिािे ॥ 

आपुमलया हिता जो असे जागता । िन्य माता वपता तयाधचये ॥ 

कुळी कन्या पुत्र िोती जे साजत्त्ि । तयाचा िरीख िाटे देिा ॥ 

गीता भागित करीती श्रिण । अखडं धचतंन विठोबाच े॥ 

हित ते करािे देिाच ेधचतंन । करोतनयां मन शुध्द भािे ॥ 

तुका म्िणे फार । र्ोडा तरी उपकार ॥ 

 

संतसंग 

 

संग न करािा दजुथनांचा । करी संतांचा सायास ॥ 

पतन उध्दार संतांचा महिमा । त्यजािे अिमा संत सेिी ॥ 



जोडोतनया िन उत्तम व्यििारे । उदासे विचारे िेच करी ॥ 

 

  तुकोबांची मशकिण सुविचाराची, सदाचाराची आणण समतेची िोती. प्राणणमात्राच ेकल्याण 
िोण्याकररता ते कोणाची भीडभाड ठेिीत नसत. 

 

नािी मभडभाड । तुका म्िणे सानार्ोर ॥ 

तीक्ष्ण उत्तरे । िाती घेऊतन बाण कफरे ॥ 

तुका म्िणे लासू फासू देऊ डाि । सुखाचा उपाय पुढे आिे ॥ 

 

१०.  तुकोबांच ेध्रपृदे, टाळकरी, अनुयायी ि मशष्य 

 

तुकोबांच ेमुख्य िपृदे टाळकरी १४ िोते म्िणून मिीपतीबाबाने त्याचा बर्याच हठकाणी उल्लेख 
केलेला आिे. तुकोबांच ेकीतथनात िे ध्रपृद िरीत. 

 

१. मिादजीपंत कुलकणी देिू गािच ेकुलकणी - याचा उल्लेख बहिणाबाईच ेगार्ेतिी   

   आलेला आिे - देिालयाच्या बांिकामािर यांची देखरेख िोती. 

२. गंगािरबाबा मिाळ - (तळेगाि), अभंग लेखक, िे तुकोबांच ेसेिेस लागल्याचा      

   कागदोपत्री उल्लेख आिे.      

३. संताजी तेली जगनाड े- (चाकणकर) - तुकोबाच ेअभंग लेखक. 

४. तुकया बंि ूकान्िोबा.       

५. मालजी गाड,े (येलिाडी) - तुकोबांच ेजामात. 

६. कोंडोपंत लोिकरे - लोिगाि. 



७. गिार शटे िाणी - सुदुंबरे. 

८. मल्िारपंत कुलकणी - धचखली.   

९.    आबाजीपंत लोिगािकर. 

१०.रामेश्िरभट्ट बिुळकर. 

११.कोंडपाटील, लोिगाि. 

१२.नािजी माळी - लोिगाि. 

१३.मशिबा कासार - लोिगाि. 

१४.सोनबा ठाकूर - कीतथनांत मदंृग िाजिीत असत. 

 

तुकोबांची मशष्या बहिणाबाई यांना तुकोबांचा स्िप्नात उपदेश झाला. त्या देिूस दशथनाकररता 
आल्या, कवित्िस्फूती बाईंना देिूस झाली. बहिणाबाईंनी तुकोबाची कर्ा कीतथने प्रत्यिांत 
ऐकली. मंबाजीकडून यांना बराच त्रास पोिोचला. बहिणाबाईंची योग्यता अधिकार तुकोबांचे 
खालोखाल िोता. बहिणाबाईंची अभंगाची गार्ा एकदा तरी िाचनू पािािीच. 

 

११. प्रयाण 

 

    काततथक िद्य एकादशीला आळंदीस ज्ञानदेि  मिाराजांच ेपुढे तुकोबाचे कीतथन चालले 
िोते. यात्रा अपार िोती. कीतथनाचा अभंग िोता. 

 

भक्ती ते नमन िैराग्य तो त्याग । ज्ञान ब्रह्मी भोग ब्रह्म तनू ॥१॥ 

 

   शरीर कोठे ब्रह्म िोईल काय? कोणी केले आिे काय? असे आत्मानात्म विचारकते, ज्ञानी जे 
श्रोते िोते त्यांनी तुकोबाला विचारले. तुकोबा म्िणाले, ‘मी करून दाखिीन.’ 

 



घोटिीन लाळ ब्रह्मज्ञान्यािाती । मुक्ता आत्मजस्र्ती सांडिीन ॥ 

ब्रह्मीभूत काया िोतसे कीतथनी । भाग्य तरी ऋणी देिा ऐसा ॥ 

 

     लोिगािला तुकोबांच ेकीतथन चालू असताना परचक्र येऊन लोिगाि लुटले. तुकोबांनी 
देिाचा िािा केला. 

 

न देखिे डोळा ऐसा िा आकांत । परपीड ेधचत्त दःुखी िोते ॥१॥ 

देि ताबडतोब पािले नािीत. तुकोबांनी देिाला सांधगतले. 

तुज भक्ताची आण देिा । जरी तुका येरे् ठेिा ॥१॥ 

 

ततसरी गोष्ट - ज्ञानदेि  मिाराजांनी तुकोबांची अपार सेिा केली त्या ऋणातून उत्तीणथ 
िोण्याकररता ज्ञानदेि  मिाराज जजजाईच े पोटी आले. तुकोबाने ओळखले की, देि सेिा करू 
पािातात िे बरें नव्िे आपणच येऊन जािे सिाथची विचारपूस केली, सिाथना सांधगतले, ‘आम्िी 
िैकंुठाला जात आिोत. तुम्िी माझ्याबरोबर िैकंुठाला चला’ कोणी तयार झाले नािी. मिाराज 
सिाथसमिेत इंद्रायणीच्या काठी आले तेरे् नांदरुुखीच े ििृाखाली कीतथनास आरंभ केला. १४ 
टाळकर्यांनी िेमामलगंन हदले तुकोबांच े धचरंजीि मिादेि विठोबा पुढे आले त्यांनी तुकोबांना 
नमस्कार केला. तुकोबांनी त्याच्या मस्तकािर िात ठेिला. जजजाबाईकड े कौतुकाने पाहिले. 
सगळयांना सांधगतले- 

 

सकळिी माझी बोळिण करा । परतोतन घरा जाि ेतुम्िी ॥ 

िाढिेळ झाला उभा पांडुरंगा । िैकंुठा श्रीरंग बोलाितो ॥ 

आम्िी जातो तुम्िी कृपा असो द्यािी । सकळा सांगािी विनंती माझी ॥ 

अतंःकाळी विठो आम्िांसी पािला । कुडीसहित झाला गुप्त तुका ॥२॥ 

 



    भगित ्कर्ा करीत असता तुकोबा अदृश्य झाले. याचा उल्लेख राज्यामभषेक शके ३० च्या 
सनदेत आिे. श्री तुकोबा गोसािी सत्पुरुष िे मौजे देिू ता. ििेली , जज. पुणे येरे् भागित कर्ा 
करीत असता अदृश्य झाले िे गोष्ट विख्यात आिे.रा.तुकोबा गोसािी िे बिुत र्ोर सत्पुरुष 
िोते. (इ.स.१७०४ च्या देिूगािची सनद. सनद रामचदं्र नीळकंठ अमात्यांचे िातची आिे.रामचदं्र 
पंत छत्रपती मशिाजी राजे यांच्या अष्टप्रिान मंडळातील अमात्य या पदािरील एक प्रिान 
िोते.) 

 

शके पंिराश ेएकाित्तरी । विरोिी नाम संित्सरी । 

फाल्गुन िद्य द्वितीया सोमिारी । प्रर्म प्रिरर प्रयाण केले ॥२॥ 

 

“तुकोबा गोसािी िैकंुठास गेले. स्िदेिीतनशी गेले. ” बाळोजी तेली जगनाड ेििी, प.ृ २१६, 

संताजींच्या ििीची नक्कल. संताजी प्रयाण समयी प्रत्यि िजर िोते. 

 

    तुकोबांच्या गुप्त िोण्याने सिथत्र मंडळी शोकसागरात बुडाली. तुकोबांची मुले, बंि,ू अनुयायी 
तेरे्च बसून राहिले. पंचमीला तुकोबांच े टाळ, पत्र, कर्ा आकाशमागे आली. रामेश्िरशास्त्रींनी 
तनणथय हदला. तुकोबा सदेि िैकंुठाला गेले. सिाथनी स्नाने उरकली. तुकोबांची मुले, बंि ूकान्िोबा 
देिाशी भांडले. ‘देिा तू माझ्या बंिलूा आणून दे. िैकंुठाला नेऊ नकोस.’ देिाने कान्िोबाचे 
समािान केले. 

 

  



१२. तुकोबांच्या पश्चात ् 

 

तुकोबा देिासि िैकंुठास गेल्याच ेितथमान ऐकून मशिाजीराजे विस्मय पािले. तेव्िा त्यांनी देिू 
येर्ील जानोजी भोसले याच्याजिळ तुकोबांच्या कुटंुबबयांची विचारपूस केली ि तुकोबांच ेिडील 
पुत्र मिादेिबुिा यांना भेटी घेऊन येण्याविषयीची आज्ञा केली. जानोजी भोसले मिादेि बाबास 
घेऊन मशिाजी राजे यांचेकड ेगेले. मशिाजी राजे यांनी मिादेिबाबास िषाथसन “एक खडंी िान्य 
ि लुगडयाकररतां एक िोनाची सनद करून हदली.” संभाजी राजे यांनी िे िषाथसन पुढे चालू 
ठेिले. 

 

तुकोबांच ेिैकंुठ गमनानंतर नारायण मिाराजांचा जन्म झाला. नारायण मिाराज ज्ञानदेि  
मिाराजांच ेअितार असल्यामुळे दोघे िडील बंि ूमिादेिबुिा विठोबा नारायणरािांच्या आजे्ञत 
असत. मातोश्री असेपयथत एकत्र िोते. मातोश्रीचा काल जािल्यािर विठ्ठलबुिा, नारायणबुिा, 
जजजाबाईंच्या अस्र्ी घेऊन मिायात्रलेा गेले. मिादेिबुिा श्री विठ्ठलदेिाची पूजाअचाथ तनत्य 
तनयम सांभाळून िोत.े मिादेिबाबांनी तुकोबांच े अभंग मलहिले आिेत. नारायणबाबा प्रर्म 
सरंजामी - सरदारी र्ाटाने रािू लागले. त्यांच े भेटीस संताजी पिार आले. त्यांनीं 
नारायणबाबास धिःकारले. बाबांनी घर ब्राह्मणाकडून लुटविले. तपश्चयाथ केली. अरण्यिास 
पत्करला. विठोबाचें भव्य देऊळ बांिलें. 

 

तुकाराम तो आिीच गेले िोते िैकंुठा ।बिु हदिसांनी मग िैराग्य झालें नीळकंठा ॥१॥ 

तुकयाचा नंदन मागे नारायणबाबा ।दशथन त्याच ेघेऊतन म्िणती सुसंग लाभािा ॥२॥ 

 

तनळोबा गोसािी वपपंळनेरकर बाबांच्या दशथनास आले. बाबांनी त्यांना साद्यंत तुकोबांच ेचररत्र 
सांधगतलें तनळोबांना घेऊन ते तीर्थयात्रलेा गेले. तनळोबांनी तुकोबांच ेभेटीकररता ४२ हदिसाच े
तनिाथण मांडले. तुकोबा भेटले. 

 

येऊतनयां कृपािंते । तुकया स्िामी सदगुरूनार्ें ॥१॥ 



िात ठेविला मस्तकीं । देऊनी प्रसाद केले सुखी ॥२॥ 

 

तनळोबांना कवित्िाची स्फूती झाली. त्यांनीिी अनेक अभंग केलेत. नारायणबाबा र्ोर तपस्िी 
िररभक्त म्िणून सनदा पत्रात उल्लेख आढळतो. बाबांच्या दशथनास तडीतापडी संन्याशी, यात्री 
येऊ लागले. बीजेचा मिोत्सि िोऊं लागला. त्यांना बाबांना अन्नदान करािे लागे. त्याकररता 
इ. स. १६९१ मध्ये छत्रपतत राजाराम मिाराजांनी नारायणबाबांना येलिाडी गांि इनाम हदला. 
पुढे देिू ककन्िई िी गांिे देिाच्या मिोत्सिाकररता पूजा-अचाथ, अन्नछत्राकररतां बाबांना छत्रपती 
दसुरे मशिाजी आणण शािू मिाराज यांचकेडून ममळाली. शािू मिाराज आणण राणी सरिारबाई 
बाबांना गुरूच ेहठकाणी मानीत असत. नारायण मिाराजांनी तुकोबांची पालखी सोिळा आषाढी 
िारीस सुरू केला. बाबांनीं देिस्र्ान नांिारूपास आणले. सांप्रदाय िाढविला. औरंगजेबाचा तळ 
मिाराष्रात पडला असता पंढरपूरच्या आणण मशगंणापूरच्या यात्रकेरूना िोणारा उपद्रि र्ांबविला. 
बाबा शके १६४५ श्रािण शुध्द चतुर्ीस िैकंुठिासी झाले. त्यांच्या अस्र्ी घेऊन मिादेिबाबांच े
धचरंजीि आबाजी बाबा काशीयात्रसे गेले. 

 

  गंगोदकाची कािड घेऊन आबाजीबाबा देिूस आले. दरम्यान विठ्ठलबाबांच े धचरंजीि 
उध्दिबाबा िे या समयी शािू तुकोबांच्याजिळ िोते. ते देिूस आले. त्यांनी देिस्र्ान 
संस्र्ानचा कारभार िाती घेतला. आबाजीबाबांच ेताब्यात देिस्र्ाने ते देईनात. आबाजी बाबा 
िेिी िैराग्यसंपन्न तपस्िी िररभक्ती रत िोते. आबाजीबाबा नंतर त्यांच ेधचरंजीि मिादेिबाबा 
िेहि देिस्र्ान संस्र्ानाकररतां भांडले. भांडण िडीलपणाचं, देिाकररता िोत,ं संस्र्ानाकररता  
नव्ितं. सरकारन े विशषे लि घातले नािी. तेव्िा मिादेिबाबा देिू सोडून देिाकररता 
संप्रदायाकररता पंढरपूरला येऊन राहिले. भक् त देिाकड े आले. यांनी तुकोबांच्या अभंगांच े
संकलन करून गार्ा तयार केली, देिूकरांच्या फडाची परंपरा चालविली. त्यांच ेधचरंजीि िासुदेि 
मिाराज देिूकर यांनी पंढरीच्या हठकाणी िारकरी सांप्रदायाच ेकायथ भरीि असे केले ि त्यांचेंच 
िेळी अनेक लिानमोठे फड नांिारूपास आले ि िारकरी पंर्ाची परंपरा अधिकाधिक िाढू 
लागली. कनाथटकापयतं संप्रदाय िाढविला. त्यांचे धचरंजीि िासुदेिबाबा यांनी फड नािारूपास 
आणला तुकोबाच ेपणतू गोपाळबुिा िेहि सािात्कारी िोते. 

 



तुकोबांचें चररत्र मलहिले, िे त्यांच े मिान कायथ िोय. देिू संस्र्ानने घराण्याची आषाढी 
काततथकीची पंढरपूरच्या िारीचा पालखी सोिळा आजतागायत अखडं चालू ठेिला. देिूकर 
मंडळीनी गािोगािी कर्ा, कीतथने करून िारकरी संप्रदाय िाढविला. संप्रदायाची ि कुलदेितेची 
अमोल सेिा केली. आजिी सिथजण, 

 

अमतृाची फळे अमतृाच ेिेली । तेची पुढे चाली बीजाधचहि ॥१॥ 

 

िे तुकोबांच ेिचन सार्थ करून दाखिीत आिेत. 

 

  

 

श्रीिर देिूकर 

 

श्रीतुकाराम जन्मस्र्ान, 

 

श्रीिेत्र देिू ४१२१०९. 

 

  



तुकाराम महाराज आणि महातमा गाधंी  
 

- सधचन परब 

 

     

  

 

    चले जाि, करेंगे या मरेंगे, िे राम... अशा सािासुध्या शब्दांना िेदमंत्रांिून मोठं प्रामाण्य भारतिषाथत ममळालं. 
कारण त्यामागे मोिनदास करमचंद गांिी या साध्यासुध्या हदसणाऱया मिापुरुषाच्या संतपणाचं सामर्थयथ िोतं. िे 
संतपण आलं िोतं त ेखरय्ाच्या प्रयोगातून आणण संस्कारातून. देशोदेशींच,े वपढयानवपढयांच ेसंस्कार ररचिून अस ं
सामर्थयथ उभं राितं. त्यात एक संस्कार मराठी माती घडिणार्या तुकाराम मिाराजांचािी िोता. 

 

     आपल्या मराठी मनांिर कळत नकळत असा संस्कार िोत असतो. पण ररचिण्या आणण पचिण्याआिीच 
तो संस्कार कापरासारखा उडून जातो. मात्र गांिीजींनी तुकोबारायाच े संस्कार कसे पचिले िोत,े त े समजून 
घेण्याचा सोपा मागथ आिे. तुकोबांच्या गांिीजींनी केलेल्या सोळा अभंगांच े भाषांतर िाचण्याचा. गांिीजींच्या 
भाषांतरात सािेबाचा भाषेचा, त्या भाषेच्या संपूणथपणे िेगळ्या पाश्िथभूमीचा कोणतािी अडर्ळा न िोता तुकोबांचे 
विचार जसेच्या तसे िाचकांपयतं पोिचतात. लेखक आणण भाषांतरकारातलं असं अद्िैत क्िधचतच अनुभिायला 
ममळतं. दोन सच्च्या िैष्णिांमिलं िे अद्िैत. 

 

    विशेष म्िणजे गांिीजींनी मराठी मातीत बसून िे मलहिलंय. िे भाषांतर त्यांनी येरिडा तुरंुगात म्िणजे 
त्यांच्या शब्दांत येरिडा आश्रमात बंदी असताना केलंय. त्यांच्या सगळ्या सोळा अभंगाचं भाषांतर खाली देत 
आिोत.  

 

  



१ 

 

    आज त्यातला पहिला अभंग गािीजींचा सिाथधिक आिडता अभंग. भाषांतराची तारीख आिे, १६ ऑक्टोबर. 
आपल्या मुलाला मलहिलेल्या पत्रांत त्यांनी या अभंगाचा उल्लेख केला आिे. त्यांना या अभंगांमध्ये आपली तीन 
माकड ेहदसत असत... 

 

पापांची िासना नको दांि ूडोळा l त्यािुतन आंिळा बराच मी ll 

तनदेंच ेश्रिण नको माझ ेकानी l बधिर करोतन ठेिी देिा ll 

अपवित्र िाणी नको माझ्या मखुा l त्याजिुतन मुका बराच मी ll 

नको मज किी परजस्त्रसंगती l जनांतुन मातीं उठता भली ll 

तुका म्िणे मज अिघ्याचा कंटाळा l तू एक गोपाळा आिडसी ll 

 

O God, let me not be witness to desire for sin, better make me blind; 

Let me not hear ill of anyone, better make me deaf; 

Let not a sinful word escape my lips, better make me dumb; 

Let me not lust after another's wife, better that I disappear from this earth. 

Tuka says: I am tired of everything worldly, Thee alone I like, O Gopal. 

 

  



२ 

 

      संत नामदेिांनी भागितिमाथची पताका अटकेपार लािली.  संपूणथ भारतभर त्यांनी पांडुरंगाच्या भक्तीची 
मोिर उमटिली. गुजरातिी त्याला अपिाद नव्िता. गुजरातततेल्या िैष्णि संतािंर नामदेिाचंा प्रभाि स्पष्ट आिे. 
सिाथत प्रमसद्ध गुजराती संतकिी नरसी मेितांच्या काव्यात तर नामदेिांचा उल्लेख अनेकदा येतो. ज्याने 
नामदेिासाठी दिूभात खाल्ला. ज्याने नामदेिासाठी मंहदर कफरिले असे भगंिताच ेिणथन त्यांनी केले आिे. 
 

            नरसी मेितांच्या भजक्तकाव्याने सबंि गुजरातिेर प्रभाि टाकलाय. िाममकथ  िैष्णि कुटंुबात 
जन्मलेल्या गांिीजींिरिी त्याचा प्रभाि िोता. विशेषत: नरसींच्या 'िैष्णि जन तो...' ने तर त्यांच्यािर 
लिानपणापासून गारूड केलं िोतं. गांिीजींचा ध्यास नरसींनी िणथन केलेला खरा िैष्णि बनण्याचाच िोता. 
 

      त्यामुळे गांिीजींनी तुकाराम गार्ा िाती घेतली असेल तवे्िा त्यांना 'जे का रंजले गांजले' िा अभंग सिाथत 
आिी आपला िाटला असािा. गांिीजींनी आपल्या अनुिादातिी सिाथत िरच ेस्र्ान याच अभंगाला हदले आिे. 
 

      शाळेतल्या तनबंिपासून प्रमुख पािुण्याच्या िापरून गुळगुळीत झाला असला तरी पुन्िा एकदा मूळातून 
िाचायला ििा. 'आपल्या नोकरचाकरांिर मूलासारख पे्रम करणारा तोच खरा सािू' अशी रोकडी व्याख्या त्यात 
आिे. आनंदाची गोष्ट िी इरे् िी व्याख्या आणण त्याचा अनुिाद िे शब्दांच ेबुडबुड ेनािीत. दोन्िी मिात्म्यांनी िे 
शब्द आपल्या जीिनात उतरिून दाखविलेत. 
 

जे का रंजले गांजले । त्यामस म्िणे जो आपले ।। १।। 

तोची सािू ओळखािा ।। देि तरेे् धच जाणािा ।।ि.ृ।। 

मदृ ूसबाि निनीत । तैसे सज्जनाच ेधचत्त ।। २।। 

ज्यामस अंपधगता नािी । त्यामस घरी जो हृदयी ।। ३।। 

दया करणे जे पुत्रासी । त ेधच दासा आणण दासी ।। ४।। 

तुका म्िणे सांगू ककती । तो धच भगिंताची मूती ।। ५।। 

 

Know him to be a true man who takes to his bosom those who are in distress. Know that God resides 

in the heart of such a one. His heart is saturated with gentleness through and through. He receives 

as his only those who are forsaken. He bestows on his man servants and maid servants the same 

affection he shows to his children. Tukaram says: What need is there to describe him further? He is 

the very incarnation of divinity. 

  



३ 

 

    गांिीजी आणण आंबेडकर या दोन्िी मिापुरुषांचा प्रिास एकाच हदशेने पण समांतर झाला. आंबेडकरिाद्यांनी 
गांिीजींना समजून घेतले नािी आणण गांिीिाद्यांनी आंबेडकरांना. दोघांचा िारसा सांगणार्या पुढार्यांनी या 
दोघांना एकत्र आणलं त ेफक्त राजकीय फायद्यासाठी. अन्यर्ा या दोन्िी विचारिारा जिळिी येऊ नयेत म्िणून 
डोळ्यात तले घालून प्रयत्न केले. 

 

    असे ककतीिी प्रयत्न केले असले, तरी अनेक बाबतीत गांिी आणण आंबेडकर एकमेकांची गळाभेट अनेकदा 
झालीय. तुकाराम त्यातली एक गोष्ट. स्ित:ला 'याततिीन' म्िणणारा आणण विद्रोिाची पताका उंचािणारा तुकाराम 
आंबेडकरांना आपलासा िाटलाच. पण तततकाच 'विष्णुदास' असणारा आणण पदोपदी संतसंग मागणारा तुकाराम 
गांिीजींना आिडणे तततकेच स्िाभाविक िोत.े  आपण दोघांच्यािी पूिथपरंपरेत शोभून हदसणारा तुकाराम समजून 
घेऊया. एकदा त ेझाले की गािंी आणण आंबेडकर दोघेिी आरशासारखे समोर हदसू लागतील. 

 

मिारामस मसिे। कोपे ब्राम्िण तो नव्िे।। 

तया प्रायजश्चत्त कांिी। देित्याग कररतां नािी।। 

नातळे चांडाळ। त्याचा अंतरी विटाळ।। 

ज्याचा संग धचत्ती। तुका म्िणे तो त्या याती।। 

 

He who becomes enraged at the touch of a Mahar is no Brahmin. 

There is no penance for him even by giving his life. 

There is the taint of untouchability in him who will not touch a Chandal. 

Tuka says: A man becomes what he is continually thinking of. 

 

  



४ 

 

     नंतरच्या काळात सिोदयीच े आश्रमातल्या प्रार्थना, भजन िे सारे माणसं घडिण्याचेच प्रयोग िोत.े स्ित: 
मोिनदासाचा मिात्मा बनण्याचा प्रिासिी अशाच प्रयोगांचा िोता. प्रयोग, सत्याच ेप्रयोग. सािन स्ित:, सािक 
स्ित: आणण साध्यिी स्ित:चंच. तुकारामिी असेच आतआत डोकाित सत्यापयंत पोिोचलेले. भगिंताच्या 
भेटीसाठी स्ित:च िािायचं, स्ित:च पडायचं, स्ित:च स्ित:ला िुरूप द्यायचा आणण स्ित:च स्ित:ला घडिायचं. 
तुकारामांचा कोणी गुरु नािी. गांिीजींचिी तसंच. त्यांनी अनेकांचा गुरु म्िणून उल्लेख केला, पण फुलटाइम गुरु 
त्यांनािी नव्िता. 

 

     तसं पाहिलं, तर सद्विचार िेच या दोघांच ेमागथदशथक िोत.े िे विचार जीिनात उतरिण्यासाठी दोघांनीिी 
आटावपटा केला. विचार जीिनात उतरविणं िेच ज्ञान असतं. सॉके्रहटस याविषयी ठाम सांगतो , virtue is 

knowledge असे विविि सद्विचार गांिीजींनी आश्रम भजनमाला मध्ये एकत्र आणले आिेत. आजचा अभंग 
संतपणाबद्दलचा. 

 

नािीं संतपण ममळतें िें िाटीं। हिडंतां कपाटीं रानींिनीं ।। 

नये मोल देतां राशी । नािीं तें आकाशीं पातळीं तें।। 

तुका म्िणे ममळे जजिाधचयें साठीं । नािीं तरीं गोष्टी बोलों नये ।। 

 

Saintliness is not to be purchased in shops nor is it to be had for wandering nor in cupboards nor in 

deserts nor in forests. It is not obtainable for a heap of riches. It is not in the heavens above nor in 

the entrails of the earth below. Tuka says: It is a life’s bargain and if you will not give your life to 

possess it better be silent. 24-10-1930 

 

  



५ 

 

            पािन देश कोणता, तुकाराम मिाराज म्िणतात, जेरे् िररच ेदास जन्म घेतात तो. त्या अर्ाथने 
मिाराष्र आणण सौराष्र िे दोन्िी प्रदेश अती पािन. संतांची मांहदयाळी दोन्िीकड ेबिरली. गांिीजी सौराष्रातलेच. 
ददैुिथ िे की सौराष्रातली जातीची उतरंड अजूनिी पूणथपणे ढळलेली नािी. तुकारामांनंतर शंभर िषांतच देिू त े
पंढरीच्या िाटेत असणार्या पुण्यात अस्पशृ्यांना रंु्कण्यासाठी गळ्यात गाडगी बांिािी लागली. 

 

    पण म्िणून भागित िमाथने केलेल्या क्रांतीचं मित्त्ि कमी िोत नािी. मिाराष्रात अशी एकिी जात नव्िती 
ज्यात त्याकाळी एकिी संत झाला नािी. तुकोबांनी आपल्या अभंगात या संतांची जातिार यादीच हदली आिे. िा 
एक सामाजजक दस्तािेजच आिे. ज्ञानदेिे रधचला पाया... तुका झालासे कळस या बहिणाबाईंच्या अभंगा इतकाच 
मोलाचा.भारतीय इततिासातील एका मोठ्या सामाजजक क्रांतीचा िा सज्जड पुरािा आिे. गांिीजींनी अनुिादासाठी 
िा अभंग तनिडला नसता तरच निल. त्यांनी उभ्या केलेल्या स्िातंत्र्य संगरातिी अशीच समाजाच्या प्रत्येक 
घटकांत त्यांना जागतृी अपेक्षित िोती. कािी प्रमाणात ती सफलिी झाली. दोन्िी क्रांत्या अस्सल भारतीय 
मातीतल्या िोत्या. दोन्िी तत्त्िज्ञानांचं अधिष्ठान भक्ती िोतं. पररभाषा िी आध्याजत्मक िोती, भारतीयांच्या 
मनात रूजलेली. त्यामुळेच िेदांचा ििाला देत जाती-िमथ नाकारण्यात विरोिाभास उरला नािी... 

 

पवित्र तें कुळ पािन तो देश। जेर्ें िररच ेदास घेती जन्म।। 

कमथिमथ त्याच ेजाला नारायण । त्याचनेी पािन ततन्िी लोक।। 

िणथअमभमानें कोण जाले पािन । ऐसें द्या सांगून मजपाशी।ं। 

अंत्यजाहद योतन तरल्या िररभजनें । तयाचीं पुराणें भाट जालीं।। 

िैश्य तुळािार गोरा कंुभार । िागा िा चांभार रोहिदास ।। 

कबीर मोमीन लततब मुसलमान। शेणा न्ििी जाण विष्णूदास।। 

काणोपात्र खोद ुवपजंारी तो दाद।ु भजनीं अभेद ूिररच ेपायीं।। 

चोखामेळा बंका जातीचा मािार । त्यासी सिेश्िथर ऐक्य करी ।। 

नामयाची जनी कोण ततच भाि ।  जेिी पंढरीराि ततयेसिें।। 

मैराळ जनक कोण कुळ त्याचें । महिमान तयाचें काय सांगों।। 

यातायातीिमथ नािीं विष्णूदासा ।  तनणथय िा ऐसा िा िेदशास्त्रीं।। 

तुका म्िणे तुम्िी विचारािे ग्रंर्। ताररले पततत नेणों ककती।। 



 

Blessed is that family and that country where servants of God take birth. God becomes their work 

and their religion. The three worlds become holy through them. Tell me who have become purified 

through pride of birth? The Puranas have testified like bards without reserve that those called 

untouchables have attained salvation through devotion to God. Tuladhar, the Vaishya, Gora, the 

potter, Rohidas, a tanner, Kabir, a Momin, Latif, a Muslim, Sena, a barber, and Vishnudas, 

Kanhopatra, Dadu, a carder, all become one at the feet of God in the company of hymn singers. 

Chokhamela and Banka, both Mahars by birth, became one with God. Oh, how great was the 

devotion of Jani the servant girl of Namdev! Pandharinath (God) dined with her. Meral Janak’s family 

no one knows, yet who can do justice to his greatness? For the servant of God there is no caste, no 

varna, so say the Vedic sages. Tuka says: I cannot count the degraded. 

 

  



६ 

 

      नामजपाला भारतीय अध्यात्म आणण तत्त्िज्ञानात मोठी जागा ममळाली आिे. भगित्भक्तीच्या या 
पहिल्या पायरीबद्दल संतसाहित्यात सिाथधिक मलहिले गेलंयं. विशेष म्िणजे सामाजजक दृष्टी असलेल्या संतांनी 
आणण िेदांताचा पुरस्कार करणार्या नव्याजुन्या तत्त्ििेत्त्यांनीिी नामजपाला प्रािान्य हदले आिे. 

 

     तुकाराम मिाराजांनी अनेक अभंगांमध्ये याच नामजपाचं मिात्म्य गायले आिे. आजचा अभंगिी त्यातलाच 
एक. िा अभंग सांगतो, विठोबाला शरण जाणं आणण त्याच्या नामाचा जप करणं िेच सगळ्या ज्ञानाच ेसार आिे. 
मात्र लोक यापैकी पहिला भाग सोडून केिळ दसुरा दशथनी सोपा िाटणारा नामजपाचाच मागथ उचलतात. त्यामुळे 
देिाधचये द्िारी िणभरच काय तासंतास उभं रािूनिी अिीमुथिी मुक्तीिी ममळत नािी. 

 

    गांिीजींनी अनेकदा रामनामाचा महिमा सांधगतला आिे. त्यांच्या या श्रदे्धविषयीच े कािी प्रसंगिी आिेत. 
एिढंच नािी तर शेिटचा श्िास घेतानािी त्यांच्या मुखी रामनामच िोतं. 

 

िेद अनंत बोलला । अर्थ इतकाधच शोधिला ।। 

विठोबासी शरण जािे । तनजतनष्ठ नाम गािें ।। 

सकळशास्त्रांचा विचार ।अंतत इतकाधच तनिाथर ।। 

अठरापुराणी मसद्धांत । तुका म्िणे िा धच िेत ।। 

 

The essence of the endless Vedas is this: 

Seek the shelter of God and repeat His name with all thy heart. 

The result of the cogitations of all the Shastras is also the same; 

Tuka says: The burden of the eighteen Puranas is also identical. 

 

  



७ 

 

'कसं जगायचं, कसं िागायचं' या विषयािरच सिाथधिक आणण सिोत्तम धचतंन भारतात झालं. ददैुि िेच 
आयतपेणाला ममळालेल्या फाजील प्रततष्ठेमुळे या सगळ्या धचतंनाच ेिाटोळे झाले. कमथमसद्धांत, कमथकांड यांना तर 
अकमथण्यतसेाठी पूरेपूर िापरून घेण्यात आलं. 
 

'असेल माझा िरी तर देईल खाटल्यािरी' चंिी तेच झालं. िास्तविक िे समपथण आणण भगिततनष्ठेच्या 
परमाििीच ेतत्त्िज्ञान आिे. मी भगिंताच ेकाम करीन, तर माझा चररतार्थ तोच चालिेल असा विश्िास सांगणारं 
िे तत्त्िज्ञान. िे जीिनात उतरिणिी मिाकमथकठीण. 
 

भारतीय तत्त्िज्ञानािरची राख झटकताना संतांनी प्रामुख्याने कमथयोगाचाच अंगार फुलिला. कबीर, ज्ञानेश्िर, 

नामदेि, तुकाराम, एकनार्, चोखामेळा यांनी मशकिला तो आत्मगौरिातून उभा रािणारा कमथिादच. गेल्या 
शतकातिी वििेकानंद, हटळक, अरविदं, गांिीजी, विनोबा, गाडगेबाबा यांनीिी िाच कमथयोग िेगिेगळ्या पररभाषेत 
मांडला.  
 

तुकारामांनी या अभंगात आपल्या नेिमीच्य पद्धतीने रोकडा कमथिाद मांडला आिे. योग्य अयोग्य िे असं आिे. 
आता तुम्िीच काय करायचं ते ठरिा असं सांगणारा िा तुकोबाचा कमथिाद... आणण गांिीबाबाचािी. 
 

पुण्य पर उपकार पाप ती परपीडा । आणणक नािी जोडा दजुा यासी ।। 

सत्य तो धच िमथ असत्य त ेकमथ । आणणक िे िमथ नािी दजुे ।। 

गतत त ेधच मुखी नामाच ेस्मरण । अिोगती जाण विन्मुखते ।। 

संताचा संग तो धच स्िगथिास । नकथ  तो उदास अनगथळा ।। 

तुका म्िणे उघड ेआिे हित घात । जयाच ेउधचत करा तैसे ।। 

 

Merit consists in doing good to others, sin in doing harm to others. 

There is no other pair comparable to this. 

Truth is the only religion (or freedom); untruth is bondage, 

there is no secret like this.God’s name on one’s lips is itself salvation, 

disregard (of the name)know to be perdition. 

Companionship of the good is the only heaven, studious indifference is hell. 

Tuka says: It is thus clear what is good and what is injurious, let people choose what they will. 

 

  



८ 

 

    गांिीजींना मराठी येत िोतं का, बिुिा नव्ितंच. मिाराष्रात त्यांचं अनेक िषाथचं िास्तव्य, मराठीचं गुजराती-
हिदंी-संस्कृतशी असलेलं साम्य यामुळे त्यांना तनदान मराठी कळत असािं, असं  मानता येईल. असं असतानािी 
त्यांनी तुकारामांच्या गारे्मिल्या शेकडो अभंगांमिून अिघे सोळा अभंगांची केलेली तनिड तनव्िळ अप्रततम आिे. 

 

तुकारामांच्या अभंगांच ेअनुिाद आश्रम भजनािलीसाठी आिेत.  त्यातून गांिीजींचं सगळं तत्त्िज्ञान आणण 
संस्कार स्पष्ट िोतात. गांिीजीनंी आपले िाटतील त ेत ेअभगं यात तनिडले आिेत. त्यामुळे तुकोबांच्या अभंगांची 
तनिड एिढी उत्तम झाली असािी. 

 

अर्ाथत या अभंगांच ेअर्थ समजून घेण्यासाठी त्यांना अनेकांची मदत झाली असेलच. मिादेिभाई देसाई, स्िामी 
आनंद, काका कालेलकर, विनोबा, ककशोरीलाल मशू्रिाला या गािंीजींच्या सगळ्या सािल्यांना मात्र मराठी उत्तम 
येत िोतं. त्यापैकी कािीजण अनुिादाच्या प्रसंगी येरिड्यालािी सोबत िोत.े पण त्यांनी शब्दांच ेअर्थ सांधगतले 
असतील, या हृदयीच ेत्या हृदयीपयतं पोिोचलेला भाि रान्स्लेट िोण्यासाठी ििं असतं अद्िैत. त ेया दोन 
मिात्म्यांमध्ये तनजश्चत िोतं. 

 

लगेच आठिणारे तुकारामांच ेबिुतके अभंग या सोळा अभंगांमध्ये सापडतात त ेउगाच नव्िे! उदािरणार्थ पुढे गाणं 
म्िणून गाजलेला, जेरे् जातो तरेे् तू माझा सांगाती िा अभंग. 

 

 

जेरे् जातो तरेे् तू माझा सांगाती । चालविसी िात िरुतनया ।। 

चालो िाटे आम्िी तुझाधच आिार । चालविसी भार सिे माझा ।। 

बोलो जाता बरळ कररसी त ेनीट । नेली लाज िीट केलो देिा ।। 

अिघे जन मज जाले लोकपाळ । सोइरे सकळ प्राणसखे ।। 

तुका म्िणे आता खेळतो कौतुके ।जाले तुझ ेसुख अंतबाथिी ।। 

 

Wherever I go, Thou art my companion. 

Having taken me by the hand Thou movest me. 



I go alone depending solely on Thee. 

Thou bearest too my burdens. 

If I am likely to say anything foolish, 

Thou makest it right. 

Thou hast removed my bashfulness and madest me self-confident, 

O Lord. All the people have become my guards, relatives and bosom friends. 

Tuka says: I now conduct myself without any care. 

I have attained divine peace within and without. 

 

  



९ 

 

तुकारामांचा गांिीजींच्या एकूणच व्यजक्तमत्त्िािर प्रभाि िोता. त्यांना प्रत्यि पाहिलेल्यांनीिी तो प्रभाि 
नोंदिलािी आिे. ‘लोकमान्य हटळक यांच्या आठिणी ि आख्यातयका’ नािाचं सदामशि विनायक बापट यांचं 
पुस्तक आिे. त्यात १९१७ सालच्या आठिणींमध्ये त्यांनी मलहिलं आिे, ‘आश्रमाची सिथ व्यिस्र्ा पािून आम्िी 
परत येत असता तनम्या िाटेिर मिात्माजी आश्रमाकड ेचालले आम्िास भेटले. भगिद्भक्त श्री तुकोबाप्रमाणे ती 
शांत िैराग्यमूती डोक्यास गुजरार्ी पांढरे पागोटे घालून अंगात खादीचा अंगरखा घातलेली अनिाणी येत असलेली 
आम्िी दरुून पाहिली‘. 

 

लोकमान्यांच्या प्रभािात असलेल्या बापटांच े िे तनरीिण आिे, िे विशेष. िास्तविक हटळकिादी बड्या 
नेत्यांनी गांिीजींना किीच आपले मानले नािी. उलट राष्रीय लढयाच े कें द्र पुण्यातून िलले याविषयी कायम 
िळिळ व्यक्त केली. त्यात ब्राह्मण बिुजन असा संघषाथचािी एक पदर िोता. त्यातून मग गांिीजींिर विखारी 
टीका झाली. 

 

असं असलं तरी गांिीजींना हटळकांविषयी प्रचंड आदर िोता. आपल्या मिाराष्रयात्रेच ेिणथन करताना त्यांनी 
मलहिलं आिे, जजरे् लोकमान्य हटळक मिाराजांचा जन्म झाला. आिुतनक युगाच े नायक असलेले मशिाजी 
मिाराजांची जी भूमी आिे. जजरे् तुकारामांनी आपले कायथ केले. ती मिाराष्राची भूमी माझ्यासाठी 
तीर्थिेत्राइतकीच पवित्र आिे... मिाराष्राने एकदा ठरिलं की तो कोणतीिी अशक्य गोष्ट िास्तिात उतरिू शकतो, 
असं मी नेिमीच म्िणतो. 

 

िादाच,े कायथपद्धतीतले फरक असले तरी हटळक आणण गांिी या दोन्िी मिापुरुषांमिले अद्िैतिी आगळे 
िोत.े त्यामुळेच तर हटळकांच्या नेततृ्त्िाची िुरा गांिीजींनी यशस्िीपणे खांद्यािर घेतली. दोघांच्यािी तत्त्िज्ञानाचे 
अधिष्ठान श्रीमद्भगिद्गीताच िोत.े गांिीजींिर तुकारामांचा प्रभाि िोता. हटळकांिरिी तो िोताच िोता. 
गीतारिस्याची सुरुिात तुकोबांच्याच अभंगाने झाली आिे. गीतारिस्यात तुकोबांच ेएकूण २३ अभंग आिेत. हटळक 
आणण गांिी उपकारे देि कष्टिणार्या या दोन विभूती िोत्या.  

 

काय िाणू आता न पुरे िे िाणी । मस्तक चरणीं ठेिीतसें । 

र्ोरीि सांडडली आपुली पररसे । नेणे मसिों कैसे लोखंडाशी । 

जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती । देि कष्टविती उपकारें। 

भूतांची दया िे भांडिल संतां । आपुली ममता नािीं देिी । 



तुका म्िणे सुख पराविया सुखें। अमतृ िे मुखे स्रितसे । 

 

How now shall I describe (the praises of the good); 

my speech is not enough (for the purpose). 

I therefore put my head at their feet. 

 The magnet leaves its greatness and does not know that it may not touch iron. 

Even so good men's powers are for the benefit of the world. 

They afflict the body for the service of others. 

Mercy towards all is the stock-in-trade of the good. 

They have no attachment for their own bodies. 

Tuka says: Others' happiness is their happiness; nectar drops from their lips. 

 

  



१० 

 

आपलं, म्िणजे भारतीय अध्यात्म म्िटलं की जगण्यापासून पळून गेलेला जंगलामध्ये ध्यान लािून बसलेला 
सािुबुिा आठितो. मोि िेच आपल्या अध्यात्माच ेअंततम ध्येय, मग समष्टीचा, समाजाचा त्याच्याशी काय संबंि, 

असं िाटत ंखरं. पण जगजन्मर्थया मानणार्या शंकराचायांनी भारतभर चारदा पररक्रमा का केली? भिसागर पार 
करण्याविषयी बोलणार्या संतांनी सिथसामान्यांची काळजी का िाहिली? 

 

मला मुक्ती नको, असं रोकडपेणे सांगणारे तुकोबा या प्रश्नांची अगदी खणखणीत उत्तर देतात. आजच्या 
अभंगात िे उत्तर अगदी सविस्तर आिे. नािीतर आिीच्या िाक्यात 'बैसला गोविदं जडोतनया धचत्ती' म्िणणारा 
तुकाराम पुढच्याच िाक्यात 'बळबुद्धी त्याची उपकारासाठी' कसे सांगतात? धचत्ती गोविदं जडिण्यासाठी बळबुद्धी 
उपकारासाठी िापरण्याचं िे अध्यात्म आिे. िे आमथचअेर तत्त्िज्ञान नािी, जीिनाचं, जगण्याचं आणण मातीशी 
जोडलेलं तत्त्िज्ञान आिे. 

 

भिसागरातून पार व्िायचं आिे, िे खरं. पण त्यासाठी संसार सोडून संन्यास नको. उलट सुखी संसारच ििा. 
आपले देि, ऋषी, आचायथ, संत सगळे बिुतांशी संसार करणारे आिेत. सगळ्या मिापुरुषांनी लोकांमध्ये लोकांसारखं 
रािुन लोकांमिला राम जागिून रामाला आपल्याशी जोडण्याच ेकाम त्यांनी केलं. रामाच ेकाम करण्याचा त्यांचा 
मागथ िाच िोता आणण िाच मागथ असू शकतो. तुकाराम आणण गांिीजी दोघांचीिी आयुष्य याला साि आिेत. 

 

मुजक्तपांग नािी विष्णुधचया दासा । ससंार तो कैसा न देखती ।। 

बैसला गोविदं जडोतनया धचत्ती ।आहद तधेच अंती अिसान ।। 

भोग नारायणा देऊतन तनराळी । ओविया मंगळी तोधच गाती ।। 

बळबुद्धी त्यांची उपकारासाठी । अमतृ त ेपोटी साठिले ।। 

द्यािे तरी दया देिाच साररखी । आपुली पारखी नोळखती ।। 

तुका म्िणे त्यांचा जीि तोधच देि । िैकंुठ तो ठाि िसती तो ।। 

 

To the servants of Vishnu there is no yearning even for salvation; 

they do not want to know what the wheel of birth and death is like. 

Govind sits steadily settled in their hearts; for them the beginning and the end are the same. 



They make over happiness and misery to God and themselves remain untouched by them, 

the auspicious songs sing of them. 

Their strength and their intellect are dedicated to benevolent uses; 

their hearts contain gentleness. 

They are full of mercy even like God; they know no distinction between theirs and others’. 

Tuka says: They are even like unto God and Vaikuntha is where they live. 

 

  



११ 

 

     आजकाल सािू आणण संत म्िणिून घेणार्यांच ेमठ आणण आखाड ेएकमेकांविरुद्ध खरोखरच्या आखाड्यात 
उभे असल्यासारखे झगडत असतात. त्यांच्यात िषाथनुिष ंकोटथकेस सुरु असतात. सािुबोिानंा मसक्युररटी घेऊन 
कफरािं लागतं. असे आपल्या संतसमाज िगैरे युतनयन बनिणारे िे संत खर्या संतांना कसं काय ओळखू 
शकणार. खरा भक्तच दसुर्या भक्ताला ओळखू शकतो. 
 

      म्िणून तर विठ्ठलाच ेसमकालीन भक्त एकटेदकुटे नािी, तर मांहदयाळीने कफरत आलेले हदसतात. त्यांनी 
एकत्र यात्रा केलेल्या आिेत. एकमेकांशी चचतूेथन, एकमेकांच्या व्यजक्तत्िातून पे्ररणा घेत विकमसत झालेले आिेत. 
भगिंताच्या आणखी जिळ गेले आिेत. किी ज्ञानोबांच्या प्रभािातून नामदेिांनी गुरु करण्याचा तनणथय घेतलेला 
हदसतो, तर त्याचिेळेस नामदेिांमुळे ज्ञानेश्िर योगाच्या प्रभािातून बािेर पडून भक्तीकड ेआलेले हदसतात. 
याचमुळे ज्ञानेश्िरांपासून आजपयतं िारकरी संप्रदायाने सदैि आपल्या पूिथसूरींकड ेकेिळ आदराने पाहिलेले आिे. 

 

       फक्त आपल्या संप्रदायातीलच नािी, तर अन्य संप्रदायांतील संतांशी या संतांचं फार सौिादथपूणथ संबंि 
िोत.े नामदेि, तुकाराम, एकनार् िे तर सुफी संतांशीिी अगदी आपलेपणाच ेिागल्याच ेदाखले आिेत. 

 

भक्त ऐसे जाणा जे देिीं उदास । गेले आशापाश तनिारुतन ।। 

विषय तो त्यांचा जाला नारायण ।  नािड ेिन जन माता वपता ।। 

तनिाथणी गोविदं असे मागेंपुढें ।  कांिीच सांकड ेपडो नेदी ।। 

तुका म्िणे सत्य कमाथ व्िािें सािे । घातमलया भये नरका जाणें ।। 

 

He is a devotee who is indifferent about body, who has killed all desire, 

whose one object in life is (to find) Narayana, 

whom wealth or company or even parents will not distract, 

for whom whether in front or behind there is only God in difficulty, 

who will not allow any difficulty to cross his purpose. 

Tuka says: Truth guides such men in all their doings. 

 

  



१२ 

 

      गांिीजींच्या मलखाणात , िक्तव्यांत तुकारामांच्या उल्लेख अनेकदा आलाय. गांिींच े समग्र साहित्य 
इंटरनेटिर उपलब्ि आिे , त्यात ' तुका ' असा सचथ हदला , की अनेक संदभथ समोर येतात. 

 

            त्यातला मित्त्िाचा संदभथ िाईच्या भाषणाचा आिे. त्यात असिकार आंदोलनाची ताजत्त्िक भूममका 
समजािून सांगताना त्यांनी तुकारामांचा दाखला हदला आिे. त्यात गांिीजींना ' कठीण िज्रास भेद ूऐसे ' आणण ' 

नाठाळाच्या मार्ी िाणू काठी ' सांगायचं असािं , असं िाटतं. मिाराष्रयात्रेच्या संदभाथत त्यांनी तुकोबांचा केलेला 
उल्लेख याच सदरात पिूी एकदा आला आिे. 

 

     पुढे िररजनांच्या सभेसमोर हिदंिूमाथचं मोठेपण सागंताना त्यांनी िा ज्ञानेश्िर आणण तुकारामांचा िमथ 
असल्याच े सांधगतले आिे. िा िमथ धचरकाल हटकणार आिे , असं त्यांनी पुढे म्िटलं आिे. आंबेडकरांच्या 
िमांतराकड ेआकषथणार्या दमलतांना हिदंिूमाथत ठेिण्याची गांिीजींची कळकळ िोती. कदाधचत त्याचािी संदभथ याला 
असू शकेल. याच भाषणात दाक्षिणात्य संत धर्रुिल्लुिर यांची तुलना केिळ तुकारामांशीच िोऊ शकत े , असं 
सांगत त ेतुकोबाचं मोठेपण अिोरेणखत करतात. 

 

      बंगालिून पाठिलेल्या एका पत्रात गांिीजी देिाच्या अितारांविषयी मलहितात. तुकाराम , ज्ञानेश्िर , नानक, 

कबीर िे दैिी अितार नव्िते का , असा सिाल त्यांनी विचारला आिे. गािांच्या विकासासाठी काम करणार्या 
तरुणांनी तुकारामासारख्या संतांच्या जीिनातून पे्ररणा घ्यािी , असा सल्लािी त्यांनी हदला आिे. तसेच गोपुरी 
आश्रमातील एका अंत्यसंस्काराच्या िेळी आपल्या आग्रिानंतर विनोबांनी तुकारामांचा अभंग गायल्याची आठिणिी 
त्यांनी एका प्रार्थनासभेत साधंगतली आिे. तसेच आणखी एका अशाच प्रार्थनासभेत बाळासािेब खेर आणण 
ठक्करबापांच्या उपजस्र्तीत त्यांनी तुकारामांचा ' पापाची िासना नको दािू ंडोळा ' िा आिडता अभंग उदृ्धत केला 
आिे. 

 

    डॉ. इंदभुूषण मभगंारे यांनी तुकाराम गारे्चं हिदंी भाषांतर केलं िोतं. त्याची एक छोटी प्रस्तािना गांिीजींनी 
मलहिली आिे. आपल्याला फारसं मराठी येत नसलं तरी मला तुकाराम खूप वप्रय आिे , असं त्यांनी यात आिजूथन 
मलहिलं आिे. या गारे्साठी त्यांनी शांतततनकेतनातून खास तुकारामांचं धचत्र काढून घेतलं िोतं. गांिीजींनी 
अनुिाहदत केलेला तुकोबाचा आणखी एक अभंग. 

 

न कळता काय करािा उपाय । जेणे रािे भाि तुझ्या पायी ।। 



येऊतनया िास कररसी हृदयी । ऐसं घड ेकई कासयाने ।। 

साच भािे तुझ ेधचतंन मानसी । रािे िे कररसी कैं  गा देिा ।। 

लहटके िे माझ ेकरुतनया दरुी । साच तू अंतरी येउतन रािे ।। 

तुका म्िणे मज राखािे पततता। आपुमलया सत्ता पांडुरंगा ।। 

 

When one does not know, what is one to do so as to have devotion to Thy sacred feet? 

When will it so happen that Thou wilt come and settle in my heart? 

O God, when wilt Thou so ordain that I may meditate on Thee with a true heart? 

Remove Thou my untruth and, O Truth, come and dwell Thou in my heart. 

Tuka says: O Panduranga, do Thou protect by Thy power sinners like me. 

