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श काशिनाथ गोखले याती गणेश मिटिंग पेस, जमसंडीकर
यांचा वाडा (पाने १-२३२ ), व रा, अनंत विनायक
पढवर्घन यांनीं आर्यभूषण छापखाना (प्रस्तावना, पर्ले

५-३०) यांमध्ये पुरणे येथें छाषिले, ब तें प्रो.
रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे यांनी
पुणं येथे प्रसिद्ध केळे,

I

क्ाआकत

२.. कश्यात्तम्रंथमाळेच्या आया दुसऱ्या पुस्तकांत निवृत्तिज्ञाचेश्वरांप्रासून :तरो प्लेट

“जनारद्नर॒कनाथांपर्यत जे संतकवि महाराष्ट्रांत निर्माण झाले त्य़ांत्या च्ररिन्रांच्रा
“ब शिकवणीचा शओड़कयांत इतिहास द्यावयाचा आहे. हा जो. तरीनःारशे वर्षांचा
*काल आहे त्याचे सङ्ज़च तीन आग पडतात. पहिल्या. भागांत निवृत्ति, ज्ञानदेव,
: सोपान, मुक्ताबाई, वज्ञांगदेव यांच्या अभंगांचा विचार व्हावयाचा आहे. दुसऱ्या
भागांत नामदेव व इतर पंढरपुसंत्ील .व पंढरपुरनजीकचे सर्व जातींचे व धंयांचे

जे भगवद्भक्त होऊन गेले ल्यांच्छा शिकवणीचा बिचार होईल, .तिसन्या भागांत
-मनुदास, जनार्दनस्वामी, हृ एकनाथ आच्या अभंगांचा विचार झेळन हा ग्रेथांक

पुरा हावामा आहे;

ज्ञानदेबादि संत.
"२, या अंथमाळेच्या पहिल्या पुस्तकांत ज्ञानेश्वरांची सर्वागीग्र शिकवण कशी
*होती याचा ज्ञानेश्वरीच्या आधारें आपण ऊहापोह केलेलाच आहे. तेथेंच निवृत्ति,
ज्ञानदेव, सोपान, ब मुक्ताबाई यांचें अल्पचरित्रही दिलें. आहे,. ते वाचकांच्या
लक्षांत येईलच.

नित्वत्तिनाथांचा जन्म शके ११९५ मध्यें होऊन, त्यांची समाधि

"ञे १२१९ म्ये नाशिकजवळ' त्यंवकेश्बर येथें झाली. . ज्ञानेश्वरांचा जन्म
/निवृत्तिनाथांच्या नंतरदोन वर्षानी म्हणजे <शके ११५५ मध्यें होऊच. त्यांची
*अम्माधि.-निवृत्तिनाथांच्न्या झगोद्र एक वर्ष म्हणजे शके १२१८ मध्ये आळंद्री,पेथ्य

आली. -सोपानवेकरचा. -जत्स शके ३१९९ स्यें होंकत शक्के9३३६4
रभ्य यांञी
'उंसस्माग्रे सास्वड:येरथ्रे शाली: * सुकांबाईचा जन्म क्षके १३:७१:अभ्य ओजस्या

र

संतंवचनामृत-

समाधे एदुलाबाद येथें शके १२१५ मध्यें साली. निवृत्तिनाथांची समंगधि बह्नगिरीच्या पायथ्याजवळच आहे. त्यांस ज्ञानदेव व इतर. भावंडे गेल्यावर जिर्ण

जड होऊन “ वळचगीचें पाणीआढ्यासि गेलें " असें बायळें, व जेथें आपल्यास
प्रथम गहिनीनाथांचा प्रसाद् झाला त्याच बह्मगिरीच्य़ा पायथ्याजवळ त्यांनीं समाधि
घेतली, व आपला देह गुरूस: .अर्पण केला. ज्ञानेश्वरांची ज्यावेळीं आळंदी येर्थे
समाधि झाली, त्यावेळी निब्रात्ते, नामदेव इत्यादि संत तेथें हजर होतेच, व त्या
वेळचा सोहळाही फार अवर्णनीय होता. , ज्ञानदेव गेल्यावर बरोबर एक महिन्यानें

सोपानदेव हेसासवड मुक्कामी जाऊन तेथें समाधिस्थ झाळे. मुक्ताबाईनीं ज्यावेळीं एद्लाबादेस समाधि घेतली त्यावेळीं त्या विजेच्या कडकडाटांत निमून गेल्या
अशी जी. गोष्ट.आहे, ती.. कदाचित्. ज्ञानेश्वरांच्या. .या पुढील .अभंगाच्या आधारें.
लिहिली गेलीःअसेलः.
:

' मोतियांचाः चूर फेडिला अंबरी । विजञचिया परी कीळ झालें ॥
/ ,.
7

जरी पीतांबर नेसविळें नभा । चैतन्याचा, गामा नीकाबैदु ॥
.. तळींवरीं. पसरे शून्याकार झालें । सपांचिंही पिळें नाचूं लागे ॥
कडकडोनि वीज निमाळीच ठायीं। भेटली, मुक्ताई गोरोबाला ॥.
ज्ञानदेव म्हणे केसी .झाली. मेट । ओळालिले अविट, आपुलेंपण.॥

३: ज्ञानेश्वरांनी. आपल्या ज्ञानेश्वरीमश्यें जी. आपली .गुरुपरंपरा दिली आहे

तीच निवृत्तिनाथांनी आपल्या अभंगांत क्रमांक १ मध्यें. .दिली 'आहे.
मतसयद्रनाथांनीं आपली “ मुद्रा” गोरक्षांस दिली, .व गोरक्षांनीं गहिनीनाथांवर

पूर्ण रुपा केली; गहिनीनाथांपासून निवृत्तीस परमार्थ मिळून त्यांचें सर्व कुळच
रष्णनामानें पावन झालें (ऋ. १ ).`गुरु करणें असेल तर जो प्रत्यक्ष देव
-आपल्या' डोळ्यांस दाखवील असाच गुरु करावा, व. तनुमनधन त्यास देऊन

त्यापासून वस्तु मागून घ्यावी असें निवृत्तिनाथ सांगतात (क्र. *),- देहामर्ध्ये,
'देव आहे ही गोष्ट खास; परंतु वासना शुद्ध झाल्यावांचून तेथें देव प्रकट होत
नाहीं (क. ८). अंतःकरण शुद्ध करण्याचा एक मार्ग म्हटला म्हणजे परापवाद

अगरं पॅरनिंदा कानी पडल्याबरोबर त्याकडे लक्ष न देतां निजमोन्यानें .कष्णाचाः
जप करणं झा होय (कः १०); स्वतःची स्तुति वृ.दुसन्याची. निंदा हीं: ऐकतां

पिले मांत विष्णुपणामध्यें लोपून जावें (क्र.-११ ). -ज्याल्या मुखांतून. चामाची.
अमृत्सरिता.,अंखंड.वाहते तोच. एक घट:पूर्णतेस.:प्रों्रला;
मजने;

शल

||
|!

~; अस्तावना-' `
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हे विश्व श्रीकप्णाने न्यापिळें असल्यानें यां जगांत ज्या-गोष्टी... घड:4क.-१६.)
तात त्या सर्व रुष्णरूपातच श्वेत जातात (क्र. १७ ). अंधाऱ्या रात्री ज्याममाणें
सूर्य उगवावा त्याप्रमार्णे श्रीकुष्णाचें रुप उद्यास येऊन गुरुछपेनें तें' केव्हांच
अस्तवत नाही असा चमत्कार होतो (क. २२). झ्वराचा खुगंध चंदनाच्या
बासापेक्षां, जाईजुईंच्या परिमळापेक्षां, अगर कस्पतरूच्या झुगंघापेक्षांही श्रेष्ठ आहे
(क्र. २७). तेज आणि सखुगंधाप्रमाणें इश्वराचा शब्दही आनंदमय रीतीने
आणापानांचें मथन झाल्यावर आंतल्या आंत उमटतो, वत्याच्या अनुसंधानामुळें

गुरुनाममंत्र दृढतर हतो (ऋ. २९). परंतु या अनुभवाच्या गोष्टी लोकांची बुद्धि
विषयविषानें घारिळी असल्याने त्यांस प्रतीत होत नाहींत (क. ३१). निवृत्तिनाथ

आत्र चातकाप्रमाणे हरीस्तव आकाशाकडे दष्ट ठेवून वरती पाहतात (कर. ३२)
एखाद्या दिंवस्याप्रमाणे देहांत परापश्वयत्यादि चारी वाटा देव प्रकाशमान करतो.

(ऋ. ३४); स्वा तेजांत ताराग्रहमेदिनी यांचा लोप होऊन सर्वत्र जनार्दनरुप
आसतें (क. 3६ ). आकाशांतीळ पोकळी नाहींशी होऊन तेथेंहि हरि. घनदाट
भरलेला दिसतो (क. ३७ ). निवृत्तिरूप घट सर्वत्र .बिंबठेला दिसत असल्यानें
आत्मरूप पाहण्यास द्पणाची जरूरी रहात नाही (क्र. ३०). हं आत्मरुपच
गोसावीरूपाने अगर गहिनीरूपानें आम्हास दिसतें (क. ४१); आणि देव व भक्तव

गुरु यांचा चिवेणीसंगम होऊन सर्व विश्वच देवाने भरलेळें दिसतें (क. ४3),
अशी एकंद्रींत निवृत्तिनाथांची शिकवण आहे.
४. निवृत्तिनाथांच्या अमंगचर्चेनंतर आपण आतां ज्ञानेश्वरांच्याअभँगचर्चेकडे
वळु. येथें ही एक गोष्टं ध्यानांत ठेविली पाहिजे कींकांहीं वर्षांपूर्वी रा. भारद्वाज

यांनीं अभंगकार ज्ञानेश्वर निराळे, व ज्ञानेश्वराकार ज्ञानेश्वर निराळे, अशी एक
कल्पना पुढें मांडली होती. त्यावेळीं रा. भिंगारकर यांनीं न्यायमूर्ति रानडे
वगेरेंच्या सहाय्यानें त्यांच्या मताचें सप्रमाण खंडण केळं हेते. हा वाद् येथें पूर्ण"पणे पुनः सांगण्याचें कारण नाही, तथापि ज्ञानेश्वरीकार व अभंगकार है दोन
निरानिराके होते किंवा काय याबहूलचा खुलासा थोडक्यांत येथें करणें जरूरीचे
आहे. रां. भारद्वाज यांच्या मतें (१) ्ञानेश्वरीकार ज्ञानदेव हे _आपेगॉवास

आसूनतेशेव हेते, वं अभंगकार ज्ञानदेव हे आळंदीस असून ते विंहलेमक्त हेते.
२७ आपेगांव येथें जी डुहेरी समाधि दाखविण्यांत येते, त्यांपैकी एक ज्ञानेश्वराचि
>प्रणजे तिंबर्कपेंत यांची मानिली; तथापि दुसरी समाधि: ज्ञानेश्वरांची आहे” असे

दन

४

संतंवचनॉभूत.

मॉर्नण्यास हरकत नाहीं. यार्चे कारण एक तर या ज्ञानदवांख्या समाधीचा'उत्सेक

कौतिक वंद्य 4२१३ स होतो. व दुसरें, आपेगांव येथील कुलकर्ण्यांच्या टमरोवरूने
याँ “ज्ञानेश्वरांच्या समाधीकडे” जमीन लावून दिली गेली आहे ही गोष्ट निर्षिवादू
सिद्व हते. ( 3 ) शिवाप् अभंगांचीवज्ञानेश्वरीची भाषा इतकी भिन्न आहे. कीं
त्या दोहीचा कर्ता एकच असूं शकत नाहीं. या तीन्ही मु्यांस पुढीलपमाणें उत्तर
देतां येण्याजोगी आहेत. ( १) आपेगांवकर ज्ञानदेव हे जर शेव ह्येते तर आपेगॉवच्या समार्धाच्या मागें विदठलरसुमाईच्या मूर्ति कां आहेत! व आळंदीकार
ज्ञानेश्वर हेजर रा. भारद्वाज यांच्या मताम्रमाणें बिद्लभक्त होते तर त्यांनीं सिद्वेश्वरापुढें म्हणजे शिवाच्या ठिंगापुढें समाधि कां घेतली ! या गोष्टींचा उलगडा
अंसा आहे की, ज्ञानेश्वरीकार व अभंगकार एकच असल्यानें त्यांस शिव असो
अंगर विठ्ठळ असो, यांमध्यें भेद नव्हता. ज्ञानेश्वरीमध्यें विठ्ठलभक्ति आहे. किंवा
नाहीं यांची चर्चा या मालेतील ग्रेथांक १ च्या प्ररतावनेत केलीच आहे..
त्यावरून असें निष्पन्न होतें कीं, ज्ञानेश्वरीत विट्ठल असा शब्द् जरी आला नसला

त॑थापि ज्ञनेश्वरीकाराचा वि्ठलभक्तीशी खात्रीनें परिचय असावा 'असँ दिसते.

तसेंच अभंगामध्यें केवळ विष्ठलमक्ति नसून “स्वर्ग जयाची साळोंसा ” अशीं
मकारेच्या त्रिभुवन व्यापणाऱ्या शिवाच्या लिंगाचीही भक्ति सांगितली आहे.
(कं ६६). ( २) आपेगांव येथें ज्या समाधीचा कार्तिक वथ १२ स व १३ स,

उत्सव होतो ती ज्ञानेश्वरांची मूळची समाधि नसून ती केवळ ज्ञानेश्वरांच्या नांवार्ने:
केलेली असावी असें दिसतें. अशाच प्रकारच्या ज्ञानेश्वरांच्या समाधि नानज,.
पुसेसावळी, वगेरे ठिकाणी आहेत. संतांस मान देण्याच्या इच्छेनें, अगर त्यांची

समृति रहावी म्हून, अगर त्यांची भक्ति वाढविण्याच्या इच्छेनं त्यांच्या समाधिः
एकापेक्षां जास्त ठिकाणीं करण्यांत येतात हैंसर्वविश्रतच आहे. शिवाय ज्ञानेश्वरांचा जन्म आपेगांव येथें झालेला असल्यानें त्यांची सरी समाधि आळंदी येथें
असली, तथापि त्यांच्या नांवानें आपेगांवास दुसरी समाधि करणें हेंही योग्यच

ठरतें. याच समाधीचा उत्सव चालावा म्हणून आपेगांवर्चे उत्पन्न या समाधीकडे,
लावून दिलें असावें.

( 3 ) आतां ज्ञानेश्वरी व अभंग यांची भाषा भिन्न आहे?

महणून ज्ञानेश्वरः दोन निरनिराळे समजले पाहिजेत, या मतास उत्तर इतकेंच आहे,.
की अभगाची आषा, नेहमी लोकांच्या तोंडांतून गेली असल्यानें ती ज्ञानेश्वरीच्या;

अधिपे किंचित: आधानिक "दिसते यांत संशय नाही. .ज्ञानेश्वरी हा. अन्पय--

;
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नाडेअसर आहे, आणि अमंग्र हे पाट म्हणण्याचे आहेत, .अभंगाचल व्योकरणाचीरूपें.अगा ज्ञानेश्वरीवरहुकूम काँ नाहींत... याचेही हँ 'काएण आहेः "
तथापि ही गों ध्यानांत ठेविली पाहिजे कीं बरेचसे मूळचे शब्द जे ज्ञानेश्वरांना
येलातं ते अंभंगांतही दृष्टीस पडतात. . उदाहरणार्थ, “ सांइखेडिंया, ब्रिक, "पालें- '
जोनि, नीचनवा, बरवट, बुंथी, गळाळा, संवसादी, .संडाणी,. 'सिंबरणे,' ब्ाडेकोडें

पारिखे, ”” व असेंच कित्येक शब्द ज्ञानेश्वरी. ब. झभंग यांन सारसे आआहेत..
यावरून ज्ञानेश्वरी ब असंग यांचें शब्दभांडार एकच . आहे है सिद्ध होवें. (५).
या तीन बर दिलेल्या कारणांसेरांज आणखीही कांहीं कारणे. दोनी ज्ञानेश्वर 'एकच्
हेत हें.दाखविण्याकरितां देतां येण्याजोगी आहेत. त्यांतून आपण येथें एकाचाच
विचार कसं. ' शब्दुमांडाराप्रमाणेंच ज्ञानेश्वरी. ब अभंग, अंगर असुलानुभव आणि

अभंग, यांचें विचारभांडारदी एकच आहे हें सहज दाखवितां येण्याजोगे आहे..

ह्य विषय मोठा असून याचा कोणी सांगोपांग अभ्यास केला पाहिजे... तून दीन
चारच म्यासले येथें दासावितो. . या पुस्तकांत दिलेल्या ज्ञानेश्वरांच्या अमंग्रांतीळ

कंभ्रांक ९३ ““ मलयानिळ शीतळु । पालवी नये गाकु .।'खुमनाचा प्ररिमळु ।
गुंफितां नये '; कमांक ३५ “ श्रीगुरु सारिसा असतां पाठिरासा ५...जयाची.
कांता काय भीकं मागे । कल्पतरुतळवटी जो कोणी वेसळा॥ काय वाणील्याला.
सांगेजों जी ”; क्रमांक १३ “ सर्प पे दर्दुर घरियेला रे मुखीं । तेपेड्टी रे. माशी
घरियेली पक्षी ”; क्रमांक५ “ मिथ्या मोहफांसा 4 भुंकनळिके जेसता.। मुक्त
परि आपेसा । पळा नेणे ”'; पुनः क्रमांक ५ “ राखोंडी फुंकितां दीप न लगे "5
ऋमांक ५०० “ दिसतें परी न धरवें हातें।तें सतातें पुसावें ” या सर्वास

ज्ञानेश्वरतून अत्यंत सट्श अशा ओंब्या सहज. दासावितां येतील. यापरा
ज्ञानेश्वरांचे आणखी कांहीं अभंग “ मृगजकाच्या जळीं ।, चारिशी जळचरें'”;
& स्तुति ते तुझी निंदा । स्तुतीजोगा नव्हेसी गोविंदा ”;` यासः
व ज्ञानेश्वरअभंगांच्या कमांक ८६ मधील “ नारीपुरुष दोघे । `एकरूपे
दिसती । ज्ञानदेव्र म्हणे शिव तोचि शक्ति । पाहतां व्यक्ती ब्यक्त नाही” यासं

सद उतारे अमृतानुभवांतून ` दाखवितां येतील. 'एकंद्रींत ज्ञानेश्वरी व
अमंग्र, आणि अमृतानुभव व अमंग, यांमध्यें कल्सनांचें इतक्रें साम्य आहे. का,

झंत्रेखरी व अमृतानुभव ज्या लेजणींतून: उतरळेत्याच लळेसणींतूच अभंग्रह उवरले

अंझळे पाहिजेल असें निश्ित रीवीर्ने म्हणण्यास हरकत ।द्विसत नाही. ' / '

६

संतवचनासृत.