 

  



१३ 

 

     'नेममले या धचत्तापासुतनया ' चा इंग्रजी अनुिाद करताना गांिीजींनी मेडडटेट असा शब्द िापरला आिे. 
मेडडटेशन म्िणजे ध्यान. त्याचा रे्ट संबंि धचत्ताशी आिे. धचत्तामिले तरंग नािीशे करणे म्िणजे योग , असं 
भगिान पतंजली सांगतात. ध्यान त्या योगाची एक पायरी. त्यामुळे धचत्त म्िणजे योग असं समीकरण बांिलं 
गेलं आिे. 

 

     भगिान पतंजलींनी सांधगतलेला योग देि मानणारा आिे की नािी , यािर बरीच मतमतांतरे आिेत. पण 
असे िाद पुस्तकं मलहिणार्या विद्िानांसाठी असतात ककंिा मग डॉक्टरेट ममळिणार्यांसाठी तरी. तुकारामांच्या 
काळी डॉक्टरेट नव्िती. मग असे लोक शास्त्रार्ाथचा ककस पाडत मोठे पंडडत बनत. त्यातलेच मग तुकारामांना 
गार्ा इंद्रायणीत बुडिण्याच ेफतिे काढत. आता इंटरनेटिर एक सचथ मारला की जगभरची विद्ित्ता आपल्या 
बोटांजिळ येऊन पडत.े या ग्लोबल जगात अशा पंडडतांची दकुानं बंद पडली आिेत , िे बरं झालंय. पण सचथ 
मारून मंबाजी िोता येईल , तुकाराम नािी. 

 

      तुकारामांना या अशा िादांशी कािी घेणंदेणं नव्ितं. तत्त्िज्ञानासाठी त्यांचं जीिन नव्ितं. त्यांच्या 
जीिनात तत्त्िज्ञान जगायचं िोतं. त्यामुळे मग त्यांचा योग त्यांच्या पांडुरंगाशीच िोता. योग म्िणजे जोडलं 
जाणं. त े पूणथपणे पांडुरंगाशी जोडले गेले िोत.े तुकारामांनी पतंजलींनी मलहिलेली धर्अरी अभ्यासली असेलिी , 

नसेलिी. पण त्याने काय फरक पडतोय. त ेती धर्अरी पॅ्रजक्टकलमिे आणत िोत.े ककंबिुना पतंजलींनी त्यांच्या 
भोितालच्या तुकारामांसारख्या योग्यांच्या जीिनातच आपली सूत्र शोिली असतील. 

 

      पतंजलींचं एक भन्नाट योगसूत्र आिे , ' िीतरागविषयं िा धचत्तम ् '. संतांना आपल्या धचत्ताचा विषय 
बनिा , असा त्याचा सािा अर्थ. आपण ज्यांच्याविषयी विचार करतो, तसे बनतो. संतांचा विचार करा , 

त्यांच्यासारखे व्िाल. पण रोजच्या व्यििारातिी िे तुकड्या तुकड्यात िापरता येण्याजोगं तत्त्िज्ञान आिे. कॉपोरेट 
जगात आपल्याला एखादा गणु आपल्यात ििा , असं िाटतंय. मग तसा रोजच्या पािण्यातला माणूस शोिा. 
त्याचं बारीक तनरीिण करा. त्या माणसाच्या त्या गुणासंबंिी विचार करून बघा. आपल्यात त्याच्यातला तो गुण 
कमीअधिक किी येईल त ेकळत पण नािी. 

 

     माणसंच आपल्याला मशकित असतात. पुस्तकं नािीत. पुस्तकांनी मशकिलं असं िाटलं , तर बारकाईनं 
विचार करा. बिुतके त्या पुस्तकातल्या माणसांनीच आपल्याला मशकिलेलं असतं. गांिीजी , तुकाराम असेच 
मशकले असािेत. 

 



आणणक दसुरे मज नािी आता । नेममले या धचत्तापासुतनया ।। 

पांडुरंग मनी पांडुरंग ध्यानी । जाग्रती स्िप्नी पांडुरंग ।। 

पडडले िळण इंहदया सकळां । भाि तो तनराळा नािी दजुा ।। 

तुका म्िणे नेत्री केले ओळखण । साजजरे त ेध्यान विटेिरी ।। 

 

This heart of mine is determined that for me now there is nothing else; 

 I meditate on Panduranga, I think of Panduranga, 

I see Panduranga whether awake or dreaming. 

All the organs are so attuned that I have no other desire left. 

Tuka says: My eyes have recognized that image standing on that brick transfixed in meditation 

unmoved by anything 

 

  



१४ 

 

     आतापयतं एकिी राष्रपती ककंिा पंतप्रिान बनलेला नािी , अशी दोन मित्त्िाची राज्यं कालपयतं िोती , 

एक मिाराष्र आणण दसुरं बंगाल. आज प्रततभा पाटलांनी शपर् घेतली की मिाराष्र या यादीतून गळेल. या दोन 
राज्यांत अनेक साम्य असली तरी राष्रपती-पंतप्रिान नसणं , िा तनव्िळ योगायोग नािी. (िा लेख २००९ सालचा आिे) 

 

     या दोन्िी राज्यांनी गेल्या दोनशे िषांत एकमेकांिर खूप प्रभाि पाडलाय. बंगालचा आपल्या संस्कृती 
साहित्यािरचा प्रभाि आपल्याला ठािूक आिेच. पण मिाराष्राचा प्रभाििी बंगालिर आिे. गुरुदेि रिींदनार् 
टागोरांनी मशिाजी मिाराजािंर मलहिलेल्या बंगाली कवितचेा पुलंनी केलेला अनुिाद शाळेच्या पुस्तकात 
अभ्यासालाच आिे. पण गुरुदेिांच्या तोडीचेच मिाकिी असणार्या अरविदं घोषांनी आपल्या पल्लेदार इंग्रजीत एक 
दीघथकविता केलीय , कोणािर मािीतये , बाजीप्रभूंिर. 

 

     गुरुदेि टागोरांिर तुकारामांचािी प्रभाि िोता. त्यांनी तुकारामांच े बारा अभंग बंगालीत अनुिाहदतिी केले 
आिेत.गुरुदेि आणण गांिीजींचे अगदी घतनष्ट संबंि िोत.े पण गुरुदेिांना तुकाराम आिीपासूनच मािीत िोता. 
भारतातील पहिले आयसीएस आणण िडील बंिू सत्येंदनार्ांमुळे रिींदनार् तुकारामांकड ेआकवषले गेले. 

 

     गांिीजींमुळे गुरुदेिांच्या अगदी जिळच्या एका कलाकाराला तुकाराम कळला. तो कलाकार म्िणजे नंदलाल 
बोस. त ेजागततक कीतीच े धचत्रकार. जगभर त्यांची प्रदशथने भरली िोती. तीस िषथ त्यांनी शांतततनकेतनातल्या 
कलाभिनचं प्रमुखपद भुषिलं. गांिीजींनी त्यांना तुकारामाची धचत्र काढण्याची विनंती केली िोती. डॉ. इंदभूुषण 
मभगंारेंनी तुकारामांच्या अभंगांचं ' तुकाराम की राष्रगार्ा ' या नािाने हिदंी भाषांतर केलं िोतं. त्याला गांिीजींनी 
प्रस्तािना मलहिली आिे. आणण या पुस्तकात तुकारामांची चागंली धचत्रं छापून यािीत म्िणून नंदलाल बोसांकडून 
धचत्रं काढून घेतली. यात पुस्तकात बोसांची तीन धचत्रे आिेत.या तुकारामाला गांिीजी , रिींदनार् आणण नंदलाल 
बोस अशा तीन हदग्गजांचा स्पशथ असल्याचा विचार डोक्यात येतो. आणण मग िा तुकाराम िेगळाच िाटू लागतो. 

 

न ममळो खािया न िाढो संतान । परर िा नारायण कृपा करो।। 

ऐसी माझी िाचा मज उपदेशी । आणण लोकांसी िेधच सांगे।। 

विटंबो शरीर िोत का विपत्ती । परर रािो धचत्ती नारायण।। 

तुका म्िणे नामसिंत िे सकळ । आठिे गोपाळ तधेच िेत।। 

 



 What though I get nothing to eat and have no progeny? I 

t is enough for me that Narayana’s grace descends upon me. 

My speech gives me that advice and says likewise to the other people. 

Let the body suffer; let adversity befall one, 

 enough that Narayana is enthroned in my heart. 

Tuka says: All the above things are fleeting; my welfare consists in always remembering Gopal. 

 

  



१५ 

 

     आषाढी एकादशीच्या तनममत्ताने अिघा मिाराष्र ग्यानबा तुकारामाच्या गजरात डोलत असताना , आषाढी 
एकादशीच्या आदल्या हदिशी संसदेच्या सेंरल िॉलमध्ये तुकारामाच े शब्द ऐकू आले. नव्या राष्रपती प्रततभा 
पाटील यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात तुकारामांचा अभंग सांधगतला. जे का रंजले गांजले... 

 

   विठ्ठलमुक्तीला साठ िषथ िोत असताना मिाराष्राची लेक देशातील सिोच्चथ पदािर बसत े, िा एक आनंददायी 
योगायोग आिे. आणण तवे्िा ती लेक आपल्या भाषणात तुकाराम , गांिीजी आणण आंबेडकर या ततघांची नािं 
घेते, यापरता आनंद तो काय. 

 

    मािळत ेराष्रपती डॉ. अब्दलु कलाम यांनािी तुकाराम माहित आिे. त्यांनीिी त्यांच्या ' विगं्ज ऑफ फायर ' 

या प्रमसद्ध पुस्तकात तुकारामाचंा अभंग हदलाय. बिुिा पद्मभूषण ममळाल्यानंतरचा आनंद व्यक्त करताना त्यांनी 
मलहिलंय , आनंदाच ेडोिी आनंद तरंग. या प्रकरणाचा हिदंीतला अनुिाद करताना प्रख्यात किी गुलजारांनी या 
अभंगाचािी गोड हिदंी अनुिाद केला आिे. तो अगदी ममळिनू िाचण्यासारखा आिे. 

 

लागोपाठ दोन राष्रपतींिरचा तुकारामांचा प्रभाि िा काय फक्त एक योगायोग मानायचा ? 

 

िेधच दान देगा देिा । तुझा विसर न व्िािा ।। 

गुण गाईन आिडी । िेधच माझी सिथ जोडी ।। 

न लगे मुक्ती आणण संपदा ।  संतसंग देई सदा ।। 

तुका म्िणे गभथिासी । सुखे घालािे आम्िासी ।। 

 

O God, grant only this boon. I may never forget Thee; and I shall prize it dearly. I desire neither 

salvation nor riches nor prosperity; give me always company of the good. Tuka says: On that 

condition Thou mayest send me to the earth again and again. 

 

  



१६ 

 

     सामाजजक पररितथनाचा रर् गांिीजींनी आणण त्यांच्या अनुयायांनी पुढे नेला.  साने गुरुजींनी विठ्ठलमंहदराची 
मुक्तीचा हदलेला यशस्िी लढा याचं खणखणीत उदािरण आिे. 
 

      विठ्ठलमुक्ती आंदोलनाचा यंदा हिरकमिोत्सि. विठ्ठलमंहदरात कधर्त अस्पशृांना प्रिेश ममळाला त्याला या 
१० मे रोजी साठ िष ंपूणथ झाली. दमलतांच्या मंहदरप्रिेशासाठी एक ब्राम्िण नेता आपला जीि पणाला लाितो. 
आपल्याच जातीतल्या कट्टरांशी भांडतो. त्याच्या पाहठशी उभे राितात तिेी बिुसंख्य ब्राम्िणच. िी भारताच्या 
इततिासातली एक फार मोठी घटना आिे. साने गुरुजींच्या दिा हदिसांच्या उपोषण काळात सेनापती बापट , 

आचायथ अत्रे , अच्युतराि पटििथन , दादासािेब मािळंकर , बबनराि बडिे , पांडुरंग उत्पात , तात्या डडगंरे अशा 
ब्राम्िण पुढार्यांनी आपली सारी पुण्याई चंदभागेच्या िाळिंटात साने गुरुजींच्या मागे उभी केली. 
 

     साने गुरुजी गािंीजींचं तत्त्िज्ञान आणण आदशथ डोळ्यासमोर ठेिूनच लढत िोत.े पण बडव्यांनी एका 
गांिीिादी पुढार्याला गाठून गांिीजींना या आंदोलनाबद्दल गैरसमज करून हदले. त्यामुळे गांिीजींनी गुरुजींना 
उपोषण मागे घेण्याची तार केली. पण गुरुजी िाडाच ेगांिीिादी. सत्य आपल्या सोबत असल्याचा पूणथ विश्िास 
असल्याने त्यांनी गांिीजींचा आदेशिी िुडकािून लािला. लोकसभेच े पहिले अध्यि दादासािेब मािळंकर यांनी 
गांिीजींच े गैरसमज दरू केल्यािर मात्र त्यांनी पाहठंबा हदला. त्यानंतर लागलीच पािलं उचलली गेली आणण 
विठ्ठलमंहदर सिांसाठी खुले झाले. 
 

तुकोबाच्या विठोबाची मुक्ती करण्यासाठी गांिीजींचं तत्त्िज्ञान िािलं. पण मुळात ते तत्त्िज्ञान तुकोबांच्या 
तत्त्िज्ञानापेिा िेगळं कुठे िोतं ? 
 

शेिटची विनिणी । संतजनीं पररसािी ।। 

विसर तो न पडािा । माझा देिा तुह्यांसी ।। 

पुढे फार बोलो काई । अिघे पायी विहदत ।। 

तुका म्िणे पडडलो पाया । करा छाया कृपेची ।। 

 

This is my last prayer, saintly people listen to it,: 

God, do not forget me; now what more need I say, 

Your holy feet know everything. 

Tuka says: I prostrate myself before Your feet, 

let the shadow of Your grace descend upon me. 

 

  



तुकोबा आणि छ्त्त्रपती र्शवाजी 
 

  

- बाबाजी गणेश परांजपे 

 

 

 

तुकोबारायांची शब्दसजृष्ट पहढक विद्िानाची नव्िती. त्यांनीं विश्िासानें, आदरानें-जीं कांिी ं संतांची िचनें 
पाठ केलीं िोती,ं तिेढींच त्यांचीं शब्दसजृष्ट ! ती संतांचीं िचनें कानांत विसािून मनांत पररपाक िोऊन त्यांच्या 
अंतरांत जेव्िां सुखाचा झरा लागला, आनंदाला पूर आला तवे्िां पे्रमामतृानें ओलािलेल्या, िररगुणगानानें 
गोडािलेल्या, विठ्ठल गजरानें वपकलेल्या िाचचे्याद्िारां तो पे्रमाचा पूर-तो सुखाचा झरा-िाट काढंू लागला; तवे्िां त्या 
तनःशब्दाच े शब्दांनीं आळें करून परब्रह्म किळािें अशी जस्र्तत झाली. प्रत्येक शब्द िा अरिस्रे्च्या प्रतीतीनें 
स्र्ानापन्न असल्यामुळें तो ज्या कळकळीनें उच्चारला जाई तिेढया च आतथतेनें त्या समोरच्या श्रोत्यांच्या आतथ 
मनोभूमींत रुजे. त्यामुळें तुकोबांचें कीतथन िा भजन पररणामकारक िोई. अगदी बालपणांत च मशि छत्रपती 
त्यांच्या िक्ततृ्िाच्या प्रभािांत सांपडले. त्यांनीं इतर उपदेशकांनीं सांधगतल्याप्रमाणें सिथसंग पररत्याग करून भजन 
पूजन कीतथनांत आयुष्य िेचािें असें मनांत आणलें ि तसा क्रम सुरू केला. तुकोबांस िी गोष्ट कळली तवे्िां तुम्िी 
स्िराज्यस्र्ापनेच्या कामािर रिा आम्िी भजन कीतथन द्िारां लोकांची अिनत जस्र्ती सुिारण्याच्या, त्यांच्या 
अंतरांत रिीचा प्रकाश पाडण्याच्या, त्यांच्या िातून पाप कृत्य िोणार नािीं, अशा त-िेनें त्यांच्या विचारांची हदशा 
बदलविण्याच्या कामािर रािंू असें आपण एकमेक एकमेकासं सिाय्य करंू ि सिथ जण सुपंर् िरतील असें िागू;ं 
असें म्िणून तुमच्या कायाथच्या पाठीशीं मी आिें याची खूण म्िणून तुमच्या सिका-यांना प्रसाद म्िणून अभंग 
देतों, असे िे पाइकीच ेअभंग आिेत. आज जरी स्िराज्य आिे तरी सध्याच ेसरकार त्या अभंगांचें तनरूपण पटिून 
घेऊन पचवितील अशी मला खात्री देिित नािीं. असो, तात्पयथ काय, कीं अभंगिाणी िी फार प्रतापिंत ि प्रभािी 
िोती. याची साि रामेश्िर भटाची कफयाथद, ि ''गुरुत्ि गेले नीच याती'' अशी रामदासांची पोटदखुी, मंबाजीबोिांचा 
तडफडाट, ि धचतंामणी देिांची परीिा अशा गोष्टी देत आिेत. अशीं आणखी हि कांिीं उदािरणें झालीं असतील. 
पण अशा अडर्ळयांस न जुमानतां देिा िातीं रूप िरिूं आकार नेद ुतनराकार िोऊं त्यासी । या बाण्यानें तुकाराम 
मिाराज िागत िोत.े 

 

मशिछत्रपतींच्या सैतनकांस पाईकीच े अभंग मिाराजांनीं हदलें ि मशिरायास तनष्ठािंत माणसें लाभलीं 
म्िणून स्िराज्य स्र्ापतां आलें. त्या तनष्ठािंत माणसांनीं स्िराज्य अिनत अिस्र्ेंत संभाळलें. 

 

पाईक - अभंग ११ 



१ 

पाईकपणें जोततला मसध्दांत । सुर िरी मात िचन धचत्तीं ॥१॥ 

पाइकािांचून नव्िे किीं सुख । प्रजांमध्यें दःुख न सरे पीडा ॥२॥ 

तरर व्िािें पाईक जजिाचा उदार । सकळ त्यांचा भार स्िामी िािे ॥४॥ 

पाइकीचें सुख जयां नािीं ठािें । धिग त्यांनीं ज्यािें िांयांविण ॥४॥ 

तुका म्िणे एका िणांचा करार । पाईक अपार सुख भोगी ॥५॥ 

 

२ 

पाइकीचें सुख पाइकासी ठािें । म्िणोतनयां जीिें केली साटीं ॥१॥ 

येतां गोळया बाण साहिले भडमार । िषाथतां अपार िजृष्ट िरी ॥२॥ 

स्िामीपुढें व्िािें पडतां भांडण । मग त्या मंडन शोभा दािी ॥४॥ 

पाइकांनीं सुख भोधगलें अपार । शुध्द आणण िीर अंतबाथिीं ॥४॥ 

तुका म्िणे या मसध्दांताच्या खुणा । जाणे तो शािाणा करी तो भोगी ॥५॥ 

 

३ 

पाईक जो जाणे पाइकींनीं भाि । लाग पगें ठाि चोरिाट ॥१॥ 

आपणां राखोतन ठकािें आणीक । घ्यािें सकळीक िरूतनयां ॥२॥ 

येऊं नेदी लाग लागों नेदी माग । पाईक त्या जग स्िामी मानी ॥४॥ 

ऐसें जन केलें पाइकें  पाईक । जया कोणी भीक न घमलती ॥४॥ 

तुका म्िणे ऐसे जयाच ेपाईक । बमळया तो नाइक त्रैलोकींचा ॥५॥ 

 

४ 

पाइकांनीं पंर् चालविल्या िाटा । पारख्याचा सांटा मोडोतनयां ॥१॥ 

पारणखये ठायीं घेउतनयां खाणें । आपलें तें जन राणखयेलें ॥२॥ 



आिारेंविण जें बोलतां चािळे । आपलें तें कळे नव्िे ऐसें ॥४॥ 

सांडडतां मारग माररती पाईक । आणणकांसी शीक लागािया ॥४॥ 

तुका म्िणे विश्िा घेऊतन विश्िास । पाईक तयास सुख देती ॥५॥ 

 

५ 

पाईक तो प्रजा राखोतनयां कुळ । पारणखया मूळ छेदी दषु्टा ॥१॥ 

तो एक पाईक पाइकां नाईक । भाि सकळीक स्िाममकाजीं ॥२॥ 

तणृित तनु सोनें ज्या पाषाण । पाइका त्या मभन्न नािीं स्िामी ॥४॥ 

विश्िासािांचूतन पाइकासी मोल । नािीं ममर्थया बोल बोमलमलया ॥४॥ 

तुका म्िणे नये स्िामी उणेपण । पाइका जतन करी त्यासी ॥५॥ 

 

६ 

िनी ज्या पाइका मातनतो आपण । तया मभतें जन सकळीक ॥१॥ 

जजिाच ेउदार शोभती पाईक । ममरिती नाईक मुगुटमणण ॥२॥ 

आपुमलया सत्ता स्िामीचें िैभि । भोधगती गौरि सकळ सखु ॥४॥ 

कमाइचीं िीणें पडडलीं उदंडें । नािीं तयां खंड येती जाती ॥४॥ 

तुका म्िणे तरर पाइकी च भली । र्ोडीबिुत केली स्िाममसेिा ॥५॥ 

 

७ 

पाइकपणें खरा मुशारा । पाईक तो खरा पाइकीनें ॥१॥ 

पाईक जाणें माररतें अंग । पाइकासी भंग नािीं तया ॥२॥ 

एके दोिीं घरीं घेतलें खाणें । पाईक तो पणें तनिडला ॥४॥ 

करूतन कारण स्िामी यश द्यािें । पाइका त्या नांि खरेपण ॥४॥ 

तुका म्िणे ठाि पाइकां तनराळा । नािीं स्िामी स्र्ळा गेल्याविण ॥५॥ 



 

८ 

उंच तनचं कैसी पाइकाची िोळी । कोण गांढे बळी तनिडडले ॥१॥ 

स्िाममकाजीं एक सिथस्िें तत्पर । एक त ेकुचर आशाबध्द ॥२॥ 

प्रसंगािांचूतन आणणती आयुभाथि । पाईक तो नांि ममरिी िांया ं॥४॥ 

गणतीच ेएक उंच तनचं फार । तयांमध्यें शूर विरळा र्ोड े॥४॥ 

तुका म्िणे स्िामी जाणे त्यांचा मान । पाईक पािोन मोल करी ॥५॥ 

 

९ 

एका च स्िामीच ेपाईक सकळ । जैसें बळ तैसें मोल तया ॥१॥ 

स्िाममपदीं एका ंठाि उंच स्र्ळीं । एक तीं तनराळीं जिळी दरुी ॥२॥ 

िीन कमाईचा िीन आन ठाि । उंचा सिथ भाि उंच पद ॥४॥ 

पाइकपणें तो सिथत्र सरता । चांग तरी परता गांढया ठाि ॥४॥ 

तुका म्िणे मरण आिे या सकळां । भेणें अिकळा अभयें मोल ॥५॥ 

 

१0 

प्रजी तो पाईक ओळीचा नाईक । पोटासाटी ंएकें  जैशी ंतैशीं ॥१॥ 

आगळें पाऊल आणणकांसी तरी । पळती माघारी ंतोडडजेती ॥२॥ 

पाठीिरी घाय म्िणती फटमर । िडा अंग शूर मान पािे ॥३॥ 

घेईल दरिडा देिा तो पाईक । मारी सकळीक सिथ िरी ॥४॥ 

तुका म्िणे नव्िे बोलाचें कारण । कमाईचा पण मसध्दी पािे ॥५॥ 

 

११ 

जातीचा पाईक ओळखे पाइका । आदर तो एका त्याच ेठायीं ॥१॥ 



िररतील पोटासाटीं िततयेरें । कळती तीं खरें िेठीचींसीं ॥२॥ 

जीताचें तें असे खरें घायडाय । पारणखया काय पाशीं लोपे ॥३॥ 

तुका म्िणे नमूं देि म्िूण जना । जामलयांच्या खुणा जाणतसों ॥४॥ 

 

  



तुकोबा - र्शवराय भेट 
- भाऊ राहिरकर 

 

 

 

           मिाराष्राच्या या दोन परमोच्च विभूतींची भेट िा एक सूयथचंद्र, गंगायमुना, मेरुमंदार, यांच्या 
मीलनाचा, शे्रष्ठ तत्त्िांचा संगम िोता. आमच्या दृष्टीने यातल्या दोन गोष्टी मित्त्िाच्या आिेत. एक मशिाजी ि 
तुकोबा यांच्या भेटीचा काल सािारणत: शके 1565 त े1570-71 एिढाच अस ूशकेल. रामदास, मशिाजी ि तुकोबा 
यांच्या संबंिाबद्दल सिथसामान्य िाचक जेव्िा विचार करू लागतो तवे्िा िे ततघेिी एकमेकांच्या संपूणथ ियातीत 
जजिंतच िोत े असे गिृीत िरलेले असत.े तीत एक स्पष्ट कल्पना ध्यानी घेणे अिश्य आिे. ती म्िणजे 
मशिरायाचा जन्म सन 1630 चा तनजश्चत असेल तर तुकोबांच े तनयाथणप्रसंगी त ेफक्त एकोणीस िषाथच े िोत.े  
तवे्िा तुकोबांची ि मशिरायाची भेट, िह्या तरल्यानंतर जी तुकोबांची प्रमसध्दी झाली त्या सुमारास ि मशिराय 
स्िराज्याकररता चळिळ करू लागले त्या त्यांच्या ियाच्या 15 व्या िषाथनंतर झाली आिे. मशिराय िे 
स्िराज्यासाठी जशी मािळयांची प्रत्यि मदत घेत िोते, त्याचप्रमाणे त ेहिदंिी राज्यासाठी सािुसंतांचा आशीिाथद 
ममळिीत िोत.े त्यांनी या कामी मुसलमान सािूकडूनिी जर शुभकामना अपेक्षिल्या ि त्यांच्या परामषथ घेतला तर 
हिदंिुमाथतले त्याकाळच े तनरपेि सिथशे्रष्ठ सािुियथ यांनाच तिेढे न भेटता, िगळले असेल िे शक्यच नािी. 
मशिराय ि तुकोबा यांच्या भेटीबद्दलची तुकोबारायांची प्रत्यि अिरे आता पािा. त ेगातात- 

 

‘हदिटया छत्री घोड।े िे तो बर्यात न पड॥े 

आता येरे् पंढररराया। मज गोविसी कासया॥ 

मुंगी आणण राि। आम्िा सारखाची देि॥ 

गेला मोि आणण आशा। कमळकाळाचा िा फासा॥ 

सोने आणण माती। आम्िा समान िे धचत्ती॥ 

तुका म्िणे आले। घरा िैकंुठ िे सािळे॥’ 

 

    या प्रसंगातील दोन्िी पुरुषांच े ितथन त्यांच े जीिनाच े पैलू अधिक उजळविणारे आिेत असे हदसेल. 
आयथिमाथतील राजा िा सत्तनेे उन्मत्त नसतो तर तो संतशे्रष्ठांच ेआशीिाथद घेणारा ि आपले मशर त्या चरणािर 
ठेिणारा असतो. म्िणून सारे राज्य आणण जीिनिी त्यांना समपथण करण्याची इच्छा झाल्याने बिुमोल रत्नांचा 
नजराणा मशिरायाने पाठविला, िे उल्लेखनीय आिे. तुकोबािी िे सािुशे्रष्ठ एिढे की, असा बिुगुणी राजा आपणाला 



मशष्य म्िणून लाभतो म्िणून त े िुरळले नािीत. ‘इंद्रपदाहदक भोग। भोग नव्िती त े भिरोग॥’ अशा सत्य 
जीिनिारणेमुळे आलेला नजराणा त्यांनी परत करून ‘राजा! प्रभूला स्मरून जनकल्याण करणे िेच आम्िाला 
आिडते, त े तू आम्िाला पुरिािे’ असा उलट तनरोप पाठविला. या अभंगािरून संत तुकोबाराय राजाच्या समधृ्द 
स्िराज्यमसध्दीसाठी धचतं्ता करीत िोत ेिे तनजश्चत. 

 

    मात्र, िा नजराणा पािून देिाला त्यांनी ऐकिले त े मित्त्िाच ेआिे. िनराज्य, ऐश्ियथसत्ता, लौककक यांचा 
पाऊस पडला तरी न डगमगण्याच ेिैयथ जजरे् त ेहृदय प्रभूला त्या तनममत्ताने सांगते- 

 

आता पंढररराया। येरे् मज गोविसी कासया॥ 

आम्िी तणेे सुखी। म्िणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी॥ 

तुमच ेयेर त ेिन। त ेमज मजृत्तकेसमान॥ 

 

तुकोबांच ेमशिरायभेटीबद्दलच ेआणखीिी अभंग आिेत. पण हदलेले उतारे सूचक ि पररपूणथ आिेत. 

 

हदिटया छत्रीचा उल्लेख, मशिरायांनी त्या पाठविल्या नसत्या तर एिढया तपमशलाने िणथन िोण्याची 
आिश्यकता काय? मुंगी आणण राि, सोने आणण मजृत्तका समान असून आम्िाला तुम्िी प्रभुधचतंन करण्याच ेखरे 
सुख आिे िी भूममका त्या भेटीखेरीज इतरत्र चपखल बसूच शकत नािी. 

 

यािरून जे घडले त ेसािजजक हदसत.े तुकोबांची हदगंतकीती ऐकून-िार्यािाती गेलेल्या मापाने-भजक्तभाि ि 
सत्पुरुषाबद्दल आदर असणारा िा िमथितृ्तीचा बालराजा त्यांना नजराणा पाठविणे सिज शक्य आिे. याप्रमाणे तो 
िमथरत बालराजा न पाठविता तर त्याच्या स्िभािप्रिजृत्तविरुध्द आिेप आला असता. फकीरांच्या कबरींना जो 
दान देतो तो सजीि, सािात्कारी आणण कीतथनमसिूं िािणार्या ि पुण्यापासून 16 मैलांिरील सािूला न भेटता 
विसरला असेल िे शक्यच नािी. 

 

अर्ाथत मशिरायाची ि तुकोबांची भेट िोण्यािर दोघांचािी मोठेपणा अिलंबून नािी. दोघेिी आपापल्या िेत्रात 
स्ियंभ,ू स्िप्रकाशी आिेत. मात्र स्िराज्य उदयकाली स्िराज्याची स्िप्ने साकार व्िािी म्िणून गगनपाताळ 
उचंबळविणारा िा दरूदृष्टी िमथतनष्ठ राजा, सिथ आचारिमाथला लाजविणार्या भजक्तमान ि अखंड गजथणार्या 
कीतथनशे्रष्ठाला ओळखू शकला नसेल, ि मिाराष्राच्या भाग्यनौबती गजथविणार्या या बालाकररता, देिाला तो 
संतशे्रष्ठ सादािीत नसेल िे शक्यच नािी. अिमथ ि अंदािंुदी िाढल्याने ‘पांडुरंगा तुम्िी तनजलेत काय’ असा 
खडसािून सिाल विचारणारे, पांडुरंगच मशिरायाच्या रूपाने िमाथची पिाट घडिीत असल्याच ेपािून डोळे झाकून 



बसले असतील काय? तुकोबांची िचने सांगतात की, त ेतसे गप्प बसले नव्ित.े जो अल्पकाल या दोघात समान 
िोता, त्या चारपाच िषांच्या अििीत तुकोबांनी पाईक कसे असािेत, रणात कोण नीतीने िताथिे याच ेिडे घातले 
तिेी जाणत्यांच े डोळे उघडण्यास पुरे आिेत. अर्ाथत तनजलेल्यांना जागे करणे शक्य आिे. जागे असून झोपेच े
सोंग घेणारांना नािी. त्या मोकळया आत्मप्रत्ययी जीिापुढे तुकोबांच्या पाईकािरील अभंगातील कािी माममथक 
िचने ठेिीत आिे. ती िाचा, मनन करा. (येरे् पाईक म्िणजे मशपाई िा अर्थ प्रर्म ध्यानी घेणे अिश्य आिे.) 

 

पाईकी िाचून नव्िे किी सुख। प्रजामध्ये द:ुख न सरे पीडा॥ 

तरर व्िािे पाईक जीिाच ेउदार। सकळ त्यांचा भार स्िामी िािे॥ 

पाईकीच ेसुख जया नािी ठािे। धि त्यांनी जजयािे िायािीण॥ 

तुका म्िणे एका िणाचा करार। पाईक अपार सुख भोगी॥ 

 

मशपाई कतथव्यतत्पर असले तरच प्रजेला सुख शक्य आिे. तो पाईक राजासाठी जजिािर उदार असािा 
लागतो. मग त्याचा िनी त्याच ेसिथ कािी बरे करतो. िे िन्याकररता जीिन अपथण करण्याच ेसुख ज्यांना नािी 
त ेफुका कशाला जगाि?े म्िणजे तुकोबांना असे मशपाई देशरिक नािीत त ेसारे भूमीभार आिेत असे िाटतात. िा 
मशपाईपणा एका िणात जजिाचा करार करून भेटू शकतो. त्या एका िणाच्या तनश्चयाने जे ध्येय अंगी जडते, 
त्यात अपार सुख असत.े 

 

पाईकीच ेसुख पाईकासी ठािे। म्िणोतनया जीिे केली साटी॥ 

येता गोळया बाण साहिले भडडमार। िषथता अपार िषृ्टी िरी॥ 

स्िामीपुढे व्िािे पडता भांडण। मग त्या मंडण शोभा दािी॥ 

पाईकांनी सुख भोधगले अपार। शूर आणण िीर अंतबाथिी॥ 

पाईक तो जाण पाइकाचा भाि। लगबग ठाि चोरिाट॥ 

आपण राखोनी ठकािे आणणक। घ्यािे सकळीक हिरोतनया॥ 

तुका म्िणे ऐसे जयाच ेपाईक। बमळया तो नाईक त्रैलोकीचा॥ 

 

पाईक असेल त्याला त ेखरे ध्येयसुख मािीत, म्िणूनच जीिाभािापासून त्या जीिनाची साठिण (जोडी) 
केली. त े अंतबाथह्य शूर आणण िीर असल्याने स्िामीपुढे िोऊन गोळया आणण बाणांच्या िषाथिाला छाती पुढे 
करतात. असे मशपाई ज्याच्याजिळ तो कुठल्यातरी एखाद्या राज्याचा नव्िे तर त्रैलोक्याचािी िनी-बमळया म्िणून 



शोभेल. म्िणजे असे मशपाई मशिरायाच ेिोते, असािे िी आकांिा, िमथजीिनाने आिार पुरविणार्या या सािुशे्रष्ठाची 
िोती. 

 

पाईकािरील अभंग ज्ञानराजाहद इतर संतांचिेी आिेत. पण त्यात शूरिीरत्िाच ेि एकतनष्ठतचे ेिणथन प्रमुख 
आिे. तुकोबाराय "आपणा राखूतन ठकािे आणणक'' म्िणतात, चोराच्या िाटा मािीत असाव्या असे दाखवितात त े
िैमशष्टय इतर पाईक अभंगात नािी. आणण याच ेकारण उघड आिे. त्याकाळच्या पररजस्र्तीला तुकोबा जागे िोत,े 

त्या कालच्या राजाला अमभष्ट धचतूंन देता येईल त ेसाह्य देण्याच ेउत्कट प्रयत्न त्यात हदसून येतात. 

 

‘रणी तनघता शूर न पािे माघारे’ 

‘एका बीजा केला नास। मग भोधगले कणीस।’ 

‘तुका म्िणे आिी करािा विचार। शूरपणे तीर मोकलािा॥’ 

‘मनाचा उदार रायाचा झंुजार। कफरंगीचा मार करीतसे॥’ 

‘शूरत्िािाचूनी शूरामाजी ठाि। नािी आविभाथि आणणलीया॥’ 

 

 अशी अनेक िचने तुकोबांच्या अंगीच े शौयथचैतन्य राष्रात फुलिीत िोते, मशिप्रभूला साह्य देत िोत.े 
ईश्िरीमलणखत एिढेच की, िी दोन शे्रष्ठांची संगती तुकोबांचा तनयाथणकाळ येऊन चारपाच िषाथत संपली. ती अधिक 
काळ रािती तर? 

 

पाईकीच े अभंग परमार्थिीर आणण राज्यचालक या दोघांनािी लागू पडणारे आिेत. पण ती अिरे ज्या 
पररजस्र्तीत उमटली तरे्ला िेष घेऊन आली आिेत असे िरील उदािरणांनी स्पष्ट म्िणािेसे िाटत.े नार्ांनी 
भािार्थ रामायणात रािसांना दाढया असल्याच े िणथन व्यर्थ केले नव्िते; तसेच तुकोबांचे पाईक दैिािर ििाला 
ठेऊन बसणारे नव्ित े िे त्या अिरातून आपण ओळखू शकलो तर संत देश बुडिे िोते, त ेपररजस्र्तीपासून दरू 
रािणारे, पलायनिादी िोते, इत्यादी आळशी ि पोकळ डोक्यातील तनदेंला िाि न देता कुठल्यािी व्यक्तीच े
मूल्यमापन त्या कालची पररजस्र्ती, ि त्यांची कृत्ये ि अिरे यांना िरूनच करू शकू. 

 

पण शब्दशूर ि जगाला िक्के देणारांना िे पटत नािी. त ेआजच ेसंकेत, आजच ेजीिन डोळयापुढे ठेऊन 
मागील काळातील लोकांच ेमूल्यमापन करतात. तुकोबांच्या काळी यर्ा राजा तर्ा प्रजा िा राजिमथ िोता, िणाथश्रम  
िा समाजिमथ िोता आणण िेदांतिाणी िी अध्यात्माची बाब िेती. तुकोबांनी आपले ध्येय, भक्तीने स्ित:च े ि 
जगत्कल्याण सािण्याच े मानले. त े करताना िा देश सामाजजक दृष्टयािी पततत आिे िे जाणून उपदेशपर 
अभंगाने त्याला जागविला. प्रभनेू अितार घेऊन दषु्टाला दमन करािे िी आतथ िाणी ऐकविली. 

  



संतवािी : गायकांत पवशेष लोकपप्रय अभंग 
 

अणुरेणणयां र्ोकडा । 
तुका आकाशाएिढा ॥१॥ 

 

धगळुन सांडडलें कलेिर । 
भि भ्रमाचा आकार ॥२॥ 

 

सांडडली बत्रपुटी । 
दीप उजळला घटी ं॥३॥ 

 

तुका म्िणे आतां । 
उरलो उपकारापुरता ॥४॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

आनंदाच ेडोिी आनंदतरंग । 
आनंद धच अंग आनंदाच े॥१॥ 

 

काय सांगो जालें कांिीधचयाबािी । 
पुढें चाली नािीं आिडीनें ॥२॥ 

 

गभाथच ेआिडी मातचेा डोिळा । 

तरे्ींचा जजव्िाळा तरे्ें बबबें ॥३॥ 

 

तुका म्िणे तैसा ओतलासे ठसा । 
अनुभि सररसा मुखा आला ॥४॥  



चंदनाच ेिात पाय िी चंदन । 
पररसा नािीं िीन कोणी अंग ॥१॥ 

 

दीपा नािीं पाठी ंपोटी ंअंिकार । 
सिांगे साकर अिघी गोड ॥२॥ 

 

तुका म्िणे तैसा सज्जनापासून । 
पाितां अिगुण ममळेधच ना ॥३॥ 

 

 

 

 

 

खेळ मांडीयेला िाळिंटी घाई । 

नाचती िैष्णि भाईं रे । 
क्रोि अमभमान गेला पािटणी । 
एक एका लागतील पायी ंरे ॥१॥ 

 

गोपीचंदनउटी तुळसीच्या माळा 
िार ममरविती गळां । 

टाळ मदृुंग घाई पुष्प िषाथि । 
अनुपम्य सुखसोंिळा रे ॥२॥ 

 

िणथअमभमान विसरली याती 
एकएकां लोटांगणीं जाती । 

तनमथळ धचत्तें जालीं निनीतें । 
पाषाणा पाझर सुटती रे ॥३॥ 

 

िोतो जयजयकार गजथत अंबर 

मातले िे िैष्णि िीर रे । 
तुका म्िणे सोपी केली पायिाट । 

उतरािया भिसागर रे ॥४॥ 

 

  



उंचतनचं कांिीं नेणे भगिंत । 
ततष्ठे भाि भक् ती देखोतनयां ॥१॥ 

 

दासीपुत्र कण्या विदरुाच्या भिी । 
दैत्या घरीं रिी प्रल्िादासी ॥२॥ 

 

चमथ रंगूं लागे रोहिदासा संगे । 
कबबराच ेमागे विणी शेले ॥३॥ 

 

सजनकसाया विकंु लागे मास । 
मळा सांित्यास खुरपूं लागे ॥४॥ 

 

नरिररसोनारा घडों फुकंु लागे । 
चोख्यामेळ्या संगे ढोरें ओढी ॥५॥ 

 

नामयाच्या जनी सिे िेची शेणी । 
िमाथ घरीं पाणी िािे झाडी ॥६॥ 

 

नाम्यासिें जेिी नव्िे संकोधचत । 
ज्ञातनयाची मभतं अंगीं ओढी ॥७॥ 

 

अजुथनाचीं घोडीं िाकी िा सारर्ी । 
भिी पोिे प्रीती सदुाम्याच े॥८॥ 

 

गौमळयांच ेघरीं अंगे गाइ िळी । 
द्िारपाळ बळी द्िारीं जाला ॥९॥ 

 

यंकोबाचें ऋण फेडी हृवषकेशी । 
आंबऋषीच ेसोशी गभथिास ॥१०॥ 

 

मीराबाइं साठी घेतो विषप्याला । 
दामाजीचा जाला पाडिेार ॥११॥ 

 

घडी माती िािे गोर् या कंुभाराची । 
िंुडी मेित्याची अंगे भरी ॥१२॥ 

 

पुंडमलकासाठीं अजुतन ततष्ठत । 
तुका म्िणे मात िन्य त्याची ॥१३॥ 



 

कन्या सासुर् यासीं जाये । 
मागें परतोनी पािे ॥१॥ 

 

तैसें जालें माझ्या जजिा 
केव्िां भेटसी केशिा ॥२॥ 

 

चुकमलया माये । 
बाळ िुरुिुरु पािे ॥३॥ 

 

जीिनािेगळी मासोळी । 
तैसा तुका तळमळी ॥४॥ 

 

 

 

 

 

काय तुझ ेउपकार पांडुरंगा । 
सांगो मी या जगामाजी आतां ॥१॥ 

 

जतन िें माझें करोतन संधचत । 
हदलें अिधचत आणूतनयां ॥२॥ 

 

घडमलया दोषांच ेन घाली भरी । 
आली यास र्ोरी कृपा देिा ॥३॥ 

 

नव्ितें ठाउकें  आइककलें नािीं । 

न मागतां पािीं दान हदलें ॥४॥ 

 

तुका म्िणे याच्या उपकारासाटीं । 
नािीं माझें गाठीं कांिी एंक ॥५॥ 

 

  



कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा वपता । 
बिीण, बंिू, चुलता, कृष्ण माझा ॥१॥ 

 

कृष्ण माझा गुरू, कृष्ण माझ ेतारंू । 
उतरी पैलपारू भिनदीच े॥२॥ 

 

कृष्ण माझें मन, कृष्ण माझें जन । 
सोईरा सज्जन कृष्ण माझा ॥३॥ 

 

तुका म्िणे माझा कृष्ण िा विसािा । 
िाटो ना करािा परता जीिा ॥४॥ 

 

 

 

 

 

 

 

जन विजन जालें आम्िा । 
विठ्ठलनामा प्रमाणे ॥१॥ 

 

पािें ततकड ेमायबाप । 
विठ्ठल आिे रखुमाई ॥२॥ 

 

िन पट्टण एकभाि । 
अिघा ठाि सरता जाला ॥३॥ 

 

आठि नािीं सुखद:ुखा । 
नाच ेतुका कौतुकें  ॥४॥ 

 

 

  



जातो माघारी पंढरीनार्ा 
तुझ ेदशथन झालें आता 
 

तुझ्या नादाने पाहिली मी 
िी तुझीच रे पंढरी 
िन्य झालों आम्िी जन्माचे 
नाम घेऊ तुझ ेआिडीचें 
 

दीपिली तुझी पंढरी 
चालू झाली भक्तांची िारी 
तुका म्िणे भक् ती करा तुझी 
जाती पापें जन्माची पळोनी 
 

 

 

 

 

जे का रंजले गांजले । 
त्यामस म्िणे जो आपुलें ॥१॥ 

 

तो धच सािु ओळखािा । 
देि तरे्ें धच जाणािा ॥२॥ 

 

मदृ ुसबाह्य निनीत । 
तैसे सज्जनांच ेधचत्त ॥३॥ 

 

ज्यामस अपंधगता नािी । 
त्यामस िरी जो हृदयी ॥४॥ 

 

दया करणें जें पुत्रासी । 
त ेधच दासा आणण दासी ॥५॥ 

 

तुका म्िणे सांगू ककती । 
त्या धच भगिंताच्या मूततथ ॥६॥ 

 

  



तंू माझी माउली तंू माझी साउली । 
पाितों िाटुली पांडुरंगे ॥१॥ 

 

तंू मज येकुला िडील िाकुला । 
तंू मज आपुला सोयरा जीि ॥२॥ 

 

तुका म्िणे जीि तुजपाशीं असे । 
तुजविण ओस सिथ हदशा ॥३॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िन्य आजज हदन । 
जालें संतांचें दशथन ॥१॥ 

 

जाली पापा-तापा तुटी । 
दैन्य गेलें उठाउठीं ॥२॥ 

 

जाले समािान । 
पायीं विसािलें मन ॥३॥ 

 

तुका म्िणे आले घरा । 
तोधच हदिाळी दसरा ॥४॥ 

 

 

  



िन्य ती पंढरी िन्य भीमातीर । 
आणणयेंलें सार पुंडमलकें  ॥१॥ 

 

िन्य तो हि लोक अिघा दैिांचा । 

सुकाळ पे्रमाचा घरोघरीं ॥२॥ 

 

िन्य त ेिी भूमी िन्य तरुिर । 
िन्य त ेसुरिर तीर्थरूप ॥३॥ 

 

िन्य त्या नरनारी मुखीं नाम ध्यान । 
आनंदे भुिन गजथतसे ॥४॥ 

 

िन्य पशु-पिी-कीटक-पाषाण । 
अिघा नारायण अितरला ॥५॥ 

 

तुका म्िणे िन्य संसारातें आलीं । 
िरररंगी रंगली सिथभािें ॥६॥ 

 

 

 

 

पुण्य पर उपकार पाप त ेपरपीडा । 
आणणक नािीं जोडा दजुा यासी ॥१॥ 

 

सत्य तो ची िमथ, असत्य तें कमथ । 
आणणक िे िमथ नािीं दजुें ॥२॥ 

 

गतत त ेधच मुखी नामाचें स्मरण । 
अिोगतत जाण विन्मुखता ॥३॥ 

 

संतांचा संग तो धच स्िगथिास । 
नकथ  तो उदास अनगथळ ॥४॥ 

 

तुका म्िणे उघडें आिे हित यांत 

जया जें उधचत करा तैसें ॥५॥ 

 

 

  



बा रे पांडुरंगा केव्िा भेट देशी । 
झालो मी परदेशी तुजविण ॥१॥ 

 

ओिाळािी काया चरणािरोतन । 
केव्िा चक्रपाणण भेटशील ॥२॥ 

 

तुका म्िणे माझी पुरिािी आिडी । 
िेगें घाली उडी नारायणा ॥३॥ 

 

बोलािा विठ्ठल पिािा विठ्ठल । 
करािा विठ्ठल जीिभाि ॥१॥ 

 

येणें सोसें मन जालें िांिभरे । 
परती माघारें घेत नािीं ॥२॥ 

 

बंिनापासुतन उकलल्या गांठी । 
देतां आली ममठी सािकाश ॥३॥ 

 

तुका म्िणे देि भररला विठ्ठलें । 
कामक्रोिें केलें घर रीतें ॥४॥ 

 

 

 

भेटीलागीं जीिा लागलीसे आस । 
पािे रात्रीं हदिस िाट तुझी ॥१॥ 

 

पूणणथमेचा चंद्रमा चकोरा जीिन । 
तैसें माझें मन िाट पािें ॥२॥ 

 

हदिाळीच्या मुळा लेंकी आसािली । 
पाितसे िाटुली पंढरीची ॥३॥ 

 

भुकेमलया बाळ अतत शोक करी । 
िाट पािे परर माउलीची ॥४॥ 

 

तुका म्िणे मज लागलीसे भूक । 
िांिूतन श्रीमुख दािीं देिा ॥५॥ 

 

 



मन िा मोगरा अपुथनी ईश्िरा । 
पुनरपी संसारा येणे नािी ॥१॥ 

 

मन िे शेिंती देऊ भगिंती । 
पुनरपी संसतृी येणे नािी ॥२॥ 

 

मन िे तुळशी देऊ हृवषकेमश । 
पुनरपी जन्मा येणे नािी ॥३॥ 

 

तुका म्िणे ऐसा जन्म हदला देिा । 
तुझा िास व्िािा िैकंुठासी ॥४॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याजसाठी केला िोता अट्टिास । 

शेिटचा हदस गोड व्िािा ॥१॥ 

 

आता तनजश्चतीनें पािलों विसािंा । 
खंुटमलया िांिा तषृ्णेधचया ॥२॥ 

 

कितुक िाटे जामलया िेचाचें । 
नांि मंगळाच ेतणेें गुणें ॥३॥ 

 

तुका म्िणे मुजक्त पररणणली नोिरी । 
आतां हदिस चारी खेळीमेळी ॥४॥ 

 

 

  



राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा । 
रविशमशकळा लोपमलया ॥१॥ 

 

कस्तुरीमळिट चंदनाची उटी । 
रुळे माळ कंठी िैजयंती ॥२॥ 

 

मुगुट कंुडले श्रीमुख शोभलें । 
सुखाचें ओतलें सकळ िी ॥३॥ 

 

कासे सोनसळा पांघरे पांटोळा । 

घननीळ सांिळा बाइयांनो ॥४॥ 

 

सकळ िी तुम्िी व्िा गे एकीसिा । 
तुका म्िणे जीिा िीर नािीं ॥५॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रात्रंहदन आम्िां युद्धाचा प्रसंग । 
अंतबाथह्य जग आणण मन ॥१॥ 

 

जजिािी अगोज पडती आघात । 
येऊतनया तनत्य तनत्य करर ॥२॥ 

 

तुका म्िणे तुझ्या नामाधचया बळे । 
अिघीयांच ेकाळे केले तोंड ॥३॥ 

 

 

  



लिानपण दे गा देिा । 
मुंगी साखरेचा रिा ॥१॥ 

 

ऐराित रत् न र्ोर । 
त्यासी अंकुशाचा मार ॥२॥ 

 

जया अंगी मोठेपण । 
तया यातना कठीण ॥३॥ 

 

तुका म्िणे बरिे जाण । 
व्िािे लिानािून लिान ॥४॥ 

 

मिापूरे झाड ेजाती । 
तरेे् लव्िाळ िाचती ॥५॥ 

 

 

 

 

 

 

ििृ िल्ली आम्िां सोयरी ंिनचरें । 
पिी िी सुस्िरें आळविती ॥१॥ 

 

येणें सुखें रुच ेएकांताचा िास । 
नािी गुण दोष अंगा येत ॥२॥ 

 

आकाश मंडप परुृ्िी आसन । 
रमे तरे्ें मन क्रीडा करी ॥३॥ 

 

कंर्ाकुमंडलु देिउपचारा । 
जाणवितो िारा अिसरु ॥४॥ 

 

िररकर्ा भोजन परिडी विस्तार । 
करोतन प्रकार सेिूं रुची ॥५॥ 

 

तुका म्िणे िोय मनासी संिाद । 
आपुला धच िाद आपणांसी ॥६॥ 

 

 



 

आम्िां घरीं िन शब्दाचींच रत् नें । 
शब्दाचींच शस् त्रें यत् ने करंू ॥१॥ 

 

शब्द धच आमुच्या जजिाचें जीिन । 
शब्दें िांटंू िन जनलोकां ॥२॥ 

 

तुका म्िणे पिा शब्द धच िा देि । 
शब्दें धच गौरि पूजा करंू ॥३॥ 

 

 

 

आतां कोठें  िांिे मन । 
तुझ ेचरण देणखमलया ॥१॥ 

 

भाग गेला सीण गेला । 
अिघा जाला आनंद ॥२॥ 

 

पे्रमरसें बैसली ममठी । 
आिडी लाठी मुखाशी ॥३॥ 

 

तुका म्िणे आम्िां जोगें । 
विठ्ठला घोगें खरें माप ॥४॥ 

 

 

 

 

अिघा तो शकुन । 
हृदयीं देिाच ेधचतंन ॥१॥ 

 

येर्ें नसतां वियोग । 
लाभा उणें काय मग ॥२॥ 

 

छंद िररच्या नामाचा । 
शुधचभूथत सदा िाचा ॥३॥ 

 