आतां 'आपण या पुस्तकांत घेतलेल्या ज्ञानेश्वरांच्या .अमंगांच्या चर्चेकडे
ब. एकंदरीत ज्ञानेश्वरांचे अभंग इतके चांगले .आहेत, आणि त्यंतल्यात्यांत

` साक्षात्कारविषयक् अभंग इतके उत्कृष्ट आहेत, की ते त्या. बाबतीत ज्ञानेश्वरीसही

थोडेंघहुत मार्गे टाकतील. असे म्हणण्यास .हरकत .नाहीं. ज्ञानेश्वरीमध्यें जसे

ज्ञानेश्वरांचे उच्च दर्जाचे तस्वज्ञान दिसतें, त्यामरमाणें त्यांच्या अभंगांमध्यें भाकिरस

ब स्वानुभव हां विशेषेकरून दिसतात. . प्रथमच ज्ञानेश्वरांनी. सकळ मंगळनिवि
ओविहलाचें नाम घ्या असें सर्वास विनविळें आहे (क. १ ). इतर कांहीच न जाणतां
एक बिल जाणल्यास. पुरे; हीच भक्ति व हेंच ज्ञान, असें ज्ञानेश्वरांनी सांगितलें
आहे. ( क्र. २ ). बहुत झुरुताची जोडी असेल तरच विष्ठलावर आवड उत्पन्न
होते, असे त्यांचे म्हणणें आहे ( ऋ, १. ). पुत्र, दारा, धन हीं सर्व काळाचें खाय
असल्याने आपणांस शुकापरमाणें नळिकेस लटकावून घेऊन आपण बद्ध आहं

अशी. भावना करून घेऊं नये; रासुंडी फुंकून ज्याप्रमाणें दीप लागत नाही, त्याममाणें शब्दज्ञानानें आलप्रकाश होत नाहीं ( ऋ. ५). आमिषाकडे लक्ष ठेवून
जसें बक ध्यान करतो, त्याप्रमाणें ध्यान करूं नकोस (क्र. ७ )* तुला पापांतून
सुटका हवी असेल तर तूंगुरूस शरण जा ( क, ५). गुरुनाथानें मस्तकीं इस्त
ठेविल्यावांचन मनास समाधान प्रपत होणार नाहीं (ऋ, ११ ) गुरु हा एक संत-

कुींचा राजाच आहे; गुरूस सुखाचा सागर अगर धे्याचा डोंगर असेही. म्हणतां
येईल (क. १२). सर्प बेडूक गिळीत असतां बेडकानें जसा मासा सावा त्या-

माणे तूंकाळांच्या सपाट्यांत सांपडला असतांना विषयलोलुप होऊ .नकोस

{ऋः १३). ज्या नामानें धुव, 'मरहाद्, अंबरीष तरले, तेंच नाम सार आहे असें
समज (ऋ. १४). नाम घेण्यास अधिकार य अनाधिकार असे कांही नसून
केवळ त्याच्या उच्चारानेंच मोक्ष मिळतो (कऋ.-१६ ). नाम ही भ्रेष्ठातील श्रेष्ठ

वस्तु आहे ( ऋ. १८ ). जन्मजन्मांतरीच्या पुण्याचा संचय असेल तरच रामार्चे

नांव वाचेस येइल (क. १९). नामानें क्षणार्धात पापराशि दृग्ध होतील (क्र. २ ०).

नाम .उच्चारण्यास काळ वेळ वेगेरे, पाहण्याचें कारण नाहीं ( क्र, २५). एकतत्त्व

नामाचें साधन केळे असतां केव्हाही द्वेताची बाधा. होणार. नाहीं; नामामृतगोडी
लाधल्यास ती: एक, जीवनकळाच आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं( क्र. २५ ).

, अर्थघटिकाही नामस्मरणवांचरन राहूंनको (ऋ. २६.).' एकतच्वनाम तू. हृदयांत
दढ धरशील तर हरीस तुत्ती खात्रीनें करुणा येईल; ज्ञानेश्वराने मोन्यरूप.. जपमाळ

प्रस्तावना,

७

“अंतरी धरल्याने ( ऋ. २७ ),व वेकुंठाचा पाठ चाळविल्याने, त्यास :इरि हा घन"दाट भरलेला दिसत आहे ( ऋ..२८).

ज्यांनीं -ज्यांनी -रामरुष्णटाहो फोडला

-च्यांस वकुंठभुवनांतलें घर मिळालें आहे ( क्र, २९ ) भानुबिंवाप्रमाणें हे साधु
“निमंळ व अलिप्त आहेत. ( क. ३० ) त्यांची भेट आज होणार असल्यानें
बाहेरच्या दोन भुजा, व आंतल्या दोन भुजांनी जणं कांहीं चतुर्मन होऊन मी
त्यांस अलिंगन देण्यास धांवत आहे (ऋ. 3१ ). व्यासांच्या खुणेनें ज्ञानेश्वर
“सांगतात कीं, अशा भक्तांच्या घरी देव रावतो ( क्र.३२ ). पूर्वजन्माँमध्ये मी कार
खुरुतें केलीं म्हणून आज संतदर्शन झाल्यानें ती फळास आलीं असें मी समजतो;
“आज अंतःकरणांत परमानंद उत्पन्न होऊन अचेतनास प्राण मिळावा, वत्सास घेनु
भेटावी, अगर कुरंगेणीस पाडस मिळावे, तसें झालें आहे ( क्र.
श्रीगुरुसारिखे पाठिरासे असतां दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीची काळजी करण्याचें कारण

` नाही ज्याप्रमाणें राजाच्या कांतेस भीक मागावी लागत नाहीं, अगर कस्पतरूच्या
छायेखाली जो बसला त्यास कोणत्याही गोष्टीची उणीव पडत नाहीं, त्याप्रमाणें
श्रीगुरुंनी सांभाळ केला असतां आपले स्व मनोरथ पूर्ण होतात (क्र. ३५ ).

६. ज्ञानदेवांमध्यें वेराग्ययुक्त बोल फारसे द्सित नाहींत. नामदेवतुकारामांच्या
. अंतःकरणांत देवाच्या प्राप्तघर्थ ज्याप्रमाणे खळबळ उडून राहिली, अगर देवाची
रूपा होण्याकरितां ज्याप्रमाणें रामदासांनी असंख्य करुणाष्टके केलीं, त्याप्रमाणें

वैराग्ययुक्त बोल ज्ञानेश्वरामध्ये फारच थोडे सांपडतात. ज्ञानेश्वरांस इश्वरपरीप््यर्थ
फारच थोडे श्रम पडळे असावे असें वाटतें. त्यांच्या सर्व ग्रंथांत. येथपासून
तेथपर्यंत आनंदाची व अधिकाराची वाणी दिसते. ज्ञानेश्वररत तर. अंतःकरणाच्या
तळमळचे फारसे उद्गार दिसतच नाईत. ज्ञानेश्वरांच्या अभंगांत मात्र चार

दोन ठिकाणीं असेवेराग्याचे बोल आहेत, त्यांचा जिज्ञासूंनी अवश्य अभ्यास
करावा. क्रमांक 3७ मध्यें देव जवळ असून त्याची भेट हेत नाहीं याबद्दल
ज्ञानेश्वर दिलगिरी -ंगट करितात. क्रमांक ३८ मध्यें आपल्या अंगावरचें घोंगडे

फाटले असल्यानें आपल्यास धडोता करण्याविषयी त्यांनीं देवास विनंति केली
आहे; माझें घोंगडें फाटें असल्यानं मला दुसरें घोंगडे केव्हां माप्त होईल याबद्ूल
मला रात्रंदिवस चिंता वाटत आहे, असे ज्ञानेश्वर म्हणतात; नवीन घोंगडे घेण्यास

.जबळ वित्त नाही; उघड्या पाठीवर हींव वाजत असल्यानें दुवास घोंगडें देण्याबद्दल
त्यांनी मार्थना केली. आहे. कमांक. ३९ मध्यें जिचा भ्रतार परदेशास गेलां आहे,

<

संतवचनाहत-

अंशा विराहिणी खौंच्यारुपकानें त्यांनों गरंडवाहना, गंभीरा, मला छोकर भेट दे
अशी इंश्वराची प्रार्थना चाळांवेली आहे; रजनी दिवसाप्रमाणें होऊन मला 'रात्रीं
डोळाही लागत नाहीं; मला अवस्था लाऊन गेळा तो. अजून कां येत नाही;
अशी देवाच्या भेटबिद्दल त्यांनीं उत्कंठा दर्शविली आहे. क्रमांक *० मध्ये याक
बिरहिणीचा विरंह जाज्वल्यद्शेप्रत जाऊन आपल्या भ्रताराची भेट होत नाहीं
म्हणून तिला फार वेदना होत आहेत; चंद्र, अगर चाफा, अगर चंदन, यांच्या

योगानें मनांतील दुःख वाढत मात्र आहे; चंदनाचे चोळीनें माझें सर्वांग 'पोळल
आहे; पुष्पांची शेज शीतळ म्हणतात, पण ती आगीमरमाणें माझ्या अंगास पोळत
आहे; कोकिळांनो, तुम्हीं सस्र गातां, पण त्याच्या योगाने माझ्या अंतःकरणातील
दुःख जास्तच वाढत आहे; दर्पणांत पहात असतां माझें झप मला दिसत. नाही,

अंशी देवकीनंदनाने माझी स्थिति केली आहे, असे ज्ञानेश्वर म्हणतात, क्रमांक
४१ मध्यें पुरे पुरे. आतां जड झालें जिणे” असें ज्ञानेश्वर म्हणतात; जेथें तेर्थे
तूंच पूर्वी दिसत असून आतां तूँ लपून मजशी अबोला कां धरिलास असें 'ज्ञानेश्वर देवास विचारतात. नभ नभांत मिसळून 'कालिंदीजलास क्षोभ आल्यानें तुझें
रप. पहावयास. सर्व जगाचे डोळे उत्छुक झाले आहेत; तं आपल्या. कटीवर 'हात
ठेवून भवजलाब्धीचा अंत इतकाच आहे असा जनांस संकेत. दाखवीत आहस
आमच्या हृद्यांतील दिसणारी श्रीमूतिं. विह्ठलवेषाचें आवरण घेऊन. आह्यांस
चाळवाति मात्र आहे; तूं कितीही वंचना केलीस तरी माझ्या चित्तांत पालट होणार

नाही; याप रसुमादेवविरा बिला, तूं मजशी अबोला कां धरिलास;

तुझ्याशी

संभाषण न झाल्यानें माझ्या कुर्डीतून प्राण बाहेर निभूं पाइत आहे, असे ज्ञानेश्वर

म्हणतात (क्र. *२ ).

७. ज्ञानेश्वरांस साक्षात्कार झाला त्याचा मूळ पाया निवृत्तिनाथांनींच 'घातळा
असें ज्ञानेश्वरांचे म्हणणें आहे. ज्यावेळीं निवृत्तिनाथांनीं मला उपदेश दिला त्यावेळीं

तेथें एक वृक्ष होता; त्याच्या तळीं योग्य रीतीनें बसवून त्यांनी मला नामामृत
पाजलें; अशा निवृत्तिनाथांच्या धर्माची भरभराट होवो. असें ज्ञानेश्वर म्हणतात-

त्यांनी मला ' परमार्थाचे रहस्य दाखाबिल्याबरोबर माझें अंधत्व
नाहीसे झाले ( क. ४३). करतलावर ज्यांम्रमाणें आंवळा . द्यावा
त्याम्रमांणे परमार्थाचे संव वम निवृत्तिनाथांनी माझे हाली दिलें।( क.. ४४).

ज्ञानेश्वरांनी आपल्मा. परमार्थमार्गोतील जे जे अनुभव सांगितले आहेत
तै दे

प्रस्तावना. `

द

सर्व साधकांनी ध्यानांत ठेवण्याजोगे आहेत. रक्त, शु, नीळ, पात, वर्ण समजुन'

तुमहीं मोन्यानें ग्हा असं ज्ञानेश्वरांचे म्हणणें आहे. (ऋ. ५५). काळा, निळा, .
पारवा अखंड तमाशा डोळ्यापुढे दिसून (क्र, «६ ), देंवाचें 'बरेबै कष्णवर्ण
दिसले. (क्र. ४०५); जणूं कांही मला काळा दाडुला
पाचारीतच आहे असँ वाटूं लागलें, शसं ज्ञानेश्वर म्हणतात (क. ४८ ). हा जो
गगनात नाँढ्णारा कृष्णवर्ण पुरुष ताँच आत्मरुपाने मी या दृष्टीनें पाहिला
(ऋ. ५०,). जिकडे तिकडे नीलमभा फाँकून तिने सर्व आकाश व्यापून टाकिले
(क्र. ५३ ). ही अनुभवाची खूण बोटाने दाखवितां येण्याजोगी नाहीं; आपण
गुरुपुत्र होऊन तिचा:
ज्या ठिकाणीं स्वरूप चळणार
नाहीं व ढळणार नाइ, त्या ठिकाणीच तें पहाव; ज्याच्या सत्तेने सर्व विश्व चालते, .

जै मागे पुढे बरोबर नेहमी. असतें, जं पावाखाळीं तुडविलेंही जातें, जें दृष्टीपुढे
सवदा दिसतें, ते बोटानें दाखवितां येणें शक्य नाही. ही सूण समजून तिच्या,
यथार्थतेबद्दूळ गुरुपुत्रास जाऊन प्रश्न करा, असं ज्ञानेश्वर सांगतात (क्र. ५५ )::.
पाहतां पाहतां पाहण्याचा भाव नष्ट झाल्याने मोन्यच -धरावें लागते; म्हणून अनु>'
भवी -जो मनुष्य आहे त्याचे बोलणे खुंटते असें समजांवै (क. ५५). जे बुडणार
नाहीं, ज्याचं आकलन करतां येणे शक्यः नाहीं, जे चोराच हातीँ 'लागणार नाहीं, .

असे अमोलिक रत्न तुझ्या हाती सांपडलें आहे (क. ५६ ). सतेजबउत्तम.

आकाराचे, ज्याच्या अश्टही अगांतून ज्योतीचा प्रकाश बाहेर पडत आहे, अशा:

मोत्याचा लाभ तूं करून घे ( ऋ. ५७). तें कोठें बाजारांत

सांपडणार

नाहीं,

अगर शहरांत सांपडणार नाहीं; फक्त लक्षरूप लक्षाच्या मोलाने माच तें मिळेल

( क्र. ५८ ). ज्यानें शून्य शोषिले नाहं त्याचे जिणें केवळ गाढवाचें होय; शुभ्र, .
तवेत, ताम्र, नील वर्णाचिं शून्य पहावें (क. ५९). या शून्याचा शेवट तों डोळ्यानेच
आपला डोळा पहावा ( क्र. ६२ ). ज्ञानेश्वरांस निवृत्तीनीं ह्य नयन दाखविल्याने
त्यांस हा नयनच सर्व ठिंकाणी दिसू छागला (क्र. ६३ ). त्यांच्या शरीरांत
ज्योतिलिंग उगवून त्यांनीं हस्तावांचून त्यास कवळिलें ( क्र. ६५ ): ज्याची स्वर्ग
ही शाळुंका आहे, समुद्र्वळय ही पिंडी आहे, शेषाप्रमाणें ज्याची 'बेठक आहे, जे

तिही लोकांस आधारभूत आहे, तें लिंगमीदेखिले दोखिळे असे ज्ञानेश्वर म्हणतात:
मेघधारारूप थार त्याजवर धरिली, तारारुपी 'पुष्पांनीं त्यास पूजिलें, चंद्रफळ त्यास :
अंँपॅण केलें, रॉविरूंपी दिव्याने त्यांस ऑंवाळिलें, ब शेवटीं आत्मनेवेख् त्यास:

२०

संतवचनामृत.

*समर्पण करून त्या ज्योतिठिंगाचें आपल्या हृदयांत मा ध्यान केले असें ज्ञानेश्वर
सांगतात (क्र. ६६). त्याचें तेज चंदरसुर्यपेक्षांही जास्त होतें. (क्र. ६९.) त॑

अणुप्रमाण असूनही जगाची उत्पाते त्यापासूनच होते असें माझ्या अनुभवास
आलें, असें ज्ञानेश्वर म्हणतात (क्र. ७१). रात्रीस सूयांचा व दिवसास चद्राचा
उजेड असा विपरोत चमत्कार मां पाहिला. ज्यास उदय नाहीं व अस्त नाही,
" असा आपल्यास आपण दु्पणच होऊन मी ठेलों. ही खूण अनुभवी लोकांसच

कळणार. ही खूण सांगितली असतां संत संतुष्ट झाले असें ज्ञानेश्वर म्हणतात
(क्र. ७२). नाद् असो अगर ज्योति असो, दोहीच्या योगानं परिपूर्ण असा
आत्मा माझ्या नजरेस आला ( क. ७३ ), जो योगी अष्टांसाधन करितो त्यास
“याच मार्गानें आत्मप्रापति होते, असे ज्ञानेश्वर सांगतात ( क्र. ७४).

८. ज्ञानेश्वरांच्या अनुभवाची याच्याहीपुढें बहार आह. देवाचे खप पाहि
“ल्यावर ज्ञानेश्वरांस मोन पडलें, व पुढें बोलवेनासे झाले, असे तें म्हणतात (क्र.
६). देवांचा जो देव तो मी पाहा पाहिला, असे ज्ञानेश्वर द्विवार सांगतात. मी
त्यांस अनंतरूपानें व अनंतवेषानें पाहिल्याने माझा संदेह फिंटून गेला (क्र. ७७ ).

*सबाह्य अभ्यंतर व्यापक अशा देवास निश्रयपूर्वक पाहिल्याने आज दिवस
सोनियाचा झाला आहे, व जणूं कांहीं अमृताचा वर्षावच होत आहे असें वाटतं.
(क्र. ७८ ). मुक्यास जसा आपला आनंद् व्यक्त करतां येत नाही, तशी माझी
स्थिति झाली आहे ( ऋ. ७९) माझेच रूप सर्व दिसत असल्यानें मी आनंदांत
मुरून गेलों आह ( क्र, ८०). हा आनंद माझ्या आंत न मावतां लोकांच्या
~ नजरेस दिसूं लागला आहे ( ऋ. ८१). कापराची वात उजळून ती जशी आपलल्यामध्येंच लान व्हावी, तसा मी माझ्या आनदांतच मुरून गेलों आहें (ऋ. ८२).

अंगणांत कोण बोलले म्हणून पाहूं गेळोँ;असतां मी पंढरिरायास पाहिले; 'व त्यामुळे
'जागति, सप्र, खुपुप्ति, व तुर्या या अवस्थांमधील मेद् नाहींसा झाला ( क्र. ८४).
* जारीव पुरुष दोघे एकाच रूपानें दिसतात, असें मी नवल पाहिल्याने शिव तोच
शक्ति, व शाक्ते तोच शिव, अशी माझी खात्री पटली (कऋ.६ ).तें रूप पहात असतां

माझें पात्यास पाते खुद्दा लागण्याचें राहिलें ( क्र ८८ );व त्या रूपाकडे पाहतां
पाहतां मी तन्मय होऊन गेलों ( क्र. ८९). मी हें देसणें पाहिल्यावर प्रथम माझी

दष्टे गेली; मी वासा उचलून. त्यास क्षेम यावयास गेलों; आनंदानें. “ अगा, गुरु“नाथ, देवराया ” असे म्हणून मी स्फुंदल्यानें माझ्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहिल्या

प्रस्तावना; ”

१

(कं. ९०). मी
त्यास कषेम देऊं गेलों तसा ती माझ्या अंगांतच' जडून गेला$:याची आशा केली असतां हा पळून . जातो, पंण निराश बनस्यास तो
तत्काळ पावतो, असा याचा चमत्कार आहे (क्र. ९२.) याच्या स्वरूपाचा
निधार करणें अशक्य आहे. जसा मलयानिल पद्रांतून गाळतां येत नाहीं, .
अगर फुलांच्या वासाचा हार गुंफितां येत नांही, आगर मोत्यांचे पाणी रांजणांत
भरतां येत नाहीं, तसें याचें वर्णनही करतां येणें अशक्य आहे ( क. ९३ ).
मी देह यळी दिल्यानेंच याची मला प्राप्ति झाली; या निराकारास चंदन
ज्याममाणें भरावा, अगर अश्वत्थ ज्याप्रमाणें फुळावा, त्याप्रमाणें मी पाहिलें. आतां

प्रपंच पाहणें पुरे; स्वरूपाच्या आनंदांत राहणें हेंच श्रेष्ठ होय, अशी माझी. खात्री
पटली ( ऋ. ९४ ). आंत विठ्ठल, बाहेर विठ्ठल, मीच' विठ्ठल, असे मला आतां
वाटूंलांगळें (क्र. ५६ ). ध्याता व ध्येय यांमर्धाल मेद् नाहींसा झाल्यानें देवा,
तूं व मी आतां एकच घांगडें पांघ, असें मी म्हणूं लागलों ( कः ९६ ). मी

माझे गुरु जे निद्राति तद्रूपच बनलों (क्र. ९७ ). रखुमादेवीवरास' मी .चक्षूविण:
पाहिळें, व हातावांचून स्पर्श केला ( क्र. ९९ ). जें दिसतें पण हातीं धरवत नाहीं,
त्याची. खूण संतांस पुसावी, असें'ज्ञानेश्वर म्हणतात (कर. १००). रखुमादेवी*
वरास मी. देहावांचून आलिंगन दिलें ( क्र. १०१.). त्यानें मला भेट दिली; तरी'

“तो मजशी संमाषण करीना, म्हणून माझा जीव लांचावून गेला ( क्रः १०२ ):"
ज्याच्या निढळावरकोटिचंद्र प्रकाशमान हेतात, जो कमळनयंन आपले हांस्य- '
वदन दाखवीत आहे, तोच आतां हाळूं व डोळूं लागला; उभा रान हातानें"
, खुणावूं लागला; व घडोघडी. गुजगोष्टी सांगूं लागला (क्तः १०३ ), ज्या नरासः
आस्मज्ञानाच्या गोष्टी. माहीत नाहींत त्यास या स्थितीचे वर्म कळणार नाहीं :

(क्र. १०४) म्हणून या गोष्टींचा मू्खांपुढें उलगडा. कडं नये असें ज्ञानेश्वर
म्हणतात ( क्र. १०५).

:

९. ज्ञानेश्वरांच्या अभंगचर्चेनंतर आपण सोपान, मुक्ताबाई व चांगदेव
यांच्या अभंगचर्चेकडे वळूं. जो सर्वदा रामरुष्णध्यान करितो . त्यास
नानायोनिरूप आपदा भोगाव्या लागत नाहींत, अंसें सोनापदेव _सांगतात
(ऋ. १). या जगांत सर्व कांहीं सोवळे आहे, फक्त. अमक्तांचें मन_ मात्र.

ओंवळें आहे; सोपानदेवाचे मोठें प्रचंड सोवळे अंसून, तें हरीविण वितंड बोलतच
माहीत सेंतेम्हणतात; (-ऋः २ )- देवांमध्यें: लीने हौऊन आपण खुसदुःसं :

7११

संतक्रक्नशशरूत.

:विशाले आले नो म्हणणे आहे ( क. »). भक्तिसुक्त गोसह्यक्ता ळय क्रात्वर

बडल्यामरोमरर देव त्यांस सामोरा येतो, असें सोलाप्रक्ेव म्हणतात. (क्र. ७)

'मुक्तबाईनीं आपण -अंब्न वाद्रां जात असतांना ,निवृत्तिनाश्षांनी आपल्यास कसें
जावध केले साचें वर्णन केलें आहे ( ऋ. १ ). आम्ही सा परमार्धनद्ीतून निवृत्ति-

बटाकार्ने गेल्याकारणार्ने आपल्या ध्ये जाऊन पोंनरळों, असे सुक्ताब्राई

सांगतात ( क. २ ). आक्राशांत मुंगी उडून ननिनें सूर्मास झांकून राक्तिळे; ब्रांझ
खीस देवूपी पु निर्माण झाला; शेषानें वरि्ववास नमन केलें; माशीएबढ़ी आसात

ऊन यांतून घार निर्माण झाली; व तें पाहून मु्ताबाईस संसे आले, अ न्मा

* म्हणातात ( क्र: * ). दिवसास चांदणे दिसून रात्री उष्णतेज पडल्य़ाप्रमाणें वाटतें,
(भले मु्ताचाईनीं म्हटलें आहे (क्र. ५). चंद्रनाच्या वासानें वनांतील सर्व झाडे
जश्षी वासिक व्हावीत, त्याप्रमाणें श्रीहरीची सेवा केली असतां मनुष्य इरिरूपच

'अनतो, असे मुकतामाईें म्हणें आहे.(ऋ. ६),
१०.

ज्ञानदेवादि त्वार भावंडांशी ज्यांचा अत्यंत संबंध आला आसे पुरुष

हणजे गदेवहे होत. 'ांगेदेव चोदाों वेमे जिवंत राहिले :शी जी ,एक

-समजल आहे तिचा आर्थ इतकाल कीं, एक तर चांगदेव या नांवाचे चोदा

/तिरनिराळे `पुरुष ऊन. गेले, अगर निळोबांनीं म्हटल्याममार्णे चांगदेव या
ांवाच्य़ा व्यक्तीस "चोदानिरनिराळीं नांवें पडलीं. [नेळोबांनीं एकाच व्यक्तीस चोदा
'निरनिराकरी नवे होतीं असें जें म्हटले आहे ते अशक्य दिसत नाहीं. आत्माराम

(सा .नॉवाच्या रामदासपंथांतील एका कवीनें “ दासविश्वामधाम ' या नांवाचा
“जो'एक अंथ. लिहिला आहे त्यांत त्यक्ष रामदास यांस ““ बिम,फकीराजिंदा,
'हामीरामदास '' वगरे निरनिराळी नांदे होतीं असं लिहिलें आहे. एकंद्रींत ही
जोट खरी, आहे, कीं, चांगदेव था; नांवाचा जो प्रसिदध पुरुष होऊन .गेला

त्याचा जन्मशक माहीत नसला तरी त्याची समाधि गोदाब्ररीनदीयर पुणतांबे
;मा. गावी शके १२२७ मध्यें झाली..या चांगदेवाचा ज्ञानदेवादि चारी भावंडाशी
उही संबंघ आला.हेता,तथापि त्यांतल्या त्यांत ज्ञानेश्वर व मुक्ताबाई यांच्याशी
-्याचा+संबंधः जास्त आला. चांगदेववज्ञानदेव .यांचा संबंध म्हणजे,हठस़ोग,ब

'लाजयोग;यांत्या-संबंधच;होय. (गदेव; इठयोगांत फार निष्णात :होंता व त्यानें
१्रडविलेल्या कोऱ्याएकासदास उत्तरतहणून ज्ञानदेवांची .*“,ांगुदेवप्ासृष्ी.'*.या

"लाड (गो भक

नस “पठसि, मा पायाने

मरलाचना,

३३

"गदेव .गवहरणाः, होऊनः हठयोग .सोडून.परमाथसाक्षात्कार च्हावा या: हेलुनें

ज्यः बेळेख लो चारी भावंडांस शरणः गेला.त्या वेळेस. ज्ञानेश्वरांनी मु्ताईकडून

-च्बासः उपदेश देवविला. हठयोगापेक्षां साक्षात्कार रेष्ठ आहें अशी ज्यावेळीं चाँग-

-देवाचीः खात्री पटली .त्यावेळीं त्यांनी. पुढील. असंग. केला आहेः---

मोत्याचे पाणी रांजण भरिला । पोट भरुनी प्याला ज्ञानदेव ॥
अश्नाची साउली धरोनिया हातीं । गेलासे एकांती निवृत्तिदेव ॥
पुष्पाचा परिमळ वेगळा काढिला । हार तो लेइला. सोंपानदेंव ॥.
हित्यांचिया घुगऱ्या जेवण जेवली। पोट भरनी धाली मुक्ताबाई ॥
चोघार्चे वम आठे असे हातां । चांगदेव स्वतां तये ठायीं ॥
-याः अमंगावरून चोघार्चेही वम आपणांस पराप. झालं असें चांगदेवांनीं लिहिले
आहे. आतां ज्ञानेश्वरांनी चांगदेवपासष्टी या नांवाचें जे पत्र चांगदेवास पाठविलें

“न्याबद्वूळ अलीकडे रा. चांदोरकर यांनीं त्याचा कर्ता ज्ञानेश्वर नसून चक्रपाणि

जागा हा आहे असे म्हटळें. आहे. या चक्रपाणि चांग्याचा उल्लेख पासष्टींत आला
असून त्यानें आपला गुरु कटेन चांगायांस पासीत नमनही केलें आहे असें चांदोरकर
यांचें म्हणणें आहे. शिवाय चांदोरकर असें: म्हणत.त की, हा चक्रमाणि' म्हणजे
प्रसिदव महानुभाव चक्रधरच होय. हेंमत सरें मानिल्यास चांगदेवपासष्टीचे कर्तृत्व
ज्ञानेश्वरांकडे येतच नाहीं. या मताविरुद्ध इतकेच म्हणावयाचे आहे कीं ज्याप्रमाणें
ज्ञानेश्वरी व. अमृतानुभव एका बाजूस व अभंग दुसन्या बाजस ठेवून पाहिलें

असलां त्यांच्या. भाषासाइश्यामुळें व विचारसादश्यामुळें त्यांचें कस् एकाच
व्यक्तीकडे. येतें, असें सिद्ध करितां येतें, त्याप्रमाणेच ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव एका
बाजूस ठेवून दुसऱ्या बाजूस चांगदेवपासशी ठेविळी असतां त्यांम््येह भाषासादृश्यः व विचारसाद्श्य इतकें आहे कीं त्या सवांचे कर्तृत्व एकाच व्यक्तीकडे येतें
असें म्हणण्यास: हरकत नादी. “ स्वस्ति श्रीवरेशु।'जो ळपोनि जगद्भा्च ।दावी
मग. ग्राखु । प्रगटला करी? (१); “ प्रगटे तंव नेव. नःदिसे.। कपे तंव तंव आभासे।

प्रगट 'ना ळपाला असे ।न सोमता जो (२ ),” “ नुसमें मुख _असें। देख्िजतसे
दु्पणमि्े +वायांचि देसणें ऐसे ।. गमों ळागें ® (२० ) ““यालागि. मोनेंचि

ऋकिजें;। कांही न ह्ोनि सर्व; होहजे ।नव्हतां -लाझ्जिं। कांच नांही ” (३3)

४ एके ज्ञानदेव बकपाणी: ऐसे.! दोन्ही. डोळस आस्स) सरे. पिनकेत. भुके
३
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. संतवचनासृत.

भेदा”.(६२-);- या व इतर पासष्टींतील ओंब्यांवरून तिचे ज्ञानेश्वरी अगरः
अमृतानुभव यांशीं किती सादृश्य आहे हेंसहज दिसून येईल. जवळजवळ पासष्टींतील
मत्येक ओंवीस ज्ञानेश्वरी अगर अमृतानुभव यांमधून समानार्थक ओंवी काढून
दाखवितां येईल असे म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाहीं. ज्या वटेश्वराचा
उल्लेख चांगंदेवपासष्टींतही आहे.व. चांगदेवाच्या अभंगांतही आहे ( क्र. १, २, ४,
५, <, ९, १०,) तो वटेश्वर म्हणजे चांगदेवाचे उपास्य देवत असलें पाहिजे
असें दिसतें. मुक्ताबाईनीं उपदेश दिला, तरी चांगदेवांनी आपलें उपास्य देवत
बटेश्वरच ठेविलें. होतें अर्से दिसते. ववेश्वर हें नांव वाटीच्या आकाराषरून त्या
देवास पडलें असावें असें म्हणतात.
{
११. मुक्ताबाईनीं चांगदेवास दिलेल्या उपदेशांत “ उलट उलट माघारा
मण्या ” अशा आरंभाचें एक उत्तम पद् आहे. ज्ञानेश्वरांनी जशी मायानदीची
करपना केली, त्याप्रमाणेंच मुक्ताबाईनीं यां संसारास नदीची उपमा देऊन “ उलट

उलट ” असा चांगदेवास उपदेश केला आहे. हें. भवनद्ीचें. पाणी .फार ओढणारे
असल्यानें मोठमोठ्या पोहणाऱ्यांस सदवां तें खालीं पाडते असें त्यांनीं म्हटलें आहे
( ऋ. ७). अहकाररूप घोंगडयाचा त्याग करून तूंआतां गुरूपदेशामरमाणें वटेश्वराचे घ्यान- कर, :असें मुक्ताबाई चांगदेवास सांगितात ( क्र, ८.). गुणातीत फांदीबर पाळणा लाविला, वतेथें मुक्ताबाईंचा खुत पहुडला; मुक्ताबाईनी अनाहताचा
हूर वाजवून 'त्यास उन्मनीसूप. निद्रेत निजविलें, 'असें. मुक्ताबाई म्हणतातः
(क्र. १०).

तू सोऽ सोऽहं .हाच छंद.धर, व जागृति व निद्रा याच्या

पलीकडच्या स्थितींत म्हणजे समाधीत सुखोपभोग घे, असें मुकताबाईनीं
चांगदेवास सांगितलें आहे ( ऋ. ११ ). नोवरीच्या पोटासच नोवरा आला, आणि

नोवरां जमल्यावर त्यानें नोवरी पाहिलीच. नाहीं; असा तो नोवरा कोणासच
सांपडत नाही, असें .मुक्ताबाई म्हणतात (क्र. १२.) चांगदेवांचे. जे अभंग
उपलब्ध आहेत, त्यांत त्यानीं मुक्ताबाईचा मोठ्या गोरवानें उल्लेख केला आहे.
यटेश्वर चांग्यास-मुक्ताईनें पोंसण्यास घेतलें असें चांगदेव म्हणतात (क. १. ),

ज्यावेळेस. चांगदेव .तयार 'होऊन शांतिनो।रीशीं .ल्न ' लावावयास गेले.त्यावेळीं
मुक्ताईकरवर्लीर्नि हळद वारी ,असे ते म्हणतात. (क्र. 3). हे लम्न म्हणजे आत्मा
बकुडीयांमर्धाळ कमच: होभू।( ऋ.-* ). ज्यांची- नोवरी, त्याच्या ;हातांत ¦दिल्याने
औ-निर्थेत झालों असें ज्याप्रमाणें कण्वक्रषींनी शंकुंतलेस. दुष्यंताकडें पाठविले

00

“मतन;
त्यावेळेस म्हटलं, त्याममॉणेंच आतां चांगदेवही . म्हणतात (क.पु.