तुका म्िणे िररच्या दासां । 
शुभकाळ अिघ्या हदशा ॥४॥ 

 



अमतृाचीं फळें अमतृाची िेली । 
त ेधच पुढें चाली बीजाची िी ॥१॥ 

 

ऐमसयांचा संग देइ नारायणा । 
बोलािा िचना जयांधचया ॥२॥ 

 

उत्तम सेिन मसतळ कंठासी । 
पुष्टी कांती तैसी हदसे िरी ॥३॥ 

 

तुका म्िणे तैसें िोइजेत संगें । 
िास लागे अंगें चंदनाच्या ॥४॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ज्ञातनयांचा राजा गुरू मिाराि । 
म्िणती ज्ञानदेि तुम्िां ऐसें ॥१॥ 

 

मज पामरासी काय र्ोरपण । 
पायींची ििाण पायीं बरी ॥२॥ 

 

ब्रम्िाहदक जेर्ें तुम्िां िोळगणे । 
इतर तुळणें काय पुढे ॥३॥ 

 

तुका म्िणे नेणे युक् तीधचया खोलीं । 
म्िणोतन ठेविली पायीं डोई ॥४॥ 

 

 

 

 

  



अगा करुणाकरा कररतसें िांिा । 
या मज सोडिा लिकरी ॥१॥ 

 

ऐकोतनयां माझी करुणेचीं िचनें । 
व्िािें नारायणें उतािीळ ॥२॥ 

 

मागें पुढें अिघा हदसे ररता ठाि । 
ठेिूतन पायीं भाि िाट पािें ॥३॥ 

 

उशीर तो आतां न पाहिजे केला । 
अिो जी विठ्ठला मायबापा ॥४॥ 

 

उरलें तें एक िें धच मज आतां । 
अिघें विचाररतां शून्य जालें ॥५॥ 

 

तुका म्िणे आतां करीं कृपा दान । 
पाऊलें समान दािीं डोळां ॥६॥ 

 

 

 

 

 

 

 

िें धच दान देगा देिा । 
तुझा विसर न व्िािा ॥१॥ 

 

गुण गाईन आिडी । 
िे धच माझी सिथ जोडी ॥२॥ 

 

नलगे मुजक्त आणण संपदा । 
संतसंग देई सदा ॥३॥ 

 

तुका म्िणे गभथिासी । 
सुखें घालािें आम्िांसी ॥४॥  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आम्िी जातो आपुल्या गािा । 
आमचा राम राम घ्यािा ॥१॥ 

 

तुमची आमची िे धच भेटी । 
येरु्तनयां जन्मतुटी ॥२॥ 

 

आतां असों द्यािी दया । 
तुमच्या लागतसें पायां ॥३॥ 

 

येतां तनजिामीं कोणी । 
विठ्ठल विठ्ठल बोला िाणी ॥४॥ 

 

रामकृष्ण मुखी बोला । 
तुका जातो िैकंुठाला ॥५॥ 

 

  



मंगलाचरण - अभंग ६ 

१ 

समचरणदृजष्ट विटेिरी साजजरी । तरे्ें माझी िरी िजृत्त रािो ॥१॥ 

आणीक न लगे मातयक पदार्थ । तरे्ें माझें आत्तथ नको देिा ॥धु्र.॥ 

ब्रम्िाहदक पदें दःुखाची मशराणी । तरे्ें दजुश्चत झणी जडों देसी ॥२॥ 

तुका म्िणे त्याचें कळलें आम्िां िमथ । जे जे कमथिमथ नाशितं ॥३॥ 

२ 

सुंदर तें ध्यान उभे विटेिरी । कर कटािरी ठेिूतनयां ॥१॥ 

तुळसीच ेिार गळां कासे पीतांबर । आिड ेतनरंतर तें धच रूप ॥धु्र.॥ 

मकरकंुडलें तळपती श्रिणीं । कंठीं कौस्तुभमणण विराजजत ॥२॥ 

तुका म्िणे माझें िें धच सिथ सुख । पािीन श्रीमुख आिडीनें ॥३॥ 

३ 

सदा माझ ेडोळे जडो तुझ ेमूती । रखुमाईच्या पती सोयररया ॥१॥ 

गोड तुझें रूप गोड तुझें नाम । देईं मज पे्रम सिथ काळ ॥धु्र.॥ 

विठो माउमलये िा धच िर देईं । संचरोतन रािीं हृदयामाजी ॥२॥ 

तुका म्िणे कांिी ंन मागे आणीक । तुझ ेपायीं सुख सिथ आिे ॥३॥ 

४ 

राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा । रविशमशकळा लोपमलया ॥१॥ 

कस्तुरीमळिट चंदनाची उटी । रुळे माळ कंठीं िैजयंती ॥धु्र.॥ 

मुगुट कंुडले श्रीमुख शोभलें । सुखाचें ओतलें सकळ िी ॥२॥ 

कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा । घननीळ सांिळा बाइयानो ॥३॥ 

सकळ िी तुम्िी व्िा गे एकीसिा । तुका म्िणे जीिा िीर नािीं ॥४॥  



 

५ 

कर कटािरी तुळसीच्या माळा । ऐसें रूप डोळां दािीं िरी ॥१॥ 

ठेविले चरण दोन्िी विटेिरी । ऐसें रूप िरी दािीं डोळां ॥धु्र.॥ 

कटीं पीतांबर कास ममरिली । दाखिीं िहिली ऐसी मूती ॥२॥ 

गरुडपारािरी उभा राहिलासी । आठिें मानसीं तें धच रूप ॥३॥ 

झुरोनी पांजरा िोऊं पािें आतां । येईं पंढरीनार्ा भेटािया ॥४॥ 

तुका म्िणे माझी पुरिािी आस । विनंती उदास करंू नये ॥५॥ 

६ 

गरुडाचें िाररकें  कासे पीतांबर । सांिळें मनोिर कैं  देखेन ॥१॥ 

बरिया बरिंटा घनमेघ सांिळा । िैजयंतीमाळा गळां शोभे ॥धु्र.॥ 

मुगुट मार्ां कोहट सूयांचा झळाळ । कौस्तुभ तनमथळ शोभे कंठीं ॥२॥ 

ओतींि श्रीमुख सुखाचें सकळ । िामांगी ंिेल्िाळ रखुमादेिी ॥३॥ 

उद्धि अकू्रर उभे दोिींकड े। िणणथती पिाड ेसनकाहदक ॥४॥ 

तुका म्िणे नव्िे आणणकांसाररखा । तो धच माझा सखा पांडुरंग ॥५॥ 

विराण्या - अभंग २५ 

७ 

िाळो जन मज म्िणोत मशदंळी । परर िा िनमाळी न विसंबें ॥१॥ 

सांडूतन लौककक जामलयें उदास । नािीं भय आस जीवित्िाची ॥२॥ 

नाइकें  िचन बोलतां या लोकां । म्िणे जालों तुका िरररता ॥३॥ 

८ 

आधिल्या भ्रतारें काम नव्िे पुरा । म्िणोतन व्यमभचारा टेकमलयें ॥१॥ 

रात्रंहदस मज पाहिजे जिळी । िण त्यातनराळी न गमे घडी ॥२॥ 

नाम गोष्टी माझी सोय सांडा आतां । रातलें अनंता तुका म्िणे ॥३॥ 



९ 

िाधच नेम आतां न कफरें माघारी । बैसलें शेजारी ंगोविदंाच े॥१॥ 

घरररघी जालें पट्टराणी बळें । िररलें सांिळें परब्रम्ि ॥२॥ 

बमळयाचा अंगसंग जाला आतां । नािीं भय धचतंा तुका म्िणे ॥३॥ 

१० 

नािीं काम माझें काज तुम्िांसिें । िोतें गुप्त ठािें केलें आतां ॥१॥ 

व्यमभचार माझा पडडला ठाउका । न सर ती लोकांमाजी जालें ॥२॥ 

न िरािा लोभ कांिीं मजविशी ं। जालें देिवपशी तुका म्िणे ॥३॥ 

११ 

विसरले कुळ आपुला आचार । पती भािे दीर घर सोय ॥१॥ 

सांडडला लौककक लाज भय धचतंा । रातलें अनंता धचत्त माझें ॥२॥ 

मज आतां कोणी आळिाल झणी । तुका म्िणे कानीं बहिरी जालें ॥३॥ 

१२ 

न देखें न बोलें नाइकें  आणीक । बैसला िा एक िरर धचत्तीं ॥१॥ 

सासुरें मािेर मज नािीं कोणी । एक केलें दोन्िी ममळोतनयां ॥२॥ 

आळ आला िोता आम्िी भांडखोरी । तुका म्िणे खरी केली मात ॥३॥ 

१३ 

दजुा ऐंसा कोण बळी आिे आतां । िरर या अनंता पासूतनया ॥१॥ 

बमळयाच्या आम्िी जालों बमळिंता । करंू सिथ सत्ता सिांिरी ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िी जजिाच्या उदारा । जालों प्रीततकरा गोविदंासी ॥३॥ 

  

१४ 

िणभरी आम्िी सोमसलें िाईट । साधिलें अिीट तनजसुख ॥१॥ 

सांडी मांडी मागें केल्या भरोिरी । अधिक धच परी दःुखाधचया ॥२॥ 



तुका म्िणे येणें जाणें नािीं आतां । राहिलों अनंताधचये पायीं ॥३॥ 

१५ 

आम्िां आम्िी आतां िडील िाकुटीं । नािीं पाठी ंपोटी ंकोणी दजुें ॥१॥ 

फािला एकांत एकविि भाि । िरर आम्िांसिें सिथ भोगी ॥२॥ 

तुका म्िणे अंगसंग एके ठायीं । असों जेर्ें नािीं दजुें कोणी ॥३॥ 

१६ 

सिथ सुख आम्िी भोगूं सिथ काळ । तोडडयेलें जाळ मोिपाश ॥१॥ 

याचसाठी सांडडयेले भरतार । रातलों या परपुरुषाशीं ॥२॥ 

तुका म्िणे आतां गभथ नये िरंू । औषि जें करंू फळ नव्िे ॥३॥ 

१७ 

एका जजिें आतां जजणें जालें दोिीं । िेगळीक कांिीं नव्िे आतां ॥१॥ 

नारायणा आम्िां नािीं िेगळीक । पुरविली िे भाक सांभामळली ॥२॥ 

तुका म्िणे जालें सायासाचें फळ । सरली त ेिेळ काळ दोन्िी ॥३॥ 

१८ 

िासों रुसों आतां िाढिू ंआिडी । अंतरींची गोडी अिीट त े॥१॥ 

सेिासुखें करंू विनोदिचन । आम्िी नारायण एकाएकीं ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िी जालों उदासीन । आपुल्या आिीन केला पतत ॥३॥ 

  

१९ 

मजसिें आतां येऊं नका कोणी । सासुरिामसनी बाइयानो ॥१॥ 

न साििे तुम्िां या जनाची कूट । बोलती िाईट ओखटें तें ॥२॥ 

तुका म्िणे जालों उदास मोकळ्या । विचरों गोिळ्यासिें आम्िी ॥३॥ 

२० 

मशकविलें तुम्िीं तें रािे तोंिरी । मज आणण िरी वियोग तों ॥१॥ 



प्रसंगीं या नािीं देिाची भािना । तरे्ें या िचना कोण मानी ॥२॥ 

तुका म्िणे धचत्तीं बैसला अनंत । हदसों नेदी तनत्य अतनत्य तें ॥३॥ 

२१ 

सांगतों तें तुम्िीं अइकािें कानीं । आमुच ेनाचणीं नाचंू नका ॥१॥ 

जोंिरी या तुम्िां माधगलांची आस । तोंिरी उदास िोऊं नका ॥२॥ 

तुका म्िणे काय िांयांविण धिदं । पतत ना गोविदं दोन्िी नािीं ॥३॥ 

२२ 

आजजिरी तुम्िां आम्िां नेणपण । कौतुकें  खेळणें संग िोता ॥१॥ 

आतां अनािर जालें अगुणाची । करंू नये तें धच करीं सुखें ॥२॥ 

तुका म्िणे आतां बुडविलीं दोन्िी । कुळें एक मनीं नारायण ॥३॥ 

२३ 

सासुररयां िीट आला भरतारा । इकड ेमािेरा स्िभािें धच ॥१॥ 

सांडिर कोणी न िररती िातीं । प्रारब्िाची गतत भोगूं आतां ॥२॥ 

न व्िािी त ेजाली आमुची भंडाई । तुका म्िणे काई लाजों आतां ॥३॥ 

  

२४ 

मरणािी आिीं राहिलों मरोनी । मग केलें मनीं िोतें तैसें ॥१॥ 

आतां तुम्िी पािा आमुचें निल । नका िेचंू बोल िांयांविण ॥२॥ 

तुका म्िणे तुम्िी भयाभीत नारी । कैसे संग सरी तुम्िां आम्िां ॥३॥ 

२५ 

परपुरुषाचें सुख भोगे तरी । उतरोतन करीं घ्यािें सीस ॥१॥ 

संिसारा आगी आपुलेतन िातें । लािूतन मागुतें पािंू नये ॥२॥ 

तुका म्िणे व्िािें तयापरी िीट । पतंग िा नीट दीपासोई ॥३॥ 

२६ 



अइकाल परी ऐसें नव्िे बाई । न संडा या सोई भ्रताराची ॥१॥ 

नव्िे आराणुक लौकककापासून । आपुल्या आपण गोविलें तें ॥२॥ 

तुका म्िणे मन कराल कठीण । त्या या तनिडोन मजपाशीं ॥३॥ 

२७ 

आिांच िािांच आंत िरी दोन्िी । न लगा गडणी आम्िां तैशा ॥१॥ 

भेऊं नये तरे्ें भेडसािूं कोणा । आिरूतन मना बंद द्यािा ॥२॥ 

तुका म्िणे कांिीं अभ्यासािांचुनी । नव्िे िे करणी भलतीची ॥३॥ 

२८ 

बिुतांच्या आम्िी न ममळो मतासी । कोणी कैसी कैसी भािनेच्या ॥१॥ 

विचार कररतां िांयां जाय काळ । लहटकें  तें मूळ फजजतीचें ॥२॥ 

तुका म्िणे तुम्िी करा घटापटा । नका जाऊं िाटा आमुधचया ॥३॥ 

  

२९ 

त्याचें सुख नािीं आलें अनुभिा । कहठण िें जजिा तोंधचिरी ॥१॥ 

माधगलांच ेदःुख लागों नेदी अगंा । अंतर िें संगा नेदी पुढें ॥२॥ 

तुका म्िणे सिथविशीं िा संपन्न । जाणती महिमान शु्रतत ऐसें ॥३॥ 

३० 

न रािे रसना बोलतां आिडी । पायीं हदली बुडी माझ्या मनें ॥१॥ 

मानेल त्या तुम्िी अइका स्िभािें । मी तों माझ्याभािें अनुसरलें ॥२॥ 

तुका म्िणे तुम्िीं कफरािें बिुतीं । माझी तों िे गती जाली आतां ॥३॥ 

३१ 

न बोलतां तुम्िां कळों न ये गुज । म्िणउनी लाज सांडडयेली ॥१॥ 

आतां तुम्िां पुढें जोडीतसें िात । नका कोणी अंत पािों माझा ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िी बैसलों शेजारीं । करील तें िरी पािों आतां ॥३॥ 



॥२५॥ 

३२ 

नये जरी तुज मिुर उत्तर । हदिला सुस्िर नािीं देिें ॥१॥ 

नािीं तयाविण भुकेला विठ्ठल । येइल तैसा बोल रामकृष्ण ॥धु्र.॥ 

देिापाशी ंमागें आिडीची भजक्त । विश्िासेंशीं प्रीतत भािबळें ॥२॥ 

तुका म्िणे मना सांगतों विचार । िरािा तनिाथर हदसेंहदस ॥३॥ 

३३ 

सािि जालों सािि जालों । िररच्या आलों जागरणा ॥१॥ 

तरे्ें िैष्णिांच ेभार । जयजयकार गजथतसे ॥धु्र.॥ 

पळोतनयां गेली झोप । िोतें पाप आड तें ॥२॥ 

तुका म्िणे त्या ठाया । ओल छाया कृपेची ॥३॥ 

३४ 

आपुमलया हिता जो असे जागता । िन्य माता वपता तयाधचया ॥१॥ 

कुळीं कन्यापुत्र िोतीं जीं साजत्त्िक । तयाचा िररख िाटे देिा ॥धु्र.॥ 

गीता भागित कररती श्रिण । आणीक धचतंन विठोबाचें ॥२॥ 

तुका म्िणे मज घडो त्याची सेिा । तरी माझ्या दैिा पार नािीं ॥३॥ 

३५ 

अंतरींची घेतो गोडी । पािे जोडी भािाची ॥१॥ 

देि सोयरा देि सोयरा । देि सोयरा दीनाचा ॥धु्र.॥ 

आपुल्या िैभिें । शृंगारािें तनमथळ ॥२॥ 

तुका म्िणे जेिी सिें । पे्रम द्यािें प्रीतीचें ॥३॥ 

३६ 

सुखें िोळंब दािी गोिा । माझें दःुख नेणा पािा ॥१॥ 

आिडीचा माररला िेडा । िोय िोय कैसा म्िणे मभडा ॥धु्र.॥ 



तनपट मज न चले अन्न । पायली गिंू सांजा तीन ॥२॥ 

गेले िारीं तुम्िीं आणणली साकर । सातदी गेली साडदेिा शेर ॥३॥ 

अखंड मज पोटाची व्यर्ा । दिुभात साकर तूप पर्थया ॥४॥ 

दो पािरा मज लिरी येती । शुद्ध नािीं पड ेसुपती ॥५॥ 

नीज नये घाली फुलें । जिळी ंन सािती मुलें ॥६॥ 

अंगी चंदन लावितें भाळीं । सदा शूळ माझ ेकपाळीं ॥७॥ 

िाड गळोतन आलें मास । माझें दःुख तुम्िां नेणिे कैसें ॥८॥ 

तुका म्िणे जजता गाढि केला । मेमलयािरर नरका नेला ॥९॥ 

  

३७ 

पािलें पािलें तुझें आम्िां सिथ । दजुा नको भाि िोऊं देऊं ॥१॥ 

जेर्ें तेर्ें तुझीं च पाउलें । बत्रभुिन संचलें विठ्ठला गा ॥धु्र.॥ 

भेदाभेदमतें भ्रमाच ेसंिाद । आम्िां नको िाद त्यांशीं देऊं ॥२॥ 

तुका म्िणे अणु तुजविण नािीं । नभािूतन पािीं िाढ आिे ॥३॥ 

३८ 

िंदूं चरणरज सेिूं उष्टािळी । पूिथकमाथ िोळी करुनी सांडू ं॥१॥ 

अमुप िे गांठीं बांिंू भांडिल । अनार्ा विठ्ठल आम्िां जोगा ॥धु्र.॥ 

अिघे िोती लाभ एका या धचतंनें । नामसंकीतथनें गोविदंाच्या ॥२॥ 

जन्ममरणाच्या खंुटतील खेपा । िोईल िा सोपा मसद्ध पंर् ॥३॥ 

गेले पुढें त्याचंा शोिीत मारग । चला जाऊं माग घेत आम्िी ॥४॥ 

तुका म्िणे घालूं जीिपणा धचरा । जाऊं त्या मािेरा तनजाधचया ॥५॥ 

३९ 

जेविले त ेसंत मागें उष्टािळी । अिघ्या पत्रािळी करुनी झाडा ॥१॥ 

सोिळ्या ओंिळ्या राहिलों तनराळा । पासूतन सकळा ंअिघ्यां दरुीं ॥धु्र.॥ 



परें परतें मज न लागे सांगािें । िें तों देिें बरें मशकविलें ॥२॥ 

दसुर् यातें आम्िी नािीं आतळत । जाणोतन संकेत उभा असे ॥३॥ 

येर्ें कोणीं कांिीं न िरािी शंका । मज चाड एका भोजनाची ॥४॥ 

लांचािला तुका माररतसे झड । पुरविलें कोड नारायणें ॥५॥ 

  

४० 

देिाच्या प्रसादें करा रे भोजन । व्िाल कोण कोण अधिकारी त े॥१॥ 

ब्रम्िाहदकांमस िें दलुथभ उजच्छष्ट । नका मानंू िीट ब्रम्िरसीं ॥धु्र.॥ 

अितघयां पुरतें िोसंडलें पात्र । अधिकार सिथत्र आिे येर्ें ॥२॥ 

इच्छादानी येर्ें िळला समर्थ । अिघें धच आतथ पुरवितो ॥३॥ 

सरे येर्ें ऐसें नािीं कदाकाळीं । पुढती िाटे किळी ंघ्यािें ऐसें ॥४॥ 

तुका म्िणे पाक लिुमीच्या िातें । कामारीसांगातें तनरुपम ॥५॥ 

४१ 

अिगुणांच ेिातीं । आिे अिघी फजीती ॥१॥ 

नािीं पात्रासिें चाड । प्रमाण तें कफकें  गोड ॥धु्र.॥ 

विष तांब्या िाटी । भरली लािू ंनये िोटीं ॥२॥ 

तुका म्िणे भाि । शुद्ध बरा सोंग िाि ॥३॥ 

४२ 

िरीच्या जागरणा । जातां कां रे नये मना ॥१॥ 

कोठें  पािासील तुटी । आयुष्य िेच ेफुकासाटीं ॥२॥ 

ज्यांची तुज गुंती । त ेतों मोकमलती अंतीं ॥२॥ 

तुका म्िणे बरा । लाभ काय तो विचारा ॥३॥ 

४३ 

िमाथची तंू मूती । पाप पुण्य तुझ ेिातीं ॥१॥ 



मज सोडिीं दातारा । कमाथपासतून दसु्तरा ॥धु्र.॥ 

कररसी अंगीकार । तरी काय माझा भार ॥२॥ 

जजिींच्या जीिना । तुका म्िणे नारायणा ॥३॥ 

  

४४ 

ब्रम्िाहदक जया लाभामस ठेंगणे । बमळये आम्िी भले शरणागत ॥१॥ 

कामनेच्या त्यागें भजनाचा लाभ । जाला पद्मनाभ सेिाॠणी ॥धु्र.॥ 

कामिेनूधचया िीरा पार नािीं । इच्छेधचये िािी िरुषािे ॥२॥ 

बैसमलये ठायीं लागलें भरतें । बत्रपुटीिरतें भेदी ऐसें ॥३॥ 

िरर नािीं आम्िां विष्णुदासां जगीं । नारायण अंगीं विसािला ॥४॥ 

तुका म्िणे बिु लाटे िें भोजन । नािीं ररता कोण राित रािों ॥५॥ 

 

 

४५ 

दजुें खंड ेतरी । उरला तो अिघा िरर ॥ आपणाबािेरी । न लगे ठाि िंुडािा ॥१॥ 

इतुलें जाणािया जाणा । कोंडें तरी मनें मना ॥ पारिीच्या खुणा । जाणतें धच सािािे ॥धु्र.॥ 

देि आिीं काय खरा । देिसंबंिपसारा ॥ बुजगािणें चोरा । रिणसें भासतें ॥२॥ 

तुका करी जागा । नको चाचपूं िाउगा ॥ आिेमस तंू आगा । अंगीं डोळे उघडी ॥३॥ 

 

 

४६ 

विष्णुमय जग िैष्णिांचा िमथ । भेदाभेदभ्रम अमंगळ ॥१॥ 

अइका जी तुम्िी भक्त भागित । कराल तें हित सत्य करा ॥धु्र.॥ 

कोणा िी जजिाचा न घडो मत्सर । िमथ सिेश्िरपूजनाचें ॥२॥ 



तुका म्िणे एका देिाच ेअियि । सुख दःुख जीि भोग पािे ॥३॥ 

  

४७ 

आम्िी जरी आस । जालों टाकोतन उदास ॥१॥ 

आतां कोण भय िरी । पुढें मरणाचें िरी ॥धु्र.॥ 

भलत ेठायीं पडों । देि तुरंगीं िा चढो ॥२॥ 

तुमचें तुम्िांपासीं । आम्िी आिों जैसीं तैसीं ॥३॥ 

गेले मानामान । सुखदःुखाचें खंडन ॥४॥ 

तुका म्िणे धचत्तीं । नािीं िागिीत खंती ॥५॥ 

४८ 

तनदंी कोणी मारी । िंदी कोणी पूजा करी ॥१॥ 

मज िें िी नािीं तें िी नािीं । िेगळा दोिीं पासुनी ॥धु्र.॥ 

देिभोग भोगें घड े। जें जें जोड ेतें बरें ॥२॥ 

अिघें पािे नारायणीं । जनादथनीं तुक्याचें ॥३॥ 

४९ 

जन विजन जालें आम्िां । विठ्ठलनामा प्रमाणें ॥१॥ 

पािें ततकड ेबापमाय । विठ्ठल आिे रखुमाई ॥धु्र.॥ 

िन पट्टण एकभाि । अिघा ठाि सरता जाला ॥२॥ 

आठि नािीं सुखदःुखा । नाच ेतुका कौतुकें  ॥३॥ 

५० 

हिरा ठेवितां ऐरणीं । िांच ेमाररतां जो घणीं ॥१॥ 

तोधच मोल पािे खरा । करणीचा िोय चुरा ॥धु्र.॥ 

मोिरा िोय तोधच अंगें । सूत न जळे ज्याच ेसंगें ॥२॥ 

तुका म्िणे तोधच संत । सोसी जगाच ेआघात ॥३॥ 



  

५१ 

आमलगंनें घड े। मोि सायुज्यता जोड े॥१॥ 

ऐसा संताचा महिमा । जाली बोलायाची सीमा ॥धु्र.॥ 

तीरे् पिथकाळ । अिघीं पायांपें सकळ ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । त्यांची केली पािे सेिा ॥३॥ 

५२ 

माणझया मीपणा । जाला यािरी उगाणा ॥१॥ 

भोगी त्यागी पांडुरंग । त्यानें िसविलें अंग ॥धु्र.॥ 

टामळलें तनममत्त । फार र्ोडें घात हित ॥२॥ 

यािें कामािरी । तुका म्िणे नािीं उरी ॥३॥ 

५३ 

सकळ धचतंामणी शरीर । जरी जाय अिंकार आशा समूळ ॥ 

तनदंा हिसंा नािीं कपट देिबुवद्ध । तनमथळ स्फहटक जैसा ॥१॥ 

मोिाचें तीर्थ न लगे िाराणसी । येती तयापासीं अिघीं जनें॥ 

तीर्ांसी तीर्थ जाला तो धच एक । मोि तणेें दशथनें ॥धु्र.॥ 

मन शुद्ध तया काय कररसी माळा । मंडडत सकळा भूषणांसी ॥ 

िररच्या गुणें गजथताती सदा । आनंद तया मानसीं ॥२॥ 

तन मन िन हदलें पुरुषोत्तमा । आशा नािीं किणाची ॥ 

तुका म्िणे तो पररसािूतन आगळा । काय महिमा िणू ंत्याची ॥३॥ 

  

५४ 

आिे तें सकळ कृष्णा धच अपथण । न कळतां मन दजुें भािी ॥१॥ 

म्िणउनी पाठी लागतील भूतें । येती गिसीत पांचजणें ॥धु्र.॥ 



ज्याच ेत्या िंचलें आठि न िोतां । दंड या तनममत्ताकारणें िा ॥२॥ 

तुका म्िणे काळें चेंवपयेला गळा । मी मी िेळोिेळा करीतसे ॥३॥ 

५५ 

मिारामस मसिे । कोपे ब्राम्िण तो नव्िे ॥१॥ 

तया प्रायजश्चत्त कांिीं । देित्याग कररतां नािीं ॥धु्र.॥ 

नातळे चांडाळ । त्याचा अंतरीं विटाळ ॥२॥ 

ज्याचा संग धचत्तीं । तुका म्िणे तो त्या याती ॥३॥ 

५६ 

तलेनीशीं रुसला िेडा । रागें कोरडें खातो मभडा ॥१॥ 

आपुलें हित आपण पािी । संकोच तो न िरी कांिीं ॥धु्र.॥ 

नािड ेलोकां टाककला गोिो । बोडडले डोकें  सांडडला मोिो ॥२॥ 

शेजारणीच्या गेली रागें । कुत्र्यांनी घर भररलें मागें ॥३॥ 

वपसारागें भाजजलें घर । नागविलें तें नेणे फार ॥४॥ 

तुका म्िणे िांच्या रागें । फेडडलें सािलें देणखलें जगें ॥५॥ 

५७ 

मज दास करी त्यांचा । संतदासांच्या दासांचा ॥१॥ 

मग िोत कल्पिरी । सुखें गभथिास िरी ॥धु्र.॥ 

नीचिजृत्तकाम । परी मुखीं तुझें नाम ॥२॥ 

तुका म्िणे सेिे । माझ ेसंकल्प िेचािे ॥३॥ 

  

५८ 

सदा तळमळ । धचत्ताधचये िळिळ ॥१॥ 

त्याचें दशथन न व्िािें । शि असतां तो जजिे ॥धु्र.॥ 

कुशब्दाची घाणी । अमंगळविली िाणी ॥२॥ 



नेणे शब्द पर । तुका म्िणे परउपकार ॥३॥ 

५९ 

जया नािीं नेम एकादशीव्रत । जाणािें तें पे्रत शि लोकीं ॥१॥ 

त्याचें िय तनत्य काळ लेखीतािे । रागें दात खाय कराकरा ॥धु्र.॥ 

जयाधचये द्िारीं तुळसीिृंदािन । नािीं तें स्मशान गिृ जाणां ॥२॥ 

जये कुळीं नािीं एक िी िैष्णि । त्याचा बुड ेभिनदीतापा ॥३॥ 

विठोबाचें नाम नुच्चारी जें तोंड । प्रत्यि तें कंुड रजकाचें ॥४॥ 

तुका म्िणे त्याच ेकाष्ठ िातपाय । कीतथना नि जाय िरीधचया ॥५॥ 

६० 

आम्िी सदैि सुडके । जिळीं येतां चोर िाके ॥ जाऊं पुडी मभकें  । कुतरीं घर राखती ॥१॥ 

नांदणूक ऐसी सांगा । नािीं तरी िांयां भागा ॥ र्ोरपण अंगा । तरी ऐसें आणािें ॥धु्र.॥ 

अिय साचार । केलें सायासांनी घर ॥ एरंडमसिंार । दजुा भार न सािती ॥२॥ 

िन कण घरोघरीं । पोट भरे मभकेिरी ॥ जतन तीं करी । कोण गुरें िासरें ॥३॥ 

जाली सकळ तनजश्चंती । भांडिल शेण माती ॥  झळझळीत मभतंी । िृंदािनें तुळसीचीं ॥४॥ 

तुका म्िणे देिा । अिघा तनरविला िेिा ॥ कुटंुबाची सेिा । तो धच करी आमुच्या ॥५॥ 

  

६१ 

पराविया नारी माउलीसमान । मातनमलया िन काय िेच े॥१॥ 

न कररतां परतनदंा द्रव्य अमभलाष । काय तुमचें यास िेच ेसांगा ॥धु्र.॥ 

बैसमलये ठायी म्िणतां रामराम । काय िोय श्रम ऐसें सांगा ॥२॥ 

संताच ेिचनीं मातनतां विश्िास । काय तुमचें यास िेच ेसांगा ॥३॥ 

खरें बोलतां कोण लागती सायास । काय िेच ेयास ऐसें सांगा ॥४॥ 

तुका म्िणे देि जोड ेयाचसाटीं । आणीक त ेआटी न लगे कांिीं ॥५॥ 

६२ 



शुद्धबीजा पोटीं । फळें रसाळ गोमटीं ॥१॥ 

मुखीं अमतृाची िाणी । देि िचेािा कारणीं ॥धु्र.॥ 

सिांगीं तनमथळ । धचत्त जैसें गंगाजळ ॥२॥ 

तुका म्िणे जाती । ताप दशथनें विश्रांती ॥३॥ 

६३ 

धचत्त समािानें । तरी विष िाटे सोनें ॥१॥ 

बिु खोटा अततशय । जाणां भले सांगों काय ॥धु्र.॥ 

मनाच्या तळमळें । चंदनें िी अंग पोळे ॥२॥ 

तुका म्िणे दजुा । उपचार पीडा पूजा ॥३॥ 

६४ 

पररमळ म्िणूनी चोळंू नये फूल । खाऊं नये मूल आिडतें ॥१॥ 

मोततयाचें पाणी चाखंू नये स्िाद । यंत्र भेदतुन नाद पािंू नये ॥२॥ 

कमथफळ म्िणुनी इच्छंू नये काम । तुका म्िणे िमथ दािूं लोकां ॥३॥ 

  

६५ 

माया तें धच ब्रम्ि ब्रम्ि तेंधच माया । अंग आणण छाया तया परी ॥१॥ 

तोडडतां न तुटे साररतां तनराळी । लोटांगणांतळीं िारपत े॥धु्र.॥ 

दजुें नािीं तरे्ें बळ कोणासाठीं । आणणक त ेआटी विचाराची ॥२॥ 

तुका म्िणे उंच िाढे उंचपणें । ठेंगणीं लिणें जैसीं तैसीं ॥३॥ 

६६ 

दजुथनामस करी सािे । तो िी दंड िे लािे ॥१॥ 

मशदंळीच्या कंुटणी िाटा । संग खोटा खोट्दयाचा ॥धु्र.॥ 

येर येरा कांचणी भेटे । आगी उठे तरूे्नी ॥२॥ 

तुका म्िणे कापूं नाकें  । पुढें आणणकें  मशकविती ॥३॥ 



६७ 

िजृत्त भूमम राज्य द्रव्य उपाजजथती । जाणा त्या तनजश्चतीं देि नािीं ॥१॥ 

भाडकेरी िािे पाठीिरी भार । अंतरींचें सार लाभ नािीं ॥धु्र.॥ 

देिपूजेिरी ठेिूतनयां मन । पाषाणा पाषाण पूजी लोभें ॥२॥ 

तुका म्िणे फळ धचतंतती आदरें । लाघि िे चार मशदंळीच े॥३॥ 

६८ 

पवित्र सोंिळीं । एक तीं च भमूंडळीं ॥१॥ 

ज्यांचा आिडता देि । अखंडडत पे्रमभाि ॥धु्र.॥ 

तीं च भाग्यिंतें । सरतीं पुरतीं िनवित्तें ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । त्यांची केल्या पािे सेिा ॥३॥ 

  

६९ 

आशाबद्ध जन । काय जाणे नारायण ॥१॥ 

करी इंहद्रयांची सेिा । पािे आिडीचा िेिा ॥धु्र.॥ 

भ्रमलें चािळे । तैसें उधचत न कळे ॥२॥ 

तुका म्िणे विषें । अन्न नामशयलें जैसें ॥३॥ 

७० 

ढेकरें जेिण हदसे साचें । नािीं तरर काचें कंुर्ाकंुर्ी ॥१॥ 

िे िी बोल त ेिी बोल । कोरड ेफोल रुचीविण ॥धु्र.॥ 

गव्िांधचया िोती परी । फके िरी खाऊं नये ॥२॥ 

तुकां म्िणे असे िातींचें कांकण । तयासी दपथण विल्िाळक ॥३॥ 

७१ 

करािी त ेपूजा मनें धच उत्तम । लौकककाचें काम काय असे ॥१॥ 

कळािें तयामस कळे अंतरींचें । कारण तें साचें साचा अंगीं ॥धु्र.॥ 



अततशया अंतीं लाभ ककंिा घात । फळ देतें धचत्त बीजा ऐसें ॥२॥ 

तुका म्िणे जेणें रािे समािान । ऐसें तें भजन पार पािी ॥३॥ 

७२ 

एकादशीव्रत सोमिार न कररती । कोण त्यांची गतत िोइल नेणों ॥१॥ 

काय करंू बिु िाटे तळमळ । आंिळीं सकळ बहिमुथख ॥धु्र.॥ 

िररिरां नािीं बोटभरी िाती । कोण त्यांची गतत िोईल नेणों ॥२॥ 

तुका म्िणे नािीं नारायणी ंप्रीतत । कोण त्यांची गतत िोइल नेणों ॥३॥ 

  

७३ 

नव्िे आराणूक संिसारा िातीं । सिथकाळ धचत्तीं िा धच िंदा ॥१॥ 

देििमथ सांदीं पडडला सकळ । विषयीं गोंिळ गाजतसे ॥धु्र. ॥ 

राबत्र दीस न पुरे कुटंुबाचें समािान । दलुथभ दशथन ईश्िराचें ॥२॥ 

तुका म्िणे आत्मित्या रे घातकी । र्ोर िोत ेचुकी नारायणीं ॥३॥ 

७४ 

स्मशान त ेभूमम पे्रतरूप जन । सेिाभजक्तिीन ग्रामिासी ॥१॥ 

भरतील पोट श्िानाधचया परी । िजस्त हदली घरीं यमदतूां ॥धु्र.॥ 

अपूज्य मलगं तरे्ें अततत न घे र्ारा । ऐसी िस्ती चोरां कंटकांची ॥२॥ 

तुका म्िणे नािीं ठािी जस्र्तत मती । यमाची तनजश्चती कुळिाडी ॥३॥ 

७५ 

आिाकटा त्याच ेकररती वपतर । िंशीं दरुाचार पुत्र जाला ॥१॥ 

गळे धच ना गभथ नव्िे धच कां िांज । माता त्याची लाजलािा पापी ॥धु्र. ॥ 

परपीडें परद्िारीं साििान । सादर धच मन अभाग्याचें ॥२॥ 

न ममळतां तनदंा चािडी उपिास । संग्रिाच ेदोष सकळ िी ॥३॥ 

परउपकार पुण्य त्या िािडें । विषाचें तें कीडें दगु्िीं मरे ॥४॥ 



तुका म्िणे विटाळाचीच तो मूततथ । दया िमा शांतत नातळे त्या ॥५॥ 

७६ 

श्िान शीघ्रकोपी । आपणा घातकर पापी ॥१॥ 

नािीं भीड आणण िीर । उपदेश न जजरे िीर ॥धु्र. ॥ 

माणसांमस भुंके । विजातीनें द्यािे रंु्के ॥२॥ 

तुका म्िणे धचत्त । ममळण करा तें फजजत ॥३॥ 

  

७७ 

देखोतन िरखली अंड । पुत्र जाला म्िणे रांड ॥ तंि तो जाला भांड । चािाड चोर मशदंळ ॥१॥ 

जाय ततकड ेपीडी लोकां । जोडी भांडिल रंु्का ॥ र्ोर जाला चुका । िर कां नािीं घातली ॥धु्र.॥ 

भूमम कांपे त्याच्या भारें । कंुभपाकाचीं शरीरें ॥ तनष्टुर उत्तरें । पापदृष्टी ममळणधचत्त ॥२॥ 

दरुाचारी तो चांडाळ । पाप सागंातें विटाळ ॥ तुका म्िणे खळ । म्िणोतनयां तनषवद्ध तो ॥३॥ 

७८ 

नेणें गाणें कंठ नािीं िा सुस्िर । घालूं तुज भार पांडुरंगा ॥१॥ 

नेणें राग िेळ काळ घात मात । तुझ ेपायीं धचत्त ठेिीं देिा ॥२॥ 

तुका म्िणे मज चाड नािीं जना । तुज नारायणा िांचूतनया ॥३॥ 

७९ 

माझी पाठ करा किी । उट लािी दारोदार ॥१॥ 

तंि तया पारखी मसि । लाज ेठाि सांडडतां ॥धु्र.॥ 

उष्टािळी करूतन जमा । कंुरु्तन पे्रमा आणणतसे ॥२॥ 

तुका म्िणे बािेरमुदी । आिा च गोविदंीं न सरती ॥३॥ 

८० 

उपािीच्या नांिें घेतला मसतंोडा । नेदूं आतां पीडा आतळों त े॥१॥ 

काशासाठीं िात भरूतन िुिािे । चालततया गोिे मारगामस ॥धु्र.॥ 



काय नािीं देिें करूतन ठेविलें । असें तें आपुलें त ेत ेठायीं ॥२॥ 

तुका म्िणे जेव्िां गेला अिंकार । तवे्िां आपपर बोळविले ॥३॥ 

८१ 

योगाचें तें भाग्य िमा । आिीं दमा इंहद्रयें ॥१॥ 

अिघीं भाग्यें येती घरा । देि सोयरा जामलया ॥धु्र.॥ 

ममरासीचें म्िूण सेत । नािीं देत पीक उगें ॥२॥ 

तुका म्िणे उधचत जाणां । उगीं मसणा काशाला ॥३॥ 

८२ 

न ये नेत्रां जळ । नािीं अंतरीं कळिळ ॥१॥ 

तों िे चािटीच ेबोल । जन रंजिणें फोल ॥धु्र.॥ 

न फळे उत्तर । नािीं स्िामी जों सादर ॥२॥ 

तुका म्िणे भेटी । जंि नािीं दृष्टादृष्टी ॥३॥ 

८३ 

बाईल सिामसण आई । आपण वपतरांच ेठायीं ॥१॥ 

र्ोर िेच जाला नष्टा । अिघ्या अपसव्य चषे्टा ॥धु्र.॥ 

विषयांच ेचरिणीं । केली आयुष्याची गाळणी ॥२॥ 

तुका म्िणे लंडा । नािीं दया देि िोंडा ॥३॥ 

८४ 

दानें कांपे िात । नाि तवेिशीं मात ॥१॥ 

कर्ी चािटीच ेबोल । हिगं िीरीं ममर्थया फोल ॥धु्र.॥ 

न िजती पाप । तीर्ाथ म्िणे िेचंू काय ॥२॥ 

तुका म्िणे मनीं नािीं । न ये आकारातें कांिीं ॥३॥ 

८५ 

िमळतें जें गाई । त्यामस फार लागे काई ॥१॥ 



तनिे भािाच्या उत्तरीं । भलत ेएके िणी िरी ॥धु्र.॥ 

न लगती प्रकार । कांिीं मानाचा आदर ॥२॥ 

सांडी र्ोरपणा । तुका म्िणे सिें दीना ॥३॥ 

  

८६ 

मैत्र केले मिा बळी । कामा न येती अंतकाळीं ॥१॥ 

आिीं घे रे रामनाम । सामा भरीं िा उत्तम ॥धु्र.॥ 

नािीं तरी यम । दांत खातो करकरा ॥२॥ 

िन मेळविलें कोडी । काळ घेतल्या न सोडी ॥३॥ 

कामा न ये िा पररिार । सैन्य लोक बिु फार ॥४॥ 

तंििरर ममरविसी बळ । जंि आला नािीं काळ ॥५॥ 

तुका म्िणे बापा । चुकिीं चौर् याशींच्या खेपा ॥६॥ 

८७ 

कानडीनें केला मर् िाटा भ्रतार । एकाचें उत्तर एका न ये ॥१॥ 

तैसें मज नको करंू कमळापतत । देई या संगतत सज्जनांची ॥धु्र.॥ 

ततनें पाचाररलें इल बा म्िणोन । येरु पळे आण जाली आतां ॥२॥ 

तुका म्िणे येर येरा जें विजच्छन्न । तरे्ें िाढे सीण सुखा पोटीं ॥३॥ 

८८ 

सुख पाितां जिापाडें । दःुख पिथता एिढें ॥१॥ 

िरीं िरीं आठिण । मानीं संताचें िचन ॥धु्र.॥ 

नेलें रात्रीनें तें अिें । बाळपण जराव्यािें ॥२॥ 

तुका म्िणे पुढा । घाणा जुंती जसी मूढा ॥३॥ 

८९ 

बोलायाचा त्यासीं । नको संबिं मानसीं ॥१॥ 



जया घडली संततनदंा । तुज विसरूतन गोविदंा ॥धु्र.॥ 

जळो त्याचें तोंड । नको दृष्टीपुढें भांड ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । तया दरुी मज ठेिा ॥३॥ 

९० 

तीळ जामळले तांदळु । काम क्रोिे तैसे धच खळ ॥१॥ 

कां रे मसणलासी िाउगा । न भजतां पांडुरंगा ॥धु्र.॥ 

मानदंभासाठीं । केली अिरांची आटी ॥२॥ 

तप करूतन तीर्ाथटन । िाढविला अमभमान ॥३॥ 

िांहटलें तें िन । केली अिंता जतन ॥४॥ 

तुका म्िणे चुकलें िमथ । केला अिघा धच अिमथ ॥५॥ 

९१ 

संिसारतापें तापलों मी देिा । कररतां या सेिा कुटंुबाची ॥१॥ 

म्िणऊनी तुझ ेआठविले पाय । ये िो माझ ेमाय पांडुरंगे ॥धु्र.॥ 

बिुतां जन्मींचा जालों भारिािी । सुहटजे िें नािीं िमथ ठािें ॥२॥ 

िेहढयेलों चोरीं अंतबाथह्यात्कारीं । कणि न करी कोणी माझी ॥३॥ 

बिु पांगविलों बिु नागविलों । बिु हदिस जालों कासाविस ॥४॥ 

तुका म्िणे आतां िांि घाली िेगीं । ब्रीद तुझें जगीं दीननार्ा ॥५॥ 

९२ 

भक्तॠणी देि बोलती पुराणें । तनिाथर िचनें साच करीं ॥१॥ 

मागें काय जाणों अइककली िात्ताथ । कबबर सातें जातां घडडया िांटी ॥धु्र.॥ 

माघाररया िन आणणलें घरामस । न घे केला त्यामस त्याग तणेें ॥२॥ 

नामदेिाधचया घरामस आणणलें । तणेें लुटविलें द्विजां िातीं ॥३॥ 

प्रत्यिामस काय द्यािें िें प्रमाण । व्यंकोबाचें ॠण फेडडयेलें ॥४॥ 

बीज दळोतनयां केली आरािना । लागे नारायणा पेरणें तें ॥५॥ 



तुका म्िणे नािी ंजयामस तनिाथर । नाडला साचार तो धच एक ॥६॥ 

  

९३ 

भोगें घड ेत्याग । त्यागें अंगा येती भोग ॥१॥ 

ऐसें उफराटें िमथ । िमाथ अंगी ंच अिमथ ॥धु्र.॥ 

देि अंतरे तें पाप । खोटे उगिा संकल्प ॥२॥ 

तुका म्िणे भीड खोटी । लाभ विचारािा पोटीं ॥३॥ 

९४ 

भोरप्यानें सोंग पालहटलें िरी । ध्यान िरी मत्स्या जैसें ॥१॥ 

हटळे माळा मैंद मुद्रा लािी अंगीं । देखों नेहद जगी ंफांसे जसेै ॥धु्र.॥ 

ढीिर या मत्स्या चारा घाली जैसा । भीतरील फांसा कळों नेदी ॥२॥ 

खाहटक िा स्नेििादें पशु पाळी । कापािया नळी तया साठीं ॥३॥ 

तुका म्िणे तैसा भला मी लोकांत । परी तंू कृपािंत पांडुरंगा ॥४॥ 

९५ 

गेली िीरसरी । मग त्यामस राडं मारी ॥१॥ 

मग नये तैसी सत्ता । गेली मागील आणणतां ॥धु्र.॥ 

भंगमलया धचत्ता । न ये काशानें सांहदतां ॥२॥ 

तुका म्िणे िीर । भंगमलया पाठीं कीर ॥३॥ 

९६ 

युक्तािार न लगे आणणक सािनें । अल्प नारायणें दाखविलें ॥१॥ 

कमलयुगामाजी करािें कीतथन । तणेें नारायण देइल भेटी ॥धु्र.॥ 

न लगे िा लौककक सांडािा िेव्िार । घ्यािें िनांतर भस्म दंड ॥२॥ 

तुका म्िणे मज आणण उपाि । हदसती त ेिाि नामाविण ॥३॥ 

  



९७ 

कंठीं कृष्णमणी । नािीं अशुभ त ेिाणी ॥१॥ 

िो का नर अर्िा नारी । रांड तयें नािें खरी ॥धु्र.॥ 

नािीं िातीं दान । शूरपणाचें कांकण ॥२॥ 

िामळयेली संतीं । केली बोडोतन फजजती ॥३॥ 

तुका म्िणे ताळा । नािीं त्याची अिकळा ॥४॥ 

९८ 

माया ब्रम्ि ऐसें म्िणती िमथठक । आपणासररसे लोक नागविले ॥१॥ 

विषयीं लंपट मशकिी कुविद्या । मनामागें नांद्या िोऊतन कफरे ॥धु्र.॥ 

करुनी खातां पाक जजरे सुरण राई । कररतां अततत्याई दःुख पािे ॥२॥ 

औषि द्यािया चाळविलें बाळा । दािूतनयां गुळा दृष्टीपुढें ॥३॥ 

तरािया आिीं शोिा िेदिाणी । िांजट बोलणीं िारा त्यांचीं ॥४॥ 

तुका म्िणे जयां वपडंाचें पाळण । न घड ेनारायणभेट तयां ॥५॥ 

९९ 

मगृजळ हदसे साचपणा ऐसें । खोहटयाचें वपसें ऊर फोडी ॥१॥ 

जाणोन कां करा आपुलाले घात । विचारा रे हित लिलािीं ॥धु्र.॥ 

संधचत सांगातीं बोळिणें सिें । आचरलें द्यािें फळ तणेें ॥२॥ 

तुका म्िणे शेखी श्मशान तोंिरी । संबंि गोिरी अंगीं सिें ॥३॥ 

१०० 

गौळीयाची ताकवपरें । कोण पोरें चांगलीं ॥१॥ 

येिढा त्यांचा छंद देिा । काय सेिा भक्ती त े॥धु्र.॥ 

काय उपास पडडले िोत े। कण्याभोंित ेविदरुाच्या ॥२॥ 

तुका म्िणे कुब्जा दासी । रूपरासी िीनकळा ॥३॥ 

 



१०१ 

आतां तरी पुढें िाधच उपदेश । नका करंू नाश आयुष्याचा ॥१॥ 

सकळांच्या पायां माझें दंडित । आपुलालें धचत्त शुद्ध करा ॥धु्र.॥ 

हित तें करािे देिाचें धचतंन । करूतनयां मन एकविि ॥२॥ 

तुका म्िणे लाभ िोय तो व्यापार । करा काय फार मशकिािें ॥३॥ 

१०२ 

भक्ताविण देिा । कैं चें रूप घड ेसेिा ॥१॥ 

शोभविलें येर येरां । सोनें एके ठायीं हिरा ॥धु्र.॥ 

देिाविण भक्ता । कोण देता तनष्कामता ॥२॥ 

तुका म्िणे बाळ । माता जैसें स्नेिजाळ ॥३॥ 

१०३ 

विश्िाचा जतनता । म्िणे यशोदेमस माता ॥१॥ 

ऐसा भक्तांचा अंककत । लागे तैसी लािी प्रीत ॥धु्र.॥ 

तनष्काम तनराळा । गोपी लावियेल्या चाळा ॥२॥ 

तुका म्िणे आलें । रूपा अव्यक्त चांगलें ॥३॥ 

१०४ 

काय हदनकरा । केला कोंबड्यानें खरा ॥१॥ 

कां िो ऐसा संत ठेिा । भार माझ ेमार्ां देिा ॥धु्र.॥ 

आडविलें दासीं । तरर कां मरती उपिासी ॥२॥ 

तुका म्िणे िातीं । कळा सकळ अनंतीं ॥३॥ 

१०५ 

जेवितां िी घरी । नाक िागततया परी ॥१॥ 

ऐमसयाचा करी चाळा । आपुली च अिकळा ॥धु्र.॥ 

सांडािें मांडािें । काय ऐसें नािीं ठािें ॥२॥ 



तुका म्िणे करी । ताका दिुा एक सरी ॥३॥ 

१०६ 

िो का पुत्र पत्नी बंिु । त्यांचा तोडािा संबंिु ॥१॥ 

कळों आलें खट्दयाळसें । मशिों नये मलपंों दोषें ॥धु्र.॥ 

फोडािें मडकें  । मेलें लेखीं घायें एकें  ॥२॥ 

तुका म्िणे त्यागें । विण चुकीजेना भोगें ॥३॥ 

१०७ 

व्याल्याविण करी शोभनतांतडी । चार त ेगिडी करीतसे ॥१॥ 

कासया पाल्िाळ आणणकांच ेदेखी । सांगतां नव्िे सुखी साखरेमस ॥धु्र.॥ 

कंुर्ाच्या ढेकरें न देिेल पुष्टी । रूप दािी कष्टी ममळण िरी ॥२॥ 

तुका म्िणे अरे िाचाळ िो ऐका । अनुभिेंविण नका िाि घेऊं ॥३॥ 

१०८ 

जेणें घड ेनारायणीं अंतराय । िोत बाप माय िजाथिीं तीं ॥१॥ 

येर वप्रया पुत्र िना कोण लेखा । कररती तीं दःुखा पात्र शत्र ु॥धु्र.॥ 

प्रल्िादें जनक बबभीषणें बंिु । राज्य माता तनदं ुभरतें केली ॥२॥ 

तुका म्िणे सिथ िमथ िररच ेपाय । आणीक उपाय दःुखमूळ ॥३॥ 

१०९ 

मान अपमान गोिे । अिघे गुडूंनी ठेिािे ॥१॥ 

िें धच देिाचें दशथन । सदा रािे समािान ॥धु्र.॥ 

शांतीची िसती । तरे्ें खंुटे काळगती ॥२॥ 

आली ऊमी सािे । तुका म्िणे र्ोडें आिे ॥३॥ 

११० 

र्ोडें आिे र्ोडें आिे । धचत्त सािे जामलया ॥१॥ 

िषाथमषथ नािीं अंगीं । पांडुरंगीं सरलें तें ॥धु्र.॥ 



अिघ्या सािनांचें सार । न लगे फार शोिािें ॥२॥ 

तुका म्िणे लहटकें  पािें । सांडीं देि अमभमान ॥३॥ 

१११ 

आतां उघडीं डोळे । जरी अद्यावप न कळे ॥ तरी मातधेचये खोळे । दगड आला पोटामस ॥१॥ 

मनुष्यदेिा ऐसा तनि । साधिली त ेसािे मसद्ध ॥ करूतन प्रबोि । संत पार उतरले ॥धु्र.॥ 

नाि चंद्रभागे तीरीं । उभी पुंडलीकाच ेद्िारीं ॥ कट िरूतनयां करीं । उभाउभी पालिी ॥२॥ 