मुक्ताबाईनीं उपमा दिल्यांममाणे 'चांगदेानीही मुंगीनें जाऊनं आकाशांसं. गवसणी
घातली, वं तेथें एक असें मोठें नवल वतंळे का, मुरकुटानें विश्व न्यापून:दाकिरू
असें म्हटलें आहे. ( क्र. ७). माझ्या डोळ्यांस फार उत्कंठा झाल्यानें ते निडारळे

असतां डोळ्यांवाचन मी स्वस्वरूप भोगिले 'असें चांगदेव म्हणतांत " (ऋ. '2.); व

शेवटल्या एका अमंगांत (क. १४) यंत्रांतून ज्याप्रमाणें शब्द निषतो त्यामागे शब्द्

निघतात, पण डोळ्यांस देव दिसत नाही 'नेहमीं रुणझुण रुणझुण किनरी वाजते,
व याच आनंदांत चांगदेव निमूनः जातात, असे तयांनी. लिहिले आहे... . '

नामदेवादि संत. `

2

१२. ज्ञानेश्वरांचे समकार्लान पण त्यांच्या पश्चात् सरासरी अर्धशतके राहून
ज्यांनीं विठठलसांप्रदाय वाढावेला अशा महान् भगवद्भक्त नामदेवांचे चरित्र समजण्यास थोडाबहुत मागचा पंढरीसांप्रदायाचा इतिहास. पाहिला. पाहिजे: पंढरीसांमर-

दायाचा उगम केव्हां झाळा व.. त्या सांमंदायाचा आयमुने :पुंडलीक' हा केव्हां
होऊन गेला. याबदूळ अद्याप निश्रितरीतीनें. लिहितां येण्याजोगे नाहीं. ` पुंडलीक

'ज्ञ कानडी भक्त असावा असें. दिसतें. व पंढरपुरास विठोबाची 'स्थापना त्याच्या
झतून झाली असावी असेही दिसतें. ही' विहठळस्थापना झाल्यावर विद्वलांची माक्ति
छळू हळु महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, गुजराथ वंगरेकडेही पसरली. ज्ञानेश्वरांच्या

जन्माच्या अगोदर ६६ वर्षे म्हणजे शके-१.१३१ मध्ये प्रत्य आळंदी येथेंच झालेल्या
एका रुष्णस्वामीच्या समाधीवर विठ्ठलरखुमाईंच्या. मूर्ति आहेत ही गोष्ट घ्यानांत
ठेवण्यासारखी आहे. यावरून असें दिसतें-की विठ्ठलभाकि ज्ञानेश्वरांच्या -अगोद्रच
आळंदीपर्यंतही पसरली होती. तदनंतरचा आणखी ऐक महत्वाचा शिलालेस म्हटला
म्हणजे शके ११५९ मधील पंढरपूरच्या देवाल्यांतील होय. त्यांत सोमेश्वर या नांवा-

च्या राजानें भीमरथीच्या तीरावर पंडरीगे नामक ग्रामांत तळ दिला होता,वत्यावेळीं
` “पुंडलिकाचे मुनि म्हणून लोक प्रेमपूर्वक चिंतन करीत होते असे लिहिलें आहे.
त्यानंतर शके ११९५ मध्यें म्हणजे ज्ञानेश्वरांच्या जन्माच्या अगोद्र दोनच वर्ष

पंढरपुरामश्ये विठोबाच्या देवळांतच चोऱ्यांशींचा शिलालेस कोरण्यांत- आला! हा

'शिलालेस कोरण्याचें काम शके ११९५ पंन शके, ११९९ पर्यंत चाललेंझोत.

त्त्यांत विहलाच्या देवळाचा'जीणोंद्वार करण्याच्या कामांत: ज्यांनीं" ज्यांनीं मदत
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संतवचनामृत-

तेलंगण, कोंकण, देशवगेरे
केली. त्या-सर्वांचा उल्लेख आहे. हे लोक कर्नाटक,
द्वी हेमाडपंत, च महा
सकं भागांतून आलेले 'दिसतात. त्यांतच प्रसिद्ध मुत्स
८ मध्यें देवळास भेट देऊन
रष्टराधिपाति रामदेवरावः जाधव, यांनी शके ११९
रामदेवरावास तर
जीर्णोद्वाराचे कामी बरीच मदत केली असें ,लिह्लिं आहे. विठ्ठलावर आतिशय
वाची
“ वांडरीफडमुख्य ” असें म्हटलें आहे. यावरुन रामदेवरा
विहुलाचें महत्त्व पंढरी
भक्ति होती असें दिसून येतें. असो. अशा रीतीनें ज्या
ेश्वरांममाणेंच नामदेवही निर्माण
येथें वाढत चाललें होतें त्याच्याच सांप्रदायांत ज्ञान
ज्ञानदेवांस जरी लाधले
झाले, व विहलभक्तीचा प्रसार दीर्घकाल करण्याचें श्रेय
भक्तीचा वृक्ष फारच
नादी, तथापि त्यांच्यानंतर पनास वषे राहून नामदेवांनी विहलनिर्म
ाण झाला नसता,
भक्त
बिस्तीणं केला, है त्यांचें भाग्य होय. नामदेवरायांसारखा
नजरेस पडळें नसतें. नाम”
तर आजचें विठठलभक्तीचे विस्तीर्ण स्वरूपही लोकांच्या
त नाहीं.
देवराय हे विठलभक्तीचा पाया होत असें म्हणण्यास कांही हरक
्याच एका
१९. नामदेवाचा जन्म शके ११५२ मध्ये झाला असें त्यांच

नरसीब्रह्मणी येथील
अभंगावरून कळतें (क्र. १ ), त्यांचा बाप दामाशेटी हा
होता, व त्याचें
राहणास शिंपी होता. नामदेव आपल्या लहान वयामध्यें फार हूड

त्यानें
आचरणही बरेंच दुष्ट असावे असें दिसतें. तो चोरांच्या संगतीस लागून
गरीब
पुष्कळ वाटसरुस लुबाडले, व कित्येकांस ठारह मारलें. “ ब्राह्मण कापडी
चहुंकई
साबडी । केली प्राणघडी बहुतांची ॥ चोऱ्यांशी राऊत नाम्यानें मारिले ।
झाले भयाभीत ॥ ” हा अमंग नामदेवांचाच आहे असें मानलें तर वाल्मिक ऋषीतो
अमाणेंच नामदेव हाही एकवार वाटवधाच होता असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.
बाईने
एका
आंवढ्यास एकदां देवाच्या दूर्शनास गेला असतां तेथें आलेल्या
आपल्या मुलास उद्देयन उच्चारलेले करुणोद्रार ऐकून, व तिचा भ्रतार आपण

चोऱ्यांशी स्वारांत मारला असे समजून, नामदेवास जें दुःस झालें त्याच्या योगाने

अत्यंत विव्हल होऊन त्यानें आपल्या मानेवर खुरी मारली, व रक्ताची धारदेवावर
जाऊन धरिही. .याच गोष्टीमुळे त्याचें लक्ष एकदां देवाकडे जें लागलें तेलागलें.
_नो पंढरपुरास येऊन :विहुाची भूति करूं लागला, एकदां ज्ञानेश्वरादिक संतां[भेटीत गोऱ्या कुंभारानें आपलें थापटणें त्याच्या, डोक्यावर मारुन तें. मडके

दी येथे घडली अस
क्ल आहे असे. दाविते, (क. ५). .ही, गोष्ट, लाळं
तो, जो, इंद्रायणीच्या, पार

दिसते; तयामुळे,नामदेवाचामोठा.मातंग होऊन
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निघाला ( क्र. ७ ), ता प्रथम पंढरपूर, व नंतर लेथून बाशीकडे विसोनासेचश्च्या
दर्शनास गेला. तेथें विसोबास त्यानें ठिंगावर पाय ठेवून निजलेला. असतांना
पाहिलें. विसोबानें देवाच्या सर्वव्यापित्वाब्वूळ नामदेवास उपदेश केला ( ऋ. 4 -),
व पाषाणाच्या देवाने भवन्याधि हरणार नाही असें सांगून ( क्र. ९ ), नामदेवाच्या
डोळ्याचा डोळा उघडला ( क्र. १० ). नामदेवास विसोबापासून जी. परमार्थप्राप्त
झाली तिचा विकास ज्ञानेश्वरांच्या संगतीत झाला. नामदेवांचे वज्ञानेश्वरांचे परस्पर
अत्यंत प्रेम होतें. एका मकारे ज्ञानदेव हेनामदेवांचे आजेगुरु होत. नामदेवांचे गुरु
विसोबा खेचर यांस सोपानदेवांचा उपदेश झाला होता, व सोपानांस ज्ञाने्वराप्रमा- णेंच निवृत्तिनाथांपासून परमार्थप्रापि झाली होती. . ज्ञानेश्वर हे ज्ञानाची मूर्ति, व

“नामदेव हे भक्तीची मूति असल्यानें त्यांच्या संयोगामुळें ज्ञान व भक्ति या दोहीसही

महत्व चढले. ज्ञानेश्वरवांरोबर नामदेव हिंदुस्थानची तीर्थ पाहण्यास गेले. त्या
असंगाचे अभंग त्यांनी आपल्या “ तीर्थावळी ” या प्रकरणांत केले आहेत.

ज्ञानेश्वरांची समावि शके १२१८ मर्ये झाली त्या वेळी नामदेव तेथें हजर होते,

` पंढरपुरास अगर पंढरपुराजवळ नाना यातींमध्यें जे महान् भगवद्गक्त होऊन गेले
तयांचे आय आचायं नामदेव हेच होत. आपणांसारखे मोठमोठे संत निर्माण
करून, व व्यांच्या संगतीमध्यें अर्धशतक भक्तीचा उपभोग घेऊन, नामदेव शके

"१२७२ मस्ये समाधिस्थ झाले, इललीं पंढरपुरास विठ्ठलाचे महाद्वाराजवळ जी

पायरी आहे तीच नामदेवांच्या समाधीची जागा आहे असें सांगतात. ष्का
बाजूस नामदेव व दुसऱ्या बाजूस चोखामेळा या उभयतांच्या समाधि महाद्वाराच्या

* वाटेवर असल्यानें त्या ह्वारास फार महत्त्व आलें आहे हें सांगण्याचे कारण नाही,
नामदेवांनी आपल्या घरांत ज्या केशिराजाची स्थापना केली, व त्यापुढे भजन
केळें, ती मूर्तव तें घर अद्याप दाखविण्यांत येतें. नामदेवांसारख्ता भक्त झाला
नसता तर पंढरीचें माहाल्यही वाढळे नसतें. या भगवद्भक्त नामदेवांनी कीर्तनाचा

सांरदाय घाळून दिला, व प्रथम आमंगांची रचना केली. यांच्या अभंगांतच
विष्णुदास नामा या नांवाचा जो एक ग्रंथकार शेंदोनशं वर्षांनी नामदेवानंतर ह्ेऊन
गेळा त्याचे अभंग मिसळळेळे आहेत. तथापि प्रतिभा, भाषेचें सोंदर्य, जुनी भाषा,

निकट भक्ति, वगेरे गुणांनी नामदेवांचे अभंग निवडतां येण्याजोगे. आहेत. ..नामदेबांच्या अभंगांची खरी गाथा जगापुढे मांडणें हे एक मोठेंकाम
च, आहे, व. तेंकाम
* कोणी होतकरू व आस्थेवाइक: महाराष्टरभाषाभक्तानें : केळे. पाहिजे; `:त्ामदेवांनां
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्या :
आपल्या हयातीत इतकी मेसिद्धी मिळविली कां त्यांचे ऐंशी अभंग शीख लोकांच
आपल्या
ग्रंथसाहेबांत घेतलें गेले; तसेंच गुजराथी भगवद्भक नरसी महता यानें
वांचा
संवत् १५७० मध्ये लिहिलेल्या “ हरमाळा ” या नांवाच्या भर्थातह नामदे
नामदेवांच्या
उल्लेख केला आहे असें पंडित पांडुरंगशर्मा यांनीं दाखविळेंच आहे.

माण
अभंगांची भाषा जरी सोपी आहे, तरी तिच्यांत रा. भावे यांनी दाखविल्याम

वोरखु
५ वेक्ठायितु, अनारिसा, केउता, दारबंटा, साउमा, नाथल) पडिंपाडी,
याच
चगेरे ज्ञानेश्वरकालीन जुने शब्द आले आहेत हें ध्यानांत ठेविळं पाहिज;

नाहीं
कारणामुळे ज्ञानदेव व नामदेव हे समकालीन होते, असंही म्हणण्यास हरकत
ज्यांचे अभग
१४. नामदेवांचे समकालीन इतर जे संत हेते व

थोडेबहुत

ज्यानै
या पस्तकांत घेतले आहत त्यांचाही येथं अल्पमात्र उल्लेख केछा पाहजनांमदेवांच्या डोक्यावर थापरणें मारून त्यांची परीक्षा केळी तो गारा कुभार शके
११८९ मध्यें जन्मला. तो तत्कालीन संतांत सर्वात वडीळ असल्यान त्यास

सर्व लोक “ काका ' म्हणत असत. तो तेरढोकी येथ रहात अस.

कातनाच्य,

भरांत त्याने एकदां आपे मूलही पायाखाली तुडविळें होतें. ज्ञानदेव, नामदेव
यांच्या तीर्थयात्रेच्या वेळीं हा हजर होता. विसोबा खेचर हा जातीचा ब्राम्हण
सरा, पण त्याचा सिस्तीचा व्यापार असे. यास परमार्थाविषयी प्रथम अश्रद्धा अस-

ल्यानें ज्ञानेश्वर व मुक्ताबाई यांनी यास उपहासाने “ खेचर ” अशी संज्ञा दिली

होती. यांचे गुरु सोपानदेव असावेत असें वाटतें, हा आंवढ्या व बार्शी यांच्या दूर”
म्यान असे. शंकराच्या पिंडीवर पाय ठंबून देवाच्या सर्वव्यापकत्वाबद्ूळ यान

नामदेवांची साची करून दिली. हाही ज्ञानदेव नामदेव यांच्या तीथयातत होता.
यानें बाशीयेथें श्रावण शुद्ध एकादशी शके

१२३१ मध्ये देह ठविला. यासंतांशीं

समकालीन सांवता माळी हा पंढरपूरनजीक अरणगांव येथें रहात अस. अरणगाव

हें मोडानिब स्टेशनपासून तीन मेलांवर आहे. सांवता माळ्याची बाग व विहार

अद्यापही तेथें दाखविलं जातात. हाही ज्ञानदेव नामदेव यांच्या तीर्थयात्रेत होता. .

यानें शके १२१७ मध्यें आश्विनवय १४ स समाधि घेतली. त्याची समाधि फार
त्वांगळी बांधली.असून तिच्यापुढे त्याच्या एका बम्हण भक्ताची समाथि आहे.
याचे कांही या. पुस्तकांत न छापलेले असे अभंग मंत बाळासाहेब मिरजकर
यांजकडे आहेत. त्यांचा द्वितीयावृत्तींत उछेख केला जाईल, सथ्यां येथे सांवता-माळ्याच्या याःइतर अभेगांपेकी एकंचः उडतं करितां
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कांदा. मुळा भाजी ।. अवघी विठाबाई माझी ॥:-..+ .
'छखुण मिरच्या कोथिंबिरी । अवघा माझा झाला हरी ॥
मोट नाडा विहीर दोरी । अंवघी व्यापिली पंढरी ॥ `
सांवत्यानें केलां मळा ॥ विठ्ठळे. पायीं गोंविळा गळा ॥
तया अमंगावरून सांवत्या माळ्यांस अद्वेतसाक्षात्कार होऊन सर्वच हरिमय कसे

भासत होतें हें उत्कृष्ट रीतीनें दिसुन येते: नरहरे सोनार हा 'महाकट्टा
शिवभक्त प्रथम देवगिरी येथें राहणारा: 'तेशून तो पंढरपुरास ' रहावयासं

आला. त्याचे 'गुरु गेबीनाथ (पा. मे.-गनीनाथ') असावेत असें "दिसते.
बाँडरंग
हेंम्रथम शिवाचेंनांवअसून तेंजसेनंतरविद्टलास देण्यांत आलें, त्याभमाणेंचं
* नेरहरी सोनार हा प्रथम शिवभक्त असून नंतर तो विठ्ठलभक्त बनला. “ सोनार

नरहरि न देखे द्वेत । अवधा मूतिनंत एकरुप '' अशी त्याची स्थिति झाली. हा
माघ रुण्ण शके १२३५ मध्यें समाधिस्थ झाला. मंगळवेढे येथें राहणारा चोसा हा
खरोखरच वतंनाने चोख . होता; व. त्यास शोभेशी त्यांची बहीणही "निर्मळा

हेती. हाही -ज्ञानदेवनामदेवांच्या तीर्थयात्रेंत 'होता. .मंगळवेळ्यांस गांवकुसूँ
चांधीत असतां त्याच्या अंगावर भिंत ढांसळून पडली, व तो तेथें समाधिस्थ
आलो, हौ गोष्ट वेशाख वद्य ५ शके १२६० म्ये घडली. : त्याच्या. रोमरोमांतं
बिहलनाम भरछें होतें, अशी त्याची विठ्ठलावर एकनिष्ठ भक्ति होती.. नामदेवाच्या
सांगण्याममाणें त्याच्या अस्थिमंगळवेढ्याटून पंढरपुरास आणिल्या, :वत्या महां-

द्वारासमोर पुरल्या. ज्या जागीं मंगळवेढ्यास चोसामेळ्याच्या अंगावर कुसूं पडलें
- ती जागा अद्याप तेथें बाजारांत दाखवितात. -जनाबाई ही दामाशेट याच्या

घरची दासी. ती नामदेवांच्या कूटुंबांतील नसली, तरी ती नामदेवांची .एकनिष्ठ
भक्त होती. महाराष्ट्रकवयित्रींमध्यें तिचे स्थान उच्च दर्जाचें आहे. एकदां महापुरांतून नामदेवांनी पंढरपूर गांव कसें वांचविळें हें. तिनें आपल्या एका अभंगांत
सांगितलें आहे. सेना झ चेद्रच्यां बादशहाचा न्हावी. देवभक्तीमुळें' हा पिसा
झाला होता, व लोकांसही तो पिसें लावी. आरशांतल्याप्रमाणें आपलें रूप दासविण्याचा. त्याचा धंदा होता. हा शके १३७० मध्यें ह्यात होता. असें दिसतें. .श्रावणं

बद्यं १२ दिवशी सेना समाप्त झाला, अशाबद्दूलचें त्याचे दोंन* अभंग - आहेत
(क: १२; १३-). कान्होपात्रा ही. मंगळवेढे येथील श्यामा चा. नांवाच्या एका

संतवचंनाख्रत.

श्५
दासीची मुलगी.

ती फार खुस्वरूप असल्यान आपल्या

चाम्यतनुरूप

ज्याच

रूप

असेल त्यास तिनें वरण्याचा निश्वय केला होता. विंठ्ठलाखरीज तिची मीत दुसऱ्या

कोणावर जाईना. बेद्रच्या बादशहान

आपल्या राजगुहांत तिला

सक्तांनं बाला.

विळें असतां त्याजकडे जाण्यापेक्षा मृत्यु बरा, असें वाटून तिनें पंढरपुरास विठ्ठलासमोरच देह ठेविळा.

ही गोष्ट शके

१३५०

मध्यें घडली

असँ दिसतं.

ज्या

ठिकाणी देवळांत हिला पुरलें आहे त्या ठिकाणीं एक चमत्कारिक झाड उगवले
आहे, तें अद्यापही पाहण्यास सांपडतें. भा संतांसेरीज इतरही आणखी कांही संत
होऊन गेले; पण त्यांचे अभंग फारसे उपलब्ध नसल्यानें त्यांचा तेथे उल्लस
करतां आला नाहीं याबद्ूल सेद् वाटतां.

एकदूरत विद्वलभाकि ही सर्व जातीच्या

च सर्व वर्णांच्या लोकांस एकत्र कशी करित्ये हे या संतांच्या चरिंत्रांवररून उत्तम
रीतीनें कळून येण्याजोगे आहे. इश्वरभक्तींत कुळजातिवणचिं निष्कारणत्य कसँ
आहे याचें प्रतिपादन ज्ञानेश्वरांनी आपल्या ज्ञानेश्वरीत ( ५. ४४१-४६० )
फ़ार उत्तम रीतीनें केळें आहे ते जिज्ञासूंनी पहावें.
१५. आतां आपण नामदेवाच्या अभंगचर्चेकडे वळूं. सर्व भक्तांमध्ये नामदेव
ब तुकाराम हे अत्यंत आतुर भक्त होते असें म्हणण्यास हरकत नाई. पुढें दोन
तीनशे वर्षानी जसा तुकारामांनी देवाच्या प्राप्त्यर्थ टाहो फोडला, त्याप्रमाणेंच
यावेळीही नामदेवांनी मोठया करुणामय वाणीनें देवाची प्रार्थना केली आहे.
भ्रमर जसा सुवासावर लुब्ध व्हावा, अगर माशी जशी मधावर छुब्ध व्हावी, .
तसा मी देवावर लुब्ध झालों आहें, असं नामदेव म्हणतात (क. ११). मज-

सारख्या पतिताचा उद्धार केल्याखेरीज तुळा पतितपावन है नांव शोभावयाचें
नाहीं ( क्र, १३ ).या प्रपंचाशी झोंबी सेळवून आपल्यापासून तूंमाझें चित्त परावृत्त
केल्यानें तूंमजकडून आपला द्रोह मात करावितोस ( ऋ. १६ ). तूं माझी पक्षिणी
असून मी तुसें अंडज आहे; तूंमाशी कुरंगिणी असून मी तुझें पाडस आहे

(ऋ. २०.) पक्षिणी मभातीं चरावयास गेली असतां तिचें पिळूं जशी तिची

बाट पाइते तशी मी तुझी वाद पाहात आहे ( ऋ. २२ ). अग्नीमध्ये बाळक पडले

आसतां माता ज्याप्रमाणें कळवन्याने थांवते, त्याप्रमाणें या तापत्रयामरीत मी पडलों
असल्यानें तूं माझ्याकडे धांव ( क. २१). -'ृत्यूच्या वेळीं माझी स्थिति. कायः

होईँल.याचा विचार केला असतां माझ्या अंतःकरणांत भडमडून येतें. जिनें मला

नऊू-मांस-पोटांत,वाहिलें. ती आई मला टाकून :जाईल; कन्यापुत्रादि बाळें अंती:
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दूर राहतील; देहगृहाची कामिनी तर भवनांतच. राहील; -मी. माञ: अधरीन्रसेबर

जळून जाईन (क्र. २* ). या कारणामुळें डोळ्यांत आसर्वे येऊन. बाहु उभारुन
हा नामदेव तुजी वाट पाहात आहे. (क्र. .३० );.त्याची लाजही नाहींशी होऊन
कंठांत प्राण धरून तो तुझें व्यान करीत आहे ( ऋ. 3१ ). शोकमोहाच्या. ज्वाळा
चहूंकडे झळंबीत असल्यानें, व चिंतेचा .वणवा चोंहकड़े पेटला असल्यानें,
करुणाघना, तूं अंबरांत केव्हां वोळशील असे होऊन गेलें आहे (क्र. 3२ )वांसरूं जसें आपल्या सुंट्यामांवतीं फिरतें तसा मी आपल्याच भोंवती फिरून
खरोट्याच भावांत गुंतून गेलों आहे .( ऋ..३३ ). माझें गुणदोष मनास मुळींच
भाणूं नकोस; मी अपराधांची राशिच आहें अगुष्ठापासून मस्तकापर्यंत मी पातकें
आचरीत आलों आहे; स्व्रांतही तुझी भाफै मला घडली नाहीं; तुझ्यावांचून मला
तारणारा दुसरा कोणी राहिला नाइ (क. 3५ ). हें हृदयच बॅदिसाना करून

तुला कोंडून ठेविल्यासेराज तूंहाती सांपडावयाचा नाहीस; ज्या वेळेस तुला सोहें

शब्दाने मार करावा त्वावेळेसच तूं काकुळतीस येशील ( क. ३७ ). भक्तांच
कांहीतरी घेतल्यासेराज देव त्यांस कांहीं देतच नाही असा देव सकाम

आहे;

स॒दाम्याचे तीन मुठी पोहे घेतले तेव्हांच. त्यानें त्यास राज्य दिले; ्रोपर्दाचे
भाजीपान घेण्याइतकेंही मन हळुवार करून, नंतर त्यानें .तिला अन्न पुरविळें
(ऋ. ३८ ). अशा रूपणाचे दारांत जाऊन काय मागावयाचे

आहे ( क्र. ४० )?

मढ्यापाशी हात जोडून बोलावें, तशी देवापाशी माशी स्थिति झाली आहे (क.
३५). भक्तमागवतांनां देवास थोरीव आणली, त्याचा उपकारच देव विसरला
( क्र. ४१ ). धुवास अढळपद् देऊन तूं ठकविलेंस, उपमन्याची दुधाचा छंद् पुर्
वून तूंफसगत केलीस; मी त्याप्रमाणें अज्ञान नाही ( क्र. ४२ ). मदमत्सरादि
श्वापदे खा खा करीत मजजवळ आलीं असतां, व कंठास. विषयब्याळानें मिठी
दिल्याने मी बिषानें झळंबलों असतां, शेवटची लहरी येण्याच्या अगोद्रच

तूं आलांस तर कांही आशा आहे (ऋ. ५५). यां व इतर मकारानें पुढें
ज्याप्रमाणें तुकारामांनी देवाशी भांडण केलें, त्याप्रमाणें नामदेवांनीही केळे.

नामदेवांनी आपला सर्व जीवभाव देवापाशी समापॅल्यावर देवाने त्यांस नामप्रेम दिलें; व... त्या प्रेमामृतामुकें, नामदेव. तृष्ट झाले .( क्र..३४). हेंप्रेम
त्यांच्या सर्वांगांत भब्न ओसंडावयास लागल्यानें जया शब्दांनीं विहल डोलेल-असे

सर...

संतवचनामूत-

हाती सर्व सत्ता
शब्द,ते आतांबोळूंलागले,.व: सेचरदात्याच्या रुपेमुळें आपल्या
आली,म्हणून त्यांस आनंद झाला (क्र. ४०).

शु !आतां आपण नामदेवांची शिकवण कशी होती याचा थोडक्यांत विचार

क, -नामस्मरणाचें महत्व नामदेवांनी जितकें गाथिळें आहे तितकें इतर संतांनी
कचितूच'गायेलें असेल. माझ्या मुखांत तुझ्या नामाचे खंडण झाल्यास माजी

न
रसना शतधा विदीर्ण होवो; तुझें रुप माझ्या दृष्टीस न पडल्यास माझे डोळे उन्मळू
निघोत,-असें नामदेवांनी, देवाजवळ .मागितळें आहे (क्र. ४६ ). अनुभवाने,

भावाने, अगंर कपटानें. कसेही नाम वाचेस आलें असतां चालेल (ऋ. ५१)

कारण अठरा पुराणांच्या पोटांत नामावांच्रून दुसरी गोष्टच सांगितली नाही (क्र'
५५.).. शेतास थोहे.धान्य नेऊन, ज्याप्रमाणें गाडाभर परत आणितात, त्याप्रमाणे
केवळ. नामस्मरणाने देवाच्या प्ाप्तीहतका 'मोठा लाभ होतो (क्र. ५८ ), नामस्म-

रणामुढें अभ्नीचें सामर्थ्य, चालत नाही, (क्र. ५६ ), नामस्मरणाने जिभेवरचे
असंत्याचे:मळ धुवून जातात ( क्र.. ६१), वसर्व सत्ता प्राप्त होते (क्र. ६१)
देवः लपला तरी आपलें नाम तो.कोठेंही नेत नसल्याने . नामस्मरण के असतां
देवासः अवश्य यरवेच लागतें (क. ६६ ). देह.गेला तरी बेहेत्तर, पण नामार्चे वर्म

सोडूंनये (क. ६७). मेमयक्त नामस्मरण करणें ही. कांहीं लहान गोष्ट नाही

चंद्रसूर्याची चित्रे काढलीं तरी त्यांत प्रकाश भरतां येत नाहीं ( क. ७५ ).हातांत

विणा'व मसांत हरीचें नाम धरून अन्नउदुक सोडून देवाचें ध्यान लागलें असतां

दवाचें,दृशन होईल (ऋ. ७७), व काळ देहास सावयास अग्ला अतां असा भक्त

आनंदानें गाईल व नाचेलळ (क. ८०), .
१७. नामस्मरणाप्रमाणेंच इतर गोष्टींबद्दलही. नामदेवाचा उपदेश फार
'विचारणाय आहे. इंद्रिये सर्वागसाजिरी असेपर्यंतच हरिकथेस आपण सादर व्हावे
(क. ८१ ), संसार करीत असतां देवाची प्राप्ति क्षाळी असती तर सनकादिक

संसारसोडून बाहेर जाते ना ( क. ८३ ). वावडी दूरच्या दूर उडत असतां तिजकड़ेवावडी उडविणारा जसे लेक्ष ठेवितो, त्याप्रमाणें सर्वेश्वरावर लक्ष ठेवून
कोंणंताही व्यापार 'करण्यासं हरकत नाहीं (क्र. ८५ ). दगडा'चा देव व' मायेचा

मक्त यांचा सेदेह-फिटणें शकय-नाही;-अशां मकारचे देव तुरुकांनीं फोडले 'तरी :ते
ओरडत आरडत.नाहींत; अशीं लोखंडमयदेवत .मला.-दासवूं नकोस. असें नामदेव

देवास.म्हॅणंतात ( :क॑:-९४,)- सजीव:लुळस. सोडून -निर्जीव: दगडाची .पूजा -कां:

प्रस्तावना...

श्र

करावी ( क्र. ९५५ ) ! भक्तचि नानाविध प्रकार आहेत; एकादशी करणाऱ्या मांज

"राची भक्ति, ध्यानास बसलेल्या लांडग्याची भक्ति, स्वयंपाक पाहिळेल्या श्वानाचीः
भक्ति, पतिबता बनलेल्या वेश्येची भक्ति, या सर्व भफि सोडून एका लक्ष्मीपतीस
शरण जाण्याचीच भक्ति करावी ( क्र. ६८ ).

१८. संताचें मुख्य लक्षण म्हटलें म्हणजे जो मानांपमानराहित झाला त्यासच
संत म्हणण्यास हरकत नाहीं (क. १०६ ). चित्तांतून वासना खणून काढून

नामावर सर्वभावानें विश्वांस कर्ण हाच वेष्णवांच्या कुळींचा कुळधर्म होय

(क्र. ११० ). निंदास्तुति समान लेखणें हीच समाधि ( ऋ. १११ ). असे संत
बोधसाबण लाबून मनुष्यांची अंतःकरणे ज्ञानगंगेंत निर्मळ धुतात ( ऋ. ११५ );
ब एकमेकांस सावधान करून नामाचें अनुसंधान तुटू देत नाहींत (क्र. ११९ ),
अशा संतांचे पायांवर विश्वास टाकिल्यास देवास आपोआप भेटावेंच छागतें
(ऋ. १२१); कारण जो प्रत्यक्ष राम दाखवील तोच संत, इतर संत घेऊन काय
करावयाचे (ऋ. १२५) ? नामस्मरण जरी स्वतःसिंद्ट असलें तरी गुरुवांचून
बमं हातीं येत नाहीं (ऋ. १२७ ). रविरश्मी धरून स्वर्गास जातां येईल, पण संतसंगतीचा पार कळणार नाहीं (क. १२८). कोकेळ जसा वसंतकऋतूसेरीज
दुसन्यापुढें गात नाही, अगर मोर जसा मेघावांच्न डुसऱ्यापुढै नाचत नाहीं,
त्याप्रमाणें संत हे देवावांचून दुसऱ्यापुढें काकुळतीस येत नाहींत (ऋ. १३० ).
अशा संतांनीं अव्हेरिल्यामुळ मुक्तिपद दीनरूपानें वाळवंटांत हिंडते, व कोणाचाच
आसरा त्यास सांपडत नाहीं म्हणून तें योग्यांच्या घरांत शिरतें ( क्र. १३१ ).
संतांमध्यें नाना प्रकारचे खेळियि होऊन गेले आहेत. एक सेळास भ्यालेलें बारा

वषाचे नागवेंच पळून गेलेले बाम्हणाचे पोर; एक कपाट फोडून गेलेळें सहा तोंडाचे
शंभूचें बाळ; एक कामन्यसनांत न सापडलेला शहाणा हनुम्या; एक बहुतच खेळ

खेळलेला यादवांचा पोरः गोप्या; असे नाना प्र७ारचे खेळिये या जगांत हलेऊन'
गेले आहेत, वत्यांनी आपल्या कीडा निरनिराळ्या रीतीने करून दाखविल्या
आहेत ( क्र. १३४).

१९. देवास जाणण्याची कळा ही एक निसर्गदत्त देणगी आहे. असे नामदेवांचे

म्हणणें आहे. मोगऱ्याचें फूल उपजल्याबरोबरच त्यास खवास कसा उत्पन्न होतो!
- बनांत व्यालेल्या घेनूचे वत्स तिच्य़ा स्तनास कोण लावितो ! त्याप्रमाणेंच, सहज.
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संतबचनामृत.

लक्षण ज्याच्या अगांत असेळ त्यासच देवाची मासि होईल ( ऋ.
बेळ देवास पाहिल्यावर मग भलत्या गावांस गेलें असततांही हरकत
मग देव नेहमी जवळ असतोच ( क. १३७ ). अमृतालिंग केशव
देवांच्या चित्तांत असल्यानें त्यांस अखंडित तृपति प्राप्त झाली.

१३५ ). एक
नाही; कारण
हा सद्व नामडावीउजवीकड

आणि मागेपुढे, देवाचे चरण जोडावे अशी नामदेवांनी इच्छा प्रदात केल्याबरोबर (क्र. १४० ), नामदेवांनी पहावें तिकडे चारी दिशांस दिशाद्रिमित भरलेला
त्यांसद्सिं लागला (क्र. १५१). हे देवाचें स्वरूप आंधव्त्यांसही दिसूं शकतं,

च बहिन्यांसही त्याचा श्रवणानुभव येतो असें नामदेव म्हणत[त ( क्र. १४२ )देवाचे नामस्मरण केल्यावर देव जर पूजेचा संभार घेऊनसामोरायेणारनाहीतर माझें

मस्तकछेदाअसेंनामदेवांनी म्हटें भह (क. १४). बसून नाम आळविलें असतां

देव पुढें उभा राहतो, व मेमाच्या भरानें उभें राहून गर्जना केली असतां देब
भक्तांपुढें नाचतो (क्र. १५४५ ). गरुडाच्या संचाराने दाही दिशा भरुन जाऊन
कोटिसूर्य्रभामय जगज्ञीवनाचें भक्तांस दर्शन होतें असं नामदेव म्हणतात
(क्र. १४७ ). आपण आपल्यास पाहण्यास चंद्रसूर्याचे कारण नाही; महामळयांत

सप्तसागर एकवटाबे तसा देव सर्व विश्व व्यापून राहतो ( क.१४८ ). उन्मन्यवस्थेत

पाह्लिं असतां धिमुधिम् तुरे वाजून अनाहतभ्बनीच्या गर्जनेमध्ये, चद्रसू्यापर्लकडच्याही तेजांत ( ऋ,१ ४५ ), केशव तेचि नामा व नामा तोच केशव असा
आनुभव नामदेवांस परात झाला असें ते सांगतात ( क्र. १५० ).
२०. नामदेवांचे समकालीन जे संत होते त्यांच्या अभंगांचा थोडक्यांत यथे

विचार करणें जरूरीचे आहे. नामदेवांची परीक्षा करणारा गोरा कुंभार यानें नाम-

देवास अनुभवप्राप्ति झाल्यावर आपल्यामध्यं व त्याच्यामध्ये भेद उरला नाहींअसें
सांगितळें ( ऋ. १). पाहतां पाहतां आपली सेचरी मुद्रा लागून जाते (क्र. २ );
व जयजय शनकून झांगट वाजते असे ते म्हणतात ( ऋ. ३ ). आपण जीवन्मुक्त
होऊन कोणासच आपली स्थिति कळूं देऊं नये, असेंहि ते सांगतात (क्र. ८ ).
नामदेवांचे गुरु विसोबा खेचर यांनी नामदेवास तूं देव पाहिला असें म्हणशील, .तर

तें बोलणें खोटें आहे असें सांगितलें; जोपर्यत आपला अहकारगेला नाहीं, तोपर्यंत
आत्माराम मेटणें शक्य नाहीं (क. १). अच्युत हरे, केशव हरे, हीं नामें उच्चारिलीं
असतां पर्वतप्राय पापराशि दुग्ध होतील (क. 3); असें म्हणूननामदेवाच्या श्रवणांत'
मात सांगून त्याच्या मस्तकावर विसोबांनी हात ठेविला, व त्यांस पद॒पिंडविवर्जित

प्रस्तावना.
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केलें ( ऋ. * ). सावतामाळी यांस 'आपल्या हीनयातीब्ूल ' थोडीशी 'जास्त
जाणीव होती असं दिसतें (क्र. ३ ). एकापरीने. ही हीनयांती आली, व
त्यामुळें माझी महंती वाढली. नाहीं, हैं बरेंच झाळें असे ते सांगतात (क्र. २ ):

आपण नेहमीं देव ठेवील त्या स्थितीत आनंदानें रश्व; कधीं हत्तीवर बसावें, 'तर'
कधीं पायाने चालत जावें; कधीं घरांत धान्य नाहीं, तर कधी द्रव्य कोठें ठेऊं व
कोठें न ठेऊं असें होऊन जावें; कधी स्मशानांत जाऊन एकटे रहावे, तर कधी
सदुगुरूची रूपा होऊन सांवत्याच्या बापाचे दर्शन घ्यावें, असें ते म्हणतात (क्.४).