तुका म्िणे फुकासाठीं । पायीं घातली या ममठी ॥ िोतो उठाउठी । लिकरी च उतार ॥३॥ 

११२ 

न करीं रे संग रािें रे तनश्चळ । लागों नेदी ंमळ ममतचेा ॥१॥ 

या नांिें अद्िैत खरें ब्रम्िज्ञान । अनुभिािांचून बडबड त े॥धु्र.॥ 

इंहद्रयांचा जय िासनेचा िय । संकल्पा िी न ये िरी मन ॥२॥ 

तुका म्िणे न ये जाणीि अंतरा । अंतरीं या र्ारा आनंदाचा ॥३॥ 

११३ 

पंढरीचा महिमा । देतां आणीक उपमा ॥१॥ 

ऐसा ठाि नािीं कोठें  । देि उभाउभी भेटे ॥धु्र.॥ 

आिेतत सकळ । तीरे् काळें देती फळ ॥२॥ 

तुका म्िणे पेठ । भूममिरी िे िैकंुठ ॥३॥ 

११४ 

ततर्ी िोंडा पाणी । देि रोकडा सज्जनीं ॥१॥ 

ममळामलया संतसंग । समवपथता ंभलें अंग ॥धु्र.॥ 

ततर्ी भाि फळे । येर्ें आनाड तें िळे ॥२॥ 

तुका म्िणे पाप । गेलें गेल्या कळे ताप ॥३॥ 

११५ 

घेऊतनयां चक्र गदा । िा धच िंदा करी तो ॥१॥ 



भक्ता राखे पायापासीं । दजुथनासी संिारी ॥धु्र.॥ 

अव्यक्त तें आकारलें । रूपा आलें गुणिंत ॥२॥ 

तुका म्िणे पुरिी इच्छा । जया तैसा विठ्ठल ॥३॥ 

११६ 

देखोतन पुराणणकांची दाढी । रड ेस्फंुदे नाक ओढी ॥१॥ 

पे्रम खरें हदसे जना । मभन्न अंतरीं भािना ॥धु्र.॥ 

आिररतां नािरे । खुर आठिी नेिरे ॥२॥ 

बोलों नयें मुखािाटां । म्िणे िोतां ब्यांचा तोटा ॥३॥ 

दोन्िी मसगंें चारी पाय । खुणा दािी म्िणे िोय ॥४॥ 

मना आणणतां बोकड । मेला त्याची चरफड ॥५॥ 

िोता भाि पोटी ं। मुखा आलासे शेिटीं ॥६॥ 

तुका म्िणे कुडें । कळों येतें तें रोकडें ॥७॥ 

११७ 

दजुथनाची गंिी विष्ठेधचया परी । देखोतनयां दरुी व्िािें तया ॥१॥ 

अइका िो तुम्िी मात िे सज्जन । करंू संघष्टन नये बोलों ॥धु्र.॥ 

दजुथनाच ेअंगीं अखंड विटाळ । िाणी रजस्िला स्रि ेतैशी ॥२॥ 

दजुथनाचें भय िरािें त्यापरी । वपसाळलेिरी िांिे श्िान ॥३॥ 

दजुथनाचा भला नव्िे अंगसंग । बोमललासे त्याग देशाचा त्या ॥४॥ 

तुका म्िणे ककती सांगािें परृ्क । अंग कंुभीपाक दजुथनाचें ॥५॥ 

११८ 

अततिादी नव्िे शुद्ध या बीजाचा । ओळखा जातीचा अंत्यज तो ॥१॥ 

िेद शु्रतत नािीं ग्रंर् ज्या प्रमाण । शे्रष्ठाचें िचन न मानी जो ॥धु्र.॥ 

तुका म्िणे मद्यपानाचें ममष्टान्न । तैसा तो दजुथन मशिों नये ॥२॥ 

११९ 



शब्दा नािीं िीर । ज्याची बुवद्ध नािीं जस्र्र ॥१॥ 

त्याचें न व्िािे दशथन । खळा पंगती भोजन ॥धु्र.॥ 

संतास जो तनदंी । अिम लोभासाठीं िंदी ॥२॥ 

तुका म्िणे पोटीं । भाि अणीक जया िोटीं ॥३॥ 

१२० 

चोरें चोरातें करािा उपदेश । आपुला अभ्यास असेल तो ॥१॥ 

मशदंळीच्या मागें िेधचतां पाउलें । िोईल आपुलें ततच्या ऐसें ॥धु्र.॥ 

तुका म्िणे मभतो पुहढमलया दत्ता । म्िणऊतन धचतंा उपजली ॥२॥ 

१२१ 

मांडिाच्या दारा । पुढें आणणला म्िातारा ॥१॥ 

म्िणे निरी आणा रांड । जाळा निर् याचें तोंड ॥धु्र.॥ 

समय न कळे । काय उपयोगी ंये िेळे ॥२॥ 

तुका म्िणे खरा । येरू्तनया दरू करा ॥३॥ 

१२२ 

कांिीं तनत्यनेमाविण । अन्न खाय तो श्िान ॥ िांयां मनुष्यपण । भार िािे तो िषृभ ॥१॥ 

त्याचा िोय भूमी भार । नेणे यातीचा आचार ॥ जाला दािेदार । भोगिी अघोर वपतरांमस ॥धु्र.॥ 

अखंड अशुभ िाणी । खरें न बोले स्िप्नीं ॥ पापी तयािुनी । आणीक नािीं दसुरा ॥२॥ 

पोट पोसी एकला । भूतीं दया नािीं ज्याला ॥ पाठीं लागे आल्या । अततताच ेदाराशीं ॥३॥ 

कांिीं संतांच ेपजून । न घड ेतीर्ांचें भ्रमण ॥ यमाचा आंदण । सीण र्ोर पािेल ॥४॥ 

तुका म्िणे त्यांनीं । मनुष्यपणा केली िानी ॥ देिा विसरूनी । गेली ंम्िणतां मी माझें ॥५॥ 

१२३ 

कन्या गो करी करे्चा विकरा । चांडाळ तो खरा तया नांिें ॥१॥ 

गुण अिगुण िे दोन्िी प्रमाण । याततशीं कारण नािीं देिा ॥२॥ 

आशाबद्ध नये करंू तें कररती । तुका म्िणे जाती नरकामिीं ॥३॥ 



१२४ 

िररिरां भेद । नािीं करंू नये िाद ॥१॥ 

एक एकाच ेहृदयीं । गोडी साखरेच्या ठायीं ॥धु्र.॥ 

भेदकासी नाड । एक िेलांटी च आड ॥२॥ 

उजिें िामांग । तुका म्िणे एक धच अंग ॥३॥ 

१२५ 

िक्त्या आिीं मान । गंि अिता पूजन । श्रोता यतत जाला जाण । तरी त्या नािीं उधचत ॥१॥ 

शीर सिांगा प्रमाण । यर्ाविधि कर चरण । िमाथचें पाळण । सकळीं सत्य करािें ॥धु्र.॥ 

पट्ट पुत्र साभंाळी । वपता त्याची आज्ञा पाळी । प्रमाण सकळीं । त ेमयाथदा करािी ॥२॥ 

िरासनीं पाषाण । तो न मानािा सामान्य । येर उपकरणें । सोतनयाचीं परी तीं नीच ॥३॥ 

सोतनयाचा पैंजण । मुगुटमणण केला िीण । जयाचें कारण । तया ठायीं अळंकार ॥४॥ 

सेिका स्िामीसाठीं मान । त्याचें नाम त्याचें िन । तुका म्िणे जाण । तुम्िी संत तदर्ी ॥५॥ 

१२६ 

घरीं रांडा पोरें मरती उपिासीं । सांगे लोकांपासीं र्ोरपण ॥१॥ 

नेऊतनयां घरा दाखिािें काय । काळतोंडा जाय चुकािूतन ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िी जाणों त्या प्रमाण । ठकािे िे जन तैसे निों ॥३॥ 

जोिार - अभंग ३ 

१२७ 

मायबाप जोिार । सारा सािािया आलों िेसकर ॥१॥ 

मागील पुढील करा झाडा । नािीं तरी खोडा घामलती जी ॥धु्र.॥ 

फांकंु नका रुजू जामलया िांचून । सांगा जी कोण घरीं तीं िण्या ॥२॥ 

आजज मायबाप करा तडामोडी । उद्यां कोणी घडी रािेना िो ॥३॥ 

तुका म्िणे कांिीं न चले त ेबोली । अखरत ेसाली ंझाडा घेती ॥४॥ 

१२८ 



येऊं द्या जी कांिीं िेसकरास । आंतून बािेर िोजेचा घास ॥१॥ 

जों यािें तों िात धच ररता नािीं । किीं तरीं कांिीं द्यािें घ्यािें ॥२॥ 

तुका म्िणे उद्यां लािीन म्िनेरा । जे िे दारोदारांभोंितीं कफरा ॥३॥ 

१२९ 

देती घेती परज गेली । घर खालीं करूतनयां ॥१॥ 

िांिणणयाच ेन पड ेिातीं । खादली राती काळोखी ॥धु्र.॥ 

ितघयांच ेअिघें नेलें । कािीं ठेविलें नािीं मागें ॥२॥ 

सोंग संपादतुन दाविला भाि । गेला आिीं माि िरर िोती ॥३॥ 

घराकड ेपािंू नयेसें जालें । अमानत केलें हदिाणांत ॥४॥ 

आतां तुका कोणा न लगे धच िातीं । जाली त ेतनजश्चती बोलों नये ॥५॥ 

॥३॥ 

१३० 

शुकसनकाहदकीं उभाररला बािो । पररक्षितीला िो हदसां साता ं॥१॥ 

उठाउठी करी स्मरणाचा िांिा । िरित देिा नािीं िीर ॥धु्र.॥ 

त्िरा जाली गरुड टाककयेला मागें । द्रौपदीच्या लागें नारायणें ॥२॥ 

तुका म्िणे करी बिु च तांतडी । पे्रमाची आिडी लोभ फार ॥३॥ 

१३१ 

बोललों तें कांिीं तुमधचया हिता । िचन नेणतां िमा कीजे ॥१॥ 

िाट दािी तया न लगे रुसािें । अततत्याई जीिें नाश पािे ॥धु्र.॥ 

तनबं हदला रोग तुटाया अंतरीं । पोभामळतां िरर आंत चरे ॥२॥ 

तुका म्िणे हित देखण्यामस कळे । पडती आंिळे कूपा माजी ॥३॥ 

१३२ 

माकडें मुठीं िररलें फुटाणे । गुंतले त ेनेणे िात तेर्ें ॥१॥ 

काय तो तयाचा लेखािा अन्याय । हित नेणे काय आपुलें तें ॥धु्र.॥ 



शुकें  नमळकेशीं गोवियेले पाय । विसरोतन जाय पि दोन्िी ॥२॥ 

तुका म्िणे एक ऐसे पशुजीि । न चले उपाि कांिीं तरे्ें ॥३॥ 

१३३ 

िरर तंू तनष्ठ  तनगुथण । नािीं माया बिु कहठण । नव्िे तें कररसी आन । किणें नािीं केलें तें ॥१॥ 

घेऊतन िररश्चंद्राचें िैभि । राज्य घोड ेभाग्य सिथ । पुत्र पत्नी जीि । डोंबाघरीं िोपविलीं ॥धु्र.॥ 

नळा दमयंतीचा योग । बबघडडला त्यांचा संग । ऐसें जाणे जग । पुराणें िी बोलती ॥२॥ 

राजा मशबी चक्रिती । कृपाळु दया भूतीं । तुळविलें अंतीं । तुळें मास तयाचें ॥३॥ 

कणथ मभडता समरंगणीं । बाणीं व्यावपयेला रणीं । मागसी पाडोनी । तरे्ें दांत तयाच े॥४॥ 

बळी सिथस्िें उदार । जेणें उभाररला कर । करूतन कािार । तो पाताळीं घातला ॥५॥ 

धश्रयाळाच्या घरीं । िरणें मांडडलें मुरारी । मारविलें करीं । त्याचें बाळ त्यािातीं ॥६॥ 

तुज भािें जे भजती । त्यांच्या संसारा िे गतत । ठाि नािीं पुढती । तुका म्िणे कररसी तें ॥७॥ 

१३४ 

चाल केलासी मोकळा । बोल विठ्ठल िेळोिेळां ॥१॥ 

तुज पापधच नािीं ऐसें । नाम घेतां जिळीं िसे ॥धु्र.॥ 

पंच पातकांच्या कोडी । नामें जळतां न लगे घडी ॥२॥ 

केलीं मागें नको रािों । तुज जमान आम्िी आिों ॥३॥ 

करीं तुज जीं करिती । आणणक नामें घेऊं ककती ॥४॥ 

तुका म्िणे काळा । रीग नािीं तनघती ज्िाळा ॥५॥ 

१३५ 

बाळ बापा म्िणे काका । तरी तो कां तनपराि ॥१॥ 

जैसा तैसा भाि गोड । पुरिी कोड विठ्ठल ॥धु्र.॥ 

साकरेमस म्िणतां िोंडा । तरी कां तोंडा न रुच े॥२॥ 

तुका म्िणे आरुष बोल । नव्िे फोल आिाच ॥३॥ 

१३६ 



धचत्तीं नािीं तें जिळीं असोतन काय । ित्स सांडी माय तणेें न्यायें ॥१॥ 

प्रीतीचा तो िायु गोड लागे मात । जरी जाय धचत्त ममळोतनयां ॥२॥ 

तुका म्िणे अिघें कफकें  भािाविण । मीठ नािीं अन्न तणेें न्यायें ॥३॥ 

१३७ 

काय कशी कररती गंगा । भीतरर ंचांगा नािीं तो ॥१॥ 

अिणीं कुचर बािेर तैसा । नये रसा पाकामस ॥धु्र.॥ 

काय हटळे कररती माळा । भाि खळा नािीं त्या ॥२॥ 

तुका म्िणे पे्रमें विण । बोले भुंके अिघा शीण ॥३॥ 

१३८ 

मशदंळा साल्याचा नािीं िा विश्िास । बाईल तो त्यास न विसंभे ॥१॥ 

दषु्ट बुवद्ध चोरी करी तनरंतर । तो म्िणे इतर लोक तैसे ॥२॥ 

तुका म्िणे जया धचत्तीं जे िासना । तयाची भािना तयापरी ॥३॥ 

काला चेंडुफळी - अभंग १०० 

१३९ 

झलेा रे झलेा िरचिेर झलेा । िाततचें गमािी तो पाठी ंसािे टोला ॥१॥ 

बत्रगुणाचा चेंडू िातें झुगारी तनराळा । िररमलया मुखें मन लािी तरे्ें डोळा ॥धु्र.॥ 

आगळा िोऊतन िरी िररधचया िरी । चपळ तो जजंके गांढया ठके येरझारीं ॥२॥ 

िातीं सांपडलें उभें बैसों नेदी कोणी । सोरीमागें सोरी घेती ओणिें करूतन ॥३॥ 

डाई पडडमलया सोसी दःुखाच ेडोंगर । पाठीिरी भार भोंिता िी उभा फेर ॥४॥ 

तुका म्िणे सुख पािे तयाचें आगळें । जजंकी तो िरिी कोणी एका तरी काळें ॥५॥ 

१४० 

अझुतन कां र्ीर पोरा न म्िणसी ककर । िरुतनयां िीर लाजे बुर तनघाला ॥१॥ 

मोकळा िोतामस कां रे पडडलामस डाई । िररलांचा भार आतां उतरेसा नािीं ॥धु्र.॥ 

मेळिूतन मेळा एकाएकीं हदली ममठी । किमळलें एक बिु बैसविलीं पाठीं ॥२॥ 



तळील तें िरी िरील तें येतें तळा । न सुटे तोंिरी येर्ें गुंतमलया खेळा ॥३॥ 

सांडडतां ठाि पुढें सईल िरी िात । चढेल तो पडले ऐसी ऐका रे मात ॥४॥ 

तुका म्िणे ककती आिरािे िात पाय । न खेळािें तोंच बरें िरी न ये डाय ॥५॥ 

कोडें - अभंग २ 

१४१ 

कोडें रे कोडें ऐका िें कोडें । उगिूतन फार रािे गुंतोतनयां र्ोडें ॥१॥ 

पुसतसे सांगा मी िें माझें ऐसें काई । रुसूं नका नुगिे तो झिे आपुली आई ॥धु्र.॥ 

सांगतों िें मूळ कािीं न िरािी खंती । ज्यालें ज्यिो मेलें मरो प्रारब्िा िातीं ॥२॥ 

तुका म्िणे अमभमान सांडािा सकळीं । नये अंगािरी िांयां येऊं देऊं कळी ॥३॥ 

१४२ 

नुगिे तें उगिून सांधगतलें भाई । घालुतनयां ताळा आतां शुद्ध राखा घाई ॥१॥ 

आतां कांिीं नािीं राहिलें । म्यां आपणा आपण पाहिलें ॥धु्र.॥ 

कमाईस मोल येर्ें नका रीस मानू। तनिडू ंनये मज कोणा येर्ें िानंू ॥२॥ 

तुका म्िणे पदोपदीं कान्िो िनमाळी । जयेजत मग सेिहटला एक िेळीं ॥३॥ 

१४३ 

िारस आनंदाचा । घोष करा िररनामाचा । कोण िा दैिाचा । भाग पाि ेयेर्ील ॥१॥ 

पुण्य पाहिजे बिुत । जन्मांतरींचें संधचत । िोईल करीत । आला अधिकारी तो ॥धु्र.॥ 

काय पािातां िे भाई । िरुषें नाचा िरा घाई । पोटभरी कांिी ं। घेतां उरी कांिीं ठेिा ॥२॥ 

जें सुख दृष्टी आिे । तें च अंतरीं जो लािे । तुका म्िणे काय । कमळकाळ तें बापुडें ॥३॥ 

१४४ 

अिघे गोपाळ म्िणती या रे करंू काला । काय कोणाची मसदोरी त ेपािों द्या मला । 

नका कांिीं मागें पुढें रे ठेिू ंखरें च बोला । िंची िंचला तो धच रे येर्ें भोिंडा त्याला ॥१॥ 

घेतल्या िांचून झाडा रे नेदी आपुलें कांिीं । एकां एक ग्िािी बिुत देती मोकळें नािीं । 

ताक सांडी येर येर रे काला भात भाकरी दिीं । आलें घेतो मध्यें बैसला नािीं आणिीत तें िी ॥धु्र.॥ 



एका नािीं िीर तांतडी हदल्या सोडोतन मोटा । एक सोडडतील गाठी रे एक चालती िाटा । 

एक उभा भार िािोतन पािे उगाधच खोटा । एक त ेकरूतन आराले आतां ऐसें धच घाटा ॥२॥ 

एकीं जस्र्राविल्या गाई रे एक िळत्या देती । एकांच्या फांकल्या िोढाळा फेरे भोंितीं घेती । 

एकें  चाराबोरा गुंतलीं नािीं जीिन धचत्तीं । एक एका चला म्िणती एक िंुबरी घेती ॥३॥ 

एकीं एकें  िाटा लाविली ंभोळी ंनेणतीं मुलें । आपण घरींच गुंतले माळा नामसलीं फुलें । 

गांठीचें तें सोडू ंनािड ेखाय आइतें हदलें । सांपडलें िेठी िोढी रे भार िािातां मेलें ॥४॥ 

एक त ेमाया गुंतले घरीं बिुत काम । िाताथ िी नािीं तयाची तया कांिीं च ठािें । 

जैसें िोतें मशळे संधचत तैसें लागलें खािें । िातोिातीं गेलें िेचुतन मग पडडलें ठािें ॥५॥ 

एकीं िातीं पायीं पटे रे अंगी ंलाविल्या राखा । एक त ेसोमलि बोडके केली सपाट मशखा । 

एक त ेआळसी तळीं रे िरी िाहढल्या काखा । मसदोरी िांचून बुवद्ध रे केला अिघ्यां िाखा ॥६॥ 

तुका म्िणे आतां कान्िोबा आम्िां िांटोतन द्यािें । आिे नािीं आम्िांपाशीं तें तुज अिघें धच ठािें । 

मोकमलतां तुम्िी शरण आम्िी किणामस जािें । कृपािंत ेकृपा केली रे पोट भरे तों खािें ॥७॥ 

१४५ 

बैसिुतन फेरी । गडडयां मध्यभागीं िरी । अितघयांचें करी । समािान साररखें ॥१॥ 

पािे तो देखे समोर । भोगी अिघे प्रकार । िरुषें झलेी कर । किळ मुखीं देती त े॥धु्र.॥ 

बोले बोलततया सिें । देतील तें त्यांचें घ्यािें । एक एका ठािें । येर येरा अदृश्य ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । बिु आिडीचा िेिा । कोणाधचया जीिा । िाटों नेदी विषम ॥३॥ 

१४६ 

आम्िां तनकट िासें । कळों आलें जैसें तैसें । नािीं अनारीसें । कान्िोबाच ेअंतरीं ॥१॥ 

पीडती आपुल्या भािना । जैसी जयाची िासना । कमाथचा देखणा । पािे लीळा कौतुक ॥धु्र.॥ 

खेळ खेळे न पड ेडाईं । ज्याचा भार त्याच्या ठायीं । कोणी पडतील डाईं । कोणी कोडीं उगिीती ॥२॥ 

तुका म्िणे किळ । िातीं घेऊतन गोपाळ । देतो ज्यांचें बळ । त्यांमस तैसा विभाग ॥३॥ 

१४७ 

काम सारूतन सकळ । आले अिघे गोपाळ । जाली आतां िेळ । म्िणती आणा मसदोर् या ॥१॥ 



देती आपुलाला झाडा । गाई बैसविल्या िाडां । दोंहदल बोबडा । िांकड्याचा िरर मेळीं ॥धु्र.॥ 

आपुलामलये आिडी । मुदा बािंल्या परिडी । तनिडूतनयां गोडी । िरर मेळिी त्यांत तें ॥२॥ 

भार िागविला खांदीं । नव्िती ममळाली जों मांदी । सकाळाचं ेसंदी । िोझी ंअिघीं उतरली ं॥३॥ 

मागे जो तांतडी । त्यामस रागा येती गडी । तुझी कां रे कुडी । येर्ें ममर्थया भािना ॥४॥ 

एक एकाच्या संिादें । कैसे िाले ब्रम्िानंदें । तुका म्िणे पदें । या रे िंदूं िरीचीं ॥५॥ 

१४८ 

यमुनें पाबळीं । गडडयां बोले िनमाळी । आणा मसदोर् या सकळी । काला करंू आजी । 

अिघें एके ठायीं । करूतन स्िाद त्याचा पािीं । मजपाशीं आिे तें िी । तुम्िामाजी देतों ॥१॥ 

म्िणती बरिें गोपाळ । म्िणती बरिें गोपाळ । िािाती सकळ । मोिरी पांि ेआनंदें । 

खडकीं सोडडयेल्या मोटा । अिघा केला एकिटा । काला करूतनयां िांटा । गडडयां देतो िरर ॥धु्र.॥ 

एकापुढें एक । घाली िात पसरी मुख । गोळा पांिे तया सखु । अधिक धच िाटे । 

म्िणती गोड जालें । म्िणती गोड जालें । आणणक देई । नािीं पोट िालें ॥२॥ 

िात नेतो मुखापासीं । एर आशा तोंड िासी । खाय आपण तयासी । दािी िांकुमलया । 

देऊतनयां ममठी । पळे लागतील पाठीं । िरूतन काहढतील ओठीं । मुखामाजी खाती ॥३॥ 

म्िणती ठकडा रे कान्िा । लािी घांसा भरी राणा । दमु कररतो शिाणा । पाठोिाठीं तयाच्या । 

अितघयांच ेखाय । किळ कृष्णा माझी माय । सुरिर म्िणती िाय िाय । सुखा अंतरलों ॥४॥ 

एक एका मारी । ढंुगा पाठी तोंडािरी । गोळा न साििे िरर । म्िणे पुरे आतां । 

येतो काकुलती । गोळा न साििे श्रीपती । म्िणे खेळों आतां नीती । सांगों आदररलें ॥५॥ 

आनंदाच ेफेरी । माजी घालुतनयां िरी । एक घामलती िंुबरी । िाती मसगंें पांि े। 

िांकड ेबोबड े। खुड ेमुड ेएक लुड े। कृष्णा आिडती पुढें । बिु भाविक त े॥६॥ 

करी कितुक । त्यांचें देखोतनयां मुख । िरी िाटतसे सुख । खदखदां िांसे । 

एक एकाचें उजच्छष्ट । खातां न मातनती िीट । केली ंलाजतां िी िीट । आपुमलया संगें ॥७॥ 

नािीं ज्याची गेली भुक । त्याचें पसरवितो मुख । अितघयां देतो सुख । साररखें धच िरी । 

म्िणती भला भला िरी । तुझी संगती रे बरी । आतां चाळविसी तरी । न िजों आणणकां सिें ॥८॥ 



गाई विसरल्या चार । पिी श्िापदांच ेभार । जालें यमुनेचें जस्र्र । जळ िािों ठेलें । 

देि पािाती सकळ । मुखें घोटूतनयां लाळ । िन्य म्िणती गोपाळ । धिग जालों आम्िी ॥९॥ 

म्िणती कैसें करािें । म्िणती कैसें करािें । यमुनाजळीं व्िािें । मत्स्य शेष घ्यािया । 

सुरिरांच ेर्ाट । भरलें यमुनेचें तट । तंि अधिक ची िोंट । मटमटां िाजिी ॥१०॥ 

आनंदें सहित । क्रीडा करी गोपीनार् । म्िणती यमुनेंत िात । नका िुऊं कोणी । 

म्िणती जाणे जीिीचें । लाजे त्यास येर्ें कैचें । शेष कृष्णाचें । लाभ र्ोररिे ॥११॥ 

िन्य हदिस काळ । आजी पािला गोपाळ । म्िणती िालों रे सकळ । तुणझया तन िातें । 

मानिले गडी । एक एकांच ेआिडी । दिीं खादलें परिडी । िणीिरी आजी ॥१२॥ 

तुझा संग बरिा । तनत्य आम्िां द्यािा । ऐसें करूतन जीिा । तनत्य देिा चालािें । 

तंि म्िणे िनमाळी । घ्यारे काहठया कांबळी । आतां जाऊं खेळीमेळीं । गाई चारािया ॥१३॥ 

तुका म्िणे पे्रमें िालीं । कोणा न साििे चाली । गाई गोपाळांमस केली । आपण यांसरी । 

आजज जाला आनंद । आजज जाला आनंद । चाले परमानंद । सिें आम्िांसहित ॥१४॥ 

१४९ 

या िो या चला जाऊं सकळा । पािों िा सोिळा आजज िृंदािनींचा ॥१॥ 

िाइला गोपाळें िेणुनाद पड ेकानीं । िीर नव्िे मनीं धचत्त जालें चंचळ ॥धु्र.॥ 

उरलें तें सांडा काम नका करंू गोिी । िे धच िेळ ठािी मज कृष्णभेटीची ॥२॥ 

तनितील डोळे याचें श्रीमुख पािातां । बोलती तें आतां घरचीं सोसूं िाईट ॥३॥ 

कृष्णभेटीआड कांिीं नािड ेआणीक । लाज तरी लोक मन जालें उदास ॥४॥ 

एकाएकीं चामलयेल्या सादािीत सिें । तुका म्िणे देिें रूपें केल्या तन्मय ॥५॥ 

फुगड्या - अभंग २ 

१५० 

फुगडी फू फुगडी घामलतां उघडी रािे । लाज सांडोतन एक एकी पािे ॥१॥ 

फुगडी गे अिघें मोडी गे । तरीच गोडी गे संसार तोडी गे ॥धु्र.॥ 

मागें जें मशकली िोतीस पोटीं । तें धच विचारूतन आतां उच्चारी ओठीं ॥२॥ 



बत्रगुणांची िेणी तुझ ेउडत ेपाठीं । सािरूतन िरी घाली मूळबंदीं गांठी ॥३॥ 

आगळें पाउल जजंके एकाएक । पािसी मान िे मानिती ततन्िी लोक ॥४॥ 

तुका म्िणे तुजमजमध्यें एक भाि । सम तुकें  बार घेऊं पािों उंच ठाि ॥५॥ 

१५१ 

फुगडी फू सिती माझ ेतंू । िागुतन भरलें िू तुझ्या ढंुगा तोंडािरर ॥१॥ 

फुगडी घेतां आली िरी । ऊठ जािो जगनोिरी ॥धु्र.॥ 

िातपाय बेंबळ जाती । ढंुगण घोमळतां लागे माती ॥२॥ 

सात पांच आणणल्या िरी । िांचुनी काय तगसी पोरी ॥३॥ 

सरला दम पांगले पाय । आझुतन िरी घोमळसी काय ॥४॥ 

तुका म्िणे आझुन तरी । सांधगतलें तें गिडी करी ॥५॥ 

॥२॥ 

लखोटा - अभंग १ 

१५२ 

लये लये लखोटा । मूळबंहद कासोटा । भािा केलें सािें । आतां माझें पािें ॥१॥ 

िातोिातीं गुंतली । जीिपणा मुकली । िीर माझा तनका । साडंीं बोल कफका ॥२॥ 

अंगीकारी िरर । नको पडों फेरी । लाज िरीं भांड े। जग झोडी रांड े॥३॥ 

बैस भािा पाठीं । ऐक माझ्या गोष्टी । केला सांडीं गोिो । येर्ें िरीं मोिो ॥४॥ 

पाठमोरा डोल । आिरी तें बोल । पांगलीस बाळा । पढुें अिकळा ॥५॥ 

आतां उभी ठायीं । उभाउभीं पािीं । नको िोऊं डुकरी । पुढें गाढि कुतरी ॥६॥ 

नामा केलें खरें । आपुलें म्या बरें। तुका म्िणे येरी । पांगविल्या पोरी ॥७॥ 

िंुबरी - अभंग १ 

१५३ 

तुशीं कोण घाली िंुबरी । सािी पांगल्या अठरा चारी ॥धु्र.॥ 

सिस्र मुखािरी िरी । शेष मशणविलें ॥१॥ 



चेंडुिासिें घातली उडी । नाधर्ला कामळया देऊतन बुडी ॥२॥ 

अशुद्ध पीतां करुणा नािीं । तुिां माउशी िी माररयेली ॥३॥ 

रािणाचें घर बुडविलें सारें । त्याचीं रांडापोरें माररयेलीं ॥४॥ 

जाणो तो ठािा आिेमस आम्िां । तुिां आपुला मामा माररयेला ॥५॥ 

याशीं खेळतां नाश र्ोरू । तुकयास्िामी सारंगिरू ॥६॥ 

॥१॥ 

िमामा - अभंग २ 

१५४ 

मशीं पोरा घे रे बार । तुझें बजुीन खालील द्िार ॥१॥ 

पोरा िमामा रे िमामा रे ॥धु्र.॥ 

मशीं िमामा तंू घाली ं। पोरा िरी सांभाळी ंखालीं ॥२॥ 

तरी च मशीं बोल । पोरा जजव्िाळ्याची ओल ॥३॥ 

मशीं घेतां भास । जीिा मीतंूपणा नास ॥४॥ 

मज सिें खरा । पण जाऊं नेदी घरा ॥५॥ 

आमुधचये रंगीं । दजुें तगेना ये संगीं ॥६॥ 

तुक्यासिें भास । िरी जीिा करी नास ॥७॥ 

१५५ 

िमामा रे पोरा िमामा रे । िमामा घामलतां ठकलें पोर । करी येरझार चौर् याशीची ॥१॥ 

पहिले पिारा रंगामस आलें । सोिं सोिं सें बार घेतलें । देखोतन गडी तें विसरलें । डाई पडडलें आपणची ॥धु्र.॥ 

दसुर् या पिारा मिा आनंदें । िमामा घाली छंदछंदें । हदस िाड ेतों गोड िाटे । परर पुढें नेणे पोर काय िोतें तें 
॥२॥ 

ततसर् या पिारा घेतला बार । अिंपणे पाय न रािे जस्र्र । सोस सोस कररतां डाईं पडसी । सत्य जाणें िा तनिाथर 
॥३॥ 

चौर्थया पिारा िमामा । घामलसी कांपविसी िातपाय । सुर् यापाहटलाचा पोर यम । त्याच ेपडलीस डाईं ॥४॥ 



िमामा घामलतां भ्याला तुका । त्यानें सांडडली गड्याची सोई । यादिांचा मूल एक । विठोबा त्यासिें चाररतो गाई 
॥५॥ 

॥२॥ 

गाई - अभंग १ 

१५६ 

आम्िां घरीं एक गाय दभुता िे । पान्िा न समाये बत्रभुिनीं ॥१॥ 

िान त ेसांिळी नांि त ेश्रीिरा । चरे िसुंिरा चौदा भुिनें ॥धु्र.॥ 

ित्स नािीं माय भलत्या सिें जाय । कुिाथळी तो लािे भािभरणा ॥२॥ 

चिंू िारीं िीर िोळली अमुप । िाले सनकाहदक मसद्ध मुनी ॥३॥ 

तुका म्िणे माझी भूक तरे्ें काय । जोगावित ेमाय ततन्िी लोकां ॥४॥ 

कांडण - अभंग २ 

१५७ 

मसद्ध करूतनयां ठेविलें कांडण । मज सांगातीण शुद्ध बुवद्ध गे ॥१॥ 

आठि िा िरीं मज जागें करीं । माधगले पािारीं सेिहटचा गे ॥धु्र.॥ 

सम तुकें  घाि घालीं िो साजणी । मी तुजममळणी जंि ममळे ॥२॥ 

एक कशी पाखडी दसुरी तनिडी । तनःशेष ततसडी ओज करी ॥३॥ 

सरलें कांडण पाकसवद्ध करी । मेळिण क्षिरीसाकरेचें ॥४॥ 

उद्धि अकू्रर बंिु दोघेजण । बाप नारायण जेिणार ॥५॥ 

तुका म्िणे मज मािेरीं आिडी । म्िणोतन तांतडी मूळ केलें ॥६॥ 

१५८ 

सािडीं कांडण ओिी नारायण । तनिड ेआपण भूस सार ॥१॥ 

मुसळ आिारीं आिरूतन िरीं । सांिरोतन धर्रीं घाि घालीं ॥धु्र.॥ 

िाजती कांकणें अनुिात गजरें । छंद माहियेरे गाऊं गीतत ॥२॥ 

कांडडता कांडण नव्िे भाग शीण । तुजमजपण तनिड ेतों ॥३॥ 



तुका म्िणे रूप उमटे आररसा । पाक त्या सररसा शुद्ध जाला ॥४॥ 

॥२॥ 

आडसण दळण - अभंग १ 

१५९ 

शुद्धीचें सारोतन भररयेली पाळी । भरडोतन िोंगळी नाम केलें ॥१॥ 

आडसोतन शुद्ध करीं िो साजणी । सवद्ध कां पावपणी नामसयेलें ॥धु्र.॥ 

सुपीं तों धच पािें िड उगहटलें । नव्ितां नामसलें जगझोडी ॥२॥ 

सुपीं तों धच आिे तुज तें आिीन । दमळल्या जेिण जैसें तैसें ॥३॥ 

सुपीं तों धच संग घेइप िडफुडी । एकसा गिडी नास केला ॥४॥ 

दमळतां आदळे तुज का ंन कळे । काय गेले डोळे कान तुझ े॥५॥ 

सुपीं तों धच िोज न कररतां सायास । पडसी सांदीस तुका म्िणे ॥६॥ 

॥१॥ 

दळण - अभंग १ 

१६० 

शुद्ध दळणाचें सुख सांगों काई । मानवित सईबाई तुज ॥१॥ 

शुद्ध तें िळण लिकरी पािे । डोलवितां तनिे अष्टांग तें ॥धु्र.॥ 

शुद्ध िें जेवितां तन तनि ेमन । अल्प त्या इंिन बुडा लागे ॥२॥ 

शुद्ध त्याचा पाक सुधचत चांगला । अविट तयाला नाश नािीं ॥३॥ 

तुका म्िणे शुद्ध आिड ेसकळां । भ्रतार िेगळा न करी जीिें ॥४॥ 

॥१॥ 

१६१ 

उपजोतनयां पुढती येऊं । काला खाऊं दिींभात ॥१॥ 

िैकंुठीं तों ऐसें नािीं । किळ कांिीं काल्याचें ॥धु्र.॥ 

एकमेकां देऊं मुखीं । सुखीं घालूं िंुबरी ॥२॥ 



तुका म्िणे िाळिंट । बरिें नीट उत्तम ॥३॥ 

१६२ 

याल तर या रे लागें । अिघे माझ्या मागें मागें ॥१॥ 

आजज देतों पोटभरी । पुरे म्िणाल तोंिरी ॥धु्र.॥ 

िळू िळू चला । कोणी कोणाशीं न बोला ॥२॥ 

तुका म्िणे सांडा घाटे । तणेें नका भरंू पोटें ॥३॥ 

१६३ 

मशकंें  लावियेलें दरुी । िोतों ततघांच ेमी िरी ॥१॥ 

तुम्िी व्िारे दोिींकड े। मुख पसरूतन गड े॥धु्र.॥ 

िािाती त्या िारा । घ्यारे दोिींच्या कोंपरा ॥२॥ 

तुका म्िणे िातीं टोका । अधिक उणें नेदी एका ॥३॥ 

१६४ 

पळाले त ेभ्याड । त्यांमस येर्ें जाला नाड ॥१॥ 

िीट घेती िणीिरी । मशकंीं उतररतो िरी ॥धु्र.॥ 

आपुमलया मतीं । पडलीं विचारीं तीं ररतीं ॥२॥ 

तुका लागे घ्यारे पायां । कैं  पािाल या ठाया ॥३॥ 

१६५ 

िालें मग पोट । केला गड्यांनी बोभाट ॥१॥ 

ये रे ये रे नारायणा । बोलों अबोलण्या खुणा ॥धु्र.॥ 

खांद्यािरी भार । ती ंमशणती बिु फार ॥२॥ 

तुकयाच्या दातारें । नेलीं सुखी केलीं पोरें ॥३॥ 

१६६ 

पािाती गौळणी । तंि पालर्ी दिुाणी ॥१॥ 

म्िणती नंदाधचया पोरें । आजज चोरी केली खरें ॥धु्र.॥ 



त्याविण िे नासी । नव्िे दसुररया ऐसी ॥२॥ 

सिें तुका मेळा । त्याणें अगुणा आणणला ॥३॥ 

१६७ 

आतां ऐसें करंू । दोघां िरूतनयां मारंू ॥१॥ 

मग टाककती िे खोडी । तोंडीं लागली त ेगोडी ॥धु्र.॥ 

कोंडू ंघरामिीं । न बोलोतन जागों बुद्धी ॥२॥ 

बोलावितो देिा । तुका गडडयांचा मेळािा ॥३॥ 

१६८ 

गडी गेले रडी । कान्िो नेदीस तंू चढी ॥१॥ 

आम्िी न खेळों न खेळों । आला भाि तुझा कळों ॥धु्र.॥ 

न सािािे भार । बिु लागतो उशीर ॥२॥ 

तुका आला रागें । येऊं नेदी मागें मागें ॥३॥ 

िाल - अभंग २ 

१६९ 

यमुनेतटीं मांडडला खेळ । म्िणे गोपाळ गडडयांमस ॥१॥ 

िाल मिािाल मांडा । िाउगी सांडा मोकळी ॥धु्र.॥ 

नांिें ठेिूतन िांटा गडी । न िजे रडी मग कोणी ॥२॥ 

तुका म्िणे कान्िो ततळतांदळ्या । जजंके तो करी आपुला खेळ्या ॥३॥ 

१७० 

बळें डाईं न पड ेिरी । बुवद्ध करी शािणा तो ॥१॥ 

मोकळें देिा खेळों द्यािें । सम भािें सांपडािया ॥धु्र.॥ 

येतो जातो िेळोिेळां । न कळे कळा सांपडती ॥२॥ 

तुका म्िणे िरा ठायींच्या ठायीं । ममठी जीिीं पायी ंघालुतनयां ॥३॥ 

॥२॥ 



सुतुतू - अभंग १ 

१७१ 

जीिमशिाच्या मांडूतन िाला । अिं सोिं दोन्िी भेडती भला ॥१॥ 

घाली िुतुतू कफरोतन पािी आपुणामस । पािी बमळया तो माधगला तुटी पुहढलामस ॥धु्र.॥ 

खेमळया तो िाल सांभाळी । िुम घाली तो पड ेपाताळीं ॥२॥ 

बमळया गांढया तो धच खेळे । दम पुरे तो िेळोिेळा ंखेळे ॥३॥ 

िातीं पड ेतो धच ढांग । दम परेु तो खेमळया चांग ॥४॥ 

मागें पुढें पािे तो जजंके । िातीं पड ेतो धच आिार कफके ॥५॥ 

आपल्या बळें खळे रे भाई । गडडयाची सांडोतन सोई ॥६॥ 

तुका म्िणे मी खेमळया नव्िें । जजकड ेपडें त्याधच सिें ॥७॥ 

॥१॥ 

१७२ 

अनंत ब्रम्िांड ेउदरीं । िरर िा बाळक नंदा घरीं ॥१॥ 

निल केव्िडें केव्िडें । न कळे कान्िोबाचें कोडें ॥धु्र.॥ 

परृ्थिी जेणें तपृ्त केली । त्यामस यशोदा भोजन घाली ॥२॥ 

विश्िव्यापक कमळापती । त्यामस गौळणी कडडये घेती ॥३॥ 

तुका म्िणे नटिारी । भोग भोगून ब्रम्िचारी ॥४॥ 

१७३ 

कृष्ण गोकुळी ंजन्मला । दषु्टा ंचळकांप सुटला ॥१॥ 

िोतां कृष्णाचा अितार । आनंद कररती घरोघर ॥धु्र.॥ 

पे्रम नाम िाचें गाती । सदा आनंदें नाचती ॥२॥ 

तुका म्िणे िरती दोष । आनंदानें कररती घोष ॥३॥ 

१७४ 

मेळउतन सकळ गोपाळ । कांिी ंकररती विचार ॥१॥ 



चला जाऊं चोरंू लोणी । आजज घेऊं चंद्रिणी । 

िेळ लावियेला अझुणी । एकाकररतां गड ेिो ॥धु्र.॥ 

िाट काहढली गोविदंी ं। मागें गोपाळांची मांदी ॥२॥ 

अिघा धच िािरे । कळों नेदी कोणा कफरे ॥३॥ 

घर पािोतन एकांताचें । निवििा निनीताचें ॥४॥ 

ररघे आपण भीतरी । पुरिी मारु्मलयाच्या िरी ॥५॥ 

बोलों नेदी म्िणे जस्र्र । खुणा दािी खा रे िीर ॥६॥ 

१७५ 

िन्य त्या गौळणी इंद्राच्या पूजनीं । नैिेद्य हिरोतन खातो कृष्ण ॥१॥ 

अरे कृष्णा इंद्र अमर इजच्छती । कोण तयांप्रतत येइल आतां ॥२॥ 

तुका म्िणे देि दाखिी विदंान । नैिेद्य खाऊन िासों लागे ॥३॥ 

१७६ 

तुम्िी गोपी बाळा मज कैशा नेणा । इंद्र अमरराणा म्यां धच केला ॥१॥ 

इंद्र चंद्र सूयथ ब्रम्िा ततन्िी लोक । माझ ेसकळीक यम िमथ ॥धु्र.॥ 

मजपासूतनया जाले जीि मशि । देिांचा िी देि मी च कृष्ण ॥२॥ 

तुका म्िणे त्यांसी बोले नारायण । व्यर्थ मी पाषाण जन्मा आलों ॥३॥ 

१७७ 

कां रे गमाविल्या गाई । आली िळती तुझी जाई । मागें जालें काई । एका तें का नेणसी ॥१॥ 

केलास फजजत । मागें पुढें िी बिुत । लाज नािीं तनत्य । तनत्य दंड पाितां ॥धु्र.॥ 

िोला खोडा खमळ गाढी । ऐसा कोण तये काढी । िांिेल का पाडी । तुझी आिीं िोढाळा ॥२॥ 

चाल िांिें । मी िी येतों तुजसिें । तुका म्िणे जंि । तरे्ें नािीं पािली ॥३॥ 

१७८ 

काय या संतांच ेमानंू उपकार । मज तनरंतर जागविती ॥१॥ 

काय देिा यांमस व्िािें उतराई । ठेवितां िा पायीं जीि र्ोडा ॥धु्र.॥ 



सिज बोलणें हित उपदेश । करूतन सायास मशकविती ॥२॥ 

तुका म्िणे ित्स िेनुधचया धचत्तीं । तैसें मज येती सांभामळत ॥३॥ 

१७९ 

कंठीं िररला कृष्णमणी । अिघा जनीं प्रकाश ॥१॥ 

काला िांटंू एकमेकां । िैष्णिा तनका संभ्रम ॥धु्र.॥ 

िांकुमलया ब्रम्िाहदकां । उत्तम लोकां दाखिूं ॥२॥ 

तुका म्िणे भूमंडळीं । आम्िी बळी िीर गाड े॥३॥ 

१८० 

किळाधचया सुखें । परब्रम्ि जालें गोरखें । िात गोऊतन खाय मुखें । बोटासांदी लोणचें ॥१॥ 

कोण जाणे तेर्ें । कोण लाभ कां तें । ब्रम्िाहदकां दलुथभ ॥धु्र.॥ 

घाली िमामा िंुबरी । पांिा िाजिी छंदें मोिरी । गोपाळांच ेफेरी । िरर छंदें नाचतसे ॥२॥ 

काय नव्ितें त्या घरीं खािया । ररघे लोणी चोरािया । तुका म्िणे सिें तया । आम्िी िी सोंकलों ॥३॥ 

१८१ 

कान्िोबा आतां तुम्िी आम्िी च गड े। कोणाकड ेजाऊं नेदूं ॥१॥ 

िािीन तुझी भारमशदोरी । िळतीिरी येऊं नेदीं ॥धु्र.॥ 

ढिळे गाईचें दिू काढंू । एकएकल्यां ठोंबे मारंू ॥२॥ 

तुका म्िणे टोकिूं त्यांला । जे तुझ्या बोला मानीत ना ॥३॥ 

१८२ 

बिु काळीं बिु काळी । आम्िी देिाचीं गोिळीं ॥१॥ 

नािीं विटों देत भात । जेऊं बेसिी सांगातें ॥धु्र.॥ 

बिु काळें बिु काळें । माझें पाघंरे कांबळें ॥२॥ 

तुका म्िणे नािीं नािीं । त्याचें आमचें सें कांिीं ॥३॥ 

१८३ 

बिु बरा बिु बरा । यासांगातें ममळ चारा ॥१॥ 



म्िणोतन जीिेंसाठीं । घेतली कान्िोबाची पाठी ॥धु्र.॥ 

बरिा बरिा हदसे । समागम याचा तनममषें ॥२॥ 

पुढती पुढती तुका । सोंकला सोंकवितो लोकां ॥३॥ 

१८४ 

घेती पाण्यासी िंुबरी । त्यांचें समािान करी ॥१॥ 

ऐशी गोपाळांची सि े। जाती ततकड ेमागें िांिे ॥धु्र.॥ 

जस्र्रािली गंगा । पांगविली म्िणे उगा ॥२॥ 

मोिरी पांिा काठी । तुका म्िणे यांजसाठी ॥३॥ 

१८५ 

िळी गाई िांिे घरा । आमच्या करी येरझारा ॥१॥ 

नांि घेतां तो जिळी । बिु भला कान्िो बळी ॥धु्र.॥ 

नेदी पडों उणें पुरें । म्िणे अिघें धच बरें ॥२॥ 

तुका म्िणे धचत्ता । िाटे न व्िािा परता ॥३॥ 

१८६ 

म्िणती िालों िणीिरी । आतां न लगे मशदोरी । नये िणभरी । आतां यामस विसंबों ॥१॥ 

चाल चाल रे कान्िोबा । खेळ मांडू ंरानीं । बैसिूं गोठणीं । गाई जमा करूतन ॥धु्र.॥ 

न लगे जािें घरा । चुकमलया येरझारा । सज्जन सोयरा । मायबाप तंू आम्िां ॥२॥ 

तुका म्िणे िालें पोट । आतां कशाचा बोभाट । पािाणें त ेिाट । मागें पुढें राहिली ॥३॥ 

१८७ 

तुणझये संगतत । जाली आमुची तनजश्चतत ॥१॥ 

नािीं देणखलें तें मळे । भोग सखुाच ेसोिळे ॥धु्र.॥ 

घरीं ताकाचें सरोिर । येर्ें निनीताच ेपूर ॥२॥ 

तुका म्िणे आतां । आम्िी न िजों दिडडतां ॥३॥ 

१८८ 



कामें पीडडलों माया । बिु मारी नािीं दया ॥१॥ 

तुझ्या राहिलों आिारें । जालें अिघें धच बरें ॥धु्र.॥ 

तुझ ेलागलों संगती । आतां येतों काकुळती ॥२॥ 

तुका म्िणे तुझ्या मभडा । कान्िोबा िे गेली पीडा ॥३॥ 

हटपरी - अभंग ७ 

१८९ 

खेळ मांडडयेला िाळिंटीं घाई । नाचती िैष्णि भाई रे । क्रोि अमभमान केला पािटणी । एक एका लागतील 
पायीं रे ॥१॥ 

नाचती आनंदकल्लोळीं । पवित्र गाणें नामािळी । कमळकाळािरर घातलीसे कास । एक एकािुनी बळी रे ॥धु्र.॥ 

गोपीचंदनउटी तुळसीच्या माळा । िार ममरिती गळां । टाळ मदंृग घाई पुष्पिरुषाि । अनुपम्य सुखसोंिळा रे 
॥२॥ 

लुब्िलीं नादीं लागली समािी । मूढ जन नर नारी लोका ं। पंडडत ज्ञानी योगी मिानुभाि । एकधच सवद्धसािकां रे 
॥३॥ 

िणाथमभमान विसरली यातत । एकएकां लोटांगणीं जाती । तनमथळ धचत्तें जालीं निनीतें । पाषाणा पाझर सुटती रे 
॥४॥ 

िोतो जयजयकार गजथत अंबर । मातले िे िैष्णि िीर रे । तुका म्िणे सोपी केली पायिाट । उतरािया भिसागर 
रे ॥५॥ 

१९० 

एके घाई खेळतां न पडसी डाई । दचुाळ्याने ठकसील भाई रे । 

बत्रगुणांच ेफेरी र्ोर कष्टी िोसी । या चौघांसी तरी िरीं सोई रे ॥१॥ 

खेळ खेळोतनयां तनराळा धच रािी । सांडी या विषयाची घाई रे । 

तणेें धच खेळें बसिंत िोसी । ऐसें सत्य जाणें माझ्या भाई रे ॥धु्र.॥ 

मसवंपयाचा पोर एक खेमळया नामा । तणेें विठ्ठल बसिंत केला रे । आपुल्या सिंगडडया मसकिूतन घाई । 

तणेें सतत फड जागविला रे । एक घाई खेळतां तो न चुके धच कोठें  । तया संत जन मानिले रे ॥२॥ 

ज्ञानदेि मुक्ताबाई िटेश्िर चांगा । सोपान आनंदें खेळती रे । कान्िो गोिारी त्यांनीं बसिंत केला । 



आपण भोंितीं नाचती रे । सकमळकां ममळोतन एकी च घाई । त्याच्या ब्रम्िाहदक लागती पायीं रे ॥३॥ 

रामा बसिंत कबबर खेमळया । जोडा बरिा ममळाला रे । पांचा सिंगडडयां एकधच घाई । 

तरे्ें नाद बरिा उमटला रे । ब्रम्िाहदक सुरिर ममळोतनयां त्यांनीं । तो िी खेळ तनिडडला रे ॥४॥ 

ब्राम्िणाचा पोर खेमळया एक भला । तणेें जन खेळकर केला रे । जनादथन बसिंत करूतनयां । 

तणेें िैष्णिांचा मेळ मेळविला रे । एक धच घाई खेळतां खेळतो । आपणधच बसिंत जाला रे ॥५॥ 

आणीक खेमळये िोउतनयां गेले । िणाथिया िाचा मज नािीं रे । तुका म्िणे गड ेिो िुशारूतन खेळा । 

पुहढलांची िरूतनया ंसोई रे । एक धच घाई खेळतां जो चुकला । तो पडले संसारडाई रे ॥६॥ 

१९१ 

बारािी सोळा गडडयांचा मेळा । सतरािा बसिंत खेमळया रे । 

जततस पद राखों जेणें हटपररया घाई । अनुिातें िायें मांदळा रे ॥१॥ 

नाचत पंढररये जाऊं रे खेमळया । विठ्ठल रखुमाई पािंू रे ॥धु्र.॥ 

सा चिंू िेगळा अठरािी तनराळा । गाऊं िाजिूं एक चाळा रे । 

विसरती पिी चारा घेणें पाणी । तारुण्य देिभाि बाळा रे ॥२॥ 

आनंद तधेर्चा मुककयामस िाचा । बहिरे ऐकती कानीं रे । 

आंिळ्यामस डोळे पांगळांमस पाय । तुका म्िणे िदृ्ध िोती तारुण्यें रे ॥३॥ 

१९२ 

दोन्िी हटपरीं एक धच नाद । सगुण तनगुथण नािीं भेद रे । 

कुसरी अंगें मोडडतील परी । मेळवितत एका छंदें रे ॥१॥ 

कांिींच न िजे िांयां रे । खेमळया एक धच बसिंत अितघयां रे । 

सम विषम तरे्ें िोऊं च नेदी । जाणऊतन आगमळया रे ॥धु्र.॥ 

संत मिंत सवद्ध खेळतील घाई । त ेच सांभाळी माझ्या भाई रे । 

िात राखोन िाणणती हटपर् या । हटपरें ममळोतन जाय त्याची सोई रे ॥२॥ 

विताळाचें अिघें जाईल िांयां । काय त ेशृंगारूतन काया रे । 

तनिडूतन बािेर काहढती तनराळा । जो न ममळे संताधचया घाई रे ॥३॥ 



प्रकाराचें काज नािीं सोडीं लाज । तनःशंक िोउतनयां खेळें रे । 

नेणतीं नेणतीं च एकें  पािलीं मान । विठ्ठल नामाधचया बळें रे ॥४॥ 

रोमांच गुहढया डोलविती अंगें । भािबळें खेळविती सोंगें रे। 

तुका म्िणे कंठ सद्गहदत दाटे । या विठोबाच्या अंगसंगें रे ॥५॥ 

१९३ 

या रे गड ेिो िरंू घाई जाणतां िी नेणतां । नाम गाऊं टाळी िािंू आपुमलया हिता ॥१॥ 

फािलें तें घ्यारे आतां पे्रमदाता पांडुरंग । आजज सोतनयाचा हदिस सोतनयाचा िोडिला रंग ॥धु्र.॥ 

हिडंती रानोरान भुजंगांत कांट्दयािन । सुख तयांिून आम्िां गातां नाचतां रे ॥२॥ 

तुका म्िणे ब्रम्िाहदकां सांिळें दलुथभ सुखा । आजज येर्ें आलें फुका नाम मुखा कीतथनीं ॥३॥ 

१९४ 

भीमातीरीं एक िसलें नगर । त्याचें नांि पंढरपुर रे । 

तरे्ील मोकासी चार भुजा त्यासी । बाइला सोळा िजार रे ॥१॥ 

नाचत जाऊं त्याच्या गांिा रे खेमळया । सुख देईल विसािा रे । 

पुढें गेले त ेतनिाई जाले । िाणणतील त्याची सीमा रे ॥धु्र.॥ 

बमळयां आगळा पाळी लोकपाळां । रीघ नािीं कमळकाळा रे । 

पुंडलीक पाटील केली कुळिाडी । तो जाला भिदःुखा िेगळा रे ॥२॥ 

संतसज्जनीं मांडडलीं दकुाने । जया जें पाहिजे तें आिे रे । 

भुजक्तमुजक्त फुका च साठीं । कोणी तयाकड ेन पािे रे ॥३॥ 

दोन्िीच िाट भरले घनदाट । अपार ममळाले िारकरी रे । 

न िजों म्िणती आम्िी िैकंुठा । जजिीं देणखली पंढरी रे ॥४॥ 

बिुत हदस िोती मज आस । आजज घडलें सायासीं रे । 

तुका म्िणे िोय तुमचेनी पुण्यें । भेटी तया पायांसी रे ॥५॥ 

१९५ 

पंढरी चोिटा मांडडयेला खेळ । िैष्णि ममळोतन सकळ रे । 



टाळ हटपरी मांदळे एक नाद रे । जाला बसिंत देिकीचा बाळ रे ॥१॥ 

चला तें कितुक भाई रे । पािों डोळां कामीं गुंतलेतत काई रे । 

भाग्यिंत कोणी गेले सांगातत । ऐसें सुख बत्रभुिनीं नािीं रे ॥धु्र.॥ 

आनंदाच ेिाद सुखाच ेसंिाद । एक एका दाखविती छंद रे । 

सािी अठरा चारी घालुतनयां घाई । नाचती फेरी टाळशुद्ध रे ॥२॥ 

भक्ताचीं भूषणें मुद्रा आभरणें । शोभती चंदनाच्या उट्दया रे । 

सत्ि सुंदर कास घालूतन कुसरी । गजथती नाम बोभाटीं रे ॥३॥ 

िरर िर ब्रम्िा तीर्ाथसहित भीमा । देि कोटी तिेतीस रे । 

विजस्मत िोऊतन ठाकले सकळ जन । अमरािती केली ओस रे ॥४॥ 

िाणणतील र्ोरी िैकंुहठचीं परी । न पिे पंढरीची सरी रे । 

तुकयाचा दास म्िणे नका आळस करंू । सांगतों नरनारींस रे ॥५॥ 

॥७॥ 

१९६ 

ब्रम्िाहदकां न कळे खोळ । त ेिे आकळ िररली ॥१॥ 

मोिरी पांिा िािे काठी । िांि ेपाठीं गाईच े॥धु्र.॥ 

उजच्छष्ट न लभे देिा । तें िें सदैिां गोिळ्या ॥२॥ 

तुका म्िणे जोड जाली । त ेिे माउली आमुची ॥३॥ 

१९७ 

कान्िोबा तंू आलगट । नािीं लाज बिु िीट । पाहिलें िाईट । बोलोतनयां खोटें ॥१॥ 

परर तंू न संडडसी खोडी । कररसी केली घडीघडी । पाडडसी रोकडी । तुटी माये आम्िांसी ॥धु्र.॥ 

तंू ठायींचा गोिळ । अविचारी अनगथळ । चोरटा मशदंळ । ऐसा वपटंू डांगोरा ॥२॥ 

जरी तुझी आई । आम्िी घालूं सिाथ ठायीं । तुका म्िणे तें िी । तुज िाटे भूषण ॥३॥ 

१९८ 

भोजनाच्या काळीं । कान्िो मांडडयेली आळी । काला करी िनमाळी । अन्न एकिटा । 



देई तनिडुनी । मात ेम्िणतो जननी । िात वपटूतन मेहदनी । िरर अंग घाली ॥१॥ 

कैसा आळ घेसी । नव्िे तें धच करविसी । घेई दसुरें तयेसी । िारी म्िणे नको ॥धु्र.॥ 

आतां काय करंू । नये यामस िाणंू मारंू । नव्िे बुझावितां जस्र्रू । कांिीं कररना िा । 

तोंधच ंकेलें एके ठायीं । आतां तनिडूतन खाई । आम्िा जाधचतोमस काई । िररमस म्िणे माता ॥२॥ 

त्याचें तयाकुन । करवितां तुटे भान । तंि जालें समािान । उठोतनयां बैसे । 

मात ेबरें जाणविलें । अंग चोरूतन आपुलें । तोडडयलें एका बोलें । कैसें सुखदःुख ॥३॥ 

ताट पालिें झाककलें । िोतें तैसें तरे्ें केलें । मभन्नामभन्न तनिडडलें । अन्नें िेगळालीं । 

विजस्मत जननी । भाि देखोतनयां मनीं । म्िणे नािीं ऐसा कोणी । तुज साररखा रे ॥४॥ 

िरुषली माये । सुख अंगीं न समाये । किळूतन बािे देती आमलगंन । आनंद भोजनीं । 

तरे्ें कफटलीसे िणी । तुका म्िणे कोणी । सांडा शेष मज ॥५॥ 

१९९ 

चला िळंू गाई । बैसों जेऊं एके ठायीं ॥१॥ 

बिु केली िणिण । पायवपटी जाला मसण ॥धु्र.॥ 

खांदीं भार पोटीं भुक । काय खेळायाचें सुख ॥२॥ 

तुका म्िणे िांिे । मग अिघें बरिें ॥३॥ 

२०० 

नेणों िेळा काळ । िालों तुझ्यानें सकळ ॥१॥ 

नािीं नािीं रे कान्िोबा भय आम्िापाशीं । िळूतन पुरविसी गाई पोटा खािया ॥धु्र.॥ 

तुजपाशीं भये । िें तों बोलों परी नये ॥२॥ 

तुका म्िणे बोल । आम्िा अनुभिें फोल ॥३॥ 

विटूदांडू - अभंग १ 

२०१ 

माग विटूदांडू । आणीक कांिी खेळ मांडू ं॥१॥ 

बिु अंगा आले डाि । जस्र्र नािीं कोठें  पाि ॥धु्र.॥ 



कोली िाणे टोला । झलेी तणेें तो गोविला ॥२॥ 

एकमेकां िाका मारी । सेल जाळी एक िरी ॥३॥ 

राजी आलें नांि । फेरा न चुकेधच िांि ॥४॥ 

पुढें एक पाटी । एक एकें  दोघा ंआटी ॥५॥ 

एका सोस पोटीं । एक िांिे िात वपटी ॥६॥ 

तुका म्िणे आतां । खेळ मोडािा परता ॥७॥ 

॥१॥ 

२०२ 

पािातां गोिळी । खाय त्यांची उष्टािळी ॥१॥ 

कररती नामाचें धचतंन । गडी कान्िोबाचें ध्यान ॥धु्र.॥ 

आली द्यािी डाई । िांिे िळत्या मागें गाई ॥२॥ 

एके ठायीं काला । तुका म्िणे भाविकाला ॥३॥ 

२०३ 

पैल आली आगी कान्िो काय रे करािें । न कळे तें कैसें आजज िांचों आम्िी जीिें ॥१॥ 

िांि रे िरी सांपडलों संिी । िोणव्याच ेमिीं बुवद्ध कांिीं करािी ॥धु्र.॥ 

अिधचतां जाळ येतां देणखयेला िरी । परतोतन पाितां आिीं िोतों पाठमोरी ॥२॥ 

सभोंिता फेर रीग न पुरे पळतां । तुका म्िणे जाणसी तें करािें अनंता ॥३॥ 

२०४ 

मभऊं नका बोले झाकुतनयां रािा डोळे । चालिील देि िाक नािीं येणें िेळे ॥१॥ 

बाप रे िा देिांचा िी देि कळों । नेदी माि काय करी करिी त े॥धु्र.॥ 

पसरूतन मुख विश्िरूप खाय जाळ । सारूतनयां संिी अिघे पािाती गोपाळ ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िी मागें भ्यालों िांयांविण । कळों आलें आतां या सांगातें नािीं मशण ॥३॥ 

२०५ 

नेणती तयांमस साच भाि दािी िरी । लाज नािीं नाच ेपांिा िाजिी मोिरी ॥१॥ 



चला रे याच्या पायां लागों आतां । राणखलें जळतां मिा आगीपासूतन ॥धु्र.॥ 

कैसी रे कान्िोबा एिढी धगमळयेली आगी । न देखों पोळला तुज तोंडीं कोठें  अंगी ॥२॥ 

तुका म्िणे तुम्िी कां रे कररतां निल । आमची मसदोरी खातो त्याचें आलें बळ ॥३॥ 

२०६ 

त्यांनीं िणीिरी संग केला िरीसिें । देऊतन आपुलें तो धच देईल तें खािें ॥१॥ 

न ठेिी आभार पे्रमाचा भुकेला । बिु हदिस संग िा धच तनिाथर त्याला ॥धु्र.॥ 

कान्िोबा तू जेिीं घासोघासीं म्िणती । आरुष गोपाळें त्यांची बिु देिा प्रीती ॥२॥ 

तुका म्िणे आतां जाऊं आपुमलया घरा । तोय िांचविलें ऐसें सांगों रे दातारा ॥३॥ 

२०७ 

घ्या रे भोंकरें भाकरी । दिींभाताची मसदोरी । ताक सांडीं दरुी । असेल तें तयापें ॥१॥ 

येर्ें द्यािें तैसें घ्यािे । र्ोडें परी तनरें व्िािें । सांगतों िे ठािें । असों द्या रे सकळां ॥धु्र.॥ 

माझें आिे तैसें पािे । नािीं तरी घरा जाये । चोरोतनयां माये । निनीत आणािें ॥२॥ 

तुका म्िणे घरीं । माझें कोणी नािीं िरी । नका करंू दरुी । मज पायां िेगळें ॥३॥ 

२०८ 

काल्याधचये आसे । देि जळीं जाले मासे । पुसोतनयां िांसे । हटरीसांगातें िात ॥१॥ 

लाजे त्यामस िांटा नािीं । जाणे अंतरीचें तें िी । दीन िोतां कांिीं । िोऊं नेदी िेगळें ॥धु्र.॥ 

उपाय अपाय यापुढें । खोटे तनिडडतां कुड े। जोडुतनयां पुढें । िात उभे नुपेिी ॥२॥ 

तें घ्या रे सािकाशें । जया फािेल तो तैसें । तुका म्िणे रसें । पे्रमाधचया आनंदें ॥३॥ 

२०९ 

गोपाळ म्िणती कान्िोबा या रे कांिीं मागों । आपुलाले आम्िी जीिीची तया आिडी सांगों । 

एक म्िणती उगे रे उगे मागेंधच लागों । तनजों नका कोणी घरीं रे आजज अिघेधच जागों ॥१॥ 

जाणोतन नेणता िरर रे मध्यें उगाधच बैसे । नाइकोतन बोल अइके कोण कोणाच ेकैसे । 

एक एकाच्या संिादा जाणे न ममळे ची ऐसें । पोटीचें िोटा आणिी देतो तयांमस तैसें ॥धु्र.॥ 

एक म्िणतत बिु रे आम्िी पीडडलों माया । नेदी दिींभातमसदोरी ताक घामलती वपया । 



तापलों िमळतां गोिनें नािीं जीिन छाया । आतां मागों पोटभरी रे याच्या लागोतन पायां ॥२॥ 

एक म्िणतत तुमचें अरे पोट तें ककती । मागों गाई म्िैसी घोड ेरे िन संपजत्त हित्त । 

देि गडी कान्िो आमुचा आम्िां काय िातत ं। कन्याकुमरें दासी रे बाजािरी सुपती ॥३॥ 

एक म्िणती बेटे िो कोण करी जतन । गाढि तैसेंधच घोडें रे कोण तयाचा मान । 

लागे भिरोग िाितां खांदी ंचिघे जण । िातीं काठ्या डोया बोडक्या हिडंों मोकळे राण ॥४॥ 

एक म्िणती रानीं रे बिु सािजें फार । फाडफाडू ंखाती डोळे रे पाय नेतील कर । 

राखोतन राखे आपणा ऐसा कइचा शूर । बैसोतन रािों घरीं रे कोण करी िे चार ॥५॥ 

घरीं बैसमलया बिुतें बिु सांगती काम । ररकामें कोणामस नािड ेऐसें आम्िामस ठािें । 

चौघांमध्यें बरें हदसेसें तरे्ें नेमक व्िािें । लपोतन सिज खेळतां भलें गडडयासिें ॥६॥ 

एक म्िणती गडी त ेभले ममळती मता । केली तयािरी चाली रे बरी आपुली सत्ता । 

नसािे त ेतरे्ें तैसे रे खेळ िाणणती लाता । रडी एकाएकीं गेमलया गोंिळ उडती लाता ॥७॥ 

एक म्िणती खेळतां उगीं राितीं पोरें । ऐसें काय घडों शके रे कोणी लिान र्ोरें । 

अिघीं येती रागा रे एका म्िणतां बरें । संगें िाढे कलि िरािा एकाएकीं च खरें ॥८॥ 

एक म्िणती एकला रे तंू जासील कोठें  । सांडी मांडी िें िाउगें तुझ ेबोल धच खोटे । 

ठायीं रािा उगे ठायीं च कां रे मसणसी िाटे । अितघयांची मसदोरी तुझ ेभरली मोटे ॥९॥ 

तुका म्िणे काय कािण्या अरे सांगाल गोष्टी । चाटािे तुमच ेबोल रे भुका लागल्या पोटीं । 

जागा करंू या रे कान्िोबा मागों किळ ताटीं । िाले गडी तुका ढेकर देतो विठ्ठल कंठीं ॥१०॥ 

२१० 

आजज ओस अमरािती । काला पािािया येती । देि विसरती । देिभाि आपुला ॥१॥ 

आनंद न समाये मेहदनी । चारा विसरल्या पाणी । तटस्र् त्या ध्यानीं । गाई जाल्या श्िापदें ॥धु्र.॥ 

जें या देिांचें दैित । उभें आिे या रंगांत । गोपाळांसहित । क्रीडा करी कान्िोबा ॥२॥ 

२११ 

चला बाई पांडुरंग पािंू िाळिंटीं । मांडडयेला काला भोंिती गोपाळांची दाटी ॥१॥ 

आनंदें किळ देती एकामुखीं एक । न म्िणती सान र्ोर अिघीं सकमळक ॥धु्र.॥ 



िमामा िंुबरी पांिा िाजविती मोिरी । घेतलासे फेर माजी घालुतनयां िरी ॥२॥ 

लुब्िल्या नारी नर अिघ्या पशुयाती । विसरली ंदेिभाि शंका नािीं धचत्तीं ॥३॥ 

पुष्पाचा िरुषाि जाली आरततयांची दाटी । तुळसी गुंफोतनयां माळा घामलतील कंठीं ॥४॥ 

यादिांचा राणा गोपीमनोिर कान्िा । तुका म्िणे सुख िाटे देखोतनयां मना ॥५॥ 

२१२ 

माझ ेगडी कोण कोण । तनिडा मभन्न यांतुनी ॥१॥ 

आपआपणामध्यें ममळो । एक खेळों एकाशीं ॥धु्र.॥ 

घाबररयांच्या मोडा काड्या । िाडा भाड्यां िळततयां ॥२॥ 

तुका म्िणे देिापाशीं । विटाळशी नसािी ॥३॥ 

२१३ 

िे धच अनुिाद सदा सिथकाळ । करुतनयां गोपाळकाला सेिूं ॥१॥ 

िोरसलें कामिेनूचें दभुतें । संपूणथ आइतें गगनभरी ॥धु्र.॥ 

संत सनकाहदक गोमट्दया परिडी । विभाग आिडी इच्छेधचये ॥२॥ 

तुका म्िणे मिीं घालूं नारायण । मग नव्िे सीण कोणा खेळें ॥३॥ 

२१४ 

अधिकाचा मज कांटाळा । तुम्िां गोपाळां संगतत ॥१॥ 

काय नािीं तुम्िापाशीं । सकळांविशीं संपन्न ॥धु्र.॥ 

उद्योगाचा नेघें भार । लागल्या सार पुरतें ॥२॥ 

तुका म्िणे अिीर जजणें । नारायणें न करािें ॥३॥ 

२१५ 

जालों आतां एके ठायीं । न िंचंू कांिीं एकमेकां ॥१॥ 

सरलों िेंगे देउतन मोट । कटकट काशाची ॥धु्र.॥ 

सोडोतनयां गांठीं पािें । काय आिे त्यांत तें ॥२॥ 

तुका म्िणे जालों तनराळा । आतां गोपाळा देऊं बोभा ॥३॥ 



२१६ 

या रे करंू गाई । जमा तनजलेती काई । बोभाटानें आई । घरा गेल्या मारील ॥१॥ 

घाला घाला रे फुकारे । ज्याची तणेें धच मोिरे । एिढें धच पुरे । केमलयानें सािि ॥धु्र.॥ 

नेणोतनयां खेळा । समय समयाच्या िेळा । दजुश्चताजिळा । ममळालेतत दजुश्चत ॥२॥ 

तुका म्िणे शीक । न िररतां लागे भीक । िरा सकळीक । मनेरी िांिा िळततयां ॥३॥ 

२१७ 

िोळलीचा दोिंू पान्िा । मज कान्िा सांधगतला ॥१॥ 

घ्या जज िेंगे िीर िातीं । तनगुतीनें िाढािें ॥धु्र.॥ 

सांधगतलें केलें काम । नव्िे िमथ सत्याचा ॥२॥ 

तुका म्िणे निें जुनें । ऐसें कोणें सोसािें॥३॥ 

२१८ 

येइल तें घेइन भागा । नव्िे जोगा दसुररया ॥१॥ 

आिडी त ेतुम्िी जाणा । बिु गुणांसाररखी ॥धु्र.॥ 

मज घेती डांगिरी । सिें िरर नसमलया ॥२॥ 

तुका म्िणे राबिा देिा । करीन सेिा सांधगतली ॥३॥ 

२१९ 

अंतरली कुटी मेटी । भय िरूतनयां पोटीं । म्िणतां जगजेठी । िांिें करुणाउत्तरीं ॥१॥ 

बाप बमळया मशरोमणी । उतािमळ या िचनीं । पडमलया कानीं । िांिा न करी आळस ॥धु्र.॥ 

बळ दनुी शरणागता । स्िामी िािों नेदी धचतंा । आइतें धच दाता । पंगतीस बसैिी ॥२॥ 

िािे खांदीं पाििी घरा । त्याच्या करी येरझारा । बोबड्या उत्तरा । स्िामी तुकया मानिे ॥३॥ 

२२० 

िन्य तें गोिन कांबळी काजष्ठका । मोिरी पांिा तनका ब्रीद िांकी ॥१॥ 

िन्य तें गोकुळ िन्य त ेगोपाळ । नर नारी सकळ िन्य जाल्या ॥धु्र.॥ 

िन्य देिकी जसिंती दोिींचें । िसुदेिनंदाचें भाग्य जालें ॥२॥ 



िन्य त्या गोवपका सोळा सिस्र बाळा । यादिां सकळा ंिन्य जालें ॥३॥ 

िन्य म्िणे तुका जन्मा तींधच आलीं । िरररंगीं रंगलीं सिथभािें ॥४॥ 

२२१ 

गौळणी बांधिती िारणामस गळा । खेळे त्या गोपाळांमाजी ब्रम्ि ॥१॥ 

िांिोतनयां मागे यशोदे भोजन । हिडं ेरानोरान गाईपाठीं ॥धु्र.॥ 

तुका म्िणे सिथ कळा ज्याच ेअंगीं । भोळेपणालागी ंभीक मागे ॥२॥ 

२२२ 

देणखलामस माती खातां । दावियानें बांिी माता ॥१॥ 

जाळी घेउतन कांबळी काठी । गाई िळी िेणु पाठीं ॥धु्र.॥ 

मोठें  भािार्ाथचें बळ । देि जाला त्याचें बाळ ॥२॥ 

तुका म्िणे भक्तासाठीं । देि िांिे पाठोिाटीं ॥३॥ 

२२३ 

िा गे माझ ेिातीं । पािा किळ सांगाती ॥१॥ 

देिें हदला खातों भाग । कराल तर करा लाग ॥धु्र.॥ 

िालें ऐसें पोट । िरी करूतनयां बोट ॥२॥ 

तुका म्िणे घरीं । मग कैं  जी या परी ॥३॥ 

२२४ 

अिघें अिघीकड े। हदलें पािे मजकड े। अशा सिंगड े। सहित र्ोरी लागली ॥१॥ 

कां रे िररला अबोला । माझा िांटा देईं मला । मसदोरीचा केला । झाडा आतां तनिड ेना ॥धु्र.॥ 

भूक लागली अनंता । का ंरे नेणसी जाणतां । भागलों िमळता ं। गाई सैरा ओढाळा ॥२॥ 

तुका करुणा भाकी । िरर पािे गोळा टाकी । घेता जाला सखुी । भीतरी िाटंी आणीकां ॥३॥ 

२२५ 

आम्िी गोिळीं रानटें । नव्िों जनांतील िीटें ॥१॥ 

मसदोरीचा करंू काला । एक िाहंटतों एकाला ॥धु्र.॥ 



खेळों आपआपणांशीं । आमचीं तीं आम्िांपाशीं ॥२॥ 

ममळालों नेणत े। तुका कान्िोबा भोंित े॥३॥ 

२२६ 

अितघयां हदला गोर । मजकरे पािीना ॥१॥ 

फंुदे गोपाळ डोळे चोळी । ढंुगा र्ापली िाणे तोंडा ॥धु्र.॥ 

आिडती र्ोर मोटे । मी रे पोरटें दैन्यिाणे ॥२॥ 

तुका म्िणे जाणों भाि । जीविचंा देि बुझािी ॥३॥ 

मदंृग पाटया - अभंग 

२२७ 

मागें पुढें पािें साभंाळूतन दोनी ठाय । चुकािूतन जाय गडी राखे गडडयांमस ॥१॥ 

मुरड ेदंडा दोिीं तोंडें गडडयां सािि करी । भेटततयासंगे तया िाल तुजिरी ॥धु्र.॥ 

गडडयां गडी िांटुतन देई । ज्याचा सोडी तधेच ठायीं ॥२॥ 

अगळ्या बळें करील काय । तुज देणें लागे डोय ॥३॥ 

निां घरीं पाउला करी ं। सांपड ेतो तेर्ें िरीं ॥४॥ 

जजंकोतन डाि करीं । टािो सत्ता आणणकांिरी ॥५॥ 

सांपडोतन डाईं बिु । काळ गुंतलासी ॥६॥ 

बमळया गडी फळी । फोडी न िररतां त्यांसी ॥७॥ 

चुकांडी जो खाय ममळोतन अंगीं जाय । गुंतलासी काय तुका म्िणे अझूनी ॥८॥ 

२२८ 

पािा रे तमासा तुमचा येर्ें नव्िे लाग । देईन तो भाग आमलयाचा बािेरी ॥१॥ 

जागा रे गोपाळ नो ठायीं ठायी ंजागा । चािुलीनें भागा दरू मजपासूतन ॥धु्र.॥ 

न ररघतां ठाि आम्िा ठािा पाळततयां । भयाभीत िांयां तरे्ें काय चांचपा ॥२॥ 

तुका म्िणे िातां चड ेजीिाधचये साटीं । ममटक्या देता ंगोड मग लागतें शेिटीं ॥३॥ 

२२९ 



डाई घालुतनयां पोरें । त्यांचीं गुरें चुकिीलीं ॥१॥ 

खेळ खेळतां फोडडल्या डोया । आपण िोय तनराळा ॥धु्र.॥ 

माररती माया घेती जीि । नािीं कीि अन्यायें ॥२॥ 

तुका कान्िोबा मागें । तया अगंें कळों आलें ॥३॥ 

२३० 

आतां िें धच जेऊं िेंधच जेऊं । सिें घेऊं मसदोरी ॥१॥ 

िररनामाचा णखचडा केला । पे्रमें मोहिला सािनें ॥धु्र.॥ 

चिीं चिीं घेऊं घास । ब्रम्िरस आिडी ॥२॥ 

तुका म्िणे गोड लागे । तों तों मागे रसना ॥३॥ 

२३१ 

अिघें धच गोड जालें । मागीलये भरी आलें ॥१॥ 

सािय जाला पांडुरंग । हदला अभ्यंतरीं संग ॥धु्र.॥ 

र्डडये पाितां तो िाि । मागें िािाितां ठाि ॥२॥ 

तुका म्िणे गेलें । स्िप्नींचें जागें जालें ॥३॥ 

२३२ 

तुजसिें येतों िरी । आम्िां लाज नािीं तरी । उचमलला धगरी । चांग तईं िांचलों ॥१॥ 

मोडा आतां खेळ । गाई गेल्या जाला िेळ । फांकल्या ओढाळ । नािीं तो धच आिरा ॥धु्र.॥ 

चांग दैिें यमुनेसी िांचलों बुडतां । तनलाजजरीं आम्िी नािीं भय िाक या अनंता ॥२॥ 

खातों आगी माती । आतां पुरे िा सांगाती । भोंितां भोंिेल । आम्िां िाटतें िें धचत्तीं ॥३॥ 

तुका म्िणे उरी नािीं तुजसिें । शािाणे या भािें दरुी छंद भोमळयां सिें ॥४॥ 

२३३ 

नको आम्िांसिें गोपाळा । येऊं ओढाळा तुझ्या गाई ॥१॥ 

कोण िांिें त्यांच्या लागें । मागें मागें येरझारी ॥धु्र.॥ 

न बैसती एके ठायीं । िांिती दािी दािा िाटा ं॥२॥ 



तुका म्िणे तू राख मनेरी । मग त्या येरी आम्िी जाणों ॥३॥ 

२३४ 

मागायास गेलों मसदोरी । तुझ्या मायाघरीं गांजजयेलों ॥१॥ 

तुजविणें त ेनेदी कोणा । सांगतां खुणा जजिें गेलों ॥धु्र.॥ 

िांयांविण केली येरझार । आतां पुरे घर तुझी माया ॥२॥ 

तुका म्िणे तंू आम्िां िेगळा । रािें गोपाळा म्िणउनी ॥३॥ 

२३५ 

काकुलती येतो िरी । िणभरी तनिडडतां ॥१॥ 

तुमची मज लागली सिे । ठायींच ेनिे नव्िों गडी ॥धु्र.॥ 

आणीक बोलाविती फार । बिु र्ोर नािडती ॥२॥ 

भाविकें  त्यांची आिडी मोठी । तुका म्िणे ममठी घाली जजिें ॥३॥ 

२३६ 

िरता िेंघोतन घातली उडी । कळंबाबुडीं यमुनेसी ॥१॥ 

िरर बुडाला बोंब घाला । घरचीं त्यांला ठािा नािीं ॥धु्र.॥ 

भिनदीचा न कळे पार । कामळया माजी र्ोर विखार ॥२॥ 

तुका म्िणे काय िाउग्या िाका । िातींचा गमािुतनयां धर्कंा ॥३॥ 

२३७ 

अिघीं ममळोतन कोल्िाळ केला । आतां िोता म्िणती गेला ॥१॥ 

आपमलया रडती भािें । जयासिें जयापरी ॥धु्र.॥ 

चुकलों आम्िी खेळतां खेळ । गेला गोपाळ िातींचा ॥२॥ 

तुका म्िणे िांिती र्डी । न घली उडी आंत कोणी ॥३॥ 

२३८ 

भ्यालीं जजिा चुकलीं देिा । नािीं ठािा जिळीं तो ॥१॥ 

आिाकटा कररती िाय । िात डोकें  वपहटती पाय ॥धु्र.॥ 



जिळी िोतां न कळे आम्िां । गेल्या सीमा नािीं दःुखा ॥२॥ 

तुका म्िणे िा लाघिी मोटा । पािे खोटा खरा भाि ॥३॥ 

२३९ 

कामळया नारू्तन आला िरी । पैल िरी दाखविती ॥१॥ 

दसुररया भािें न कळे कोणा । िोय नव्िेसा संदेि मना ॥धु्र.॥ 

रूपा मभन्न पालट जाला । गोरें सांिळेंसा पैं देणखला ॥२॥ 

आश्िासीत आला करें । तुका खरें म्िणे देि ॥३॥ 

२४० 

िरर गोपाळांसिें सकळां । भेटे गळ्या गळा मेळिूनी ॥१॥ 

भाविकें  त्यांची आिडी मोठी । सांगे गोष्टी जीविधंचया ॥धु्र.॥ 

योधगयांच्या ध्याना जो नये । भाकरी त्यांच्या मागोतन खाये ॥२॥ 

तुका म्िणे असे शािाणणयां दरुी । बोबडडयां दास कामारी ॥३॥ 

२४१ 

िांि कान्िोबा गेल्या गाई । न म्िणे मी कोण िी काई ॥१॥ 

आपुमलयांचें िचन देिा । गोड सेिा करीतसे ॥धु्र.॥ 

मागतां आिीं द्यािा डाि । बमळया मी तो नािीं भाि ॥२॥ 

तुका म्िणे ऐशा सिें । अनुसरािें जीिेंभािें ॥३॥ 

२४२ 

िाकुटयाच ेमुखीं घांस घाली माता । िरी करी सत्ता शािाणणयां ॥१॥ 

ऐसें जाणपणें पडडलें अंतर । िाढे तों तों र्ोर अंतराय ॥धु्र.॥ 

दोन्िी उभयतां आपण धच व्याली । आिडीची चाली मभन्न मभन्न ॥२॥ 

तुका म्िणे अंगापासूतन तनराळें । तनिडडलें बळें रडतें स्तनीं ॥३॥ 

२४३ 

देिाच ेम्िणोतन देिीं अनादर । िें मोठें  आश्चयथ िाटतसे ॥१॥ 



आतां येरा जना म्िणािें तें काई । जया भार डोई संसाराचा ॥धु्र.॥ 

त्यजुनी संसार अमभमान सांटा । जुलूम िा मोटा हदसतसे ॥२॥ 

तुका म्िणे अळस करूतनयां सािे । बळें कैसे पािें िांयां जाती ॥३॥ 

२४४ 

उपदेश तो भलत्या िातीं । जाला धचत्तीं िरािा ॥१॥ 

नये जाऊं पात्रािरी । किटी सारी नारळें ॥धु्र.॥ 

स्त्री पुत्र बंदीजन । नारायण स्मरविती ॥२॥ 

तुका म्िणे रत्नसार । परर उपकार धचिंीच े॥३॥ 

२४५ 

संतांच ेगुण दोष आणणतां या मना । केमलया उगाणा सुकृताचा ॥१॥ 

वपळोतनयां पािे पुष्पाचा पररमळ । धचरोतन केळी केळ गाढि तो ॥धु्र.॥ 

तुका म्िणे गंगे अग्नीमस विटाळ । लािी तो चांडाळ दःुख पािे ॥२॥ 

२४६ 

चंुबळीचा करी चंुबळीशीं संग । अंगीं िसे रंग कक्रयािीन ॥१॥ 

बीजा ऐसें फळ दािी पररपाकी ं। पररमळ लौकककीं जाती ऐसा ॥धु्र.॥ 

माकडाच्या गळां रत्न कुळांगना । सांडूतनयां सुना बबदी िंुडी ॥२॥ 

तुका म्िणे ऐसा व्याली त ेगाढिी । फजजती त ेव्िािी आिे पुढें ॥३॥ 

२४७ 

सांपडला संदीं । मग बमळया पड ेफंदीं ॥१॥ 

ऐसी कोणी िािे िेळ । िातीं काळाच्या सकळ ॥धु्र.॥ 

दाता मागे दान । जाय याचका शरण ॥२॥ 

तुका म्िणे नेणां । काय सांगों नारायणा ॥३॥ 

२४८ 

सपथ विचूं हदसे । िन अभाग्या कोळसे ॥१॥ 



आला डोळ्यांमस किळ । तणेें मळलें उजळ ॥धु्र.॥ 

अंगाच ेभोंिडी । भोय झाड कफरती िोंडी ॥२॥ 

तुका म्िणे नाड । पाप ठाके हिता आड ॥३॥ 

२४९ 

न देखोन कांिीं । म्या पाहिलें सकळ िी ॥१॥ 

जालों अितघयांपरी । मी िें माझें ठेलें दरुी ॥धु्र.॥ 

न घेतां घेतलें । िातें पायें उसंततलें ॥२॥ 

खादलें न खातां । रसना रस जाली घेतां ॥३॥ 

न बोलोतन बोलें । केलें प्रगट झांककलें ॥४॥ 

नाइककलें कानीं । तुका म्िणे आलें मनीं ॥५॥ 

ब्रम्िचारी कफयाथद गेला - अभंग २ 

२५० 

काखे कडासन आड पड े। खडबड खडबड ेिुसकलें ॥१॥ 

दादकरा दादकरा । फजजतखोरा लाज नािीं ॥धु्र.॥ 

अिघा जाला राम राम । कोणी कमथ आचरे ना ॥२॥ 

िररदासांच्या पडती पायां । म्िणती तयां नागिािें ॥३॥ 

दोिीं ठायीं फजीत जालें । पारणें केलें अिकळा ॥४॥ 

तुका म्िणे नाश केला । विटंबबला िेश जजिीं ॥५॥ 

२५१ 

कुटंुबाचा केला त्याग । नािीं राग जंि गेला ॥१॥ 

भजन तें िोंगळिाणें । नरका जाणें चुके ना ॥धु्र.॥ 

अिराची केली आटी । जरी पोटीं संततनदंा ॥२॥ 

तुका म्िणे मागें पाय । तया जाय स्र्ळामस ॥३॥ 

॥२॥ 



२५२ 

तारततम िरी तोंडा च पुरतें । अंतरा िें येतें अंतरीचें ॥१॥ 

ऐसी काय बरी हदसे ठकाठकी । हदसतें लौकककीं सत्या ऐसें ॥धु्र.॥ 

भोजनांत द्यािें विष कालिूतन । मोिचाळिणी मारािया ॥२॥ 

तुका म्िणे मैंद देखों नेदी कुडें । आदर धच पुढें सोंग दािी ॥३॥ 

२५३ 

ब्रम्ितनष्ठ काडी । जरी जीिानांिें मोडी ॥१॥ 

तया घडली गुरुित्या । गेला उपदेश तो ममर्थया ॥धु्र.॥ 

सांधगतलें कानीं । रूप आपुलें िाखाणी ॥२॥ 

भूतांच्या मत्सरें । ब्रम्िज्ञान नेलें चोरें ॥३॥ 

मशकल्या सांगे गोष्टी । भेद क्रोि िािे पोटीं ॥४॥ 

तनदंा स्तुतत स्तिनीं । तुका म्िणे िेंची िाणी ॥५॥ 

२५४ 

इिलोकींचा िा देिे । देि इजच्छताती पािें ॥१॥ 

िन्य आम्िी जन्मा आलों । दास विठोबाच ेजालों ॥धु्र.॥ 

आयुष्याच्या या सािनें । सजच्चदानंद पदिी घेणें ॥२॥ 

तुका म्िणे पािठणी । करंू स्िगाथची तनशाणी ॥३॥ 

२५५ 

पंडडत िाचक जरी जाला पुरता । तरी कृष्णकर्ा ऐके भािें ॥१॥ 

िीर तुपा साकरे जामलया भेटी । तैसी पड ेममठी गोडपणें ॥धु्र.॥ 

जाणोतनयां लाभ घेई िा पदरीं । गोड गोडािरी सेिीं बापा ॥२॥ 

जाणणिेचें मूळ उपडोनी खोड । जरी तुज चाड आिे तुझी ॥३॥ 

नाना पररमळद्रव्य उपचार । अंगी उटी सारचंदनाची ॥४॥ 

जेविमलयाविण शून्य त ेशृंगार । तैसी गोडी िररकरे्विण ॥५॥ 



ज्याकारणें िेदशु्रतत िी पुराणें । तें धच विठ्ठलनाणें ततष्ठे करे् ॥६॥ 

तुका म्िणे येर दगडाचीं पेंिें । खळखळ आिघें मूळ तरे्ें ॥७॥ 

२५६ 

आणणकांच्या कावपती माना । तनष्ठ पणा पार नािीं ॥१॥ 

कररती बेटे उसणिारी । यमपुरी भोगािया ॥धु्र.॥ 

सेंदराचें दैित केलें । निस बोले तयामस ॥२॥ 

तुका म्िणे नाचतत पोरें । खोडडतां येरें अंग दखेु ॥३॥ 

२५७ 

गंििथ अजग्न सोम भोधगती कुमारी । कोठें  चराचरीं त्याग केला ॥१॥ 

गायत्री स्िमुखें भिीतसे मळ । ममळाल्या िािाळ गंगाओघ ॥धु्र.॥ 

कागाधचये विष्ठें  जन्म वपपंळामस । पांडिकुळामस पािातां दोष ॥२॥ 

शकंुतळा सूत कणथ शृंगी व्यास । यांच्या नामें नाश पातकांमस ॥३॥ 

गणणका अजामेळ कुब्जा तो विदरु । पािातां विचार वपगंळेचा ॥४॥ 

िाल्िा विश्िाममत्र िमसष्ठ नारद । यांच ेपूिथ शुद्ध काय आिे ॥५॥ 

न व्िािी तीं जालीं कमें नरनारी । अनुतापें िरी स्मरतां मुक्त ॥६॥ 

तुका म्िणे पूिथ नाठिी श्रीिरी । मूळ जो उच्चारी नरक त्यामस ॥७॥ 

२५८ 

सोतनयाचें ताट िीरीनें भररलें । भिािया हदलें श्िाना लागी ं॥१॥ 

मुक्ताफळिार खरामस घातला । कस्तुरी सुकराला चोजविली ॥धु्र.॥ 

िेदपरायण बधिरा सांगे ज्ञान । तयाची त ेखुण काय जाणे ॥२॥ 

तुका म्िणे ज्याचें तो धच एक जाणे । भक्तीचें महिमान सािु जाणे ॥३॥ 

२५९ 

ऐसा िा लौककक कदा राखिेना । पतततपािना देिराया ॥१॥ 

संसार कररतां म्िणती िा दोषी । टाककतां आळसी पोटपोसा ॥धु्र.॥ 



आचार कररतां म्िणती िा पसारा । न कररतां नरा तनहंदताती ॥२॥ 

संतसंग कररतां म्िणती िा उपदेशी । येरा अभाग्यामस ज्ञान नािीं ॥३॥ 

िन नािीं त्यामस ठायींचा करंटा । समर्ाथमस ताठा लाविताती ॥४॥ 

बिु बोलों जातां म्िणतत िा िाचाळ । न बोलतां सकळ म्िणती गिी ॥५॥ 

भेहटमस न िजातां म्िणती िा तनष्ठ  । येतां जातां घर बुडविलें ॥६॥ 

लग्न करंू जातां म्िणती िा मातला । न कररतां जाला नपुंसक ॥७॥ 

तनपुबत्रका म्िणती पिा िो चांडाळ । पातकाचें मूळ पोरिडा ॥८॥ 

लोक जैसा लोक िररतां िरिे ना । अभक्ता जजरे ना संतसंग ॥९॥ 

तुका म्िणे आतां ऐकािें िचन । त्यजुतनयां जन भजक्त करा ॥१०॥ 

२६० 

िमथ रिािया साठीं । करणें आटी आम्िांमस ॥१॥ 

िाचा बोलों िेदनीती । करंू सतंीं केलें तें ॥धु्र.॥ 

न बाणतां जस्र्तत अंगीं । कमथ त्यागी लंड तो ॥२॥ 

तुका म्िणे अिम त्यासी । भजक्त दषूी िरीची ॥३॥ 

२६१ 

चिदा भुिनें जयाधचये पोटीं । तो धच आम्िीं कंठीं साठविला ॥१॥ 

काय एक उणें आमुधचये घरीं । िोळगती द्िारीं ररवद्धमसद्धी ॥धु्र.॥ 

असुर जयानें घातले तोडरीं । तो आम्िांमस जोडी कर दोन्िी ॥२॥ 

रूप नािीं रेखा जयामस आकार । आम्िीं तो साकार भक्तीं केला ॥३॥ 

अनंत ब्रम्िांडें जयाधचये अंगीं । समान तो मुंगी आम्िासाठी ं॥४॥ 

ररवद्धमसद्धी सुखें िाणणतल्या लाता । तरे्ें या प्राकृता कोण मानी ॥५॥ 

तुका म्िणे आम्िी देिािूतन बळी । जालों िे तनराळी ठेिुतन आशा ॥६॥ 

२६२ 

केला मातीचा पशुपतत । परर मातीमस काय म्िणती । मशिपूजा मशिासी पािे । माती मातीमाजी सामािे ॥१॥ 



तैसे पूजजती आम्िां संत । पूजा घेतो भगिंत । आम्िी ककंकर संतांच ेदास । संतपदिी नको आम्िांस ॥धु्र.॥ 

केला पाषाणाचा विष्णु । परी पाषाण नव्िे विष्णु । विष्णुपूजा विष्णुमस अपे । पाषाण रािे पाषाणरूपें ॥२॥ 

केली कांशाची जगदंबा । परर कांसें नव्िे अंबा । पूजा अंबेची अंबेला घेणें । कांसें रािे कांसेंपणें ॥३॥ 

ब्रम्िानंद पूणाथमाजी । तुका म्िणे केली कांजी । ज्याची पूजा त्याणें धच घेणें। आम्िी पाषाणरूप रािणें ॥४॥ 

२६३ 

त ेमाझ ेसोयरे सज्जन सांगाती । पाय आठविती विठोबाच े॥१॥ 

येरा मानी विधि पाळणापुरतें । देिाचीं तीं भूतें म्िणोतनयां ॥धु्र.॥ 

सिथभािें जालों िैष्णिांचा दास । करीन त्यांच्या आस उजच्छष्टाची ॥२॥ 

तुका म्िणे जैसे मानती िररदास । तैशी नािीं आस आणणकांची ॥३॥ 

२६४ 

दया ततचें नांि भूतांचें पाळण । अणीक तनदथळण कंटकांचें ॥१॥ 

पाप त्याचें नांि न विचाररतां नीत । भलतें धच उन्मत्त करी सदा ॥२॥ 

तुका म्िणे िमथ रिािया साठी ं। देिास िी आटी जन्म घेणें ॥३॥ 

२६५ 

करािें गोमटें । बाळा मात ेतें उमटे ॥१॥ 

आपुमलया जीिािूनी । असे िाल्िें तें जननी ॥धु्र.॥ 

वियोग तें ततस । त्याच्या उपचारें तें विष ॥२॥ 

तुका म्िणे पायें । डोळा सुखािे ज्या न्यायें ॥३॥ 

२६६ 

कन्या सासुर् यामस जाये । मागें परतोनी पािे ॥१॥ 

तैसें जालें माझ्या जजिा । केव्िां भेटसी केशिा ॥धु्र.॥ 

चुकमलया माये । बाळ िुरू िुरू पािे ॥२॥ 

जीिना िेगळी मासोळी । तुका म्िणे तळमळी ॥३॥ 

२६७ 



िातीं िोन दािी बेना । कररती लेंकीच्या िारणा ॥१॥ 

ऐसे िमथ जाले कळीं । पुण्य रंक पाप बळी ॥धु्र.॥ 

सांडडले आचार । द्विज चािाड जाले चोर ॥२॥ 

हटळे लपविती पातडीं । लेती विजारा कातडीं ॥३॥ 

बैसोतनयां तक्तां । अन्नेंविण वपडडती लोकां ॥४॥ 

मुदबख मलहिणें । तलेतुपािरी जजणें ॥५॥ 

नीचाच ेचाकर । चुकमलया खाती मार ॥६॥ 

राजा प्रजा पीडी । िेत्री दजुश्चतासी तोडी ॥७॥ 

िैश्यशूद्राहदक । िे तों सिज नीच लोक ॥८॥ 

अिघे बाह्य रंग । आंत हिरिें िरी सोंग ॥९॥ 

तुका म्िणे देिा । काय तनद्रा केली िांिा ॥१०॥ 

२६८ 

साळंकृत कन्यादान । कररतां परृ्थिीसमान ॥१॥ 

परर तें न कळे या मूढा । येइल कळों भोग पुढां ॥धु्र.॥ 

आचरतां कमथ । भरे पोट रािे िमथ ॥२॥ 

सत्या देि सािे । ऐसें करूतनयां पािें ॥३॥ 

अन्न मान िन । िें तों प्रारब्िा आिीन ॥४॥ 

तुका म्िणे सोस । दःुख आतां पुढें नास ॥५॥ 

२६९ 

हदिट्दया िाद्यें लािुतन खाणें । करूतन मंडण हदली िातीं ॥१॥ 

निरा नेई निरी घरा । पूजन िरा पाद्याचें ॥धु्र.॥ 

गौरविली वििीण व्यािी । घडडलें कांिीं ठेिूं नका ॥२॥ 

करंू द्यािें न्िािें िरें । ठायीचें कां रे न कळे धच ॥३॥ 

िर् िाडडयांच ेलागे पाठीं । जैसी उहटका तलेीं ॥४॥ 



तुका म्िणे जोडडला रंु्का । पढुें नरका सामग्री ॥५॥ 

२७० 

ब्रम्िित्या माररल्या गाई । आणीक काई पाप केलें ॥१॥ 

ऐका जेणें विककली कन्या । पिाड ेत्या सुन्याच े॥धु्र.॥ 

नरमांस खादली भाडी । िाका मारी म्िणोतन ॥२॥ 

अिघें पाप केलें तणेें । जेणें सोनें अमभळावषलें ॥३॥ 

उच्चाररतां मज तें पाप । जजव्िे कांप सुटतसे ॥४॥ 

तुका म्िणे कोरान्न रांड । बेटा भांड मागे ना का ं॥५॥ 

२७१ 

याचा कोणी करी पि । तो िी त्याशी समतुल्य ॥१॥ 

फुकासाठीं पािे दःुखाचा विभाग । पूिथजांमस लाग तनरयदंडीं ॥धु्र.॥ 

ऐके राजा न करी दंड । जरर या लंड दषु्टामस ॥२॥ 

तुका म्िणे त्याचें अन्न । मद्यपाना समान ॥३॥ 

२७२ 

कपट कांिीं एक । नेणें भुलिायाचें लोक ॥१॥ 

तुमचें कररतों कीत्तथन । गातों उत्तम त ेगुण ॥धु्र.॥ 

दाऊं नेणें जडीबुटी । चमत्कार उठाउठी ॥२॥ 

नािीं मशष्यशाखा । सांगों अयाधचत लोकां ॥३॥ 

नव्िें मठपतत । नािीं चािुरांची िजृत्त ॥४॥ 

नािीं देिाचथन । असे मांडडलें दकुान ॥५॥ 

नािीं िेताळ प्रसन्न । कांिीं सांगों खाण खुण ॥६॥ 

नव्िें पुराणणक । करणें सांगणें आणीक ॥७॥ 

नेणें िाद घटा पटा । कररतां पंडडत करंटा ॥८॥ 

नािीं जाळीत भणदीं । उदो म्िणोतन आनंदी ॥९॥ 



नािीं िालिीत माळा । भोंितें मेळिुतन गबाळा ॥१०॥ 

आगमीचें कुडें नेणें । स्तंभन मोिन उच्चाटणें ॥११॥ 

नव्िें यांच्या ऐसा । तुका तनरयिासी वपसा ॥१२॥ 

२७३ 

रडोतनयां मान । कोण मागतां भूषण ॥१॥ 

देिें हदलें तरी गोड । रािे रुधच आणण कोड ॥धु्र.॥ 

लावितां लािणी । विके भीके केज्या दानी ॥२॥ 

तुका म्िणे िीरा । विण कैसा िोतो हिरा ॥३॥ 

२७४ 

पूज्या एकासनीं आसनीं आसन । बैसतां गमन मातशेीं तें ॥१॥ 

सांगतों त ेिमथ नीतीच ेसंकेत । साििान हित व्िािें तरी ॥धु्र.॥ 

संतां ठाया ठाि पूजनाची इच्छा । जीिनीं च िळसा सांपडला ॥२॥ 

तुका म्िणे एकाएकीं िरासनें । दजुें तरे्ें मभन्न अशोभ्य तें ॥३॥ 

२७५ 

जेणें मुखें स्तिी । तें धच तनदें पाठीं लािी ॥१॥ 

ऐसी अिमाची याती । लोपी सोनें खाय माती ॥धु्र.॥ 

गुदद्िारा िाटे । ममष्टान्नांचा नरक लोटे ॥२॥ 

विचुं लाभाविण । तुका म्िणे िािे शीण ॥३॥ 

२७६ 

अिमाची यारी । रंग पतंगाच ेपरी ॥१॥ 

विटे न लगतां िण । मोल जाय िांयां विण ॥धु्र.॥ 

सपाथधचया परी । विषें भरला कल्िारीं ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । मज झणी ऐसे दािा ॥३॥ 

२७७ 



आणणकांची स्तुतत आम्िां ब्रम्िित्या । एका िांचूतन त्या पांडुरंगा ॥१॥ 

आम्िां विष्णुदासां एकविि भाि । न म्िणों या देि आणणकांमस ॥धु्र.॥ 

शतखंड माझी िोईल रसना । जरी या िचना पालटेन ॥२॥ 

तुका म्िणे मज आणणका संकल्पें । अिघीं च पापें घडतील ॥३॥ 

२७८ 

तान्िेल्याची िणी । कफटे गंगा नव्िे उणी ॥१॥ 

माझ ेमनोरर् मसद्धी । पाििाि ेकृपातनिी ॥धु्र.॥ 

तंू तों उदाराचा राणा । माझी अल्प धच िासना ॥२॥ 

कृपादृष्टीं पािें । तुका म्िणे िोईं सािे ॥३॥ 

२७९ 

संताचा अततक्रम । देिपूजा तो अिमथ ॥१॥ 

येती दगड तैसे िरी । मंत्रपुष्पें देिा मशरी ं॥धु्र.॥ 

अतीतामस गाळी । देिा नैिेद्यासी पोळी ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । ताडण भेदकांची सेिा ॥३॥ 