नरहरि सोनाराने“ गेबीनाथ '' असं आपल्या गुरूचें नांव सांगितलें आहे
(ऋ. २) जसा एकादा चितारी भिंतीवर चित्रें काढितो व लगेच तीं पुसून
टाकितो, जशीं पोरें एकादा खेळ खेळतात व शेवटी तोमोडून टाकितात, त्याप्रमाणेंच
हं जग आहे असें नरहरि सोनार सांगतो (क्र. १). अनाहत ध्वनीनें माक्ष
मन मोहून गेळें आहे असेही. तो सांगतो ( क्र. ४ ). शेव्टी,. आपण सोना-

राचा

वंदा “परमार्थात

खुद्धां कसा

चालविला

याचें तों उत्तमरीतीनें .

वर्णन करितो. देह हीच कोणी एक शेगडी, व अंतरात्मा हेंच कोणी एकसोनेंह्ेय..

त्रिगुणाची मूस करून मी त्यांत अहस ओतिला; जीवशिवांची फुकी करून.
रात्रंदिवस ठोकाठोकी केली; विवेकहातोडा हातीं घेऊन कामक्रोध. पूणा केले; मनबुद्दीची कात्री घेऊन त्यानें रामनाम सोनें चोरिलें; वज्ञानताजब्यांत घालून त्या

दोन्ही अक्षरांचें वजन केलें, तर तें अमूल्य भरळें असे नरहरे सोनार सांगतो
(क्र. ५ ). एकदां चोखामेळ्यास विठोबाचा झर प्रा झाला असतां त्यास बड-

व्ांनीं मारिले, तेव्हां मी तुझया दाराचा कुतरा आहे मळा मोकळूं नको, असे त्याने
देवास विनविळे ( क्र. २ ). बाहेरची पंढरी व विठ्ठल पाहणें हें फारसें मोठें काम
नव्ह माक्षा देह हीच कोणी पंढरी असून अविनाश आत्मा हाच विठ्ठलरूपानें त्यांत
दिसित आहे; त्याचें दशन झाल्याने मी त्याचे पायी जडून गेलों असें चोसामेळा
सांगतो (ऋ. 3 ). ऊंस वाकडा असला तरी त्याचा रस जसा वांकडा होत नाहीं,
अगर कमान वांकडी असली तरी बाण जसा वांकडा होत नाहीं, त्याप्रमाणे चोखा

वांकडा असला तरी त्याचा भाव वांकडा नाही हैं लोकांनीं ध्यानांत ठेवावें (.४).

पत्र होणार असेल तर तो संत झाल्यासच त्याचा उपयोग; कन्या होणार असेल
तर ती मिरामुक्ताबापरमाणेंच व्हावी; असें न झाल्यास त्यापेक्षां निःसंतान बरें
असें चोसामेळा म्हणतो. ( ऋ. ५). सठ्नटांनीं पंढरीस येऊन शुद्ध होऊन जाके"

म्ह.

संतवचनामूत.

- अशी चोखामेळा संदेव दवंडी पिर्टतो असँ त्यानें म्हटलें. आहे ( ऋ. ६) जनाबाईंचे अमंग फार प्रेमळ आहेत, वत्यांत, एक प्रकारचें तेज आहे. पतंग खुखाऊन
दौपावर ,उडी घालील तर तो अधोगतास मात्र जाइळ, असें जनाबाई म्हणतात

(कर. १ ). शूरांचें शख, अगर हत्तीच्या गंडस्थळावरचें मोती, सिंहाचे नस, अगर

पतिब्रतेचे स्तन हीं जशीं प्राण गेल्यासही हातीं लागणार नाहींत, त्याप्रमाणें अहं
कारत्याग क्ञालयावांचन देव मिळणार नाहीं असें जनाबाई. म्हणतात ( क्र. * )-

आपण कायावाचामन सद्गुरुस देऊन त्यापासून वस्तु मागून घ्यावी, जो आत्मा

प्रगट दाखवील तोच सद्गुरु होय असें जनाबाई म्हणतात (क्र. ५). भक्ति ही
इंगळाच्या खाईप्रमाणे,विषाच्या भ्रासाप्रमाणे, अगर सड्गाच्या धारेप्रमाणे तीक्ष्ण आहे
असें जनाबाईचे म्हणणें आहे (क.६). हृदय बंदिसाना करून ज्यावेळी विद्ठलास'
मीं आंत कोंडिलें, व सोहं शब्दाचा मारा केला, त्यावेळी विठल काकुळतीस आला
असें नामदेवांप्रमाणेंच जनाबाईनी म्हटले आहे ( क. ११ ). नवऱ्यामुलाबरोबर

चऱ्हाड्यांसही ज्याप्रमाणें पुरणपोळीचें जेवण मिळतें, त्याप्रमाणे नौमदेवाबरोबर

मलाही देवाची प्रापि झाली असें जनाबाई सांगतात (क. १२ )- रक्त, श्वेत,
श्याम, नीळ वर्णाच्यावर भ्रमरगुंफेंत मी देवाचें दर्शन घेतलें. असें त्या सांगतात
(क्र. १५ ). वामसव्य, सालीवर, सर्वत्र देवाचें मला दर्शन झाळें (क्र. १६ )«

स्वरुपाचा पूर डोळ्यावर आइयानें डोळ्यांस एकदम झांपड पडली (क्र. १७ )

माक्ष कान डोळा झाला, व बायको निबर असतांनाही भ्रतार तान्हा बनला ५ सँ

नवल वर्तन गेळें ( क्र. २० ). सहजगत्याच जरी मां द्वाराकडे, पाहिलं तरी तेथें

विल उभा आहे असें मला दिसँ लागलें ( क. २२ ). आतां मी देव खातं, देव

पिते, देवावर मी शयन करिते, असे जनाबाई म्हणतात. ( ऋ. २१) सूर्य आणि

रश्मि हींजशीं दोन नाहीत, त्याप्रमाणें देव आणि भक्त यांमध्यें भेद नाही, असें

जनाबाईचे म्हणणे आहे (क.२८). सेना न्हावी यानें देवाच्या पाप्त्यर्थ गिरिकाननास
जाण्याचे कारण नाही असें सांगितलें आहे, गिरेकाननास जाल

तर विभांडकाममाणे रंमेकडून नागवून मात्र घ्याळ असें तो म्हणतो ( क्र. ४ ).

सेनान्हावी यांन आपण वारिक असून बारीक हजामत करितो असँ सांगितले
आहे. विवेक रसा दाखवून आम्ही वैराग्याचा चिमटा हालवितों, शांतिरूप उदक

डोइस चोळून अहंकाराची शेंडी पिळितों, भावाथांच्या बगला झाडून कामकरोधनसें
'कोढितों, चारी. वर्णास .आम्हंवांचून गत्यंतरच नाही, आमच्या आधारानेंच ते

उअज्ञिवंत राहतात, असें सेनान्ह्यवी यानें, म्हटलें आहे ( क: ११.). कोल्हेपातरा, इला.

“अस्तावेना-:

.

२७.

ज्यावेळीं बादशहाचे बॉलावणें आलें, त्यावेळीं विषयप्यासाें इंद्राअंींही भगें पडलीं,

व भस्मासुर भस्म झाला,' अशा अर्थाचा तिनें एक अभेग केला (क्र. १);
सिंहाचें खाय जर जंबूक नेईल तर त्याची लाज कोणास असा भगवंतास प्रश्न
करून, तिनें देवास आपलें ब्रीद जतन कर असें विनविळें, व आपला देहदेवासअर्पण
केला ( क्र. ३ ).

एकनाथादि संत.
२१. महाराष्ट्रसेतांच्या इतिहासांत पहिला काल जसा ज्ञानदेवाद्किंचा, क
दुसरा जसा नामदेव व तत्कालीन संतांचा, तसाच तिसरा काल म्हटला म्हणजे

रकनाथादि संतांचा हवेय. एकनाथांचे पणजे भानुदास हे पेठण येथें शके १३७०
मध्ये जन्मले. हे दामाजीपंतांचे समकालीन असावेत असें दिसतें. कारण दामाजीपंतांचे वेळीं जो दुष्काळ पडला तो शके १३८० अगर १३९० चे सुमारास पडला
असावा असें दिसतं. लहानपणापासूनच भानुदासांस सूर्याची उपासना होती,व पुढे
हे विठ्ठलसांप्रदायाचे एक मोठे अध्वर्य बनले. मुसलमानांच्या स्वाऱ्यांपासून विठ्ठलमूर्तीचे रक्षण करण्याच्या उद्देशानें म्हणा, अगर आपली राजधानी जी विजयानगर
तीस शोभा व महत्त्व आणण्याच्या उद्देशानें म्हणा, तेथील राजा रुष्णराय यानें
बिट्ठलाची मूर्ति पंढर
हेपी येथें नेली;वतेथें इली जें विजयविद्ठळाचे देऊळ
दाखविलें जातें त्यांत व्या मूर्तीची स्थापना केळी. पुढे पंढरीच्या भक्तांच्या

आग्रह्ममुळें व आपल्याही विट्रळभक्तीच्या आतुरतेने भानुदास विजयानगरास गेले व
त्यांनां आपल्या भक्तीमुळे रष्णराय याचें मन आपल्याकडे वळवून घेऊन
ती मूर्ति पुनः हेपीहून पंढरपुरास परत आणली. भानुदास यांनीं शके १४३५ म्ये
देह ठेविला. एकनाथांचे गुरु जे जनार्दनस्वामी त्यांचा जन्म चाळिसगांव येथें शके
१४२६ मध्यें झाला. त्यांचें लक्ष प्रथम परमार्थाकडे नव्हतें. पण उपराति होऊन
त्यांस नृसिंहसरस्वतींचा अनुग्रह ओदुंबरनजीक अंकलको येथें झाला असावा असें
दिसतें (क. २). याच नृसिंहसरस्वतींनींविजापूरयेथील बादशहास रोगापासून मुक्त

केल्यानें त्यांचं देऊळ त्या बादशहानें विजापूर येथें किल्ल्यांत आपल्या अगदीं
राजवाड्यानर्जाक बांघळें, तें अद्याप तेथें पहावयास सांपडतें. वाडी, ओदुंबर, व
गाणगापूर ह कतरे या नृसिंहसरस्वतींचांच होत. जनार्दनस्वामी जरी दृत्तोपासक
असावें असं दिसतें, तरी त्यांनी एकनाथांस “ पंढरीचा सोपा मार्ग पतकर
असेच सांगितलें आहे. प्रमंच व परमार्थ यांची गुरुशिष्यांनीं म्हणजे जनार्दनस्वामी

३२८

संतवचनामृत.

ब एकनाथ: यांनीं फार उत्तम सांगड घालून: दिली. जनादंनस्वामसि एका यबन

बादशहानें देवगडचा किलेदार नेमिछें होते, हे शके ११९७ मब्यें समाथेर्थ झाल,
“ब त्यांची समाधि देवगडावर एका गुहेत अयापिही दाखविली जाते.

२२. या जनार्दनस्वामी पट्टशिष्य एकनाथ यांचा जन्म केव्हां झाला याबहूल

दोन मतें आहेत. रा. भावेव सहस्रबुद्धे यांच्या मतें एकनाथांचा जन्म शक १४७०
मध्ये झाला; व रा. पांगारकर यांच्या मतें शके १४५५ मध्ये झाला. एकनाथांच्या
समाधीचे साल मात्र शके १५२१ हैं जवळ जवळ निश्चिच आह. एकनाथ है
भानुदासाचे पणतु होत.

त्यांची मातापितरें

त्यांच्या लहानपणीच निवतलीं.

त्यामुळें त्यांचे आजे चक्रपाणि यांनीच त्यांचे संरक्षण केलें. हे बारा वषांचे असं-

तांना पैठणांत गांवाबहेरील शिवालयांत त्यांस असा दृष्टांत झाला कीं “ जनार्दून' पंत या नावाचे साधु देवगडावर आहेत; तेथें जाऊन तूं त्यांचा उपदेश घे ” असा

टृशंत झाल्यानें आपल्या आजाचीह अनुज्ञा न घेतां एकनाथ जनार्दनस्वार्माकडे
- गेले. तें त्यांनी आपल्या गुरूची उत्तम सेवा केली,वज्ञानेश्वरी ब अमृतानुभव

यांचा उत्तम अभ्यास केला. देवगडाच्या मागें एका डोंगरावर जाऊन सहा वर्ष-

बयत त्यांनीं तपश्चर्या केली. एकदां देवगडावर परचक्र आढळें असतां जनार्दन
-स्वामी भ्यानांत गुंतले आहेत असँ पाहून एकनाथांनी स्वतः घोडयावर स्वार
होऊन त्या परचक्राचा पाडाव केला. सहा वर्ष गुरूजवळ अध्ययन व तपश्चर्या
ाई या
जाबाई
केल्यावर गुरूच्या आज्ञेमरमाणे त्यांनीं पेठणास येऊन विजापुरच्या गिरिजाब

नांवाच्या मुळीशीं लम केलें. परमार्थवप्रपंच मिळून चालविण्याची त्यांची हातोटी
कार विलक्षण होती. आपल्या वरत॑णकीने त्यांनीं सर्व जगास परमार्थी मनुष्यानें
अपंचांत कसें वागावें याबद्ूळ उउ्कुष्ट कित्ता घाळून दिला. आपल्या अंगावर शकः
णाऱ्या यवनाशीं शांततेनें व सभ्यपणाने वागणे; आपल्या पितरांच्या श्राद्धाचे वेळीं
महारांस जेऊं घरालणें; गंगेचे पाणी घरीं आणीत असतां तहानेनें तळमळत असछेल्या एका गाढवास तें पाजणे; वेश्या, चोर, जार, यांचा उद्धार करणें; एका
अस्पृश्य. मुळाला उचळून कडेवर घेणें; ज्ञानाचा अभिमान चढलेल्या आपल्या
- मुळाशी म्हणजे हरिपंडिताशी शांतरीतीनें वागणें, या व इतर अशा अनेक गोष्टीनी
शुकनाथ हेशांतता; दया, अक्रोध, समता वगेरे. गुणांचे मूर्तिमंत अवतार होते
“असे मणण्यास हरकत नाही, एकदां त्यांच्या गळ्यास रोग झाला असता!" ज्ञान-

“द्रवाच्या

ग्यास, छागळेल्या- अजानबृक्षाची मुळी तूंकाढ, म्हणजे तुझा रोग . बख

प्रस्तावन्त:

३९

ईल '” असा त्यास दृष्टांत झाल्यानें ते आळंदीस आले:.या. प्रसंगाची हकीकत

जयांनी स्वतःच पुर्टील अभंगांत दिली आहेः

औज्ञानदेवें येऊनी स्वप्नांत । सांगितली मात मजलागी ॥

दिव्य तेजःपुंज मदनाचा. पुतळा । पररह केवळ बोलतसे ॥
अजानबृक्षाची मुळी कंठास लागली । येाने आळंदी काढ वेगीं ॥
हसे स्न होतां आलों अलंकापुरी । तेव नदामाजनारी देखिले द्वार ॥

एकाजनाद्नीं पूवपुण्य फळलें । श्रीगुरु मेटळे ज्ञानेश्वर ॥ ५ ॥
या अभंगावरून त्यावेळी ज्ञानदेवाच्या समाधाचें द्वार नर्दामध्यं होतें असें दिसतें.
इं जथे सिद्धेशवरापुढील नंदी दाखविला जातो तेथें त्यावेळी नदीचे पा्र असावें
अस दिसतें. असो. एकनाथ त्यामागनिं जाऊन त्यांनीं अजानबृक्षाची मुळी सोड-

'विली असावी असे दिसतें. ही गोष्ट शके १५०६

मध्यें घडली.