२८० 

करणें तें देिा । िे धच एक पािे सेिा ॥१॥ 

अिघें घड ेयेणे सांग । भक्त देिाचें तें अंग ॥धु्र.॥ 

िें धच एक िमथ । काय बोमलला तो िमथ ॥२॥ 

तुका म्िणे खरें । खरें बत्रिाचा उत्तरें ॥३॥ 

२८१ 

मागें नेणपणें घडलें तें िमा । आतां देतों सीमा करूतनयां ॥१॥ 

परनारीचें जया घडलें गमन । दािीतो िदन जननीरत ॥धु्र.॥ 

उपदेशा िरी मन नािीं िातीं । तो आम्िां पुढती पािंू नये ॥२॥ 

तुका म्िणे सािी असों द्यािें मन । घातली त ेआण पाळािया ॥३॥ 



२८२ 

आणणकांच्या घातें । ज्यांचीं तनितील धचत्तें ॥१॥ 

त ेधच ओळखािे पापी । तनरयिासी शीघ्रकोपी ॥धु्र.॥ 

कान पसरोनी । ऐके िदे दषु्ट िाणी ॥२॥ 

तुका म्िणे भांडा । िीर नािीं ज्याच्या तोंडा॥३॥ 

िनुमंतस्तुतत - अभंग ४ 

२८३ 

शरण शरण जी िनुमंता । तुज आलों रामदतूा ॥१॥ 

काय भक्तीच्या त्या िाटा । मज दािाव्या सुभटा ॥धु्र.॥ 

शूर आणण िीर । स्िाममकाजीं तंू सादर ॥२॥ 

तुका म्िणे रुद्रा । अंजनीधचया कुमरा ॥३॥ 

२८४ 

केली सीताशुद्धी । मूळ रामायणा आिीं ॥१॥ 

ऐसा प्रतापी गिन । सुरा ंसकळ भक्तांचें भूषण ॥धु्र.॥ 

जाऊतन पाताळा । केली देिाची अिकळा ॥२॥ 

राम लिुमण । नेले आणणले चोरून ॥३॥ 

जोडूतनयां कर । उभा सन्मुख समोर ॥४॥ 

तुका म्िणे जपें । िायुसुता जाती पापें ॥५॥ 

२८५ 

काम घातला बांदोडी । काळ केला देशिडी ॥१॥ 

तया माझें दंडित । कवपकुळीं िनूमंत ॥धु्र.॥ 

शरीर िज्रा ऐसें । किळी ब्रम्िांड जो पुच्छे ॥२॥ 

रामाच्या सेिका । शरण आलों म्िणे तुका ॥३॥ 

२८६ 



िनुमंत मिाबळी । रािणाची दाढी जाळी ॥१॥ 

तया माझा नमस्कार । िारंिार तनरंतर ॥धु्र.॥ 

करोनी उड्डाण । केलें लंकेचें दिन ॥२॥ 

जाळीयेली लंका । िन्य िन्य म्िणे तुका ॥३॥ 

॥४॥ 

२८७ 

कंुभ अिघा एक आिा । पाकी ंएकीं गुफे डािा ॥१॥ 

ऐसे मभन्न मभन्न साटे । केले प्रारब्िानें िांटे ॥धु्र.॥ 

हिरे दगड एक खाणी । कैचें विजातीसी पाणी ॥२॥ 

तुका म्िणे मशरीं । एक एकाची पायरी ॥३॥ 

२८८ 

मांड ेपुर् या मुखें सांगों जाणे मात । तोंडीं लाळ िात चोळी ररत े॥१॥ 

ऐमसयाच्या गोष्टी कफक्या ममठें विण । रुधच नेदी अन्न चिी नािीं ॥धु्र.॥ 

बोलों जाणे अंगीं नािीं शूरपण । काय तें िचन जाळािें तें ॥२॥ 

तुका म्िणे बिुतोंड ेजे िाचाळ । तेंग तें च मूळ लहटक्याचें ॥३॥ 

२८९ 

न लगे चंदना सांगािा पररमळ । िनस्पततमेळ िाकारुनी ॥१॥ 

अंतरीचें िांिे स्िभािें बािेरी । िररतां िी परी आिरे ना ॥धु्र.॥ 

सूयथ नािीं जागें करीत या जना । प्रकाश ककरणा कर म्िुन ॥२॥ 

तुका म्िणे मेघ नाचिी मयूरें । लपवितां खरें येत नािीं ॥३॥ 

२९० 

चंदनाच ेिात पाय िी चंदन । पररसा नािीं िीन कोणी अंग ॥१॥ 

दीपा नािीं पाठी ंपोटी ंअंिकार । सिांगें साकर अिघी गोड ॥धु्र.॥ 

तुका म्िणे तैसा सज्जनापासून । पािातां अिगुण ममळे धच ना ॥२॥ 



२९१ 

मन करा रे प्रसन्न । सिथ मसद्धीचें कारण । मोि अर्िा बंिन । सुख समािान इच्छा ते ॥१॥ 

मनें प्रततमा स्र्ावपली । मनें मना पूजा केली । मनें इच्छा पुरविली । मन माउली सकळाचंी ॥धु्र.॥ 

मन गुरू आणण मशष्य । करी आपुलें धच दास्य । प्रसन्न आपआपणास । गतत अर्िा अिोगतत ॥२॥ 

सािक िाचक पंडडत । श्रोत ेिक्त ेऐका मात । नािीं नािीं आनुदैित । तुका म्िणे दसुरें ॥३॥ 

२९२ 

मायबापें जरी सपीण बोका । त्यांच ेसंगें सुखा न पिे बाळ ॥१॥ 

चंदनाचा शूळ सोतनयाची बेडी । सुख नेदी फोडी प्राण नाशी ॥२॥ 

तुका म्िणे नरकीं घाली अमभमान । जरी िोय ज्ञान गिथ ताठा ॥३॥ 

२९३ 

मशकल्या बोलाच ेसांगतील िाद । अनुभि भेद नािीं कोणा ॥१॥ 

पंडडत िे ज्ञानी कररतील कर्ा । न ममळती अर्ाथ तनजसुखा ॥२॥ 

तुका म्िणे जैसी लांचासाठीं ग्िािी । देतील िे नािीं ठािी िस्तु ॥३॥ 

२९४ 

प्रारब्ि कक्रयमाण । भक्तां संधचत नािीं जाण ॥१॥ 

अिघा देि धच जाला पािीं । भरोतनयां अंतबाथिीं ॥धु्र.॥ 

सत्िरजतमबािा । नव्िे िररभक्तांमस कदा ॥२॥ 

खाय बोले करी । अिघा त्यांच्या अंगें िरी ॥३॥ 

देिभक्तपण । तुका म्िणे नािीं मभन्न ॥४॥ 

२९५ 

शास्त्राचें जें सार िेदांची जो मतूतथ । तो माझा सांगाती प्राणसखा ॥१॥ 

म्िणउनी नािीं आणणकांचा पांग । सिथ जालें सांग नामें एका ॥धु्र.॥ 

सगुण तनगुथण जयाचीं अंगें । तो धच आम्िां संगें क्रीडा करी ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िी वििीच ेजतनत े। स्ियंभू आइत ेकेले नव्िों ॥३॥ 



२९६ 

ऐका महिमा आिडीचीं । बोरें खाय मभलटीचीं ॥१॥ 

र्ोर पे्रमाचा भुकेला । िा धच दषु्काळ तयाला । अष्टमा मसद्धींला । न मनी िीरसागराला ॥धु्र.॥ 

पव्िे सुदामदेिाच े। फके मारी कोरड ेच ॥२॥ 

न म्िणे उजच्छष्ट अर्िा र्ोड े। तुका म्िणे भक्तीपुढें ॥३॥ 

२९७ 

कोणें तुझा सांग केला अंगीकार । तनजश्चतत त्िां र्ोर मातनयेली ॥१॥ 

कोणें ऐसा तुज उपदेश केला । नको या विठ्ठला शरण जाऊं ॥धु्र.॥ 

तवे्िां तुज कोण घालील पाठीसी । घासील भूमीसी िदन यम ॥२॥ 

कां रे नागिसी आयुष्य खातो काळ । हदसेंहदस बळ िीण िोतें ॥३॥ 

तुका म्िणे यामस सांगा कोणी तरी । विसरला िरी मायबाप ॥४॥ 

२९८ 

सािूनी बचनाग खाती तोळा तोळा । आणणकातें डोळां न पाििे ॥१॥ 

सािूनी भुजंग िररतील िातीं । आणणकें  कापती देखोतनयां ॥२॥ 

असाध्य तें साध्य कररतां सायास । कारण अभ्यास तुका म्िणे ॥३॥ 

२९९ 

आमच ेगोसािी अयाधचतितृ्ती । करिी मशष्यािातीं उपदेश ॥१॥ 

दगडाची नाि आिींच त ेजड । त ेकाय दगड तारंू जाणे ॥१॥ 

तुका म्िणे िेष विटंबबला त्यांनी । सोंगसंपादणी कररती परी॥३॥ 

३०० 

मगृजळा काय करािा उतार । पािािया पार पैल र्डी ॥१॥ 

खापराच ेिोन खेळती लेंकुरें । कोण त्या िेव्िारें लाभ िाणण ॥धु्र.॥ 

मंगळदायक कररती कुमारी । काय त्यांची खरी सोयरीक ॥२॥ 

स्िप्नींचें जें सुखदःुख जालें कािीं । जागतृीं तो नािीं साच भाि ॥३॥ 



सारीं जाली ंमेली ंलहटकें  िचन । बद्ध मुक्त शीण तुका म्िणे ॥४॥ 

३०१ 

माझें म्िणतां याला कां रे नािीं लाज । कन्या पुत्र भाज िन वित्त ॥१॥ 

कोणी सोडिी ना काळाच ेिातींचें । एकाविणें साचें नारायणा ॥२॥ 

तुका म्िणे ककती सांगािें चांडाळा । नेणे जीिकळा कोण्या जीतो ॥३॥ 

३०२ 

आंिळ्यामस जन अिघे धच आंिळे । आपणामस डोळे दृष्टी नािीं ॥१॥ 

रोग्या विषतुल्य लागे िें ममष्टान्न । तोंडामस कारण चिी नािीं ॥२॥ 

तुका म्िणे शुद्ध नािीं जो आपण । तया बत्रभुिन अिघें खोटें ॥३॥ 

३०३ 

छळी विष्णुदासा कोणी । त्याची अमंगळ िाणी ॥१॥ 

येऊं न द्यािा समोर । अभागी तो दरुाचार ॥धु्र.॥ 

नािड ेिररकर्ा । त्याची व्यमभचारीण माता ॥२॥ 

तुका म्िणे यातत । भ्रष्ट तयाधच त ेमतत ॥३॥ 

३०४ 

बोलविसी तैसें आणीं अनुभिा । नािीं तरी देिा विटंबना ॥१॥ 

ममठें विण काय करािें ममष्टान्न । शि जीिेंविण शृंगाररले ॥धु्र.॥ 

संपादणीविण विटंबबले सोंग । गुणेंविण चांग रूप िीन ॥२॥ 

कन्यापुत्रेंविण मंगळदायकें  । िेधचलें िें कफके द्रव्य तरी ॥३॥ 

तुका म्िणे तैसी िोत ेमज परी । न देखे अंतरीं पे्रमभाि ॥४॥ 

३०५ 

अंगीं ज्िर तया नािड ेसाकर । जन तो इतर गोडी जाणे ॥१॥ 

एकाधचये तोंडीं पडडली त ेमाती । अिघे त ेखाती पोटभरी ॥धु्र.॥ 

चाररतां बळें येत असे दांतीं । मागोतनयां घेती भाग्यिंत ॥२॥ 



तुका म्िणे नसे संधचत िें बरें । तयामस दसुरें काय करी ॥३॥ 

३०६ 

धिग जीणें तो बाइले आिीन । परलोक मान नािी दोन्िी ॥१॥ 

धिग जीणें ज्याचें लोभािरी मन । अतीतपूजन घड ेधच ना ॥धु्र.॥ 

धिग जीणें आळस तनद्रा जया फार । अममत आिार अघोररया ॥२॥ 

धिग जीणें नािीं वििेक िैराग्य । झुरे मानालागीं सािुपणा ॥३॥ 

तुका म्िणे धिग ऐसे जाले लोक । तनदंक िादक नरका जाती ॥४॥ 

३०७ 

अरे िें देि व्यर्थ जािें । ऐसें जरी तुज व्िािें । द्यूतकमथ मनोभािें । सारीपाट खेळािा ॥१॥ 

मग कैचें िररचें नाम । तनजेमलया जागा राम । जन्मोजन्मीचंा अिम । दःुख र्ोर साधिलें ॥धु्र.॥ 

विषयसुखाचा लंपट । दासीगमनीं अततिीट । तया तधेच िाट । अिोगती जािया ॥२॥ 

अणीक एक कोड । नरका जाियाची चाड । तरी संततनदंा गोड । करीं कितुकें  सदा ॥३॥ 

तुका म्िणे ऐसें । मना लािी राम वपसें । नािीं तरी आमलया सायासें । फुकट जासी ठकोनी ॥४॥ 

३०८ 

अिघें ब्रम्िरूप ररता नािीं ठाि । प्रततमा तो देि कैसा नव्िे ॥१॥ 

नािीं भाि तया सांगािें तें ककती । आपुल्याला मतीं पाषांडडया ॥धु्र.॥ 

जया भािें संत बोमलले िचन । नािीं अनुमोदन शाजब्दकांमस ॥२॥ 

तुका म्िणे संतीं भाि केला बळी । न कळतां खळीं दवूषला देि ॥३॥ 

३०९ 

एक तटस्र् मानसीं । एक सिज धच आळसी ॥१॥ 

दोन्िी हदसती साररखीं । िमथ जाणे तो पारखी ॥धु्र.॥ 

एक ध्यानीं कररती जप । एक बैसुतन घेती झोप ॥२॥ 

एकां सिथस्िाचा त्याग। एकां पोटासाठी ंजोग ॥३॥ 

एकां भजक्त पोटासाठी ं। एका ंदेिासिें गांठी ॥४॥ 



िमथ पोटी ंएका । फळें दोन म्िणे तुका ॥५॥ 

३१० 

काय कळे बाळा । बाप सदैि दबुळा ॥१॥ 

आिे नािीं िें न कळे । िातीं काय कोण्या िेळे ॥धु्र.॥ 

देणखलें तें दृष्टी । मागे घालूतनयां ममठी ॥२॥ 

तुका म्िणे भािें । माझ्या मज समजािें ॥३॥ 

३११ 

भजन घाली भोगािरी । अकतथव्य मनीं िरी ॥१॥ 

धिग त्याचें सािुपण । विटाळूनी ित ेमन ॥धु्र.॥ 

नािीं िैराग्याचा लेश । अर्थचाड जािें आस ॥२॥ 

िें ना तें सें जालें । तुका म्िणे िांयां गेलें ॥३॥ 

३१२ 

एकादशीस अन्न पान । जे नर कररती भोजन । श्िानविष्ठे समान । अिम जन तो एक ॥१॥ 

ऐका व्रताचें महिमान। नेमें आचरती जन । गाती ऐकतीं िररकीतथन । त ेसमान विष्णूशीं ॥धु्र.॥ 

अशुद्ध विटाळसीचें खळ । विडा मभितां तांबूल । सांपड ेसबळ । काळािातीं न सुटे ॥२॥ 

सेज बाज विलास भोग । करी काममनीशीं संग । तया जोड ेियरोग । जन्मव्यािी बमळिंत ॥३॥ 

आपण न िजे िररकीतथना । अणणकां िारी जातां कोणा । त्याच्या पापें जाणा । ठेंगणा मिा मेरु ॥४॥ 

तया दंडी यमदतू । जाले तयाच ेअंककत । तुका म्िणे व्रत । एकादशी चुकलीया ॥५॥ 

३१३ 

करवितां व्रत अिे पुण्य लाभे । मोडवितां दोघे नरका जाती ॥१॥ 

शुद्धबुवद्ध िोय दोघां एक मान । चोरासिें कोण जजिें राखे ॥धु्र.॥ 

आपुलें देऊनी आपुला धच घात । न करािा र्ीत जाणोतनयां ॥२॥ 

देऊतनयां िेच िाडी िाराणसी । नेदािें चोरामस चंद्रबळ ॥३॥ 

तुका म्िणे तप तीर्थ व्रत याग । भजक्त िे मारग मोडू ंनये ॥४॥ 



३१४ 

इनामाची भरली पेठ । िािाती दाट मारग ॥१॥ 

अिघेची येती िाण । अिघे शकुन लाभाच े॥धु्र.॥ 

अडचणी त्या केल्या दरुी । देण्या उरी घेण्याच्या ॥२॥ 

तुका म्िणे जोडी जाली । त ेआपुली आपणा ॥३॥ 

३१५ 

िेदाचें गव्िर न कळे पाठकां । अधिकार लोकां नािीं येरां ॥१॥ 

विठोबाचें नाम सुलभ सोपारें । तारी एक सरे भिमसिुं ॥धु्र.॥ 

जाणत्या असाध्य मंत्र तंत्र काळ । येर तो सकळ मूढ लोक ॥२॥ 

तुका म्िणे विधि तनषेि लोपला । उच्छेद या जाला मारगाचा ॥३॥ 

३१६ 

वििीनें सेिन । विषयत्यागातें समान ॥१॥ 

मुख्य िमथ देि धचत्तीं । आहद अिसान अंतीं ॥धु्र.॥ 

बिु अततशय खोटा । तकें  िोती बिु िाटा ॥२॥ 

तुका म्िणे भािें । कृपा करीजते ेदेिें ॥३॥ 

३१७ 

येर्ीधचया अळंकारें । काय खरें पूजन ॥१॥ 

िैकंुठींच्या लािूं िाटा । सिथ साटा त ेठायीं ॥धु्र.॥ 

येर्ीधचया नाशिंतें । काय ररतें चाळिूं ॥२॥ 

तुका म्िणे िैष्णि जेन । माझ ेगण समुदाय ॥३॥ 

३१८ 

उजळािया आलों िाटा । खरा खोटा तनिाड ॥१॥ 

बोलविले बोल बोलें । िनीविठ्ठला सजन्नि ॥धु्र.॥ 

तरी मनीं नािीं शंका । बळें एका स्िामीच्या ॥२॥ 



तुका म्िणे नये आम्िां । पुढें कामा गबाळ ॥३॥ 

३१९ 

बोलािें तें िमाथ ममळे । बरे डोळे उघडूतन ॥१॥ 

काशासाठीं खािें शेण । जेणें जन रंु्की तें ॥धु्र.॥ 

दजुें ऐसें काय बळी । जें या जाळी अग्नीमस ॥२॥ 

तुका म्िणे शूर रणीं । गांढें मनीं बुरबुरी ॥३॥ 

३२० 

बरा कुणबी केलों । नािीं तरर दंभेंधच असतों मेलों ॥१॥ 

भलें केलें देिराया । नाच ेतुका लागे पायां ॥धु्र.॥ 

विद्या असती कांिीं । तरी पडतों अपायीं ॥२॥ 

सेिा चुकतों संताची । नागिण िे फुकाची ॥३॥ 

गिथ िोता ताठा । जातों यमपरं्ें िाटा ॥४॥ 

तुका म्िणे र्ोरपणें । नरक िोती अमभमानें ॥५॥ 

३२१ 

दाता नारायण । स्ियें भोधगता आपण ॥१॥ 

आतां काय उरलें िाच े। पुढें शब्द बोलायाच े॥धु्र.॥ 

देखती जे डोळे । रूप आपुलें तें खेळे ॥२॥ 

तुका म्िणे नाद । जाला अिघा गोविदं ॥३॥ 

३२२ 

कृपा करुनी देिा । मज साच तें दाखिा ॥१॥ 

तुम्िी दयािंत कैसे । कीततथ जगामाजी िसे ॥धु्र.॥ 

पािोतनयां डोळां । िातीं ओढिाल काळा ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । माझा करािा कुठािा ॥३॥ 

३२३ 



ठायींची ओळखी । येइल टाकंु टाका सुखीं ॥१॥ 

तुमचा जाईल ईमान । माझ ेकपाळीं पतन ॥धु्र.॥ 

ठेविला तो ठेिा । अमभळाषें बडुिािा ॥२॥ 

मनीं न विचारा । तुका म्िणे िे दातारा ॥३॥ 

३२४ 

तुझें िमथ ठािें । माझ्या पाडडयेलें भािें ॥१॥ 

रूप कासिाच ेपरी । िरुतन रािेन अंतरीं ॥धु्र.॥ 

नेदी िोऊं तुटी । मेळिीन दृष्टादृष्टी ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा । धचतंन त ेतुझी सेिा ॥३॥ 

३२५ 

गिंू एकजाती । परी त्या पािाणी नामसती ॥१॥ 

िमथ जाणािें तें सार । कोठें  काय र्ोडें फार ॥धु्र.॥ 

कमाईच्या सारें । जातत दाविती प्रकार ॥२॥ 

तुका म्िणे मोल । गुणा ममर्थया कफके बोल ॥३॥ 

३२६ 

पुण्यिंत व्िािें । घेतां सज्जनांची नांिें ॥१॥ 

नेघे माझ ेिाच ेतुटी । मिा लाभ फुकासाठी ॥धु्र.॥ 

विश्रांतीचा ठाि । पायीं संतांधचया भाि ॥२॥ 

तुका म्िणे जपें । संतांधचया जाती पापें ॥३॥ 

३२७ 

देि िोईजेत देिाच ेसंगती । पतन पंगती जगाधचया ॥१॥ 

दोिींकड ेदोन्िी िािातील िाटा । कररतील सांटा आपुलाला ॥धु्र.॥ 

दाखविले परी नािीं िजजथजेतां । आला तो तो धचत्ता भाग भरा ॥२॥ 

तुका म्िणे अंगीं आिडीचें बळ । उपदेश मूळबीजमात्र ॥३॥ 



३२८ 

शोधिसील मूळें । त्याचें करीसी िाटोळें ॥१॥ 

ऐसे संतांच ेबोभाट । तुझ ेबिु जाले तट ॥धु्र.॥ 

लौककका बािेरी । घाली रोंखीं जया िरी ॥२॥ 

तुका म्िणे गुण । तुझा लागमलया शून्य ॥३॥ 

३२९ 

िैद िाचविती जीिा । तरी कोण ध्यातें देिा ॥१॥ 

काय जाणों कैसी परी । प्रारब्ि तें ठेिी उरी ॥धु्र.॥ 

निसें कन्यापुत्र िोती । तरर कां करणें लागे पती ॥२॥ 

जाणे िा विचार । स्िामी तुकयाचा दातार ॥३॥ 

३३० 

मारगीं बिुत । या धच गेले सािुसंत ॥१॥ 

नका जाऊ आडराणें । ऐसीं गजथती पुराणें ॥धु्र.॥ 

चोखामळल्या िाटा । न लगे पसुाव्या िोपटा ॥२॥ 

झळकती पताका । गरुड टके म्िणे तुका ॥३॥ 

३३१ 

काततथकीचा सोिळा । चला जाऊं पािंू डोळां । आले िैकंुठ जिळां । सजन्नि पंढरीये ॥१॥ 

पीक वपकलें घुमरी । पे्रम न समाये अंबरीं । अिघी मातली पंढरी । घरोघरीं सुकाळ ॥धु्र.॥ 

चालती जस्र्र जस्र्र । गरुड टकयांच ेभार । गजथती गंभीर । टाळ शु्रतत मदंृग ॥२॥ 

ममळामलया भद्रजाती । कैशा आनंदें डुलती । शूर उठािती । एका एक आगळे ॥३॥ 

नामामतृ कल्लोळ । िृंदें कोंदलीं सकळ । आले िैष्णिदळ । कमळकाळ कांपती ॥४॥ 

आस कररती ब्रम्िाहदक । देखुतन िाळिंटीचें सुख । िन्य िन्य मतृ्युलोक । म्िणती भाग्याच ेकैसे ॥५॥ 

मरण मुक िाराणसी । वपतॠृण गया नासी । उिार नािीं पढंरीमस । पायापाशी ंविठोबाच्या ॥६॥ 

तुका म्िणे आतां । काय करणें आम्िां धचतंा । सकळ मसद्धींचा दाता । तो सिथर्ा नुपेिी ॥७॥ 



३३२ 

जया दोषां परीिार । नािीं नािीं िंुडडतां शास्त्र । त ेिरती अपार । पंढरपुर देणखमलया ॥१॥ 

िन्य िन्य भीमातीर । चंद्रभागा सरोिर । पद्मातीर्ी विठ्ठल िीर । क्रीडास्र्ळ िेणुनादीं ॥धु्र.॥ 

सकळतीर्ांचें मािेर । भूिैकंुठ तनविथकार । िोतो नामाचा गजर । असुरकाळ कांपती ॥२॥ 

नािीं उपमा द्यािया । सम तुल्य आणणका ठाया । िन्य भाग्य जयां । जे पंढरपूर देखती ॥३॥ 

उपजोतन संसारीं । एक िेळ पािें पा पंढरी । मिा दोषा ंकैची उरी । देिभक्त देणखमलया ॥४॥ 

ऐसी विष्णूची नगरी । चतुभुथज नर नारी । सुदशथन घरटी करी । रीग न पुरे कमळकाळा ॥५॥ 

तें सुख िणाथिया गतत । एिढी कैची मज मतत । जे पंढरपुरा जाती । त ेपािती िैकंुठ ॥६॥ 

तुका म्िणे या शब्दाचा । जया विश्िास नािीं साचा । अिम जन्मांतररचा । तया पंढरी नािड े॥७॥ 

३३३ 

एक नेणतां नाडली । एकां जाणणिेची भुली ॥१॥ 

बोलों नेणें मुकें  । िेडें िाचाळ काय तनकें  ॥धु्र.॥ 

दोिीं सिा नाड । वििीर एकीकड ेआड ॥२॥ 

तुका म्िणे कमथ । तुझें कळों नेदी िमथ ॥३॥ 

३३४ 

म्िणवितों दास । मज एिढी च आस ॥१॥ 

परी त ेअंगीं नािीं िमथ । करीं आपुला तंू िमथ ॥धु्र.॥ 

बडबडडतों तोंडें । ररतें भािेंविण िेंडें ॥२॥ 

तुका म्िणे बरा । दािूं जाणतों पसारा ॥३॥ 

३३५ 

पूजा समािानें । अततशयें िाढे सीण ॥१॥ 

िें तों जाणां तुम्िी संत । आिे बोमलली त ेनीत ॥धु्र.॥ 

पाहिजे तें केलें । सिज प्रसंगीं घडलें ॥२॥ 

तुका म्िणे मार्ा । पायीं ठेिी ंतुम्िां संतां ॥३॥ 



३३६ 

स्िप्नीधचया गोष्टी । मज िररलें िोतें िेठी । जामलया सेिटी ं। जालें लहटकें  सकळ ॥१॥ 

िायां भाककली करुणा । मूळ पािािया मसणा । राि रंक राणा । कैं च ेस्र्ानािरर आिे ॥धु्र.॥ 

सोमसलें तें अंगें । खरें िोतें नव्ितां जागें । अनुभि िी सांगे । दःुखें डोळे उघडीले ॥२॥ 

तुका म्िणे संतीं । सािधचत केलें अंतीं । नािीं तरर िोती । टाळी बैसोतन राहिली ॥३॥ 

३३७ 

आसुरी स्िभाि तनदथय अंतर । मानसीं तनष्ठ  अततिादी ॥१॥ 

यातत कुळ येर्ें असे अप्रमाण । गुणाचें कारण असे अंगीं ॥धु्र.॥ 

काळकुट वपतळ सोनें शुद्ध रंग । अंगाचेंच अंग साि देतें ॥२॥ 

तुका म्िणे बरी जातीसिें भेटी । निनीत पोटीं सांटविलें ॥३॥ 

३३८ 

बाळपणीं िरर । खेळे मरु्रेमाझारी । पायीं घागररया सरी । कडदोरा िांकी । 

मुख पािे माता । सुख न माये धचत्ता । िन्य मानि संधचता । िोडिलें आजज ॥१॥ 

बाळ चांगलें िो । बाळ चांगलें िो । म्िणतां चांगलें । िेळ लागे तया बोलें । 

जीिापरीस तें िाल्िें । मज आिडतें ॥धु्र.॥ 

ममळोतनयां याती । येती नारी कुमारी बिुती । नािी आठि त्या धचत्तीं । देिभाि कांिीं । 

विसरल्या घरें । तान्िीं पारठीं लेकुरें । िाक सांडोतनयां येरें । तान भूक नािीं ॥२॥ 

एकी असतील घरीं । धचत्त तयापासीं परी । िेगीं करोतन िोसरी । तरे्ें जाऊं पािे । 

लाज सांडडयेली िोज । नािीं फजजतीचें काज । सुख सांडोतनयां सेज । तरे्ें िाि घाली ॥३॥ 

िेधियेल्या बाळा । नर नारी या सकळा । बाळा खेळिी अबला । त्यािी विसरल्या । 

कुमर कुमारी । नाभाि िा शरीरीं । दृष्टी न कफरे माघारी । तया देखतां िे ॥४॥ 

िैरभाि नािीं । आप पर कोणी ंकांिीं । शोक मोि दःुख ठायीं । तया तनरसलीं । 

तुका म्िणे सुखी । केलीं आपणासाररखीं । स्िामी माझा कितुकें  । बाळिेषें खेळे ॥५॥ 

३३९ 



अशोकाच्या िनीं सीता शोक करी । कां िों अंतरले रघुनार् दरुी । 

येउतन गुंफेमाजी दषु्टें केली चोरी । कांिो मज आणणले अिघड लंकापुरी ॥१॥ 

सांगा िो त्रीजटे सणखये ऐसी मात । देईल कां नेदी भेटी रघुनार् । 

मन उतािमळ जाला दरुी पंर् । रािों न सके प्राण माझा कुडी आंत ॥धु्र.॥ 

काय दषु्ट आचरण िोतें म्यां केलें । तीर्थ व्रत िोतें किणाचें भंगीलें । 

गाईित्सा पत्नीपुरुषा विघडडलें । न कळे िो संधचत चरण अंतरले ॥२॥ 

नाडडयेलें आशा मगृकांततसोने । िाडडलें रघुनार्ा पाहठलागे तणेें । 

उलंतघली आज्ञा माि काय मी जाणें । देखुनी सूनाट घेउतन आलें सुनें ॥३॥ 

नािीं मूळ मारग लाग अणीक सोये । एकाविण नामें रघुनार्ाच्या माये । 

उपटी पक्षिया एक देउतन पाये । उदकिेढयामध्यें तरे्ें चाले काये ॥४॥ 

जनकाची नंहदनी दःुखें ग्लानी र्ोरी । चुकली कुरंधगणी मेळा तैशा परी । 

संमोखी त्रीजटा जस्र्र जस्र्र िो करी । घेइल तुकयास्िामी राम लंकापुरी ॥५॥ 

३४० 

िीट नेघे ऐसें रांिा । जेणें बािा उपजे ना ॥१॥ 

तरी च तें गोड रािे । तनरें पािे स्ियंभ ॥धु्र.॥ 

आणणकां गुणां पोटीं िाि । दािी भाि आपुला ॥२॥ 

तुका म्िणे शुद्ध जाती । त ेमागुती परतनेा ॥३॥ 

३४१ 

नव्ितों सािधचत । तणेें अंतरलें हित ॥१॥ 

पडडला नामाचा विसर । िाढविला संिसार ॥धु्र.॥ 

लहटक्याच ेपुरीं । िािोतनयां गेलों दरुी ॥२॥ 

तुका म्िणे नाि । आम्िां सांपडला भाि ॥३॥ 

३४२ 

अन्नाच्या पररमळें जरर जाय भूक । तरर कां िे पाक घरोघरीं ॥१॥ 



आपुलालें तुम्िी करा रे स्िहित । िाच ेस्मरा तनत्य राम राम ॥धु्र.॥ 

देखोतन जीिन जरर जाय तान । तरर कां सांटिण घरोघरीं ॥२॥ 

देखोतनयां छाया सुख न पिीजे । जंि न बैसीजे तया तळीं ॥३ ॥ 

हित तरी िोय गातां अईकतां । जरर रािे धचत्ता दृढ भाि ॥४॥ 

तुका म्िणे िोसी भािें धच तंू मुक्त । काय कररसी युक्त जाणणिेची॥५॥ 

३४३ 

काय उणें आम्िां विठोबाच ेपाई । नािीं ऐसें काई येर्ें एक ॥१॥ 

त ेिें भोंितालें ठायीं िांटंू मन । बराडी करून दारोदारी ं॥धु्र.॥ 

कोण बळी माझ्या विठोबा िेगळा । आणीक आगळा दजुा सागंा ॥२॥ 

तुका म्िणे मोि विठोबाच ेगािीं । फुकाचीं लुटािीं भांडारें तीं ॥३॥ 

३४४ 

सेवितों रस तो िांहटतों आणणकां । घ्या रे िोऊं नका राणभरी ॥१॥ 

विटेिरी ज्याचीं पाउलें समान । तो धच एक दानशूर दाता ॥धु्र.॥ 

मनाच ेसंकल्प पाििील मसद्धी । जरी रािे बुद्धी याच ेपायीं ॥२॥ 

तुका म्िणे मज िाडडलें तनरोपा । मारग िा सोपा सुखरूप ॥३॥ 

३४५ 

ऐसे ऐमसयानें भेटती त ेसािु । ज्याच्या दरशनें तुटे भिबंद ु। 

जे कां मसच्चदानंदीं तनत्यानंद ु। जे कां मोिमसद्धी तीर्थ िंदूं रे ॥१॥ 

भाि सिथकारण मूळ िंद ु। सदा समबुवद्ध नाजस्त भेद।ु 

भूतकृपा मोडीं द्िेषकंद ु। शत्रु ममत्र पुत्र सम करीं बंिु रे ॥धु्र.॥ 

मन बुवद्ध काया िाचा शुद्ध करीं । रूप सिथत्र देखोतन नमस्कारीं । 

लघुत्ि सिथभािें अंगीकारीं । सांडीमांडी मीतंूपण ऐसी र्ोरी रे ॥२॥ 

अर्थकामचाड नािीं धचतंा । मानामान मोि माया ममर्थया । 

ित ेसमािानीं जाणोतन नेणता । सािु भेट देती तया अिधचता रे ॥३॥ 



मनीं दृढ िरीं विश्िास । नािीं सांडीमांडीचा सायास । 

सािुदशथन तनत्यकाळ त्यास । तुका म्िणे जो विटला जाणीिेस रे ॥४॥ 

३४६ 

भिसागर तरतां । कां रे करीतसां धचतंा । पैल उभा दाता । कटीं कर ठेिुतनयां ॥१॥ 

त्याच ेपायीं घाला ममठी । मोल नेघे जगजेठी । भािा एका साठीं । खांदां िािे आपुल्या ॥धु्र.॥ 

सुखें करािा संसार । परर न संडािे दोन्िी िार । दया िमा घर । चोजिीत येतील ॥२॥ 

भुजक्तमुजक्तची धचतंा । नािीं दैन्य दररद्रता । तुका म्िणे दाता । पांडुरंग िोळधगल्या ॥३॥ 

३४७ 

जें का रंजलें गांजलें । त्यामस म्िणे जो आपुलें ॥१॥ 

तो धच सािु ओळखािा । देि तरे्ें धच जाणािा ॥धु्र.॥ 

मदृ ुसबाह्य निनीत । तैसें सज्जनाचें धचत्त ॥२॥ 

ज्यामस आपंधगता नािीं । त्यामस घरी जो हृदयीं ॥३॥ 

दया करणें जें पुत्रासी । त ेधच दासा आणण दासी ॥४॥ 

तुका म्िणे सांगूं ककती । तो धच भगिंताची मूती ॥५॥ 

३४८ 

याजसाठीं भजक्त । जगीं रूढिािया ख्यातत ॥१॥ 

नािीं तरी कोठें  दजुें । आिे बोलाया सिजें ॥धु्र.॥ 

गौरि यासाटीं । स्िाममसेिेची कसोटी ॥२॥ 

तुका म्िणे अळंकारा । देिभक्त लोकीं खरा ॥३॥ 

३४९ 

अमंगळ िाणी । नये ऐकों त ेकानीं ॥१॥ 

जो िे दषूी िररची कर्ा । त्यामस ियरोगव्यर्ा ॥धु्र.॥ 

यातत िणथ शे्रष्ठ । परर तो चांडाळ पावपष्ठ ॥२॥ 

तुका म्िणे पाप । माय नािड ेज्या बाप ॥३॥ 



३५० 

कैसा मसदंळीचा । नव्िे ऐसी ज्याची िाचा ॥१॥ 

िाच ेनुच्चारी गोविदंा । सदा करी परतनदंा ॥धु्र.॥ 

कैसा तनरयगांिा । जाऊं न पिे विसािा ॥२॥ 

तुका म्िणे दंड । कैसा न पिे तो लंड ॥३॥ 

३५१ 

आचरणा ठाि । नािीं अंगीं स्िता भाि ॥१॥ 

करिी आणणकांच ेघात । खोडी काढूतन पंडडत ॥धु्र.॥ 

श्िानाधचयापरी । ममष्टान्नामस विटाळ करी ॥२॥ 

तुका म्िणे ऐसा । सटिे धच ना पांचा हदसा ं॥३॥ 

३५२ 

गभाथचें िारण । ततनें िागविला मसण ॥१॥ 

व्याली कुर् िाडीचा दांडा । िर न घली च तोंडा ॥धु्र.॥ 

उपजला काळ । कुळा लाविला विटाळ ॥२॥ 

तुका म्िणे जाय । नरका अभक्ताची माय ॥३॥ 

३५३ 

पतनामस जे नेती । ततचा खोटा स्नेि प्रीती ॥१॥ 

वििीपुरतें कारण । बिु िारािें िचन ॥धु्र.॥ 

सिथस्िामस नाडी । ऐसी लाघिाची बेडी ॥२॥ 

तुका म्िणे दरुी । राखता ंिे तों ची बरी ॥३॥ 

३५४ 

देि आड जाला । तो भोधगता मी उगला । अिघा तनिारला । शीण शुभाअशुभाचा ॥१॥ 

जीिमशिाचें भातुकें  । केलें क्रीडाया कौतुकें  । कैचीं येर्ें लोकें  । िा आभास अतनत्य ॥धु्र.॥ 

विष्णुमय खरें जग । येर्ें लागतसे लाग । िांहटले विभाग । िणथिमथ िा खेळ तयाचा ॥२॥ 



अिघी एकाची च िीण । तरे्ें कैचें मभन्नामभन्न । िेदपुरुष नारायण । तणेें केला तनिाडा ॥३॥ 

प्रसादाचा रस । तुका लािला सौरस । पायापाशी ंिास । तनकट नव्िे तनराळा ॥४॥ 

मंबाजी गोसािी यांनीं स्िामीस पीडा केली - अभंग ॥५॥ 

३५५ 

न सोडीं न सोडीं न सोडीं । विठोबा चरण न सोडीं ॥१॥ 

भलतें जड पडो भारी । जीिािरी आगोज ॥धु्र.॥ 

शतखंड देि शस्त्रिारी । कररतां परी न भीयें ॥२॥ 

तुका म्िणे केली आिीं । दृढ बुद्धी सािि ॥३॥ 

३५६ 

बरिें बरिें केलें विठोबा बरिें । पािोतन आंत िमा अंगी कांटीिरी मारविलें ॥१॥ 

मशव्या गाळी नीत नािीं । बिु फार विटंबबलें ॥२॥ 

तुका म्िणे क्रोिा िातीं । सोडिूतन घेतलें रे ॥३॥ 

३५७ 

पािलों पािलों । देिा पािलों रे ॥१॥ 

बरिें संधचत िोतें तैसें जालें रें । आतां काय बोलों रे ॥२॥ 

सोज्ज्िळ कंटकिाटा भािें करंू गेलों रे । तुका म्िणे करूतन िेगळा केलों रे ॥३॥ 

३५८ 

कां िोती कां िोती । देिा एिढी फजीती ॥१॥ 

मुळीं िमथ नसतों चुकलों । तो मी ऐसें धचत्तीं ॥धु्र.॥ 

िोणार िोऊतन गेलें । ममर्थया आतां खंती रे ॥२॥ 

तुका म्िणे पुरे आतां । दजुथनाची संगती रे ॥३॥ 

३५९ 

सोडिा सोडिा । सोडिा िो अनंता ॥१॥ 

तुजविण ऐसा । कोण दजुा प्राणदाता ॥धु्र.॥ 



कोणा लाज नेणां ऐसें । आणणकां शरण आम्िी जातां ॥२॥ 

तुका म्िणे सखया । माझ्या रखुमाईच्या कांता ॥३॥ 

॥५॥ 

३६० 

पुत्राची िाताथ । शुभ ऐके जेिी ंमाता ॥१॥ 

तैसें रािो माझें मन । गातां ऐकतां िररगुण ॥धु्र.॥ 

नादें लुब्ि जाला मगृ । देि विसरला अंग ॥२॥ 

तुका म्िणे पािे । कासिीचें वपलें माये ॥३॥ 

३६१ 

ध्यानी योगीराज बैसले कपाटी ं। लागे पाठोिाटीं तयांधचया ॥१॥ 

तान भुक त्यांचें राखे शीत उष्ण । जाले उदासीन देिभाि ॥धु्र.॥ 

कोण सखें तयां आणीक सोयरें । असे त्यां दसुरें िरीविण ॥२॥ 

कोण सुख त्यांच्या जीिामस आनंद । नािीं राज्यमद घडी तयां ॥३॥ 

तुका म्िणे विष अमतृा समान । कृपा नारायण कररतां िोय ॥४॥ 

३६२ 

न व्िािें तें जालें देणखयेले पाय । आतां कफरंू काय मागें देिा ॥१॥ 

बिु हदस िोतों करीत िे आस । तें आलें सायासें फळ आजज ॥धु्र.॥ 

कोठिरर जजणें संसाराच्या आशा । उगिो िा फांसा येरू्तनयां ॥२॥ 

बुडालीं तयांचा मूळ ना मारग । लागे तो लाग सांडूतनयां ॥३॥ 

पुढें उलंतघतां दःुखाच ेडोंगर । नािीं अंतपार गभथिासा ॥४॥ 

तुका म्िणे कास िरीन पीतांबरीं । तंू भिसागरीं तारंू देिा ॥५॥ 

३६३ 

िैकंुठा जािया तपाच ेसायास । करणें जीिा नास न लगे कािंीं ॥१॥ 

तया पुंडमलकें  केला उपकार । फेडािया भार परृ्ीिीचा ॥२॥ 



तुका म्िणे सोपी केली पायिाट । पंढरी िैकंुठ भूमीिरी ॥३॥ 

३६४ 

शोकें  शोक िाढे । हिमतीच ेिीर गाढे ॥१॥ 

येर्ें केले नव्िे काई । लंडीपण खोटें भाई ॥धु्र.॥ 

कररती िोया िोय । परी नव्िे कोणी साह्य ॥२॥ 

तुका म्िणे घडी । साधिमलया एक र्ोडी ॥३॥ 

३६५ 

म्िणउनी खेळ मांडडयेला ऐसा । नािीं कोणी हदशा िजीयेली ॥१॥ 

माणझया गोतें िें िसलें सकळ । न देणखजे मूळ विटाळाचें ॥धु्र.॥ 

करूतन ओळखी हदली एकसरें । न देखों दसुरें विषमासी ॥२॥ 

तुका म्िणे नािीं काळापाशीं गोिा । जस्र्तत मतत देिा िांचूतनयां ॥३॥ 

३६६ 

िैष्णि तो जया । अिघी देिािरी माया ॥१॥ 

नािीं आणीक प्रमाण । तन िन तणृ जन ॥धु्र.॥ 

पडतां जड भारी । नेमा न टळे तनिाथरीं ॥२॥ 

तुका म्िणे याती । िो का तयाची भलती ॥३॥ 

३६७ 

करोत तपाहद सािनें । कोणी सािो गोरांजनें ॥१॥ 

आम्िी न िजों तया िाटा । नाचंू पंढरीचोिटां ॥धु्र.॥ 

पािोत आजत्मस्र्तत । कोणी म्िणोत उत्तम मुजक्त ॥२॥ 

तुका म्िणे छंद । आम्िां िररच्या दासां तनदं्य ॥३॥ 

॥ स्िामीस सद्गुरूची कृपा जाली ॥ - अभंग ४ 

३६८ 

सद्ग ुरायें कृपा मज केली । परी नािीं घडली सेिा कांिीं ॥१॥ 



सांपडविलें िाटे जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥धु्र.॥ 

भोजना मागती तूप पािशेर । पडडला विसर स्िप्नामाजी ॥२॥ 

कांिीं कळिे उपजला अंतराय । म्िणोतनयां काय त्िरा जाली ॥३॥ 

राघिचैतन्य कैशिचैतन्य । सांधगतली खुण ममळकेची ॥४॥ 

बाबाजी आपलें सांधगतलें नाम । मंत्र हदला राम कृष्ण िरर ॥५॥ 

माघाशुद्ध दशमी पािुतन गुरुिार । केला अंगीकार तुका म्िणे ॥६॥ 

३६९ 

माणझये मनींचा जाणोतनयां भाि । तो करी उपाि गुरुराजा ॥१॥ 

आिडीचा मंत्र सांधगतला सोपा । जेणें गुंपा कांिीं कोठें  ॥धु्र.॥ 

जाती पुढें एक उतरले पार । िा भिसागर सािुसंत ॥२॥ 

जाणत्या नेणत्या ज्या जैसी आिडी । उतार सांगडी तापे पेटीं ॥३॥ 

तुका म्िणे मज दावियेला तारू । कृपेचा सागरु पांडुरंग ॥४॥ 

३७० 

घालुतनयां भार राहिलों तनजश्चतीं । तनरविलें संतीं विठोबामस ॥१॥ 

लािूतनयां िातें कुरिामळला मार्ा । सांधगतलें धचतंा न करािी ॥धु्र.॥ 

कटीं कर सम चरण साजजरे । राहिला भीिरें तीरीं उभा ॥२॥ 

खंुटले सायास अणणकक या जीिा । िररले केशिा पाय तुझ े॥३॥ 

तुज िाटे आतां तें करीं अनंता । तुका म्िणे संता लाज माझी ॥४॥ 

३७१ 

माणझये मनींचा जाणा िा तनिाथर । जजिामस उदार जालों आतां ॥१॥ 

तुजविण दजुें न िरीं आणणका । भय लज्जा शंका टाककयेली ॥धु्र.॥ 

ठायींचा संबंि तुज मज िोता । विशेष अनंता केला संतीं ॥२॥ 

जीिभाि तुझ्या ठेवियेला पायीं । िें धच आतां नािी लाज तुम्िां ॥३॥ 

तुका म्िणे संतीं घातला िािाला । न सोडीं विठ्ठला पाय आतां ॥४॥ 



॥४॥ 

३७२ 

देि सखा जरी । जग अिघें कृपा करी ॥१॥ 

ऐसा असोतन अनुभि । कासाविस िोती जीि ॥धु्र.॥ 

देिाची जतन । तया बािंू न शके अग्न ॥२॥ 

तुका म्िणे िरी । प्रर् िादामस यत्न करी ॥३॥ 

३७३ 

भले भणवितां संतांच ेसेिक । आइत्याची भीक सुखरूप ॥१॥ 

ठसावितां बिु लागती सायास । चुकल्या घड ेनास अल्प िमथ ॥धु्र.॥ 

पाकमसद्धी लागे संधचत आइतें । घडतां सोई तें तवे्िां गोड ॥२॥ 

तुका म्िणे बरे सांगतां धच गोष्टी । रणभूमम दृष्टी न पड ेतों ॥३॥ 

३७४ 

संतसमागम एखाहदया परी । रािािें त्याच ेद्िारीं श्िानयाती ॥१॥ 

तरे्ें रामनाम िोईल श्रिण । घडले भोजन उजच्छष्टाचें ॥धु्र.॥ 

कामारी बटीक सेिेच ेसेिक । दीनपण रंक तरे्ें भलें ॥२॥ 

तुका म्िणे सिथ सुख त्या संगती । घडले पंगती संतांधचया ॥३॥ 

३७५ 

एकली राणागोविदंा सिें । गेलें ठािें तें जालें ॥१॥ 

मज न म्िणा न म्िणा मशदंळी । नािीं विषम जिळी ंआतळलें ॥धु्र.॥ 

नव्िती देणखली म्यां िाट । म्िणोतन िा िीट संग केला ॥२॥ 

भेणें ममठी हदिली गळां । सेज ेजिळ दडालें ॥३॥ 

सलगी िरी पयोिर । सािाती करमुर सिें ॥४॥ 

आिेि मी गभीणपणें । िें सांगणें कां लागे ॥५॥ 

तुका म्िणे सेिटा नेलें । संपाहदलें उभयतां ॥६॥ 



३७६ 

िोतें बिुत िें हदिस मानसीं । आजज निस िे फळले निसीं । 

व्िािी भेटी त ेजाली गोविदंासी ं। आतां सेिा करीन तनश्चयेसीं िो ॥१॥ 

जस्र्र जस्र्र मज धच सािे करा । बिु कष्ट सोमसल्या येरझारा । 

येर्ें आड मज न सािािे िारा । देऊतन कपाट आलें तें दसुरें िारा िो ॥धु्र.॥ 

मूळ सत्ता िे सायासाची जोडी । नेदी िेगळें िोऊं एकी घडी । 

नािीं लौककक स्मरला आिडी । आता येणें काळें या िो लोभें िेडी िो ॥२॥ 

उदयीं उदय साधिला अिकाश । तनजश्चंतीनें तनजश्चंती सािकाश । 

िररये गोडी बिुत आला रस । तुका म्िणे िा मागुता न ये हदिस िो ॥३॥ 

३७७ 

स्ियें सुखाच ेजाले अनुभि । एक एकीपाशीं सांगतील भाि । 

अिघ्यां अिघा िा कैसा निलाि । सिथसाि तरे्ें धच त्याचा जीि िो ॥१॥ 

आपआपणाशीं कररती निल । परर िादािाद न संडडती बोल । 

एका मेघःशामें जलिर िोल । रसीं उतािमळ हृदय सखोल िो ॥धु्र.॥ 

एक विषय तो सकळांचा िरर । त्याच्या आिडीनें आिडी इतरीं । 

अंि बहिर िे पे्रत लोकां चारी । त्यांची कीततथ गाइली पुराणांतरी िो ॥२॥ 

स्तुतत पराविया मुखें रुधचकर । प्रीततपात्राच्या गौरिीं आदर । 

परस्परें िे सादरा सादर । योग सज्जनाच्या सुखा नािीं पार िो ॥३॥ 

भजक्तिल्लभ न तुटे चराचरीं । आप्त अनाप्त िे ऐशी ठेिी उरी । 

दरुी जिळी संधचता ऐसें िरी । रंगा रंगा ऐसें िोणें लागे िरर िो ॥४॥ 

तुका लािला िें उजच्छष्ट भोजन । आला बािेरी पे्रमें िोसंडून । 

पडडलें कानीं त्या जीिाचें जतन । िररयेले एकाभािें हृदयीं चरण िो ॥५॥ 

३७८ 

आजज का िो तंू हदससी दजुश्चती । म्िणी एका मन लगे तुझ्या धचत्तीं । 



हदलें ठेिूं तें विसरसी िातीं । नेणों काय बैसला िरर धचत्तीं िो ॥१॥ 

सर सर परती जालीस आतां भांड । कैसें दाखविसी जगासी या तोंड । 

व्याली माय त ेलाजविली रांड । नािीं र्ार दो ठायीं जाला खंड िो ॥ि ृ॥ 

िोतें तैसें तें उमटलें िरी । बाह्य संपादणी अंतरींची चोरी । 

नािीं मयाथदा तनःसंग बािरी । मन िें गोविदंीं देि काम करी िो ॥२॥ 

नािीं करीत उत्तर कोणासिें । परािीन भोजन हदलें खािें । 

नािीं अचळ सािरािा ठािे । देखों उदासीन तुज देिभािें िो ॥३॥ 

कोठें  नेणों िा फािला एकांत । सदा ककलककल भोंितीं बिुत । 

दोघे एकिाटा बोलािया मात । नािीं लाज िररली हदला िात िो ॥४॥ 

करी कितुक खेळ खेळे कान्िा । दािी लाघि भांडिी सासासनुा । 

परा भजक्त िे शुद्ध तुम्िी जाणा । तुका म्िणें ऐसें कळों यािें जना िो ॥५॥ 

३७९ 

भररला उलंडूतन ररता करी घट । मीस पाणणयाचें गोविदंाची चट । 

चाले झडझडां उसंतूतन िाट । पािे पाळतूतन उभा तो धच नीट िो ॥१॥ 

चाळा लावियेले गोप गोपीनार्ें । जाणे आिडीचें रूप जेर्ें तेर्ें । 

दािी बिुतांच्या बिुिेषपंर्ें । गुणातीतें खेळ मांडडयेला येर्ें िो ॥धु्र.॥ 

मनीं आिड ेतें करािें उत्तर । कांिीं तनममत्ताचा पािोतन आिार । 

उगा रािे कां माररसी कंकर । मात िाढविसी उत्तरा उत्तर िो ॥२॥ 

िररली खोडी दे टाकोतनयां मागें । न ये विनोद िा कामा मशीं संगें । 

ममठी घालीन या जीिाधचया त्यागें । नािीं ठाउकी पडडलीं तुझीं सोंगें रें ॥३॥ 

सुख अतंरींचें बािय ठसठसी । म्िणे विनोद िा काय सोंग यासी । 

तुज मज काय सोयरीक ऐसी । नंदानंदन या र्ोरपणें जासी रे ॥४॥ 

करी कारण तें कळों नेदी कोणा । सुख अंतरींच ेबाह्य रंग जाना । 

मन ममनलें रे तुका म्िणे मना । भोग अंतरींचा पािे नारायणा िो ॥५॥ 



३८० 

आजज निल मी आलें येणे राणें । भेटी अिधचती नंदाधचया कान्िें । 

गोिी सांगती िो सकळ िी जन । िोतें संधचत आणणयेलें तेणें िो ॥१॥ 

गेलें िोउतन न चले आतां कांिीं । साद घामलतां जिळी दजुें नािीं । 

अंगीं जडला मग उरलें तें काई । आतां राखतां गुमान भलें बाई िो ॥धु्र.॥ 

बिुत कामें मज नािीं आराणूक । एक साररता ंतों पुढें उभें एक । 

आजज मी टाकोतन आलें सकमळक । तंि रधचलें आणणक कितुक िो ॥२॥ 

धचतंा कररतां िररली नारायणें । अंगसंगें ममनतां दोघेजणें । 

सुखें तनभथर जामलयें त्याच्या गुणें । तुका म्िणे खंुटलें येणें जाणें िो ॥३॥ 

३८१ 

मैं भुली घरजानी बाट । गोरस बेचन आयें िाट ॥१॥ 

कान्िा रे मनमोिन लाल । सब िी बबसरंू देखें गोपाल ॥धु्र.॥ 

कािां पग डारंू देख आनेरा । देखें तों सब िोहिन घेरा ॥२॥ 

िंु तों र्ककत भैर तुका । भागा रे सब मनका िोका ॥३॥ 

३८२ 

िररबबन रहियां न जाये जजहिरा । कबकी र्ाडी देखें रािा ॥१॥ 

क्या मेरे लाल किन चुकी भई । क्या मोहिपामसती बेर लगाई ॥धु्र.॥ 

कोई सखी िरी जािे बुलािन । बार हि डारंू उसपर तन ॥२॥ 

तुका प्रभु कब देखें पाऊं । पासीं आऊं फेर न जाऊं ॥३॥ 

३८३ 

भलो नंदाजीको डडकरो । लाज राखीलीन िमारो ॥१॥ 

आगळ आिो देिजी कान्िा । मैं घरछोडी आिे म्िांना ॥धु्र.॥ 

उन्िसुं कळना िेतो भला । खसम अिंकार दादलुा ॥२॥ 

तुका प्रभु परिली िरी । छपी आिे िंु जगार्ी न्यारी ॥३॥ 



३८४ 

नका कांिीं उपचार माझ्या शरीरा । करंू न सािती बिु िोतो उबारा । 

मनोजन्य व्यर्ा िेि जाला अंतरा । लिकरी आणा नंदाधचया कुमरा ॥१॥ 

सणखया िेमशया तुम्िी प्राणिल्लभा । तनिेहदला भाि आतथभूत या लोभा । 

उमटली अंगी ंिो सांिळी प्रभा । साच िे अिस्र्ा कळे मज माझ्या िोभा ॥धु्र.॥ 

नये कळों नेदािी िे दजुजयामस मात । घडािा तयामस उत्कंठा एकांत । 

एकाएकीं सािी येर्ें आपुलें धचत्त । कोण्या काळें िोइल नेणों भाग्य उहदत िो ॥२॥ 

स्िाद सीण देिभान तनद्रा खंडन । पाहिले तटस्र् उन्ममळत लोचन । 

अिघें िोसाऊन उरले त ेचरण । तुका म्िणे दशथनापें आलें जीिन ॥३॥ 

३८५ 

पडडली भुली िांितें सैराट । छंद गोविदंाचा चोजवितें िाट । 

मागें सांडोतन सकळ बोभाट । िंदीं पदांबुजें ठेिुतन ललाट िो ॥१॥ 

कोणी सांगा या गोविदंाची शुद्धी । िोतें िहिलें लपाला आतां खांदीं । 

कोठें  आड आली िे देिबुद्धी । िांिा आळिीं करुणा कृपातनिी िो ॥धु्र.॥ 

मागें बिुतांचा अंतरला संग । मुळें जयाधचया तेणें केला त्याग । 

पहिलें पािातां तें िरपलें अंग । खंुटली िाट नािींसें जालें जग िो ॥२॥ 

शोकें  वियोग घडला सकळांचा । गेल्या शरण िा अन्याय आमुचा । 

केला उच्चार रे घडल्या दोषांचा । जाला प्रगट स्िामी तुकयाचा िो ॥३॥ 

३८६ 

काय उणें कां कररशील चोरी । ककती सांगों तुज नाइकसी िरी । 

परपरता तंू पळोतन जासी दरुी । अनािर या लौककका बािेरी िो ॥१॥ 

माया करुणा िे कररत ेबिुत । ककती सोसूं या जनांच ेआघात । 

न पुरे अिसरु िें धच तनत्यातनत्य । तंू धच सोडिीं करूतन जस्र्र धचत्त ॥धु्र.॥ 

बिुत कामें मी गुंतमलयें घरीं । जासी डोळा तंू चुकािूतन िरी । 



कररतां लाग न येसी च पळभरी । नािीं सायासाची उरों हदली उरी िो ॥२॥ 

तुज म्िणीयें मी न संगें अनंता । नको जाऊं या डोमळयां परता । 

न लगे जोडी िे तुजविण आतां । तुकयास्िामी कान्िोबा गुणभररता िो ॥३॥ 

३८७ 

घाली किाड टळली िाड राती । कामें व्यावपली ंकां पडडली दजुश्चत्ती । 

कोणे लागला गे सदैिेच ेिातीं । आजज शून्य शेजे नािीं हदसे पती िो ॥१॥ 

बोले दतूतकेशीं रािा िें िचन । मशीं लाघि दाखिी नारायण । 

म्िणे कोमळ परी बिु गे तनगुथण । याशीं न बोलें कळला मज पूणथ िो ॥धु्र.॥ 

िाडडलें गरुडा आणणलें िनुमंता । तैं पाचाररलें िोउतन ये िो सीता । 

लाजजनली रूप न ये पालहटतां । जाला भीमकी आपण राम सीता िो ॥२॥ 

सत्यभामा दान करी नारदासी । तैं कळला िो मज हृषीकेशी । 

तुळे घामलतां न ये कनक िो रासी । सम तुके एक पान तुळसी िो ॥३॥ 

मज भुली पडली कैशापरी । आम्िां भोगूतन म्िणे मी ब्रम्िचारी । 

हदली िाट यमुने मायें खरी । तुम्िां आम्िां न कळे अद्यापिरी िो ॥४॥ 

जाणे जीिींचें सकळ नारायण । असे व्यापूतन तो न हदसे लपून । 

रािा संबोणखली प्रीती आमलगंून । तुका म्िणे येर्ें भाि धच कारण िो ॥५॥ 

३८८ 

ममळोतन गौळणी देती यशोदे गार् िाणीं । दहि ंदिु तुप लोणीं मशकंां नुरे कांिीं । 

मेळिुनी पोरें तरे्ें ररघे एकसरें । िेगीं आणोनी सामोरें तरे्ें लोणी खाय ॥१॥ 

िरर सोंकला िो िरर सोंकला िो । सोंकला तो िारीं तुज लाज नािीं तरी । 

आम्िां सांपडतां उरी तुज मज नािीं ॥धु्र.॥ 

तुज िाटतसे कोड यामस लागतसे गोड । काय िासतसेी िेड तुज लागलें िो । 

आम्िी जाऊं तुजिरी पोरें चाळविल्या पोरी । काय सांगों भांडखोरी लाज िाटे आम्िां ॥२॥ 

मुख ममळण िदन उभा िाडततये घोणे । तंि दसिंती म्िणे आणा शीक लािूं । 



र्ोर आणणला कांटाळा घरीं दारीं लोकपाळा ं। डरेा ररघोनी गुसळा तरे्ें लोणी खाय ॥३॥ 

ममळोतन सकळा दािें लािूतनया ंगळां । कैशा बांधिती उखळा येर्ें रािे उगा । 

बरा सांपडलासी िरी आजजच्यानें कररमसल चोरी । डोळे घालुतनयां येरी येरीकड ेिांसे ॥४॥ 

फांकल्या सकळा उपडूतनयां उखळा । मोडी ििृ विमळाजुथन दोन्िी । 

उहठला गजर दसिंती नव्िे िीर । िांिे तुकयाचा दातार आळंधगला िेगीं ॥५॥ 

३८९ 

गोरस घेउनी सातें तनघाल्या गौळणी । तंि ती कृष्णाची करणी काय करी तरे्ें । 

जाला पानसरा ममठी घातली पदरा । आिीं दान माझें सारा मग चाला पंर्ें ॥१॥ 

सर जाऊं दे परता । मुळी ंभेटलासी आतां । नाट लागलें संधचता । खेपा खंुटमलया ॥धु्र.॥ 

आसुडी पदरा िरी आणीक दसुरा । येरी झोंबतील करा काय िेडा िोसी । 

आलों गेलों बिु िेळां नेणों गोरा कीं सांिळा । सर परता गोिळा काय बोलतोसी ॥२॥ 

आम्िी येर्ें अधिकारी मागें केली तुम्िी चोरी । आतां कळमलयािरी मागें केलें त्याचें । 

बोमलल्या िांसुनी आम्िी सासुरिामसनी । कां रे झोंबसी दरुूनी करी मात कांिीं ॥३॥ 

िांयां परनारी कैशा िररसी पदरीं । तयां कळमलया उरी तुज मज नािीं । 

जडला जजव्िारीं फांकों नेदी तया नारी । जेर्ें िमथ तें िरी जाऊं पािे ततयेचें ॥४॥ 

तया िाती सांपडल्या िाटीं पाटीं चुकाविल्या । कृष्णममळणीं ममळाल्या त्यािी न कफरती । 

तुका म्िणे खंती िांयां न िरािी धचत्तीं । िोतें तुमच्या संधचतीं िोडिलें आजज ॥५॥ 

३९० 

िरी तुझी कांतत रे सांिळी । मी रे गोरी चांपेकळी । तुझ्या दशथनें िोईन काळी । मग िें िाळी जन मज ॥१॥ 

उगला रािें न करीं चाळा । तुज ककती सांगों रे गोिळा । तुझा खडबड कांबळा । अरे नंदबाळा आलगटा ॥धु्र.॥ 

तुणझये अंगीं घुरट घाणी । बिु खासी दिु तुप लोणी । घररचें बािेररल आणोनी । मी रे चादंणी सकुमार ॥२॥ 

मज त ेिांसतील जन । धिःकाररती मज देखोन । अंगीं तुझें देखोतन लिण । मग विटंबणा िोइल रे ॥३॥ 

तुज लाज भय शंका नािीं । मज तंि सज्जन वपशुन व्यािी । आणीक मात बोलूं कािीं । मसी भीड नािीं तुज 
माझी ॥४॥ 



िचन मोडी नेदी िात । कळलें न सािे ची मात । तुकयास्िामी गोपीनार् । जीिन्मुक्त करूतन भोगी ॥५॥ 

३९१ 

सात पांच गौळणी आमलया ममळोनी यशोदे गार् िाणें देती कैसें । 

काय व्यालीस पोर चोरटें मसरजोर जनािेगळें ची कैसें। 

दहि ंदिु लोणी मशकंां नुरे धच कांिीं किाड जैशाचें तैसें । 

चाळिूतन नामशली कन्याकुमरें आमुच्या सुनांमस लाविलें वपसें गे बाइये ॥१॥ 

आझुतन तरी यामस सांगें बरव्या परी नािीं तरी नािीं उरी जीिेसाटी । 

ममळोतन सकळै जणी करंू िाखा सखीं तुज मज िोईल तुटी गे बाइये ॥धु्र.॥ 

नेणे आपपर लौककक िेव्िार भलत ेठायीं भलतें करी । 

पाळतुतन घरीं आम्िी नसतां तरे्ें आपण संचार करी । 

सोगया चंुबन देतो आमलगंन लोळे मेजाबाजािरी । 

मशकंीं कडा फोडी गोरसाच ेडरेे िररतां न सांपड ेकरीं गे बाइये ॥२॥ 

आतां याची चाड नािीं आम्िां भीड सांपतां कोड पुरिूं मतनचें । 

सोमसलें बिु हदस नव्िता केला तनस म्िणुतन एकुलतें तुमचें । 

चरण खांबीं जीिें बांिैन सररसा जिें न चले कांिीं याचें । 

अर्थ प्राण देतां न सोडी सिथर्ा भलतें िो या जजिाचें गे बाइये ॥३॥ 

घेउनी जननी िातीं चक्रपाणी देततसे गौळणी िेळोिेळां । 

तनष्ठ  िाद झणीं बोलाल सकळा िोभ जाइल माझ्या बाळा । 

जेर्ें लागे िात िाढतें निनीत अमतृाच्या कल्लोळा । 

देखोतन तुकयास्िामी देश देिभाि विसरल्या सकळा गे बाइये ॥४॥ 

३९२ 

विरितापें फंुदे छंद कररत ेजाती । िा गे तो गे साििान सिें धच दजुश्चती । 

न सांभाळुतन अंग लोटी पािे भोंितीं । िेगळी च पडों पािे कुळािुतनया ती ॥१॥ 

खंुटलीसी जाली येर्ें अितघयांची गती । आपुलीं परािी ंकोण नेणें भोंिती । 



त्यांचीं नांिें बोभे अिो अिो श्रीपती । निलाि िा येरां िाटोतनयां िांसती ॥धु्र.॥ 

बािेरी च िांिे रानां न िरी च घर । न कळे बंिना जाला तणेें संचार । 

विसरूतन गेली सासुरें की मािेर । एका अिलोकी एका पडडला विसर ॥२॥ 

तुका म्िणे तुम्िी अिघ्या रािा तनश्चळा । न ये आतां येऊं येर्ें सिथर्ा बळा । 

त्याचा त्याच्या मुखें अिघाची तनिाथळा । बिुतां मतें येर्ें तकथ िाद तनराळा ॥३॥ 

३९३ 

ये रे कृष्णा खुणाविती खेळों भातुकें  । ममळामलया बाळा एके ठायीं कितुकें  । 

कळों नेदी माया त्याचें त्यास ठाउकें  । खेळतोंसें दािी लिलिापें मुकें  ॥१॥ 

अखंडडत चटे त्यांनीं लावियेला कान्िा । आिड ेतया त्या िािाती संकल्प मना । 

काया िाचा मनें रूपीं गुंतल्या िासना । एकांताचें सुख जाती घेिोतनयां राणा ॥धु्र.॥ 

अितघयांचा जाणें जाला मेळासा िरी । ममळोतनयां जािें तरे्ें तया भीतरी । 

कळों नेदी घररच्या करी गोिूनी चोरी । िातोिातीं नेती परपरत्या दरुी ॥२॥ 

आनंदें तनभथर आपणाशीं आपण । क्रीडतील बाळा त्यजजलें पाररखें जन । 

एकाएकीं तरे्ें नािीं दसुरें मभन्न । तुका म्िणे एका नारायणा िांचून ॥३॥ 

३९४ 

खेळतां मुरारी जाय सरोिरा ततरीं । तंि नग्न धच या नारी तरे्ें देणखयेल्या । 

मांडडले विदंान ख्याल सुखाचें संिान । अंग लपिूनी मान वपलंगत चाले ॥१॥ 

ख्याल मांडडला रे ख्याल मांडडला रे । पायां पडतां रे न सोडी नेदी साउलां रे ॥धु्र.॥ 

साड्या साउलीं पातळें गोंड ेकसणणया चोळ्या । बुंर्ी घेउनी सकळा कळंबािरी पळे। 

खांदी िरूतनयां करीं दृष्टी घालोतन सामोरी । बैसे पाला िोढी िरी खदखदां िांसे ॥२॥ 

आनंदें कल्लोळ बाळा खेळती सकळ देती उलहटया चपळ । एकी एकीिूतन म्िैस िेल सुर काडी । 

एकी उगविती कोडीं । नाना परीच्या तनकडी खेळ मांडडयेला ॥३॥ 

एकी आमलया बािेरी पािे लुगडें तंि नारी । म्िणे नािीं नेलें चोरी काय जाणों केव्िां । 

केला सकळी िाकारा तंि आमलया बािेरा । आतां म्िणतील घरां जािें कैशा परी ॥४॥ 



तंि िांसे िनमाळी िरी पािोनी सकळी । लाजे ररघामलया जळीं मागें पुढें िात । 

लाज राखािी गोपाळा आम्िांजणींची सकळां । काय मागसी ये िेळा देऊं गुळिाटी ॥५॥ 

जोडोतनयां कर या गे सकळी समोर । िांयां न बोलािें फार बडबड कांिीं । 

भातुकें  भूषण नािीं चाड नेघें िन । करा एक धचत्त मन या गे मजपाशी ं॥६॥ 

एक एकीकड ेपािे लाज सांडूतनयां रािे । म्िणे चला आतां सये जाऊं तयापाशीं । 

जोडोतनयां िात कैशा राहिल्या तनिांत । तुका म्िणे केली मात लाज राणखली तयांची ॥७॥ 

३९५ 

िररला पालि न सोडी माझा येणें । कांिीं कररतां या नंदाधचया कान्िें । 

एकली न येतें मी ऐसें काय जाणें । कोठें  भरलें अिघड या राणें रे ॥१॥ 

सोडी पालि जाऊ दे मज िरी । िेळ लागला रे कोपतील घरी ं। 

सासू दारुण सासरा आिे भारी । तुज मज सांगतां नािीं उरी रे ॥धु्र.॥ 

सणखया िेमशया िोततया । तुज फािलें रे फांकतां तयांसी । 

िोतें अंतर तर सांपडतें कैसी । एकाएकीं अंगीं जडलासी रे ॥२॥ 

कैसी भागली िे कररतां उत्तर । शजक्त मािळल्या आसुडडतां कर । 

स्िामी तुकयाचा भोधगया चतुर । भोग भोगी त्यांचा राखे लोकाचार िो ॥३॥ 

३९६ 

गाई गोपाळ यमुनेच ेतटीं । येती पाणणया ममळोतन जगजेटी । 

चेंडू चौगुणा खेळती िाळिंटीं । चला चला म्िणती पािंू दृष्टी िो ॥१॥ 

ऐशा गोवपका त्या कामातुरा नारी । धचत्त विव्िळ देखािया िरी । 

ममस पाणणयाचें कररतील घरीं । बारा सोळा ममळोतन परस्परी ंिो ॥धु्र.॥ 

धचरें चोमळया त्या िुतां विसरती । ऊध्िथ लि लागलें कृष्णमतूी । 

कोणा नाठिे कोण कुळ याती । जालीं ताटस्त सकळ नेत्रपातीं िो ॥२॥ 

दंतिािनाचा मुखामाजी िात । िाद्यें िाजती नाइके जनमात । 

करी श्रिण कृष्णिेणुगीत । स्िामी तुकयाचा पुरिील मनोरर् िो ॥३॥ 



३९७ 

कोठें  मी तुझा िरंू गेलें संग । लावियेलें जग माझ्या पाठीं ॥१॥ 

सर सर रे परता अिगुणाच्या गोिळा । नको लािूं चाळा खोटा येर्ें ॥धु्र.॥ 

रूपाच्या लािण्यें नेली धचत्तितृ्ती । न देखें भोंितीं मी त ेमाझी ॥२॥ 

तुकयाचा स्िामी माझ ेजीिीं च बैसला । बोली ंच अबोला करूतनयां ॥३॥ 

३९८ 

गोड लागे परी सांगतां धच न ये । बैसे ममठी सये आिडीची ॥१॥ 

िेिलें िो येणें श्रीरंगरंगें । मीमाजी अंगें िारपलीं ॥धु्र.॥ 

परत ेधच ना दृष्टी बैसली त ेठायीं । विसािोतन पायीं ठेलें मन ॥२॥ 

तुकयाच्या स्िामीसिें जाली भेटी । तवे्िां जाली तुटी माधगल्यांची ॥३॥ 

३९९ 

पािािया माजी नभा । हदसे शोभा चांगली ॥१॥ 

बैसला तो माझ ेमनीं । नका कोणी लाजिूं ॥धु्र.॥ 

जीिा आिड ेजीिािूतन । नव्िे िण िेगळा ॥२॥ 

जालें विश्िंभरा ऐसी । तुकया दासी स्िामीची ॥३॥ 

४०० 

कोणी एकी भुलली नारी । विककतां गोरस म्िणे घ्या िरी ॥१॥ 

देणखला डोळां बैसला मनीं । तो िदनीं उच्चारी ॥धु्र.॥ 

आपुमलयाचा विसर भोळा । गोविदं कळा कौतुकें  ॥२॥ 

तुका म्िणे िांसे जन । नािीं कान त ेठायीं ॥३॥ 

४०१ 

करूनी आइत सत्यभामा मंहदरीं रे । िाट पािे टळोतन गेली रात्री रे । 

न येधच देि येतील कामलिरी रे । पडडली दजुश्चती तंि तो किाड हटमकारी रे ॥१॥ 

सर गा परता कळला तुझा भाि रे । कायाथ पुरतें िें दाविसी लाघि रे । 



बोलतोसी तें अिघी तुझी माि रे । जाणोतन आलासी उजडता समयो रे ॥धु्र.॥ 

मीच िेडी तुजला बोल नािीं रे । दानािेळे विटंबणा जाली काय रे । 

मागुती रुद्रामस भेटी हदली तई रे । विश्िास तो तुझ्या बोला आझुतन तरी रे ॥२॥ 

भ्रम िोता तो अिघा कळों आला रे । मानित िोतें मी भला भला रे । 

नष्टा कक्रया नािीं मां तुझ्या बोला रे । तुकयाबंिु स्िामी कानडया कौसाल्या रे ॥३॥ 

४०२ 

तंि तो िरर म्िणे िो तनजांगने िो । लाइ नीच कां देसील डोिणे िो । 

मजपें दजुें आलें तें देि जाणे िो । शब्द काय िे बोलसी त ेउणे िो ॥१॥ 

पािा मनीं विचारुनी आधि िो । सांडूतन देई भ्रांतत करीं जस्र्र बुवद्ध िो । 

तंट केलें िें माझें तुझें उपािीं िो । उघडी डोळे आझुतन तरी िरीं शुवद्ध िो ॥धु्र.॥ 

कोठें  तरी दतुनयांत ितथलें िो । जस्त्रयांनीं भ्रतारा दाना ंहदलें िो । 

कैसा भला मी नव्िे तें सोमसलें िो । रुसतसेी तंू उफराटें निल जालें िो ॥२॥ 

काय सांग म्यां दैन्य केली कैसी िो । तुझ्या गिें आणविलें िनुमंतामस िो । 

कष्टी केलें मज गरुडा भीमकीमस िो । तुकयाबंिु म्िणे खरें खोटें नव्िे यामस िो ॥३॥ 

४०३ 

तंि त ेम्िणे ऐका हृषीकेशी िो । निाजजलें तुम्िी म्िणां आपणांमस िो । 

तरी कां िंचनुक सुमनामस िो । नट नाट्दय बरें संपादूं जाणतोमस िो ॥१॥ 

सर िो परता परता िो आतां िरी । म्िणे सत्राजजताची कुमरी । 

जाणतें मी या शब्दाच्या कुसरी । ऐसें च करून ठकविलें आजजिरी ॥धु्र.॥ 

भािें गेलें म्िुण न व्िािा वियोग । मतनच ेआतथ जन्मांतरीं व्िािा संग । 

तों तों केलें िें पाठमोरें जग । ऐसें काय जाणें िे तुझ ेरंग ॥२॥ 

काय करंू या नागविलें कामें । लागलें तयास्ति इतुकें  सोसािें । 

नािीं तरी कां नव्िती ठािीं िमें । परद्िारीं ऐसा िाकमलती प्रमसद्ध नांिें ॥३॥ 

काय ककती सांगािे तुझ ेगुण । न फुटे िाणी तनष्ठ  ऐसा तनगुथण । 



आप पर न म्िणसी माय बिीण । सासूसुनास लािुतन पािासी भांडण ॥४॥ 

इतुककयािरी म्िणे िैकंुहठंचा राणा । िोऊन गेलें तें नये आणंू मना । 

आतां न करीं तैसें करी कक्रया आणा । भक्तित्सल म्िणे तुकयाबंिु कान्िा ॥५॥ 

४०४ 

कान्िो एकली रे एकली रे । तुजसिें चुकलें रे । भय िाटे िनीं मज अबळा िाकली रे ॥१॥ 

तनघतां घरीं आई बा िारी । तुजसिें कां आमलयें िरी ॥धु्र.॥ 

लोक िाटा सांगती खोटा । परी मी चटा लागमलयें ॥२॥ 

वपकल्या बोरी जालें सामोरी । काय जाणें कोठें  राहिला िरी ॥३॥ 

आड खंुट जामलया जाळी । काय जाणों कान्िें मांडडली रळी ॥४॥ 

तुका म्िणे जाऊं आमलया िाटा । पािों िरी पायीं न मोड ेकांटा ॥५॥ 

४०५ 

क्याला मज आयो िाररतसेी घरा । खेळतों सोकरा नंदाचा मी ॥१॥ 

बिु हदसीं जाली यासीं मज भेटी । आतां िाटे तुटी न परािी ॥धु्र.॥ 

कोिळें बोलतो मना आिरतें । डोमळयाचें पातें ढापिेना ॥२॥ 

आजज सकळांसी आलें चोलुतनयां । कां गो पाठी िांयां पुलविली ॥३॥ 

तुमचें तें काय खोळंबलें काज । बल्या कां गो मज कोंडा घरीं ॥४॥ 

तुकयाचा िनी गोकुळनायक । सरा कांिीं एक बोलतों मी ॥५॥ 

४०६ 

आता न यें मागें । मी आलें याच्या रागें । काय माझें जगें । कोपोतनयां करािें ॥१॥ 

कां गो कमलत्यां कोल्िाल । तुम्िी भलत्या च सकल । िेचाल त ेबोल । झुटे िोती बोमलले ॥धु्र.॥ 

याच ेभेटी माझें मन । स्िरुपी ंठाकले लोचन । िेगळें तें िण आतां िोऊं नािरे ॥२॥ 

काज काम नको जालें । बीजें नािरे बोमललें । याधचया भेहदलें । कामबाणीं अंतर ॥३॥ 

या िेगळें िोणें । आतां जळो तैसें जजणें । घेतलें तें मनें । आतां मागें न कफरे ॥४॥ 

आतां मोटी िार । माझी नका िरंू चार । तुकयाचा दातार । शेजे तो मी सुतलों ॥५॥ 



४०७ 

िरररता चपळा नारी । लागिरी न ररघती ॥१॥ 

अिघ्या अंगें सिोत्तम । भोगी काम भोगता ॥धु्र.॥ 

िाचा िाच्यत्िामस न ये । कोठें  काय करािें ॥२॥ 

तुका म्िणे देिा ऐशा । देिवपशा उदारा ॥३॥ 

४०८ 

गौळणी आल्या िाज । म्िणती या गे राखों आज । सांपडिुनी माजघरांत िरुनी कोंडू ं। 

उघडें किाड उभ्या काळोशाच ेआड । साता पांचा एक भीड मौनेंची ठेल्या ॥१॥ 

तनत्य सोंकिला नेदी । सांगों धचत्त बोला । आतां सांपडतां याला कोण सोडी जीिें ॥धु्र.॥ 

जाणोतनयां िरी त्याच घरा आला चोरी । गडडयां ठेिुनी बािेरी पूिथद्िारें मशरे । 

त्यांच्या भयाभीत चाले वपलंगत भोंितालें । पािे तंि देणखयेलें निनीत पुढें ॥२॥ 

उतरोतन मसकंें  । पािे चाखोतनयां तनकें  । गोड तें धच एका एकें  । िातीं लांबवितो । 

जाणे राखती तयांमस । तरे्ें अधिक धच नासी । माग लािी िात पुसी । चोरी जाणािया ॥३॥ 

जाणोतनयां नारी । मूळ िमथद्िार िरी । माजे कोंडूनी भीतरी । घरांत िरीयेला । 

कां रे नागविसी । माझ ेमुळी ंलागलासी । आणिीन तुजपासीं । मागें खादलें तें ॥४॥ 

दोिी संदी बािे । िरूतन नेती मात ेपािे । काय नासी केली आिे । घरामाजी येणें । 

तुका म्िणे मुख । त्याचें िाढों नेदी दःुख । दसिंती कितुक। करुनी रंजविल्या ॥३॥ 

४०९ 

आमलयें िांितत िांितत भेट िोइल म्िुण । तंि त ेटळली िेळ िो माझा उरला सीण ॥१॥ 

आतां काय करंू सांग िो मज भेटेल कैसा । िररलागीं प्राण फुटे िो र्ोरी लागली आशा ॥धु्र.॥ 

लाविला उशीर बिुतीं बिु ओहढती ओढा । साभंामळतां सांग असांग दःुख पािल्यें पीडा ॥२॥ 

जळो आतां संसारु िो कई शेिट पुरे । तुकयाच्या स्िामी गोपाळालागीं जीि झुरे ॥३॥ 

४१० 

आणीक काय र्ोडीं । परर तें फार खोटीं कुडीं ॥१॥ 



सदा मोकळीं च गुरें । िोती फजीत तीं पोरें ॥धु्र.॥ 

सदा घामलता िंुबरी । एक एकांच ेन करी ॥२॥ 

तुका म्िणे घरीं माय । िेळोिेळां मारी ॥३॥ 

४११ 

बिुतांच ेसंगती । बिु पािलों फजजती ॥१॥ 

बरें केलें नंदबाळें । माधगलांचें तोंड काळें ॥धु्र.॥ 

माझा कररतील तंटा । लपती आमलया बोभाटा ॥२॥ 

तुका म्िणी काई । ककती म्िणों बाप आई ॥३॥ 

४१२ 

गाईन त ेलीळा चररत्र पिाड े। राणखले संिगड ेसहित गाई ॥१॥ 

चोररलें निनीत बांिविला गळा । जे तुम्िीं गोपाळा छंद केले ॥धु्र.॥ 

मोहिल्या गोवपका पांियाच्या छंदें । केली त ेगोविदंें क्रीडा गाऊं ॥२॥ 

मायबापा लाड दाखविलें कौतुक । तें या आणंू सुख अंतरासी ॥३॥ 

तनदाथमळले दषु्ट भक्तां प्रततपाळी । ऐसा म्िणों बळी आमुचा स्िामी ॥४॥ 

तुका म्िणे सरसी असों येणें िोघें । लागोतन संबंिें सिथकाळ ॥५॥ 

डांका - अभंग ८ 

४१३ 

चौक भररयेला आसनीं पाचाररली कुळस्िाममनी । िैकंुठिामसतन ये िांिोनी झडकरी ॥१॥ 

रंगा येई िो विठाई सांिमळये डोळसे । तुझें श्रीमुख साजजरें तें मी केििां देखेन ॥धु्र.॥ 

रजतमिुपारती । पंचप्राणांची आरती । अिघी सारोनी आइती । ये िांिती झडकरी ॥२॥ 

मन मारोतनयां मेंढा । आशा मनसा तषृ्णा सुटी । भजक्तभाि नैिेद्य ताटीं । भरोतन केला िाकारा ॥३॥ 

डांका अनुिात गजरे । येउतन अंगासी संचरे । आपुला घेउनी पुरस्कार । आरोग्य करीं तुकयासी ॥४॥ 

४१४ 

साच माझा देव्िारा । भाक ठेिा भाि खरा । बत्रगुणाचा फुलिरा । आणा विनतत सांगतों ॥१॥ 



माझें दैित िें रंगीं । नाच ेिैष्णिांच्या संगीं । भरलें मग अगंीं । तनिाड करी दोिींचा ॥धु्र.॥ 

तुझें आिे तुजपासीं । परर तंू जागा चुकलासी । धचिडुतनयां नासी । तुझ्या घररच्यांनीं केली ॥२॥ 

आतां न पड ेठािें । िांचूतनयां माझ्या देिें । अंिकार व्िािें । नासु ठाि शोिािा ॥३॥ 

आंिळ्यासी डोळे । देत ेपांगुळासी पाय । िांजा पुत्र फळे । निस पुरवित ेविठाई ॥४॥ 

उगविलीं कोडीं । मागें ककतकेांचीं बापुडीं । तुका म्िणे घडी । न लगे निस द्या आिीं ॥५॥ 

४१५ 

विनतत घातली अििारीं । मज देई िो अभय करीं । पीडडलों खेचरीं । आणीक िारी नांिांची ॥१॥ 

रंगा येई िो एकला रंग िोडिला । िररनाम उहठला गजर केला िाकारा ॥धु्र.॥ 

देिांच ेदैित े। तुज नममलें आहदनारे् । ये िो कृपािंत े। भोगा माझ्या िांितत ॥२॥ 

न लिीं आतां िेळ । आइत साररली सकळ । तुका म्िणे कुळ । आमुधचये दैित े॥३॥ 

४१६ 

माझा देव्िारा साचा । नािीं आणीक कोणाचा । बत्रभुिनीं याचा । ठसा न लगे पुसािें ॥१॥ 

या रे लोटांगणीं । कांिीं करा विनिणी । करील झाडणी । भूत काढी संसार ॥धु्र.॥ 

पडडले विषयांच ेगोंिळीं । त ेबत्रगुण आकळी । िररनाम आरोळी । कानीं पडतां त ेउठी ॥२॥ 

घेतला अिंकार । काम क्रोि या मत्सरें । पळती पे्रमभरें । अिघे ठाि सांडुनी ॥३॥ 

घेतलासे पुरा । माया ममता आसरा । अिघ्या एक सरा । पळती रंग देखोनी ॥४॥ 

तुका म्िणे द्यािा भाि । कफटेल मतनचा संदेि । आणीक न लगे ठाि । कांिीं कोठें हिडंािें ॥५॥ 

४१७ 

पुढें येत ेदेिी । ततची जती चालों द्यािी । मागील झाडािी । झाडा मान आसडी ॥१॥ 

एकिीरा आली अंगा । आतां तनिारील रोगा । माझ्या भक्तापाशीं सांगा । पूजा भािें करािी ॥धु्र.॥ 

मेंढा मारािा लोिाळ । पूजा पािली सकळ । तुम्िीं केलें बळ । मग मी ठायीं न पडें ॥२॥ 

तुका म्िणें मुळीं । लागली त ेआली कुळीं । िंदनुी सकळीं । जीिें भािों ओिाळा ॥३॥ 

४१८ 

अिघ्या जेष्ठादेिी । कोण पूजनाचा ठाि । िररतां धच भाि । कोठें  नािींसें जालें ॥१॥ 



हदसे साररखें साररखें । परर तें कारणीं पाररखें । तळीं गेलें देखें । िरी टोले न सािाती ॥धु्र.॥ 

पट एका मशरी ं। यर्ावििीनें त्या येरी । बसकोळ्या घागरी । डरेे रांझण गाडगीं ॥२॥ 

तुका म्िणे माना । येर्ें कोणीं रुसािें ना । आपुलाल्या स्र्ानां । जेर्ें त्या धच शोभल्या ॥३॥ 

४१९ 

खेचर खडतर । काळ कांपती असुर । नांदे भीमातीर । पंढरपुर पाटणीं ॥१॥ 

आतां करी कां रे िाकारा । सिस्र नामें एकसरा । दिडडत ेखेचरा । अंगसंगें िरूनी ॥धु्र.॥ 

सीत ेजाली झडपणी । रािाणे िासुगीच्या बनीं । पािली जननी । झोंहट मोकमळया केशी ॥२॥ 

लाविलें कािरें । प्रल्िादा म्िैसासुरें । आली येकसरें । दांत खात रंगासी ॥३॥ 

िसुदेिाचीं बाळें । सात खादली ंज्या काळें। आली भोगिेळे । तया कारणें तरे्ें ॥४॥ 

पांडिें बापुडीं । िाज केली ंकफरती िेडीं । िांिोतनयां काढी । अंगसंगें त्रािाविलीं ॥५॥ 

नामाचें धचतंन । तरे्ें िांित ेआपण । न विचाररतां िीण । भाि देखे जयाचा ॥६॥ 

कुळीची कुळदेिता । तुका म्िणे आम्िां माता । काय भय भूतां । काळ यमदतूाचें ॥७॥ 

४२० 

देिी देि जाला भोग सरला यािरी । सांगाया दसुरी ऐसी नािीं उरली ॥१॥ 

िररनाम देिनाम तुम्िी गाऊतनयां जागा । पेंठिणी मागा नका ठेिूं मलगाड ॥धु्र.॥ 

शेिटीं सुताळी बरिी िाजिािी डांक । ताळा घाली एक सरमलयाच ेशेिटीं ॥२॥ 

गुंडाळा देव्िारा मान देती मानकरी । तुका म्िणे बरीं आजज कोडीं उगविलीं ॥३॥ 

॥८॥ 

४२१ 

जाली झडपणी खडतर देिता । संचरली आतां तनघों नये ॥१॥ 

मज उपचार झणी उपचार झणी आतां करा । न सािे दसुरा भार कांिीं ॥धु्र.॥ 

नेऊतनयां घाला चंद्रभागे ततरीं । जीिा नािीं उरी कांिीं आतां ॥२॥ 

तुका म्िणे कळों आलें ितथमान । माझें तों िचन आच्छादलें ॥३॥ 

४२२ 



अंगीं देिी खेळे । का ंरे तुम्िासी न कळे । कोणाच ेिे चाळे । सुख दःुख न मतनतां ॥१॥ 

मीं तों आतां येर्ें नािीं । ओळखी िचनाच्या ठायीं । पालटाचा घेई । भाि खरें लोपे ना ॥धु्र.॥ 

आपुलाले तुम्िी पुसा । सोिा एव्याच सररसा । धर्रािल्या कैसा काय । जाणों विचार ॥२॥ 

तुका म्िणे लाभकाळ । तरे्ें नसािें शीतळ । मग तैशी िेळ । कोठें  जात ेसांपडों ॥३॥ 

४२३ 

पांगुळ जालों देिा नािीं िात ना पाय । बैसलों जयािरी सैराट तें जाय । 

खेहटतां कंुप कांटी । खंुट दरडी न पािे । आिार नािीं मज कोणी । बाप ना माये ॥१॥ 

दात ेिो दान करा । जातें पंढरपुरा । न्या मज तरे्िरी । अखमाचा सोयरा ॥धु्र.॥ 

हिडंतां गव्िानें गा । मशणलों दारोदारीं । न ममळे धच दाता कोणी । जन्मदःुखातें िारी । 

कीततथ िे संतां मुखीं । तो धच दाखिा िरी । पांगळा ंपाय देतो । नांदे पढंरपुरीं ॥२॥ 

या पोटाकारणें गा । जालों पागंीला जना । न सरे धच बापमाय । भीक नािीं खंडणा । 

पुढारा म्िणती एक । तया नािीं करुणा । श्िान िें लागे पाठीं । आशा बिु दारुणा ॥३॥ 

काय मी चुकलों गा । मागें नेणिे कांिीं । न कळे धच पाप पुण्य । तरे्ें आठि नािीं । 

मी माजी भुललों गा । दीप पतंगासोयी । द्या मज जीिदान । संत मिानुभाि कांिीं ॥४॥ 

दरुोतन आलों मी गा । दःुख जालें दारुण । यािया येर्िरी िोतें । िें धच कारण । 

दलुथभ भेटी तुम्िां । पायीं जालें दरुषन । विनवितो तुका संता ं। दोन्िी कर जोडून ॥५॥ 

४२४ 

देश िेष नव्िे माझा । सिज कफरत आलों । करंू सत्ता किणािरी । कोठें  जस्र्र राहिलों । 

पाय डोळे म्िणतां माझ े। तींिीं कैसा मोकमललों । परदेशी ंनािीं कोणी । अंि पांगुळ जालों ॥१॥ 

आतां माझी करीं धचतंा । दान देई भगिंता । पाठी ंपोटी ंनािीं कोणी । तनरिीं सज्जन संता ॥धु्र.॥ 

चालतां िाट पुढें । भय िाटतें धचत्तीं । बिुत जन गेलीं नािीं आलीं मागुतीं । न देखें काय जालें। 

कान तरी ऐकती । बैसलों संधिभागीं । तुज िरूतन धचत्तीं ॥२॥ 

भाककतों करुणा गा । जैसा साडंडला ठाि । न भरें पोट किीं नािीं तनश्चळ पाि । हिडंतां भागलों गा । 

लि चौर् यांशी गांि । िरूतन राहिलों गा । िा धच िसता ठाि ॥३॥ 



भरिसा काय आतां । कोण आणण अिधचता । तैसी च जाली कीततथ । तया मज बिुतां । 

म्िणउतन मारीं िाका । सोयी पािें पुण्यिंता । लागली भूक र्ोरी । तंू धच कृपाळू दाता ॥४॥ 

संधचत सांडिलें । कांिीं िोतें जिळीं । वित्त गोत पुत माया । तुटली िे लागािळी । 

तनष्काम जालों देिा । िोतें माझ ेकपाळीं । तुका म्िणे तंू धच आतां । माझा सिथस्िें बळी ॥५॥ 

४२५ 

देखत िोतों आिीं । मागें पुढें सकळ । मग िे दृष्टी गेली । िरी आले पडळ । 

ततममर कोंदलेंसें । िाढे िाढता ंप्रबळ । भीत मी जालों देिा । काय ज्याल्याचें फळ ॥१॥ 

आतां मज दृष्टी देई । पांडुरंगा मायबापा । शरण आलों आतां । तनिारूतनयां पापा । 

अंजन लेििुनी । करीं मारग सोपा । जाईन मसवद्धपंर्ें । अिघ्या चुकती खेपा ॥धु्र.॥ 

िोतसे खेद धचत्ता । कांिीं नाठिे विचार । जात िोतों जना । मागें तोिी सांडडला आिार । 

िा ना तोसा ठाि जाला । अिघा पडडला अंिार । कफरलीं माझीं मज । कोणी न देती आिार ॥२॥ 

जोंिरर चळण गा । तोंिरर म्िणती माझा । मातनती लिान र्ोर देिसुखाच्या काजा । इंहद्रयें मािळलीं । 

आला बागुल आजा । कैसा विपरीत जाला । तो धच देि नव्िे दजुा ॥३॥ 

गुंतलों या संसारें । कैसा झालोंसें अंि । मी माझें िाढिुनी । मायातषृ्णेचा बाि। 

स्िहित न हदसेधच । केला आपुला िि । लागले काळ पाठी ं। सिें काम िे क्रोि ॥४॥ 

लागती चालतां गा । गुणदोषाच्या ठेंसा । सांडडली िाट मग । जालों तनराळा कैसा । 

पािातों िास तुझी । र्ोरी करूनी आशा । तुका म्िणे िैद्यराजा । पंढरीच्या तनिासा ॥५॥ 

४२६ 

सिज मी आंिळा गा तनजतनराकार पंर्ें । िजृत्त िे तनिजृत्त जाली जन न हदसे तरे्ें । 

मी माजी िारपलें ठायीं जेर्ींचा तरे्ें । अदृश्य तें धच जालें कांिीं दृश्य जें िोतें ॥१॥ 

सुखी मी तनजलों गा शून्य सारूतन तेर्ें । बत्रकूटमशखरीं गा दान ममळे आइतें ॥धु्र.॥ 

टाककली पात्र झोळी िमथअिमथ आशा । कोल्िाळ चुकविला बत्रगुणाचा िोळसा । 

न मागें मी भीक आतां िा धच जाला भरिसा । िोळली सत्रािी गा ततणें पुरविली इच्छा ॥२॥ 

ऊध्िथमुखें आळविला सोिं शब्दाचा नाद । अरूप जागविला दाता घेऊतन छंद । 



घेऊतन आला दान तनजतत्ि तनजबोि । स्िरूपीं मेळविलें नांि ठेविला भेद ॥३॥ 

शब्द िा बिुसार उपकाराची राशी । म्िणोतन चालविला मागें येतील त्यांसीं । 

मागोतन आली िाट मसवद्धओळीधच तैसी । तरले तरले गा आणीक िी विश्िासी ॥४॥ 

िमथ तें एक आिे दृढ िरािा भाि । जाणणिनागिण नेदी लागो ठाि । 

म्िणोतन संग टाकी सेिी ंअद्ितै भाि । तुका म्िणे िा धच संतीं मागें केला उपाि ॥५॥ 

४२७ 

आंिळ्यापांगळ्यांचा एक विठोबा दाता । प्रसिला विश्ि तो धच सिथ िोय जाणता । 

घडी मोडी िेळामात्रें पापपुण्यसंधचता । भिदःुख कोण िारी तुजिांचुतन धचतंा ॥१॥ 

िमथ गा जागो तुझा तंू धच कृपाळू राजा । जाणसी जीिींचें गा न सांगतां सिजा ॥धु्र.॥ 

घातली लोळणी गा पुंडलीकें  िाळिंटीं । पंढरी पुण्य ठाि नीरे भीिरे तटीं । 

न देखे दसुरें गा । जाली अदृश्यदृष्टी । िोळला पे्रमदाता केली अमतृिषृ्टी ॥२॥ 

आणीक उपमन्यु एक बाळ िाकुटें । न देखे न चलिे जना चालत ेिाटे । 

घातली लोळणी गा िररनाम बोभाटे । पािला त्याकारणें िांि घातली नेटें ॥३॥ 

बैसोतन खोळी शुक रािे गभथ आंिळा । शीणला येरझारी दःुख आठिी िेळा । 

मागील सोमसलें तें ना भी ंम्िणे गोपाळा । पािला त्याकारणें । लाज राणखली कळा ॥४॥ 

न देखे जो या जना तया दािी आपणा । िेगळा सुखदःुखा मोिो सांडिी िना । 

आपपर तें िी नािीं बंिुिगथ सज्जना । तुकया त ेधच परी जाली पािें नारायणा ॥५॥ 

४२८ 

भगिंता तुजकारणें मेलों जीता धच कैसी । तनष्काम बुद्धी ठेली चळण नािीं तयासी । 

न चलती िात पाय दृष्टी कफरली कैसी । जाणतां न देखों गा िर आणण अिरासी ॥१॥ 

विठोबा दान दे गा तुझ्या साररखें नामा । कीततथ िे िाखाणणली र्ोर िाढली सीमा ॥धु्र.॥ 

भजक्तमुजक्त तंू धच एक िोमस मसद्धीचा दाता । म्िणोतन सांडिली शोक भय लज्जा धचतंा । 

सिथस्िें त्याग केला िांि घातली आतां । कृपादान देई देिा येउतन सामोरा आतां ॥२॥ 

संसारसागरू गा भिदःुखाचें मळू । जनिाद अंर्रुण माजी केले इंगळ । 



इंयें िज्रघातें तपे उष्ण िरी जाळ । सोमसलें काय करंू दभुथर िे चांडाळ ॥३॥ 

ततिीं लोकीं तुझें नाम ििृ पल्लि शाखा । िेंघलों िरर खोडा भाि िरूतन टेंका । 

जाणिी नरनारी जागो िरम लोकां । पािती पुण्यिंत सोई आमुधचये िाका ॥४॥ 

नाठिे आपपर आतां काय बा करंू । साररखा सोइसिा िारपला विचारू । 

घातला योगिेम तुज आपुला भारू । तुकया शरणागता देई अभयकरू ॥५॥ 

िासुदेि - अभंग ६ 

४२९ 

मनु राजा एक देिपुरी । असे नांदतु त्यामस दोघी नारी। 

पुत्र पौत्र संपन्न भारी । तणेें कृपा केली आम्िांिरी गा ॥१॥ 

म्िणउतन आलों या देशा । िोतों नािीं तरी भुललों हदशा । 

दाता तो मज भेटला इच्छा । येउतन मारग दाविला सररसा गा॥धु्र.॥ 

सिें घेउतन चौघेजण । आला कुमर सुलिण । 

कड ेचुकिुतन कांटिण । ऐका आणणली तीं कोण कोण गा ॥२॥ 

पुढें भजक्तनें िररलें िातीं । मागें ज्ञान िैराग्य िमथ येती । 

जस्र्र केलीं जीं आचपळें िोतीं । सवद्ध आणुतन लाविलीं पंर्ीं गा ॥३॥ 

केले उपकार सांगों काय । बाप न करी ऐसी माय । 

िमें त्याच्या देणखयेले पाय । हदलें अखय भय िारुतन दान गा ॥४॥ 

िोतों पीडत हिडंतां गांि । पोट भरेना रािािया ठाि । 

तो येणें अिघा संदेि । म्िणे फेडडयेला तुकयाचा बंिि गा ॥५॥ 

४३० 

गातों िासुदेि मीं ऐका । धचत्त ठेिुतन ठायीं भािें एका । 

डोळे झाकुतन रात्र करंू नका । काळ करीत बैसला लेखा गा ॥१॥ 

राम राम स्मरा आिीं । लािो करा गांठ घाला मूळबंदीं । 

सांडािा उधगया उपािी । लि लािुतन रािा गोविदंीं गा ॥धु्र.॥ 



ऐसा अल्प मानिी देि । शत गणणलें अिथ रात्र खाय । 

पुढें बालत्ि पीडा रोग िय । काय भजनामस उरलें तें पािें गा ॥२॥ 

िणभंगुर नािीं भरिसा । व्िा रे सािि सोडा माया आशा । 

न चळे बळ पडले मग फासा । पुढें िुशार र्ोर आिे िोळसा गा ॥३॥ 

कांिीं र्ोडें बिुत लागपाठ । करा भजक्त भाि िरा बळकट । 

तन मन ध्यान लािुतनयां नीट । जर असेल करणें गोड शेिट गा ॥४॥ 

विनवितों सकळां जनां । कर जोडुतन र्ोरां लािनां । 

दान इतुलें द्या मज दीना । म्िणे तुकयाबंिु राम म्िणा गा ॥५॥ 

४३१ 

गेले टळले पािार तीन । काय तनदसुरा अझून । 

जागे िोउतन करा कांिीं दान । नका ऐकोतन झाकों लोचन गा ॥१॥ 

िरी राम कृष्ण िासुदेिा । जाणवितसें जना । 

धचपळ्या टाळ िातीं मुखीं घोष । नारायणा गा ॥धु्र.॥ 

जें टाकेल कोणा कांिीं । फळ पुष्प अर्िा तोय । 

द्या परी मीस घेऊं नका भाई । पुढें विन्मुख िोतां बरें नािीं गा ॥२॥ 

देिाकारणें भाि तस्मात । द्यािें न लगे फारसें वित्त। 

जालें एक धचत्त तरी बिुत । तिेढयासाठीं नका करंू िातािात गा ॥३॥ 

आलों येर्िरी बिु सायासें । कररतां दान िें धच मागाियास । 

नका भार घेऊं करंू तनरास । िमथ सारफळ संसारास गा ॥४॥ 

आतां मागुता येईल फेरा । िें तों घड ेया नगरा । 

म्िणे तुकयाबंिु िरा । ओळखी नािीं तरी जाल अघोरा गा ॥५॥ 

४३२ 

राम राम दोनी अिरें । सुलभ आणण सोपारें । जागा माधगले पािारें । सेिहटचें गोड तें धच खरें गा ॥१॥ 

राम कृष्ण िासुदेिा । जाणिी जनामस । िाजिी धचपमळया । टाळ घागर् याघोषें गा ॥धु्र.॥ 



गाय िासुदेि िासुदेिा । मभन्न नािीं आणणका नांिा । दान जाणोतनयां करीं आिा । न ठेिीं उरीं कांिीं ठेिा गा 
॥२॥ 

एक िेळा जाणविती । िरूतनयां रािा धचत्तीं । नेघें भार सांडीं कामा िातीं । नीज घेउतन कफरती गा ॥३॥ 

सुपात्रीं सिथ भाि । मी तों सिथ िासुदेि । जाणती कृपाळु संत मिानुभाि । जया मभन्न भेद नािीं ठाि गा ॥४॥ 

शूर दान जीिें उदार । नािीं िासुदेिी विसर । कीततथ िाढे चराचर । तुका म्िणे तया नमस्कार गा ॥५॥ 