याच सालीं

एकनाथांनी भाद्रपद् मासी कपिलाषषीस ज्ञानेश्वरीचे संशोधन करून आधानिक
ज्ञानश्वरां जगास दिली. कांही जुन्या रुषांबहूळ नवीं रूपें घालणें वगेरे किरकोळ
सुधारणांसेरीज त्यंनी ज्ानेश्वरीमध्यें फारशा सुधारणा केल्या असे त्यांच्या शर्ब्दावरून (दसत नाही. ज्ञानेश्वरीच्या पाठांत ओंवी घुसडून देणारा अमृताच्या
ताटांत नरोटी ेविणान्यप्रमाणेंच हास्यास्पद होईल, असें त्यांनी आपल्या
ज्ञानेश्वरीच्या संशोधनपत्िकेत म्हटलें आहे. एकनाथ कीर्तन कारितां करितांच
पठण येथे शके १५२१ मध्ये समार्धरेथ झाले. त्यांची भागवत एकाद्शस्कंधावरल टीका, भावाथं रामायण (४४ अध्याय), रुविमणीस्वयंवर, स्वात्मञ्चुस, चतुः

श्लोकी भागवतावरील का, अभंग, वेगरे पुष्कळ ग्रंथ प्रासिद्ध आहेत. या पुस्तकांत

एकनाथांच्या अभंगांखरीज दुसरीकडून उतारे घेण्याची सवड नव्हती. शिवाय

अमंगांतूनच उतारे घेण्याचें हेंही एक कारण आहे की, अभंगांत एकनाथांचे अतःकरण जितकें उघड रीतीने ट्ग्गोचर होतें, तितकें तें त्यांच्या इतर ग्रंथांत होत
नाहीं. एकनाथांचे इतर ग्रेथ बुद्धिवादाचे आहेत, पण अभंग अनुभवप्रधान
आहेत. एकंदरींत ज्ञानेश्वरांमरमाणें बुद्धीस थरारून सोडणारी अशी ग्रंथरचना जरी
एकनाथांनी केली नाही; तुकारामांसारखे अत्यंत हृदयस्पर्शी व कोमळ असे अभंग
जरी त्यांनीं लिंहिळे नाहीत; राम्स्दासांप्रमाणें कर्मयोगित्वाचा याणाही त्यांनीं जरी
"पत्करला नाहीं; तथापि प्रपंच व परमाथं यांची विलक्षण सांगड घालून-संसरंमध्यें
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संतवचनाग्रृत-

सर्व लोकांस
असतांच परंमार्थ कसा करावा हे त्यांनी जसें आपल्या "उदाहरणाने

नाहीं असें म्हटले
शिकविले, त्याप्रमाणें दुसऱ्या कोणत्याही संताने शिकविले

असतां अतिशयोक्ति होईल असें वाटत नाहीं.

र्चेकड वढ.
२३. आतां आपण प्रथम भानुदास व जनार्दनस्वामी यांच्या अभंगच

भानुदासानीं पंढरपूर ही एक निळांमाणकांची साणीच आहे असें म्हटलें आहे; जरी
हजारों लोकांनी ती आजपयत लुटली आहे तरी आगरांत जशीच्या तशीच ती शिल्लक
येथें राजाने
आहे असें ते म्हणतात ( क्र. २ ). भानुदासांस ज्यावेळीं विजयानगर
हृद्य”
फार
अभंग
हार चोरला हाणून खुळी यावयास नेलें त्यावेळीं त्यांनीं केलेला
भंगास गेला, अगर
द्रावक आहे. जरी आकाश तुटून वर पडलें अगर अहगोळ
विठो,

असें ते
्रिमुवन वडवानळानें खाऊन टाकिलू, तरी मी तुझीच वाट पाहीन
बांस हणतात. मी तुझा नामधारक असल्याने तूं मळा दुसऱ्याचा आत करू
भूते जरी
नकोस; सप्तसागर जरी एकवटले, पृथ्वी जरी त्यांत विरुन गेली, पंचमहा
विश्न
अळयांत सांपडली, तरी मी तुझी संगाते सोडणार नाही; कोणतेही भयंकर
नाइ, तसँ मी
जरी येऊन वर आद्ळलें तरी प्रतिब्रता जशी पाणेश्वरास सोडणार

या
झे नाम सोडणार नाहीं ( क. ६ ); अशी करुणा भाकल्यावर ज्याप्रमाणें कोरड्
संकट
काष्ठास अंकुर फुटवे, त्याप्रमाणं तयंचयपुढे देवाचें दर्शन झोऊन त्यांचें
जाऊन
निरसे असें ते सांगतात (ऋ. ०). जनार्दनस्वामीनी ओदुबरास
ेच
लिहिळ
अंकळकोप येथें नृसिंहसरस्वतींचा उपदेश घेतला असें मागें आम्ही
या
आहे ( ऋ. २ ). तूँजर आम्हांवर रुपा करणार नाहींस, तर आम्ही कोणत्
देवाचें आराधन करावें, असें ते आपल्या गुरूसविचारतात (कर. ३). आपल्या गुरूचें
नामस्मरण केठें असतां आपण सदृगुरुरूपच होऊन जातों असे ते म्हणतात
९ क. ६). त्यांनीं एकनाथास जो उपदेश केला त्याचे येथें थोडक्यांत सार
द्यावयाचें आहे. लटक्या मपंचांतन गुंततां तू पंढरीचा सोषा मार्ग पतकर असे
ते एकनाथास सांगतात ( ऋ. ७). ज्ञातीचा विचार न करतां, अन्न परह
असल्याने.( ऋ. १० ), सर्व संतांस सरसकट अन्नदान दे (क्र. ५), तुझें मन

शुद्ध झाल्यास बसल्या ठायींच तुला देव द्सिल ( क्र. १२ ).एकेक चक्र आकाशायेवढ दिसून त्यांमध्यें मोत्यांचीचोकडी दिसेल; मण्यांच्या ज्योतीचा प्रकाश
झोळंन तेलावांचून दीपिपांजळतील ( कर..१३ ).पथम समवि निबिड सर्पाकोर

अत
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प्रस्तावना.
होऊन ( क. १४), पुढे हंसस्वरुप दिसलें असता,

त्यांमध्यें रघन आपले स्वरुप

पहावें; देहाचा जो स्वामी तो अविनाशपानें प्रगटतो (ऋ, १६ ). यापुढें जो

बोलेल त्यास पतन होईल असें जनार्दनस्वामी सांगतात.
२४. एकनाथांची जनार्दुनांबद्वळची गुरुमाक्त ज्ञानेश्वरांच्या निदा
नाथांबहूलच्या गुरुभक्तीइतकीच खडतर आहे. परमार्थ साधावयास मातापिता हौं

कोणी उपयोगी पडत नसून केवळ गुरूचेंच साह्य ह्ेतें असं एकनाथ म्हणतात

(क्र. ३ ). साधनाच्या कोणत्याही आठी न करविता जनार्दनस्वामींनीं माझ्या!
हृदयसंपुष्टांतच मला देव दाखविला ( क्र. ६ ), व कामकोधादिविकारांचा अधार
पंळंवूंन लावून माझ्यापुढे रविबिंबाममार्णे पकाश करेला ( क. ७). गुरु हाच परमात्मा
परेश असा माझा ट॒ढ विश्वास असल्यानें देव माझा अंकित होऊन राहिला आहे, असे

एकनाथांनी म्हटलं आहे ( क्र. ५ ). या विषयरोगाचें सामर्थ्य असें चमत्कारिक

आहे कीं, परमार्थ हा गोड असूनही त्यामुळें तो कडू वाटतो (कर. १० ). पर.
मार्थाची प्रसि होण्यास मुख्य अनुताप झाला पाहिजे; अनुताप झाल्यास देव जव-

ळच असतों ( क्र. १२ ), गुरूचे ठायी अगर परमार्थाचे ठाया अविश्वास उशन्न
होगें हाच सर्व दोषांचा मुकुटमागि आहे ( ऋ. १४ ). परद्रव्य ब परनारी या दोहीं*
आ विटाळ करून न घेणें हवंच परमार्थमारगातीळ दोन मुख्य साधनें होत (१५)
एका खीमुळेँच परमार्थाचा नाश होतो; त्यांत धनलोमाची भर पडल्यास मग
अनर्थं विचारावयासच नको ( ऋ. २४). अदृष्टाचे सामर्थ्य कांही विलक्षण आहे)
देवाची रुपा झाल्यासेरीज अरष्टाचे वस्व कमी होणार नाही; भांडारगृहात ठेवि”
लेला कापूर उडून जातो, समुद्रांत तारं बुडते, ठक एकांतांत येऊन मुलाम्याचें
नाणं देऊन

जातात,

पेवाआंत

पाणी

भरून

धान्याचा

नाश

होती,

परचक्र

येऊन तळघरें फोडून द्रब्य घेऊन जातात, गोठ्यांतच शेळ्या, गाई,
म्हशी, यांवर रोग पडून त्यांचा संहार होतो, भूमीमध्यें निक्षेप ठेविला असतां तो

धुळीस मिळून जातो, असे अदृशचे नानाप्रकारचे चमत्कार आहेत (क्र, २५)
फूछ गेल्यावर फळ उत्पन्न होतें, पण तेंही सवेंच मासतें। मेते मेणारे कितीओ ह
म्हणून ओरडतात; पण तेही लोकरच परेतावस्थेस जातात) मरण असा शब्दू
अच्चारला असतां थकणार तोंडं लोकरचं मसणांतं जटूनं जाते; एका देवास शरण

गैल्यावांसून या काळापासून आपली खुट्का होणार माही ($, २९ ), पॉंथस्थ
ज्ञयापमाणे राजी घरीस येतो, व मातॉकाळी उठून जातो, त्याप्रमाणें आपण बॉ

है

संतवचनासृतं.

* संसारांत असावें (क्र. ३० ). मन मागेल तें त्यास देऊं नये (क्र. ३२ ).

मनांमार्गे जाणारास मागें थोर थोर दगे झाले आहेत. ( क्र. ३४ ). इंद्रचंद्रांस

ज्यानें द्रारा लाविला, ज्यानें नारदास धडक, मारली, ज्यानें विश्वामित्रासारख्या
ऋषीस नाइविलें, अशा एडक्या मद्नास ज्याममाणें शुकदेवानें ध्यान करूनबांधून
टाकिे, त्याप्रमाणें आपण त्यास गुरूचे चरणीं आणून बांधावें ( क्र. ३५ ). देवाची
आठवण. ठेवणें हेंच परबह्मस्वरूप; देवास विसरणें हाच भवभ्रम आहे; असें एकनाथ
म्हणतात ( क. ३६ ). ज्याच्या पोटांत भाव नाहीं त्यास नाम ही एक थट्टाच वाटते,

पण अनुभव आला असतां मात्र त्याच्या संसाराच्या खेपा चुकतात ( क्र. ४० ).

नामरुपांस मेळ न घालतां उगाच वाचेचा गोंधळ करण्यांत काय अर्थ आहे
(क्र, ४१ ) ! जो नामधारक आहे, त्याची योग्यता सहस्र अह्लवैत्त्यांसही येणार
नाहीं ( ऋ. ४३ ). आपण देवाचे चिंतन केलें असतां देव आपले व्यंग पडूंदेत
नाहीं.( क्र, ४६ ), ज्यास प्रेम नाहीं असा ज्ञानी एकाया शृंगारलेल्या रडिप्रमार्ण
दिसतो ( कर, ४८ ). भक्ति हेंमूळ असून, वेराग्य हे त्याचें फूल, व ज्ञान हें फळ
आहे ( कर, ४५ ). नित्य कीर्तन करीत असतां रोज नवा नवा रंग ओढवतो,

व श्रोता व वक्ता हेदोघेही देवरूपच होऊन जातात; वेष्णवांनीं आल्हादानें हरिः

नाम गर्जळें असतां त्याचा घोष गगनांत मावत नाही हरीचे नाम गाइल्याबरोबर

इंद्रिये आपआपला सर्व व्यापार विसरून जातात ( क्र. ५१ ). आपण ज्याचे घरीं

कॉर्तन करावें त्यांवर कोणतेही ओझें घालूं नये; पर्ण भक्षूनही राहण्यास हरकत

नाहीं ( क, ५६ ). संतांची परमपवित्र चरित्र आद्रुद्वीनें वर्णन करावीं
सज्जनवृंदांस मनोभावानें नमन करावें; संतसंगतीमध्यें अंतरंगांत नाम घेत जावे;

कौर्तनाचे रंगांत देवाजवळ सुसानें डोलावें; भक्तिज्ञानावांच्रून दुसऱ्या गोष्टी कह:
नयेतं,व ज्याच्यांयोगें अंतरंगांत श्रीहरीची मूर्तिठसावेल अस कीर्तन करावें (.५७)'

श्रवेणभक्तीनें परौक्षाते उद्दरून गेला आहे, कीर्तनाने नारद् तरुन गेला; हारिनाम,
घोष करून पल्हाद् पावन झाला; पादसेवनभाकि करून रमा उद्धरुन गेली; अकूरानें
बंदुनभाफ केली; मारुतीने दास्यत्व करून आपला उद्धार घेतला; अ्जुनानें सर्यभक्तीने
फुण्णास आपंठा ऋणी केलें, व बळीनें, आत्मनिवेदूनभाकि करून देवास आपलें

शिर. समर्पिठे, य़ा नाना. प्रकारच्या भक्तीपेकी कोणतीही भक्ति केळी
आतां ती -डड्रागतीस- सात्रीनें कारण होईल यांत संशय
नाही (क, ५८),

प्रस्तावना.
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२५. ज्यांस सर्वगत सदा बह प्राप्त झालें अशा सधूंची भेट होणे मोठ्या

भाग्याचे होय. वान्यास आवरण घालवेल, रविं अस्तास जात असतां त्यास धरवेल,
पण या संतांचे महिमान कळणार नाहीं ( ऋ. ५५). अशांच्या केवळ दर्शनानंच
आण्यांस उद्धार होत असतो ( क्र. ६० ). आपलें धन तस्करानें नेळें असंत
ज्याचे मन उद्विभ होत नाही, आपल्या पुत्राचा शत्रूने वध केळा असतांही ज्याच्या
डोळ्यांस मोहाचा पाझर खुटत नाही, आपलें शरीर शत्रूने गांजलें असतां ज्याच्या

शांतीचा ठेवा चुकत नाही, त्यासच या जगांत साधु या नांवाने संबोधितां येईल
(क. ६१). संसारांत आपदा कितीही असोत, असा साधु वाचेनें सदा विहळ नाम गात
असतो (क. ६१ ), शिण्यापासून सेवा घेणेहैँतो अधमहक्षण समजतो (क.६७),

अशा संतांची रुपा झाल्यासच हरीचे दर्शन होईल; तुमचे हाती देव आहे तो

मळा एकदां दासवा असे एकनाथ काकुळतीस येऊन संतांस म्हणतात (६९)
संतांचे दशन झाल्यानें आज निविधतापांची बोळवण झाली, व अनेतजन्मांचा.
शीण गेला ( क. ७३ ). आज संतसंग घडस्यानें भाग्याचा उद्य झाला, चत्यामुळे
आनंदाचे पूर लोटले, असें एकनाथ म्हणतात ( क्र. ७४ ). हे संत मेघापरीस

उदार असून आपलें सर्व मनोगत पुरवितःत; त्यांस शरण गेल्यास ते सर्व भार
चालवितात; सर्व लिगार्डे व उपाधि सोडवून आपणांमध्यें सरते करतात; व काळाचां

श्रेष्ठ
घाव अंगास लागणार नाही असें करतात ( क. ६ ). हेसंत मायबापांपेक्षां
त्यांचे,
).
हवेत; कारण मायबाप जन्म देतात, व हे संत जन्म चुकवितात ( क्र. <१
भक्तांच्या
जे सोयरे होतात त्यांस ते यातिकुळाविरहित करितात (क्र. ८६ 3. अशा
भार
देहांत देव सदा वसून त्यांस धर्म व अर्थ अर्पण करतो (क्र. <७ ). देवावर
).
घातला असतां तो निर्धारनें योगक्षेम चालवितो, यांत शंका नाहीं (क्र. “९

अगोआपलें सर्व अग बोढून तो भक्तपीडा निवारण करितो (क. ९० ). भक्तांच्या

द्र देव मुळींच नसल्यानें भक्त वडील व देव धाकुटा असें म्हणण्यास हरकत नाहीं
होते; कंसाने
(क्र. ५४).जो देवाचीनिंदाकरितो, व संतांस सन्मानतो,त्यांस मुक्त परापत
ास्
सायुज्यसद्न
तो
कृष्णाचा हेष केला, पण नारदास त्यानें सन्मानिलें, म्हणून
असें श्रीरुष्ण उद्वास
गेला (ऋ. १०१ ). भक्त हेच देवाचे आराध्यदेव होत,
दिसल्यास त्याची |
खात्रीने सांगतात ( क्र. १०६). माझा शरणागत केविलवाणा
सोडून अधर्म
लाज मलाच आहे असें देव सांगतात ( क्र. १५७ ). धमांची वाट

ज्यावेळेस शिगेस चढतो त्यावेळीं संतांस अवतार घ्यावा लागतो, नानापाषांडमतार्चे
डे

१४

संतवचना मृत.