४३३ 

बोल बोले अबोलणे । जागें बािेर आंत तनजेलें । कैसें घरांत घरकुल केलें । नेणों आंिार ना उजेडलें गा ॥१॥ 

िासुदेि कररतों फेरा । िाडडयांत बािेर दारा । कोणी कांिीं तरी दान करा । जाब नेदा तरी जातों सामोरा गा 
॥धु्र.॥ 

िातीं टाळ हदडंी मुखीं गाणें । गजर िोतो बिु मोठ्यानें । नािीं तनिडडलीं र्ोरलािानें । नका तनजों मभकेच्या भेणें 
गा ॥२॥ 

मी िासुदेि तत्िता । कळों येईल विचाररतां । आिे ठाउका सभाग्या संतां । नािीं दजुा आणीक मागता गा ॥३॥ 

काय जागाधच तनजलासी । सनुें जागोन दारापासी ं। तुझ्या हितापाठीं करी व्यास व्यासी । भेटी न घेसी 
िासुदेिासी गा ॥४॥ 

ऐसें जागविलें अिघें जन । िोतें संधचत तींिीं केलें दान । तुका म्िणे दबुळीं कोणकोण । गेलीं िासुदेिा विसरून 
गा ॥५॥ 

४३४ 

रामकृष्ण गीती गात । टाळ धचपळ्या िाजिीत । छंदें आपुमलया नाचत । नीज घेऊतन कफरत गा ॥१॥ 

जनीं िनीं िा अिघा देि । िासनेचा िा पुसािा ठाि । मग िोळगती िासुदेि । ऐसा मनीं िसूं द्यािा भाि गा 
॥धु्र.॥ 

तनज दासाची र्ोर आिडी । िासुदेिामस लागली गोडी । मुखी ंनाम उच्चारी घडोघडीं । ऐसी करा िे िासुदेिजोडी 
गा ॥२॥ 

अिघा सारूतन सेिट जाला । प्रयत्न न चले कांिीं केला । जागा िोई सांडुतन झोपेला । दान देई िासुदेिालागा 
॥३॥ 

तुका म्िणे रे िन्य त्याचें जजणें । जींिीं घातलें िासुदेिा दान । त्याला न लगे येणें जाणें । जालें िासुदेिी ंरािणे 
गा ॥४॥ 

॥६॥ 



गांिगुंड - अभंग १ 

४३५ 

आम्िी जालों गांिगुंड । अिघ्या पुंड भूतांसी ॥१॥ 

दसुरें तें खेळों आलें । एका बोले तो ममयां ॥धु्र.॥ 

अितघयांचा येऊं लाग । नेदूं अंग मशिाया ॥२॥ 

तुका म्िणे खंुटंू नाद । जजंतंू िाद सतीनें ॥३॥ 

॥१॥ 

जोगी - अभंग १ 

४३६ 

जग जोगी जग जोगी । जागजागे बोलती ॥१॥ 

जागता जगदेि । राखा कांिीं भाि ॥धु्र.॥ 

अिघा िेत्रपाळ । पूजा सकळ ॥२॥ 

पूजापात्र कांिीं । फल पुष्प तोय ॥३॥ 

बिुतां हदसां फेरा । आला या नगरा ॥४॥ 

नका घेऊं भार । िमथ तो धच सार ॥५॥ 

तुका मागे दान । द्या जी अनन्य ॥६॥ 

॥१॥ 

सरिदा - अभंग १ 

४३७ 

एका गा ए भाई । सरिदा सागंतो काई । येर्ें नाडले माई । दोघां पुत्रांची । 

त ेकररती ततची विटंबना । अिघ्या प्रसवद्ध जना । एक न माररतां शािाणा । तो जाणा सखु न पिे ॥१॥ 

आणीक ऐका गा ए । सरिदा सांगतो काय । खरें धच बोले तो जाय । नरकामध्यें अिोगती । 

िें चौघांच्या मुखें । मना आणािें सुखें । अिघीं चुकती दःुखें । खोटें बोला नरनारी ॥धु्र.॥ 

आणीक नाडले एक जाण । सरिदा बोलतो िचन । जागें माझें म्िणोन । पडडलें खान तया घरीं । 



म्िणोन न म्िणा माझें कांिीं । तनजीं तनजा सुखें ठायीं । यत्न िोईल तई । चोराठायीं विश्िास ॥२॥ 

आणीक एकी परी । सरिदा सांगतो र्ोरी । दःुख पािेल नारी । पततव्रता यामिीं । 

पांचांनीं हदिली िातीं । म्िणोतन न मनािी तनजश्चती । परपरुुषीं िोय रती । सुखगती त ेपािे ॥३॥ 

एकी परी । सरिदा सांगतो तें करीं । दान देतां जो न िारी । नव्िे भला भला तो तुका म्िणे आई । 

येर्ें नांि काई । सांगसी तें ठायीं । मरो रांडचेें ॥४॥ 

॥१॥ 

मुंढा - अभंग ३ 

४३८ 

संबाल यारा उपर तलें दोन्िो मारकी चोट । नजर करे सो िी राखे पश्िा जाि ेलुट ॥१॥ 

प्यार खुदाई रे बाबा जजककर खुदाई ॥धु्र.॥ 

उड ेकुदे ढंुग नचािे आगल भुलन प्यार । लडबड खडबड कांिेकां खचलाित भार ॥२॥ 

किे तुका चलो एका िम जजन्िोंके सात । ममलािे तो उसे देना तो िी चढािे िात ॥३॥ 

४३९ 

सब संबाल भ्याने लौंढे खडा केऊं गुंग । महदरर्ी मता िुिा भुमल पाडी भंग ॥१॥ 

आपसकंु संबाल आपसकंु संबाल । मुंढे खुब राख ताल । मुधर्िोहि बोला निीं तो करूूँ गा िाल ॥धु्र.॥ 

आिलका तो पीछें  निीं मुदल बबसर जाय । कफरत ेनिीं लाज रंडी गिे गोत ेखाय ॥२॥ 

जजन्िो खाततर इतना िोता सो निीं तुझ ेबेफाम । उचा जोरो मलया तंुबा तंुबा बुरा काम ॥३॥ 

तनकल जािे धचकल जोरो मुंढे हदलदारी । जबानीकी छोड दे बात कफर एक तारी ॥४॥ 

किे तुका कफसल रुका मेरेको दान देख । पकड िका गांडगुडघी मार चलाऊं आलेख ॥५॥ 

४४० 

आिल नाम आल्ला बडा लेत ेभुल न जाये । इलाम त्याकालजमुपरतािी तंुब बजाये ॥१॥ 

आल्ला एक तंु नबी एक तंु ॥धु्र.॥ 

काटतें मसर पािों िात निीं जीि उराये । आगले देखे वपछले बुझ े। आपें िजुर आयें ॥२॥ 

सब सबरी नचाि म्याने । खडा आपनी सात । िात पािों रखत ेजबाब । निीं आगली बात ॥३॥ 



सुनो भाई बजार निीं । सब हि तनरच ेलाि । नन्िा बडा निीं कोये एक ठोर ममलाि ॥४॥ 

एक तार निीं प्यार । जीितनकी आस । किे तुका सो हि मुंढा । राखमलये पायेनपास ॥५॥ 

॥३॥ 

डोई फोडा - अभंग १ 

४४१ 

तम भज्याय त ेबुरा जजकीर त ेकरे । सीर काटे ऊर कुटे तािां सब डरे ॥१॥ 

तािां एक तु िी तािां एक तु िी । तािां एक तु िी रे बाबा िमें तुम्िें निीं ॥धु्र.॥ 

हददार देखो भुले निी ंककशे पछाने कोये । सचा निीं पकडु ंसके झुटा झुटे रोये ॥२॥ 

ककसे किे मेरा ककन्िे सात मलया भास । निीं मेलो ममले जीिना झुटा ककया नास ॥३॥ 

सुनो भाई कैसा तो िी । िोय तैसा िोय । बाट खाना आल्ला किना एकबारां तो िी ॥४॥ 

भला मलया भेक मुढें । आपना नफा देख । किे तुका सो िी संका । िाक आल्ला एक ॥५॥ 

॥१॥ 

मलंग - अभंग १ 

४४२ 

नजर करे सो िी जजंके बाबा दरुर्ी तमासा देख । लकडी फासंा लेकर बैठा आगले ठकण भेख ॥१॥ 

कािे भुला एक देखत आंखो मार तडांगो बाजार ॥धु्र.॥ 

दमरी चमरी जो नर भुला । सोत आघो हि लत खाये ॥२॥ 

नहि बुलाित ककसे बाबा आप हि मत जाये । किे तुका उस असाके संग कफरकफर गोदे खाये ॥३॥ 

॥१॥ 

दरिेस -अभंग १ 

४४३ 

अल्ला करे सो िोय बाबा करतारका मसरताज । गाउ बछरे ततस चलािे यारी बाघो न सात ॥१॥ 

ख्याल मेरा सािेबका । बाबा िुिा करतार । व्िांटें आघे चढे पीठ । आपे िुिा असुिार ॥२॥ 

जजककर करो अल्लाकी बाबा सबल्यां अंदर भेस । किे तुका जो नर बुझ ेसो हि भया दरिसे ॥३॥ 



॥१॥ 

िैद्यगोळी - अभंग १ 

४४४ 

अल्ला देिे अल्ला हदलाि ेअल्ला दारु अल्ला खलाि े। अल्ला बगर निी कोये अल्ला करे सो हि िोये ॥१॥ 

मदथ िोये िो खडा फीर नामदथकंु निीं िीर । आपने हदलकंु करना खुसी तीन दामकी क्या खुमासी ॥धु्र.॥ 

सब रसोंका ककया मार । भजनगोली एक हि सार । इमान तो सब िी सखा । र्ोडी तो भी लेकर ज्या ॥२॥ 

जजन्िो पास नीत सोये । िो हि बसकर ततरोिे । सांतो पांचो मार चलािे । उतार सो पीछे खािे ॥३॥ 

सब ज्िानी तनकल जािे । पीछे गिडा मटी खािे । गांिढाळ सो क्या लेिे । िगितन भरी नहि िोिे ॥४॥ 

मेरी दारु जजन्िें खाया । हददार दरगां सो हि पाया । तल्िे मुढंी घाल जािे । बबगारी सोिे क्या लेिे ॥५॥ 

बजारका बुझ ेभाि । िो हि पसुता आिे ठाि । फुकट बाटु किे तुका । लेिे सोहि लें हिसखा ॥६॥ 

॥१॥ 

गोंिळ - अभंग ३ 

४४५ 

राजस सुंदर बाळा । पािों आमलया सकळा िो । बबबीं बबबंोतन ठेली । 

माझी परब्रम्ि िेल्िाळा िो । कोहट रविशमश माझी । परब्रम्ि िेल्िाळा िो ॥१॥ 

राजस विठाबाई । माझें ध्यान तुझ ेपायीं िो । त्यजुतनयां चौघींसी । लािी आपुमलये सोई िो ॥धु्र.॥ 

सकुमार साजजरी । कैसीं पाउलें गोजजरीं िो । कंठीं तुळसीमाळा । 

उभी भीिरेच्या ततरीं िो । दंत हिरया ज्योतत । शंखचक्र ममरिे करीं िो ॥२॥ 

तनगुथण तनराकार । िेदां न कळे धच आकार िो । शेषाहदक श्रमले । 

शु्रती न कळे तुझा पार िो । उभारोतन बािे । भक्तां देत अभयकर िो ॥३॥ 

येउतन पंढरपुरा । अितरली सारंगिरा िो । देखोतन भजक्त भाि । 

िोरसली अमतृिारा िो । देउतन पे्रमपान्िा । तुकया स्िामीनें ककंकरा िो ॥४॥ 

४४६ 

सुहदन सुिेळ । तुझा गोंिळ िो । पंच प्राण हदिटे । दोनी नेत्रांच ेहिलाल िो ॥१॥ 



पंढरपुरतनिासे । तुझ ेरंगी नाचत असें िो । निस पुरिीं माझा । मतनचंी जाणोतनयां इच्छा िो ॥धु्र.॥ 

मांडडला देव्िारा । तुझा बत्रभिुनामाझारी िो । चौक साधियेला । नामभकळस ठेविला िरी िो ॥२॥ 

बैसली देिता । पुढें िैष्णिाचें गाणें िो । उद्गारे गजथती । कंठीं तुळसीचीं दशथनें िो ॥३॥ 

स्िानंदाच ेताटीं । िूप दीप पचंारती िो । ओिामळली माता । विठाबाई पंचभूतीं िो ॥४॥ 

तुझें तुज पािलें । माझा निस पुरिीं आतां िो । तुका म्िणे राखें । आपुमलया शरणागता िो ॥५॥ 

४४७ 

सुंदर मुख साजजरें । कंुडलें मनोिर गोमटीं िो । नागर नाग खोपा । केशर कस्तुरी मळिटी ंिो । 

विशाळ व्यंकट नेत्र । िैजयंती तळपे कंठीं िो । कास पीतांबराची । चंदन सुगंि साजे उटी िो ॥१॥ 

अततबरिंटा बाळा । आली सुलिणीं गोंिळा िो । राजस तजेोराशी । ममरिी मशरोमणी िेल्िाळा िो । 

कोहट रविशमशप्रभा । लोपल्या सकळा िो । न कळे ब्रम्िाहदकां । अनुपम्य इची लीळा िो ॥धु्र.॥ 

सािळी सकुमार । गोरी भुजा शोभती चारी िो । सखोल ििस्र्ळ । सुढाळ पदक झळके िरी िो । 

कटीं िुद्र घंहटका । शब्द कररताती मािुरी िो । गजथत चरणीं िाकी । अमभनि संगीत नतृ्य करी िो ॥२॥ 

अष्टांगें मंडडत काय । िणाथिी रूपठेिणी िो । शोधिि सुंदर रसाची ओततली । सुगंि लािण्यखाणी िो । 

सिथकळासंपन्न । मंजुळ बोले िास्यिदनीं िो । बिु रूपें नटली । आहदशजक्त नारायणी िो ॥३॥ 

घटस्र्ापना केली । पंढरपुरमिानगरीं िो । अस्मानी मंडप हदला । ततन्िी ताळांिरी िो । 

आरंमभला गोंिळ इनें । चंद्रभागेततरीं िो । आली भजक्तकाजा । कृष्णाबाई योगेश्िरी िो ॥४॥ 

तिेततस कोहट देि । चौंडा अष्ट कोहट भैरि िो । आरत्या कुरिंड्या । कररती पुष्पांचा िरुषाि िो । 

नारद तंुबर गायन । ब्रम्िानंद कररती गंििथ िो। िंदी चरणरज तरे्ें । तुकयाचा बंिि िो ॥५॥ 

४४८ 

शंख कररशी ज्याच्या नांिें । त्याचें तुज नािीं ठािें । 

ऐक सांगतों एका भािें । सांपड ेघरीं तें जीिउतन खािें । रे विठ्ठल ॥१॥ 

हटळे माळा करंडी सोंग । िरुतन चाळविलें जग । 

पसरी िात नािीं त्याग । दािी दगड पुजी भग । रे विठ्ठल ॥२॥ 

राख लािुतन अंग मळी । िाये ठोके मी एक बळी । 



िासने िातीं बांििी नळी । त्यामस येउतन गाळी । रे विठ्ठल ॥३॥ 

कोण तें रािडीचें सुख । िरत ेपाय िारतें मुख । 

करिी पीडा भोगिी दःुख । पड ेनरकीं परी न पळे धच मूखथ । रे विठ्ठल ॥४॥ 

मसकला फाक मारी िाका । राडंा पोरें मेळिी लोकां । 

विटंबी शरीर मागे रुका । केलें तें गेलें अिघें धच फुका । रे विठ्ठल ॥५॥ 

कळािें जनां मी एक बळी । उभा रािोतन मांडी फळी । 

फोडोतन गुडघे कोंपर चोळी । आपला घात करोतन आपण धच तळमळे । रे विठ्ठल ॥६॥ 

फुकट खेळें ठकलीं िांयां । िरुतन सोंग बोडक्या डोया । 

मशिों नये ती अंतरीं माया । संपादणीविण विटंबबली काया । रे विठ्ठल ॥७॥ 

िुळी माती कांिीं खेळों च नका । जिादी चंदन घ्यािा बुका । 

आपणा पररमळ आणणकां लोकां । मोलाची महिमा फजजती फुका । रे विठ्ठल ॥८॥ 

बिुत दःुखी जामलयां खेळें । अंगीं बुवद्ध नािींत बळें । 

पाठीिरी तोबा तोंड काळें । रसना द्रिे उपस्र्ाच्या मुळें । रे विठ्ठल ॥९॥ 

काय सांगतो तें ऐका तुका । मोडा खेळ कांिीं अिगों च नका । 

चला जेिूं आिीं पोटीं लागल्या भुका । िाल्यािरी बरा टाकमहटका । रे विठ्ठल ॥१०॥ 

४४९ 

ऐक बाई तुज िो कांिीं सांगतें शकुन । तनजमलया भुर िोसी जागें म्िणउन ॥१॥ 

मान्य माझें केलें सांगतें एका बोलें । न येतां िे भलें कळों कोणा लोकांमस ॥धु्र.॥ 

सांगतें गुण जीिीची खुण ऐक माझी मात । बैस एका भािें माझ ेिातीं दे िो िात ॥२॥ 

बरिा घरचार तुज सांपडला ठाि । फळ नािीं पोटी ंयेर्ें हदसे खोटा भाि ॥३॥ 

आिे तुझ ेिातीं एका निसाचें फळ । भािा करीं सािए चिंू अठरांच्या बळें ॥४॥ 

करीं लागपाठ धचत्त वित्त नको पािों । अखई तो चुडा तुज भोगईल ना िो ॥५॥ 

कुळींची िे मुळी तुझ ेलागलीसे देिी । पडडला विसर नेदी फळ नािीं ठािी ॥६॥ 

तुका म्िणे नांद सुखें िरीं आठिण । माझ्या येती कोणी त्यांचा राख बरा मान ॥७॥ 



कािड े- अभंग ५ 

४५० 

आिा रे भाई । प्रर्म नमूं तो विनायक । 

ठेिुतन गुरुचरणीं मस्तक । िदेल प्रसाहदक िाणी । िररिरांच ेपिाड े॥१॥ 

माझी ऐसी ब्रीदािळी । दासें दासत्िें आगळी । 

पान्िेरीनें मागथ मळी । जीिन घ्या रे कापडड िो ॥२॥ 

जें या सीतळािुतन सीतळ । पातळािुतन जें पातळ । 

पे्रमामतृ रसाळ । तें िें सेिा अिो भाग्याच े॥३॥ 

जजंकाल तरी जजंका रे अमभमान । दिडाल तरी दिडा लज्जा आणण मान । 

िराल त ेिरा शंभूच ेचरण । दािाल पण ऐसा दािा तो ॥४॥ 

काळा घेऊं नेदीं िाि । आला तो राखें घािडाि । 

शुद्ध सत्िीं राखोतन भाि । म्िणा मिादेि िररिर िाणी गजो द्या ॥५॥ 

पराविया नारी माउली समान । परिनीं बाटों नेदीं मन । 

जीवित्ि तें तणृासमान । स्िाममकाजीं जाण शूर म्िणों तया ॥६॥ 

शजक्त िेचाविया परउपकारा । खोटें खोट्दयाचा पसारा । 

सत्य तें भिनदीचा तारा । आळस तो न करा येरे् अिो सांगतों ॥७॥ 

व्रत करा एकादशी सोमिार । कर्ा पूजन िररजागर । 

पुण्य तें असे गातां नाचतां बिु फार । पुन्िा बोमलला संसार नािीं नािीं सत्यत्िें ॥८॥ 

संग संतांचा कररतां बरिा । उत्तमोत्तम कीतीचा ठेिा । 

पंर् तो सुपंर्ें चालािा । उगिा िासना मलगाड ॥९॥ 

तुका चालवितो कािडी । प्रिजृत्त तनिजृत्त चोखडी । 

पुढती पुढती अधिक गोडी । भरुतन कळस भजन आिडी केशिदास नटतसे ॥१०॥ 

४५१ 

आिा आिा रे भाई । िें अन्नदानाचें सत्र । 



पव्िे घातली सिथत्र । पंर्ीं अिघे पंर् मात्र । इच्छाभोजनाचें आतथ पुरिािया ॥१॥ 

यािें तणेें घ्यािें । न सरेसें केलें सदामशिें । 

पात्र शुद्ध पाहिजे बरिें । मंगळभािें सकळ िरर म्िणा रे ॥२॥ 

नव्िे िें कांिीं मोकळें । सािी चौघांधचया िेगळें । 

नेदी नाचों मताधचया बळें । अणु अणोरणीया आगळें । मिहद मिदा साक्षित्िें िरर म्िणा रे ॥३॥ 

िे िरर नामाची आंबबली । जगा पोटभरी केली । 

विश्रांतत कल्पतरूची साउली । सकळां िणां सेवितां भली । म्िणा िर िर मिादेि ॥४॥ 

तुका िररदास तराळ । अिघे िाकारी सकळ । 

या रे िंदूं मशखरातळ । चैत्रमास पिथकाळ मिादेिदशथनें ॥५॥ 

४५२ 

आिा रे भाई । नमो उदासीन जाले देिभािा । आळविती देिा तया नमो ॥१॥ 

नमो तीर्थपंर्ें चालती तयांसी । येती त्यांसी बोळविती त्यां नमो ॥२॥ 

नमो तयां संतिचनीं विश्िास । नमो भािें दास्य गुरुचें त्यां ॥३॥ 

नमो तया मातावपत्यांचें पाळण । नमो त्या िचन सत्य िदे ॥४॥ 

नमो तया जाणे आणणकाचें सुखदःुख । राखे तान भुक तया नमो ॥५॥ 

परोपकारी नमो पुण्यिंता । नमो त्या दममत्या इंहद्रयांमस ॥६॥ 

तुका म्िणे नमो िररधचया दासा । तरे्ें सिथ इच्छा पुरलीसे ॥७॥ 

४५३ 

आिा रे भाई । तयािरी माझी ब्रीदािळी । भ्रष्ट ये कळी कक्रयािीन ॥१॥ 

रंु्का रंु्का रे त्याच्या तोंडािरी । िाणणली त ेर्ोरी दिडा िांयां बािेरी ॥धु्र.॥ 

बाइलेचा दास वपत्रांस उदास । भीक मभकार् यास नये दारा ॥२॥ 

विद्याबळें िाद सांगोतनयां छळी । आणणकांमस फळी मांडोतनयां ॥३॥ 

गांविधंचया देिा नािीं दंडित । ब्राम्िण अतीत घड ेधच ना ॥४॥ 

सदा सिथकाळ कररतो धच तनदंा । स्िप्नीं िी गोविदंा आठिीना ॥५॥ 



खासेमध्यें िन पोटामस बंिन । नेणें ऐसा दानिमथ कांिीं ॥६॥ 

तुका म्िणे नटे दािुतनयां सोंग । लिों नेदी अंग भजक्तभािें ॥७॥ 

४५४ 

आिा रे भाई । गंगा नव्िे जळ । ििृ नव्िे िड वपपंळ । तुळसी रुद्राि नव्िे माळ । शे्रष्ठ तनु देिाधचया ॥१॥ 

समुद्र नदी नव्िे पैं गा । पाषाण म्िणों नये मलगंा । संत नव्िती जगा । मानसा त्या साररखे ॥२॥ 

काठी म्िणों नये िेतु । अन्न म्िणों नये सांतु । राम राम िे मातु । नये म्िणों शब्द िे ॥३॥ 

चंद्र सूयथ नव्िती तारांगणें । मेरु तो नव्िे पिथता समान । शषे िासुकी नव्िे सपथ जाण । विखाराच्या साररखे ॥४॥ 

गरुड नव्िे पाखरंू । ढोर नव्िे नंहदकेश्िरू । झाड नव्िे कल्पतरू । कामिेनु गाय न म्िणािी ॥५॥ 

कूमथ नव्िे कासि । डुकर नव्िे िराि । ब्रम्िा नव्िे जीि । स्त्री नव्िे लक्ष्मी ॥६॥ 

गिाि नव्िे िाड । पाटाि नव्िे कापड । परीस नव्िे दगड । सगुण त ेईश्िरीच े॥७॥ 

सोनें नव्िे िातु । मीठ नव्िे रेतु । नािीं नािीं चमांतु । कृष्णजजन व्याघ्रांबर ॥८॥ 

मुक्ताफळें नव्िेतत गारा । खड्याऐसा नव्िे हिरा । जीि नव्िे सोइरा । बोळिीजे स्िइच्छेनें ॥९॥ 

गांि नव्िे द्िारािती । रणसोड नव्िे मूततथ । तीर्थ नव्िे गोमती । मोि घड ेदशथनें ॥१०॥ 

कृष्ण नव्िे भोगी । शंकर नव्िे जोगी । तुका पांडुरंगीं । िा प्रसाद लािला ॥११॥ 

॥५॥ 

सौर् या - अभंग ११ 

४५५ 

िेसन गेलें तनष्काम जालें नर नव्िे नारी । आपल्या तुटी पारख्या भेटी सौररयांच ेफेरी ॥१॥ 

त्याचा िेि लागला छंद िरर गोविदं िेळोिेळां । आपुलेमागें िासत रागें सािलें घामलती गळा ं॥धु्र.॥ 

जन िेषा भीतें तोंडा आमुच्या भांडपणा । कर कटीं भीमा तटीं पंढरीचा राणा ॥२॥ 

िेगळ्या यातत पडडलों खंतीं अिघ्या एका भािें । टाककयेली चाड देिभाि जीिें मशिें ॥३॥ 

सकळांमिीं आगळी बुवद्ध ततची करंू सेिा । िाय तंुबामूढासिें भजक्त नाचों भािा ॥४॥ 

म्िणे तुका टाक रुका नाचों तनलथज्जा । बिु जालें सुख काम चुकलों या काजा ॥५॥ 

४५६ 



आणणकां उपदेशंू नेणें नाचों आपण । मुंढा िांयां मारगेली िायंां िांसे जन ॥१॥ 

तैसा नव्िे चाळा आिरीं मन डोळा । पुहढलांच्या कळा कितुक जाणोनी ॥धु्र.॥ 

बाहिरल्या िेषें आंत जसें तसें । झाकलें तों बरें पोट भरे तणेें ममसें ॥२॥ 

तुका म्िणे केला तरी करीं शुद्ध भाि । नािीं तरी जासी िांयां िा ना तोसा ठाि ॥३॥ 

४५७ 

टाक रुका चाल रांड ेकां गे केली गोिी । पुसोतनयां आलें ठाि म्िणोतन देतें मसिी ॥१॥ 

आतां येणें छंदें नाचों विनोदें । नािीं या गोविदंें माझें मजसी केलें ॥धु्र.॥ 

कोरड ेत ेबोल कांगे िेधचतसेी िांयां । ित ेकरूतन दािीं तुझ्या मुळीधचया ठाया ॥२॥ 

याजसाठीं म्या डौर िररयेला िातीं । तुका म्िणे तुम्िा गांठी सोडायाची खंती ॥३॥ 

४५८ 

मोकळी गुंत ेररती कंुरे् नािीं भार दािें । िेडिाडा बैसली खोडा घेतली आपुल्या भािें ॥१॥ 

ऐका बाई लाज नािीं आणणकां त्या गरतीची । समािानीं उंच स्र्ानीं जाणे सेिा पतीची ॥धु्र.॥ 

न बोलतां करी धचतंा न माररता पळे । दादला सेज नािड ेतनजे जगझोडीच ेचाळे ॥२॥ 

देखत आंि बहिर कानीं बोल बोलतां मुकें  । तुका म्िणे पतन सोयरीं ऐसीं जालीं एकें  ॥३॥ 

४५९ 

सातें चला काजळ घाला तले फणी करा । हदिाणदारीं बैसले पारीं नाचों फेर िरा ॥१॥ 

या सािेबाचें जालें देणें िेळोिेळां न लगे येणें । आतां िाटीं काशासाठी ंहिडंों पाटी दकुानें ॥धु्र.॥ 

अिघ्या जणी मुंढा िणी नाचों एकें  घाई । सरसािलें सुख कैसा चाळा एके ठायीं ॥२॥ 

तुका म्िणे िोळगों एका तोड धचतंा माया । देऊं उद्गार आतां जाऊं मुळीधचया ठाया ॥३॥ 

४६० 

सौरी सुर जालें दरु डौर घेतला िातीं । माया मोि सांडिलें तीिी लोकीं जालें सरती ॥१॥ 

चाल विठाबाई अिघी पांज देई । न िरीं गुज कांिीं िाळिंटी ंसांपडतां ॥धु्र.॥ 

हिडंोतन चौर् यांशी घरें आलें तुझ्या दारा । एक्या रुक्यासाठीं आंचिलें संसारा ॥२॥ 

लाज मेली शंका गेली नाचों मिाद्िारीं । भ्रांतत सािलें कफटोतन गेलें आतां कैची उरी ॥३॥ 



जालें भांडी जगा सांडी नािीं भीड चाड । घालीन चरणीं ममठी पुरविन जीविचंें तें कोड ॥४॥ 

तुका म्िणे रुका करी संसारतुटी । आतां तुम्िां आम्िां कैसी जाली जीिे साटीं ॥५॥ 

४६१ 

सम सपाट िेसनकाट तनःसंग जालें सौरी । कुडपीयेला देश आतां येऊं नेदीं दसुरी ॥१॥ 

गाऊं रघुरामा िें धच उरलें आम्िां । नािीं जीितमा वित्तगोतासिीत ॥धु्र.॥ 

ठाि जाला ररता झाकुतन काय आतां । कोणासिें लाज कोण दजुा पािता ॥२॥ 

सौरीयांचा संग आम्िां दरुािलें जग । मभन्न जालें सुख भाि पालटला रंग ॥३॥ 

लाज भय झणी नािीं तजजयेलीं दोन्िी । कफराविला िेष नव्िों कोणाचीं च कोणी ॥४॥ 

तुका म्िणे िा आम्िां िेष हदला जेणें । जनाप्रधचत सिें असों एकपणें ॥५॥ 

४६२ 

नव्िे नरनारी संिसारीं अंतरलों । तनलथज्ज तनष्काम जना िेगळे धच ठेलों ॥१॥ 

चाल रघुरामा न आपुल्या गांिा । तुजविण आम्िां कोण सोयरा सांगाती ॥धु्र.॥ 

जनिाद लोकतनदं्य वपशुनाच ेचरेे । सािंू तुजसाठीं अंतरलीं सिोदरें ॥२॥ 

बिुता पाठीं तनरोप िाटीं पाठविला तुज । तुका म्िणे आतां सांडुतन लौककक लाज ॥३॥ 

४६३ 

नीट पाट करूतन र्ाट । दािीतसे तोरा । आपणाकडे पािो कोणी । तनघाली बाजारा ॥१॥ 

त ेसौरी नव्िे तनकी । भक्तीविण कफकी ॥धु्र.॥ 

चांग भांग करूतन सोंग । दािी माळा मुदी । रुक्याची आस िरूतन । िालिी ती फुदी ॥२॥ 

र्ोरे घरीं करी फेरी । तरे्ें नाच ेबरी । जेर्ें तनघे रुका । तरे्ें िालिी हटरी ॥३॥ 

आंत मांग बािेर चांग । सौरी ती नव्िे तगे । तुका दास नटतसे । न करी त्याचा संग ॥४॥ 

४६४ 

चाल माझ्या राघो । डोंगरीं हदिा लागो ॥धु्र.॥ 

घर केलें दार केलें । घरीं नािीं िरो । सेजारणी पावपणीचीं पाचं पोरें मरो ॥१॥ 

घरीं पांच पोरें । तीं मजिुतन आिेत र्ोरें । पांचांच्या बळें । खादलीं बािन केळें ॥२॥ 



घर केलें दार केलें । दकुान केला मोटा । पाटाची राणी िांगडधिगंा ततचा मोटा ॥३॥ 

दकुान केला मोटा । तर पदरी ंरुका खोटा । हिजडा म्िणसी जोगी । 

तर सोळा सिस्र भोगी । तुका म्िणे िेगीं । तर िरर म्िणा जगीं ॥४॥ 

४६५ 

जन्मा आमलया गेमलया परी । भजक्त नािीं केली । 

माझें माझें म्िणोतनयां । गुंतगुंतों मेलीं ॥१॥ 

येर्ें कांिीं नािीं । लि गुरूच्या पायीं । चाल रांडें टाकी रुका । 

नकों करंू बोल । गुरुविण मागथ नािीं । कररसी तें फोल ॥२॥ 

खाउनी जेउतन लेउतन नेसुतन । म्िणती आम्िी बर् या । सािु संत घरा आल्या । िोती पाठमोर् या ॥३॥ 

िाचोतन पढोतन जाले शािणे । म्िणती आम्िी संत । परनारी देखोतन त्यांचें । चंचळ जालें धचत्त ॥४॥ 

हटळा टोपी घालुतन माळा । म्िणती आम्िी सािु । दयािमथ धचत्तीं नािीं । त ेजाणािे भोंद ु॥५॥ 

कमलयुगीं घरोघरीं । संत जाले फार । िीततभरी पोटासाठीं । हिडंती दारोदार ॥६॥ 

संत म्िणती केली तनदंा । तनदंा नव्िे भाई । तुका असे अनन्यें भािें शरण संतां पायीं ॥७॥ 

॥११॥ 

िाघा - अभंग १ 

४६६ 

अनंत जुगाचा देव्िारा । तनजबोिांचा घुमारा । अिधचता भरला िारा । या मल्लारी देिाचा ॥१॥ 

शुद्धसत्िाचा किडा मोठा । बोिबबरडें बांिला गांठा । गळां िैराग्याचा पट्टा । िाटा दािूं या भजक्तच्या ॥२॥ 

हृदय कोटंबा सांगातें । घोळ िाजिूं अनुिातें । ज्ञानभांडाराचें पोतें । ररतें नव्िे कल्पांतीं ॥३॥ 

लि चौर् यांशी घरें चारी । या जन्माची केली िारी । प्रसन्न जाला देि मल्लारी । सोिंभािी ंराहिलों ॥४॥ 

या देिाचें भरतां िारें । अंगीं पे्रमाचें फें परें। गुरुगुरु करी िेड ेचारें । पािा तुकें  भुंकविलें ॥५॥ 

॥१॥ 

लमळत - अभंग ११ 

४६७ 



आजी हदिस जाला । िन्य सोतनयाचा भला ॥१॥ 

जालें संताच ेपंगती । बरिें भोजन तनगुती ॥धु्र.॥ 

रामकृष्णनामें । बरिीं मोहियेलीं पे्रमें ॥२॥ 

तुका म्िणे आला । चिी रसाळ िा काला ॥३॥ 

४६८ 

तुम्िी तरी सांगा कांिीं । आम्िांविशीं रखुमाबाई ॥१॥ 

कांिीं उरलें तें ठायीं । िेगीं पाठिुनी देई ॥धु्र.॥ 

टोकत बैसलों देखा । इच्छीतसें ग्रासा एका ॥२॥ 

पे्रम देउतन बिुडा जाला । तुका म्िणे विठ्ठल बोला ॥३॥ 

४६९ 

िाट पािें बािे तनडळीं ठेिुतनयां िात । पंढरीच ेिाटे दृष्टी लागलें धचत्त ॥१॥ 

कई येतां देखें माझा मायबाप । घहटका बोटें हदिस लेखीं िरूतनयां माप ॥धु्र.॥ 

डािा डोळा लिे उजिी स्फुरत ेबािे । मन उतािमळ भाि सांडुतनयां देिे ॥२॥ 

सुखसेजे गोडधचत्तीं न लगे आणीक । नाठिे घर दार तान पळाली भूक ॥३॥ 

तुका म्िणे िन्य हदिस ऐसा तो कोण । पंढरीच ेिाटे येतां मूळ देखेन ॥४॥ 

४७० 

तुझें दास्य करंू आणणका मागों खािया । धिग ्जालें जजणें माझें पंढरीराया ॥१॥ 

काय गा विठोबा तुज म्िणािें । र्ोराच्या दैिें गोड शुभअशुभ ॥धु्र.॥ 

संसाराचा िाक तनरंतर आम्िांसी । मरण भलें परर काय अिकळा तैसी ॥२॥ 

तुझ ेशरणागत शरण जाऊं आणणकांसी । तुका म्िणे किणा लाज िें कां नेणसी ॥३॥ 

४७१ 

पुरविली आळी । जे ज ेकेली त ेत ेकाळीं ॥१॥ 

माय तरी ऐसी सांगा । कृपाळुिा पांडुरंगा ॥धु्र.॥ 

घेतलें नुतरी । उचलोतन कडडयेिरी ॥२॥ 



तुका म्िणे घांस । मुखीं घाली ब्रम्िरस ॥३॥ 

४७२ 

करे्ची सामुग्री । देि अिसानािरी ॥१॥ 

नको जाऊं देऊं भंगा । गात्रें माझीं पांडुरंगा ॥धु्र.॥ 

आयुष्य करीं उणें । परी मज आिडो कीतथन ॥२॥ 

तुका म्िणे िाणी । या िेगळी मना नाणीं ॥३॥ 

४७३ 

गमळत जाली काया । िें धच लमळत पंढररराया ॥१॥ 

आलें अिसानापासीं । रूप राहिलें मानसीं ॥धु्र.॥ 

िाइला कळस । तरे्ें जस्र्रािला रस ॥२॥ 

तुका म्िणे गोड जालें । नारायणीं पोट िालें ॥३॥ 

४७४ 

रत्नजडडत मसिंासन । िरी बैसले आपण ॥१॥ 

कंुच ेढळती दोिीं बािीं । जिळी रखुमाई रािी ॥धु्र.॥ 

नाना उपचारीं । मसवद्ध िोळगती कामारी ॥२॥ 

िातीं घेऊतन पादकुा । उभा बंहदजन तुका ॥३॥ 

४७५ 

हिरा शोभला कोंदणीं । जडडत माणणकांची खाणी ॥१॥ 

तैसा हदसे नारायण । मुख सखुाच ेमंडण ॥धु्र.॥ 

कोहट चंद्रलीळा । पूणणथमेच्या पूणथकळा ॥२॥ 

तुका म्िणे दृजष्ट िाये । परतोतन माघारी त ेन ये ॥३॥ 

४७६ 

पततत पततत । परी मी बत्रिाचा पततत ॥१॥ 

परी तंू आपुमलया सत्ता । मज करािें सरता ॥धु्र.॥ 



नािीं धचत्तशुवद्ध । जस्र्र पायांपाशीं बुवद्ध ॥२॥ 

अपरािाचा केलों । तुका म्िणे ककती बोलों ॥३॥ 

४७७ 

उभाररला िात । जगी ंजाणविली मात ॥१॥ 

देि बैसले मसिंासनीं । आल्या याचका िोय िनी ॥धु्र.॥ 

एकाच्या कैिाडें । उगिे बिुतांचें कोडें ॥२॥ 

दोिीं ठायीं तुका । नािीं पडों देत चुका ॥३॥ 

॥११॥ 

आशीिाथद - अभंग ५ 

४७८ 

जीिेंसाटीं यत्नभाि । त्याची नाि बळकट ॥१॥ 

पैल तीरा जातां कांिीं । संदेि नािीं भिनदी ॥धु्र.॥ 

विश्िासाची िन्य जाती । तरे्ें िस्ती देिाची ॥२॥ 

तुका म्िणे भोमळयांचा । देि साचा अंककत ॥३॥ 

४७९ 

आशीिाथद तया जाती । आिडी धचत्तीं देिाची ॥१॥ 

कल्याण ती असो िेम । िाढे पे्रम आगळें ॥धु्र.॥ 

भजक्तभाग्यगांठी िन । त्या नमन जीिासी ॥२॥ 

तुका म्िणे िररच ेदास । तरे्ें आस सकळ ॥३॥ 

४८० 

तया साटीं िेचंू िाणी । अइकों कानीं िारता ॥१॥ 

िेम माझ ेिररजन । समािान पुसतां त्यां ॥धु्र.॥ 

परत्रींच ेजे सांगाती । त्यांची याती न विचारीं ॥२॥ 

तुका म्िणे िैयथिंतें । तनमथळधचत्तें सरिीं तीं ॥३॥ 



४८१ 

अभय उत्तर संतीं केलें दान । जालें समािान धचत्त तेणें ॥१॥ 

आतां पे्रमरसें न घड ेखंडण । द्यािें कृपादान नारायणा ॥धु्र.॥ 

आलें जें उधचत देिविभागासी । तणेें पायांपासीं उभी असों ॥२॥ 

तुका म्िणे करी पूजन िैखरी । बोबडा उत्तरीं गातों गीत ॥३॥ 

४८२ 

असो मंत्रिीन कक्रया । नका चयाथ विचारंू ॥१॥ 

सेिेमिीं जमा िरा । कृपा करा शेिटी ं॥धु्र.॥ 

विचारूतन ठाया ठाि । येर्ें भाि राहिला ॥२॥ 

आतां तुकयापाशीं िेिा । नािीं देिा तांतडी ॥३॥ 

॥५॥ 

४८३ 

ऐकें  िचन कमळापती । मज रंकाची विनंती ॥१॥ 

कर जोडडतों कर्ाकाळीं । आपण असािें जिळी ॥धु्र.॥ 

घेई ऐसी भाक । मागेन जरर कांिीं आणणक ॥२॥ 

तुकयाबंिु म्िणे देिा । शब्द इतुका राखािा ॥३॥ 

४८४ 

आली लमळताची िेळ । असा सािि सकळ ॥१॥ 

लािो करा िेगीं स्मरा । टाळी िाउतन विश्िंभरा ॥धु्र.॥ 

जामलया अिसान । न संपडती चरण ॥२॥ 

तुकयाबंिु म्िणे र्ोडें । अिधि उरली आिे पुढें ॥३॥ 

४८५ 

नेणें गाऊं कांिीं िड बोलतां िचन । कायािाचामनेंसहित आलों शरण ॥१॥ 

करीं अंगीकार नको मोकलूं िरी । पतततपािन बब्रदें करािीं खरीं ॥धु्र.॥ 



नेणें भजक्तभाि तुझा म्िणवितों दास । जरर देसी अंतर तरर लज्जा कोणास ॥२॥ 

म्िणे तुकयाबंिु तुझ ेिररयेले पाये । आतां कोण दजुा ऐसा आम्िांसी आिे ॥३॥ 

४८६ 

तंू च मायबाप बंिु सखा आमचा । वित्त गोत जीिलग जीिाचा ॥१॥ 

आणीक प्रमाण नािीं दसुरें आतां । योगिेमभार तुझ ेघातला मार्ां ॥धु्र.॥ 

तंू च कक्रयाकमथ िमथ देि तंू कुळ । तंू च तप तीर्थ व्रत गुरु सकळ ॥२॥ 

म्िणे तुकयाबंिु कररता कायथता देिा । तंू च भाि भजक्त पूजा पुनस्कार आघिा ॥३॥ 

४८७ 

करुतन उधचत । पे्रम घालीं हृदयांत ॥१॥ 

आलों दान मागायास । र्ोरी करूतनयां आस ॥धु्र.॥ 

धचतंन समयीं । सेिा आपुली च देई ॥२॥ 

तुकयाबंिु म्िणे भािा । मज तनरिािें देिा ॥३॥ 

४८८ 

गाऊं िाऊं टाळी रंगी ंनाचों उदास । सांडोतन भय लज्जा शंका आस तनरास ॥१॥ 

बमळयाचा बळी तो कैिारी आमुचा । भुजक्तमुजक्तदाता सकळां िी मसद्धींचा ॥धु्र.॥ 

मारंू शब्दशस्त्रबाण तनःशंक अतनिार । कंटकाचा चुर मशर फोडू ंकाळाचें ॥२॥ 

म्िणे तुकयाबंिु नािीं जीिाची चाड । आपुमलया तरे्ें काय आणणकांची भीड ॥३॥ 

४८९ 

सांडूतन िैकंुठ । उभा विटेिरी नीट ॥१॥ 

आला आला रे जगजेठी । भक्ता पुंडमलकाच ेभेटी ॥धु्र.॥ 

पैल चंद्रभागे ततरीं । कट िरूतनयां करीं ॥२॥ 

तुकयाबंिु म्िणे अंबर । गजर िोतो जयजयकार ॥३॥ 

४९० 

कृपाळु भक्तांचा । ऐसा पतत गोवपकांचा ॥१॥ 



उभा न पाचाररतां दारी ं। न सगंतां काम करी ॥धु्र.॥ 

भाि देखोतन तनमथळ । रजां िोडिी कपाळ ॥२॥ 

तुकयाबंिु म्िणे न भजा । का ंरे ऐसा भोळा राजा ॥३॥ 

४९१ 

केला अंगीकार पंढरीच्या देिें । आतां काय कररती काळ मशक मानिें ॥१॥ 

घातलीं बािेर तीं भय िोतें ज्यानें । बैसला आपण तरे्ें घालुतनयां ठाणें ॥धु्र.॥ 

लागों नेदी िारा दजुजयाचा अंगासी । िा पुरता तनिाथर कळों आला आम्िांसी ॥२॥ 

म्िणे तुकयाबंिु न लगे करािी धचतंा । कोणेविशीं आतां बैसलों िस्तीिरी मार्ां ॥३॥ 

४९२ 

अगोचरी बोमललों आजे्ञविण आगळें । परी तें आतां न संडािें राउळें ॥१॥ 

जाईल रोकडा बोल न पुसती आम्िां । तुझा तुझें म्िणविलें पािा पुरुषोत्तमा ॥धु्र.॥ 

न व्िािा न िजािा न कळतां अन्याय । न िरािें तें मनीं भलता करा उपाय ॥२॥ 

म्िणे तुकयाबंिु िीन मी म्िणोतन लाजसी । िारा लागों पािातोिे उंच्या झाडासी ॥३॥ 

४९३ 

जाली पाकमसवद्ध िाट पािे रखुमाई । उदक तापलें डरेां चीकसा मदुथनी अई ॥१॥ 

उठा पांडुरंगा उशीर जाला भोजनीं । उभ्या आंचिणा गोपी कळस घेउनी ॥धु्र.॥ 

अिघ्या सािधचत्त सेिेलागीं सकळा । उद्धि अकू्रर आले पाचारंू मुळा ॥२॥ 

सािररली सेज समुनयातत सुगंिा । रत्नदीप ताटीं िाळा विडडया विनोदा ॥३॥ 

तुका विनंती करी पािे पंढरीराणा । असा सािधचत्त सांगे सकळा जना ॥४॥ 

४९४ 

उठा सकळ जन उहठले नारायण । आनंदले मुतनजन ततन्िी लोक ॥१॥ 

करा जयजयकार िाद्यांचा गजर । मदंृग विणे अपार टाळ घोळ ॥धु्र.॥ 

जोडोतन दोन्िी कर मुख पािा सादर । पायािरी मशर ठेिूतनया ं॥२॥ 

तुका म्िणे काय पहढयंतें तें मागा । आपुलालें सांगा सुख दःुखें ॥३॥ 



४९५ 

करूनी विनिणी पायीं ठेिीं मार्ा । पररसािी विनिणी माझी पंढरीनार्ा ॥१॥ 

अखंडडत असािेंसें िाटतें पायीं । सािोतन संकोच ठाि र्ोडासा देई ॥धु्र.॥ 

असो नमो भाि आलों तुणझया ठाया । पािें कृपादृष्टी मज पढंरीराया ॥२॥ 

तुका म्िणे आम्िीं तुझीं िेडीं िांकडीं । नामें भिपाश िातें आपुल्या तोडीं ॥३॥ 

४९६ 

घडडया घालुतन तळीं चालती िनमाळी । उमटती कोमळीं कंुकुमाचीं ॥१॥ 

िंदा चरणरज अिघे सकळ जन । ताररयेले पाषाण उदकीं जणेें ॥धु्र.॥ 

पैस िरुनी चला ठाकत ठायीं ठायीं । मौन्य िरुनी कांिीं नो बोलािें ॥२॥ 

तुका अिसरु जाणवितो पुढें । उघडलीं मिाल मंहदरें किाडें ॥३॥ 

४९७ 

भीतरी गेले िरी रािा िणभरी । िोईल फळ िीर करािा ॥१॥ 

न करीं त्िरा ऐकें  मात । िण एक तनिांत बैसािें ॥धु्र.॥ 

करूनी मदथन साररलें पाणी । न्िाले देि अंग पुसी भिानी ॥२॥ 

नेसला सोनसळा विनिी रखुमाई । िाहढलें आतां ठायीं चलािें जी ॥३॥ 

करुतनयां भोजन घेतलें आंचिण । आनंदें नारायण पिुडले ॥४॥ 

तुका मात जाणिी आतां । सकळां बिुतां िोती ची ॥५॥ 

४९८ 

द्या जी आम्िां कांिीं सांगा जी रखुमाई । शेष उरलें ठायीं सनकाहदकांचें ॥१॥ 

टोकत बािेरी बैसलों आशा । पुराया ग्रासा एकमेका ं॥धु्र.॥ 

येर्िरी आलों तुणझया नांिें । आस करुनी आम्िी दातारा ॥२॥ 

पे्रम देउतनयां बिुडा आतां हदला । तुका म्िणे आतां विठ्ठल बोला ॥३॥ 

 
 



४९९ 

बिुडविलें जन मन जालें तनश्चळ । चुकिूनी कोल्िाळ आला तुका ॥१॥ 

पयकंीं तनद्रा करािें शयन । रखुमाई आपण समिेत ॥धु्र.॥ 

घेउतनयां आलों िातीं टाळ िीणा । सेिेमस चरणा स्िामीधचया ॥२॥ 

तुका म्िणे आतां पररसािीं सादरें । बोबडीं उत्तरें पांडुरंगा ॥३॥ 

५०० 

नाच गाणें माझा जिळील ठाि । तनरोपीन भाि िोईल तो ॥१॥ 

तुम्िां तनद्रा मज आज्ञा त ेस्िभािें । उतरूतन जीिें जाईन लोण ॥धु्र.॥ 

एकाएकीं बिु करीन सुस्िरें । मिुर उत्तरें आिडीनें ॥२॥ 

तुका म्िणे तंू जगदानी उदार । फेडशील भार एका िेळा ॥३॥ 

 

  



ई साहित्य प्रततष्ठान 
 

मराठी. २३०० िष ंज्या भाषते जनव्यििार आणण ज्ञानव्यििार चाल ूआिेत अशी भाषा. गार्ा सप्तशती 
पासनू त ेज्ञानोबा तकुोबा आणण आताच्या तरूण लेखकांच्या प्रततभेचा अखंड झरा ज्या भाषतेनू िाितो 
आिे. अशा भाषलेा इंटरनेटच्या काळात झुळझुळत ेठेिण्याचा यशस्िी प्रयत्न अनेक व्यक्ती ि ससं्र्ा 
करीत आिेत. त्यातली एक ई साहित्य प्रततष्ठान. करोडो पसु्तकांसि इंटरनेट व्यापलेल्या इंग्रजी 
भाषसेमोर या सिथ ससं्र्ाचंे एकबत्रत कायथिी खुपच लिान आिे. पण आम्िी तनराश नािी. मराठी 
भाषतेील आत्मगत शक्तीचा पाहठंबा आणण बारा कोटी मराठी लोकांच ेपाठबळ या प्रयत्नांच्या पाठीशी 
आिे. फ़ार पिुी लढाया दगड िोंड्यांनी िोत. नतंर बाण तलिारींनी िोत. नतंर बदंकुा रणगाड ॆआणण 
विमानांच्या लढाया झाल्या. पण या पढुच्या लढाया बटनांच्या लढाया असणार आिेत. इंटरनेट आणण 
एकूणच ममडडयािर ज्यांची सत्ता त ेजेत.े अशा काळात इंटरनेटिर मराठी भाषचेे िचथस्ि हदसायला िि.े  

आपणा सिांच ेसिकायथ असेल तर िे अजजबात अशक्य नािी. आपण तनदान ज्ञानोबा तकुोबांना तरी 
प्रत्येक मराठी माणसापयतं पोचि ू या. मिाराष्राच्या गांिोगािी, आणण जगभरातल्या देशोदेशी. ई 
साहित्य प्रततष्ठानची पसु्तके मोबाईलिर िाचता येतात. अनेक आघाडीच्या ऍडं्रॉईड ऍप िर ई साहित्य 
प्रततष्ठानची पसु्तके उपलब्ि आिेत. एका बटनाच्या अतंरािर. िे िादळ आता घरोघरी जाऊ द्या. 
आपल्या ओळखीच्या प्रत्येक व्यक्तीला िी गार्ा फ़ॉरिडथ करा. ि त्यांच े ई मेल पत्त े
esahity@gmail.com िर कळिा. दिािून जास्त लोकांना पसु्तके पाठिणारय्ांना ककंिा त्यांचे ई मेल 
पत्त ेआम्िाला कळिणारय्ांना आम्िी ई साहित्यच ेVIP सभासद करून घेतो. विनामलू्य. 
जय हिदं 
जय मिाराष्र 
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