संडन करुन, क्मठतेचें तोंड ठेचण्याकारतां, व जडजावांचा उद्वार करण्याकरितां
,
संतांचा अवतार आहे. अशा संतांची देवही सरव प्रकारें सेवा करितो. एकनाथाचे

घरीं सडासंमार्जन करून गंध उगाळून देणाऱ्या श्रीसंड्याच्या हुपानंच देवाने एक-

|

नाथाची सेवा केली असे म्हणण्यास हरकत नाहीं (ऋ. ११२). अशी

संततंगाते धरल्याने माझें जन्मास आल्याचे कार्य सिद्वीस गेलें अमे एकना
थ

सांगतात ( क, ११३),

२६. एकनाथांनी आपल्यास साक्षात्कार कसा? झाला याबद्ूले आपल्या

अभंगांत फार उत्तम रीतीनें वर्णन केलें आहे. प्रथम अष्टसास्विक भाव
उसन्न
झाल्यावांचून देव रुप करात नाही, असें एकनाथांनी म्हटलं आहे. अंगावर
रोमांच
उभे राहणें, शरीरावर स्वेदाच्या कणिका उत्प होणे, सर्वागांस कंप
सुटणे,
मेत्रातूने अश्नु वाहणे, अंतःकरणांत आनदातिशय होणें, कंठ मरेमानें
दाटून येणें,
बाचेस मोन्य पढ़णें, व नासिकांवाटे दीर्घ श्यासोच्छास निघणें हे अष्टसास
्विक भाव
उत्पन झाल्यावांचन सत्त्वाची परिधुद्दे होत नाहीं प्ऋ, ११४ ).
मी कानावाटे
नयनास येऊन शेवटी नयनापुढें नयनरुपानें परिणमला असें एकनाथ
म्हणतात
(%. ११५). एकाजनार्दनास सवार्गीच डोळे झाल्याप्रमाणे
त्यांची स्थिति
शाली, व तिन्ही अवस्था सोडून ते अर्थचंद्ाच्या चांदुण्यांत
वागूं लागले, असें मे
लिहितात (
क्र. ११६ ) हृदयांत चिन्मय प्रकाश उत्पन्न
होऊन. एकनाथांची

श्राति निरसली ( फ. ११८), जिकडे तिकडे पहाट
होऊन पृथ्वी लसलसाटामें
भरुन गेली, असे एकनाथांनी लिहिले आहे (क्र.
११९), त्या बोधभानूस सायंप्रातर्माध्यान्ह नाहीसे होऊन, सर्वदा
उद्यच असल्यानें, अस्तवरणे
अस्तास गेले, व त्यामुळें पूर्वपश्चिममाव उरला नाहीं (क्र.
१२० ). जळाच्या
आंत बुडी दिल्या

वर तेथेशे चिन्मात्र दिसल्याने जळसुद्द
ां पावन
होऊन गेलें, असें एकनाथ म्हणतात (क्र.
१२१
कुछन सर्वभृतनमनरुपी संध्या एकाजनार्दनांनीं केल्याव ). स्वयंप्रकाशांत स्नान
र (क्र. १२२ ), त्यांचा
संदेह नाहीसा होऊन आत्माराम त्यांच्या हृद्याकाशपा
लखींत विराजमान झाला
(क. १२३

), एकनाथांनी नामाची घनगर्जना केल्याबरोबर
-जनादुनसागरास

पूर आला अर्से ते लिहितात (क. १२४ ). देवाचा
चमत्कार असा कीं तो ल्न

कागल्याबरोबर विदयळावांचून पोटास आला, व इतर पाहृणाऱ
्यांस सुदा तयाने पिसँ

प्रस्तावना,

१५

लावून सोइछें ( कर. १२५), “ चतुर्भज श्याममूर्ति .। शंखचक्र ते: शोमती ।
पीतांबर वैजयंती । रळती गळां ” अशा प्रकारचा देव मां पाहिला, पाहिला, असे
एकनाथ द्विवार सांगतात; अशा देवास पाहिल्यावर भक्तही विदेही होऊन त्यास
भेटला; दोघांची मिळणी होतांच देवभक्तभाव नाहींस झाला; नामाचा एकसारखा
छंद घेतल्यानें, व कायावाचामनांमभये निश्चय पूर्णपणें वागविल्याने, एकाजनार्दनाचा

देव अंकित झाला असें ते म्हणतात ( क्र. १२६ ). आज मी धन्य झालों; कारण
मीं हृद्यांतच चतूर्भज देवास पाहिलें, असें एकनाथांनी म्हटळें आहे( क. १२०),

आतां मी जिकडे जाईन, तिकडे मला देवच दिसतो; जिकडे पाहीन, तिकडे” देव

पुढेच उभा आहे असें वाव्ते ( क्र. १२८ ). गुरुरुपांजन डोळ्यांत घातल्यानें आंत

राम, बाहेर, राम, जागृतींत राम, स्वप्नांत राम, खुपुप्तीत राम; अशी माझी स्थिति
होऊन गेली (क्र. १२५ ). या देवास प्रावर्ण कांहींच नसल्यानें जेथें. तेथें देव

उषडाच दिसून देव निळाजरासा वाटतो; देवानें पांढऱ्या डुकराचेंही रूप घेतलें
आहे, अशी माझी सात्री पटली (ऋ. १३२ ). या देवास बाहेर नेऊन घातलें
तरी घरीं आल्याबरोबर तो पुनः घरांतच दिसतो (क्र. १३३ ). घर सोडून
परदेशास गेलो असतां देव माझ्या समागमेंच असतो; कड्यांकपाटांवर पहावे

तिकडे देवाचेंच रूप दिसतें ( ऋ. १३४ ). सगळें मनच रामांत रंगून गेल्याने

नें राममय होऊन गेलें, व पाहतां पाहतां विश्व मावळून गेले अशी स्थिति
झाली आहे, असें एकनाथ म्हणतात ( ऋ. १३६ ). दाराचा सपं जसा -जिवंतर्हा
राहत नाहीं, व मरतही नाहीं, तसा देह असो वा नसो, त्याची आम्हांस किंमत नाही
(क्र. १३८ ). जगन्नाथाच्या चरणीं चित्त लागल्याने आतां सर्व अलोक्यच
आनंदाचं होऊन गेलें आहे (क्र १३९). देवास मी पाहूं गेढों तों मी देवरूपच
होऊन ठेलों ( क्र. १५२ ). आतां मी देवाची पूजा करूं गेलों असतां मानि मी पूजा

केल्यामरमाणें होणार आहे; पूजनाची सर्व उपकरणें म्हणजे अत्र, गंध, दीप वगेरे
हीं सर्व देवमयच होऊन गेलीं आहेत (क. १४३). आपली आपण पूजा करण्याची

राटी जॉपयंत जगांत नाही, तेंपर्यत आपली आपण पूजा करणाऱ्या ज्ञान्यापेक्षां
अज्ञानच बरा असें म्हणण्यास हरकत नाहीं ( क. १४४). आतां मींच आत्माराम

झाल्यानें मी परबरह्रुप बनळों आहे; मी एकट एकला अझून आतां मळा, आधिव्याधि,
अगर उपाधि कांहींच उरल्या नाहींत (क्र. १४५ ). जें जें माझ्या दृष्टीस

दिसते, तें तें परबहुरुपच झालें आहे ( क्र. १४७ ). आठही दिशांस देव संपूर्ण

३६

संतबच नासृत.

भरल्यानें आतां पूर्वपत्रिमभाव राहिला नाहीं,वदेवावांचून कोठें रिता ठावही उरला
नाहीँ ( ऋ. १४९ ). उत्तमभूमि शोधून है मी गुरुवचनबजि पेरिले आहे; मेमाचें
पीक ज्या वेळीं येईल त्या वेळीं तें सांठविण्यास गगनही पुरणार नाही; चार वेद् व
सहा शाखे यांनीं माप घातलें, तरी देव अद्याप अमेयरूपच राहिला आहे; अंतः-

करणांतल्या निकट भावावांचुन देहांत पिकलेल्या देवाचें माप घरेणें अशक्य आहे
असें एकनाथ म्हणतात (क्र. १५० ).

२७. या अथाचे कामीं मो. रुष्णाजी वेंकटेश गजद्रगडकर, प्रो. शकर वामन
दांडेकर, रा. सा. वाखुदेवराव दामले, रा. शंकर केशव धर्माधिकारी, व रा. जगन्नाथ
रघुनाथ लेले या सर्वाची निरनिराळ्या प्रकारची जी मदत झाली आहे. तिजबद्दल

मी त्या सर्वीचा फार आभारी आहें. गणेश प्रिंटिंग व्क्संच्या मालकांनी व आर्यभूपण
छापसान्याच्या मालकांनी फार मेहनतीनें व काळजीपूर्वक हें पुस्तक छापून दिर्ले
त्याबद्दल मी त्यांचाही फार आभारी आहे.
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भाग पहिला.

, ज्ञानदेवादि संत.

निवृत्तिनाथ.
१ गुरुपरंपरा व समकालीन संत.
१. निषृत्तिनाथांची युरुपरंपरा.
आदिनाथ उमा बीज प्रकटले । मच्छिद्रा लाघले खहजस्थिती ॥
तोचि प्रेममुद्रा गोरक्षा दिधली । पूणी कृपा केली गयनीनाथा॥

वैराग्ये तापला सप्रेमे निवाला ।ठेवा जो छाधला शांतिसुख ॥
निद्वैद्व निःसंग घिचरतां मही । सुखानंद् हृदयींस्थिर जाळा ॥
चिरक्तीचे पात्र अन्वयाचें मुख । देऊनि सम्यक् अनन्यता ॥

निबत्ति गयनी कपा केली पूणे।कुळ हॅ पावन कृष्णनाम ॥
२. गुरुकृपेने संसारवृक्षाचें छेदन.
खुमनाची लता बुक्षीं निपज्ञली । ते कोणे घातळी भोगावया॥
तैसा द्दा पसारा जगडंबर खरा। माजि येरझारा शून्य खेपा ॥

नाहीं यासी छाया नाहीं यासी माया। तो दवा वृक्ष वाया विदान करी॥
निवृत्तिराज म्हणे तो गुरुविण न तुरे । प्रपंच सपारे ब्रह्म नेतुं ॥
३. गददिनीभ्रसादानें सर्वगत आत्मा आम्हांस प्रत्यक्ष दिसतो.

बीटी वसे तो आत्मा प्रकाशे।प्रत्यक्ष आम्हां दिसे गुरुकृपा ॥
विराले ते ध्येय ध्यान गेले मर्नी। मनाची उन्मनी एक जाली ॥
१ शंकर. २ संयोग, ३ काशल्य, ४ नेणारा, ५ शरीर. ६ मनराहितस्थिति,

४
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ठेली अहंभाव से दिसे देव। निःसंदेह भवं नाही आम्हां ॥
निवृत्तिसाधन गयनीप्रसाद । सचे हा गोविद सांगतुसे ॥
४,जो प्रत्यक्ष हारि डोळ्यांस दाखवील असाच सद्गुरु करावा.

सप्तपाताळे एकवीस स्वगे पुरोनि उरला हरि।
काया माया छाया विवर्जित दिखे तो आहे दुरी ना जवळी गे बाइये॥
प्रत्यक्ष हरि तो दाविषपां डोळां ऐेसा सद्शुरु कीजे पाहोनि ।

तनु मन धन त्यासी देऊनि ते वस्तु घ्यावी मागोनि गे बाईये ॥
पावाडां पाव आणी करी परवस्तुसी भेटी ऐसा तोखि ।

तो सद्गरुविण मूढासि दर्शन कैचे ऐसा तोचि चमत्कारु गे बाईये ॥
एक मंत्र एक उपदेशिती गुरु ते जाणावे भूमिभारु ।
निवृत्ति म्हणे तरवै साक्षित्वे दावी ऐखा तोचि चमत्कार गे बाईये॥
५, समकालीन संतांचा उलेख.
सोपान संवगडा स्वानंद ज्ञानदेव। मुक्ताईचा आव विट्टलराज॥
बिडी टाळ घोळ गाती विठ्ठळनाम । खचरासी प्रेम विठ्ठलाचें ॥

नरहरि विठा नारा ते गोणाई । प्रेमभारित डाहीं बोसंडती ॥
निवृत्ति प्रगट ज्ञानदेवा सांगे। पुंडलिकासंगै हरि खेळे ॥
६; खेचर व सोपान हे जणूं कांही परज्रह्माचे अंकुरच होत.

धन्य हा खेचर धन्य ह्या सोपान । भक्ताचें जीवन जनक हेतु ॥

धन्य याचे कुळ पवित्र कुशळ । नित्य या गोपाळ जवळी असे॥

याचेनि स्मरणे नाशती दारुणे। केवल्य पावणे अझामाजी ॥
निवृत्ति म्हणे परब्रह्म हे साकार तेथील अंकुर उमटरे ॥
१ नाहीसा झाला. २संसार.

३ आत्मवस्तु. ४ सोबती. ५ वाणा,

६-५ नामदेवांच्या सुखांची नांवें. ८ नामंदेवाची- आई.
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७, अनुभवाच्या गांवांत ज्ञान हेंफळ असून विज्ञान हा वृक्ष आहे.
अनुभवाच्या गांवीं शान हेचि फळ। विज्ञान केवळ वृक्ष तया ॥
साधनीं स्वानुभव अनुभवीं अनुभव ।ब्रह्माची राणीच आस्दां घरी

रिकामा बरळु नस खेळेमेळे । बह्माची कलोळे भोगितुसे ॥

निवृत्ति सरळ निरसले अज्ञान । सर्वेत्र संपन्न आत्माराम ॥
८. जेर्थे शुद्ध वासना आहे तेथेच वैकुंठ आहे.

देहीं देच आहे हे बोळती वेद । परि वासनेचे भेदे न द्वडिती ॥
चासना पें चोख तेथेचि वेकुर्ट । भावेचि प्रगट होये जना ॥
न लगती सायास करणे उपबास । नाममात्रे पाश तुटे जना ॥
निवृत्ति पहातु देहामाजी प्रांतु । देवचि दिसतु सर्वोरबैटीं ॥
९. द्या, शांति, करुणा हीँच योग्याची चिन्दै होत.

खबेभूतीं दया शांति पै निघोरीा । तो योगी पे सार्चार जनी इये॥
नलगे सुंडणै काया दे दंडेणे । अखंड कीतेने स्मेर हरी ॥
शिव जाणे जीवां क्षरला चैतन्य । हेजीवीं कारुण्य सदा भावी ॥
गगनीं सूर्य तपे अनत तारा लोपे। पाचि स्वरूपं आत्मा तेखा॥
उगवला कळी उल्द्दासु कमळी ।तेसा तो मंडळं चंद्र देखा ॥
निवृत्तिमंडळ असत सकळ । घेतले रसाळ हरिनाम ॥
१ विशेष प्रकारचे, अचुभवाचें, ज्ञान. २ राज्य, ३ बडबड, ४ लाट.

५ प्रकार, ६ देव. ७ शरीर, ८ खरोखर. ९ कष्टवणे, लास देणें. १० कलांनी,
किरणांनी,

दद
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१०. परापवाद व परनिंदा ऐकतांच निजमोन्यानें कृष्णजप करावा.

परापवाद कार्नी परनिंदा झंणी । ऐकतां निजमौनी कष्ण जप ॥
इरि हरि स्हणे नायके ते;माठँ | दवेत तया आंतु नेघे बापा ॥
दुजियाची निदा अपवाद सदा । वाचेसी गोविदा जप करी ॥
निवृत्ति तत्पर नाइके ते शब्द । नित्यता गोविद जपतसे ॥
११. “विष्णुपणे लोपों भान तुझें.”

अपशब्द कानीं पडतांच द्वैत।नाम दै अच्युत नये रयौ ॥
परनिदा पीडा करितांचि मूढा । पडिलासी वेढा योनिमाळे ॥
आपस्तुति नको आपपर ऐको । विष्णुपणे लोपौ भान तुझें ॥
निवृत्ति सत्त्वर द्वैत हे निरसी । अद्वेतसमरसीं दिधला असे ॥
१२. देहांत आत्मा निरंतर नांदत असतां इकडे तिकडे कां धांवतोस ?
देहाच्या दीपिकां पकी चस्तु चोख। असोनियां शोक कां करिंतोसि।
देहभरी आत्मा नांदे निरंतर ।असतां द्वा विचार कां धांवताखी॥

तुझें तूंपाहीं आहे ते घेई ।एकरूप दई शुरुखूणे ॥
निवृत्तीचे सार हरिरूप सदा। नित्य परमानंदा रातळाँखे ॥
१३. जंव काळ पाहुणा आळा नाही तंववरच नामस्मरणाचा वेग करा,

संसारञ्रमें मळे हे जीव। नेणती हे माव रोह्विणीची ॥
जाईल हा देह सरेळ आयुष्य । आपआप भविष्य उभै राहे ॥
वेगु करा आधी रामनामचितना ।जंवनाहींपाहुणा काळ आला॥
१ दुसऱ्याचे दोष. २ कदााचत्, ३ गोष्ट.४ बापा, ५ जन्माची परंपरा.

६ ज्योत. ७ रंगणें, रमणें. ८ माया, भास, ९ म़गजळ.
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सर्वत्र श्रीराम ऐसा करा वाचे। सुटतील मोहाचे मोहपाश॥
तिमिरेपडळ निमाली पैं दष्टी। प्रपंच दे सुष्टि दिसनुसे ॥
निवुर्ताचै सार रामकृष्णनाम | चैकुठ परम सबंकाव्ठ ॥

१४. समर्थांचे घरी कांहीं उणें नसल्यानें आम्हांस नामप्रेस द्यावें
इतर्केच आम्हीं मागतो.
न जाणती कैळाकुखरी गोपाळा । नाम हैं मंगळा अच्युताचे ॥

हेंचि मज द्यावे सप्रेम आपुले । भ्यातुसे पाउले एवढ्यासाठी ॥
न मागे नेणे कांहीं यावीण आणिक ।सप्रेमाची भूक तृष्णा करी॥
सामर्थ्यांचे घरी कांही नाहीं उणे । अखंड प्रेम देणे ऊष्णनामीं ॥

इतुकेचि दातारा पुरवी माझे कोड । यावीण काबाड भार नेघे॥
निवृत्ति सभ्रेम संजीवनी मूळ | स्मरतां काळवेळ नाहीं नामी ॥

१५. ज्याच्या सुखांत नाम वसतें तेथेंच हरि असतो.
नाम सुखीं सदा तोचि पैंभाग्याचा |तयासी यमाचा धाक नाद्दौं॥
रामराम हरि सवेकाळ वसे। तेथेचि वसे बखर इरि ॥

हरिध्यान वसे अखंड पें सर्वदा । न पवे तो आपदा इये जनी ।
निवृत्ति समता हरिभजन करी । सर्वत्र कामोरी ऋद्द्धिसिद्धि ॥
१६. ज्याच्या सुखांत नामाची सरिता आहे तो एकच

पुरा

घट आहे असें समजावें.
ज्याचे सुखीं नाम असूतर्सरिता । तोचि येक पुरता घड जाणा।
नामाचेनि बळें कळिकाळ आपणां । ब्रह्मांडायेसँणा तोचि दोयोी
न पाहे यम काळ तयाकडे अवचिती । नामाची सरिता ज्याचे सुखीं।
ननित्वृत्ति नामामृत उच्चारी रामनाम। नित्यता परब्रह्म याचे घरी ॥
१ अंधाराचे पडळ. २सृष्ट, अर्थात् विनाशी, खोटें. २ कलाकौशल्य.
४ दुःख. ५ दासी. ६ अप्नताची नदी, ७ एवढा. ८ चुकून.

<
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३, श्रीकृष्णाचें सगुणनिर्गुण वर्णन.
१७, कृष्ण हाच देव आम्हीं हृदयांत पूजि्तो.
कल्पना कोडूनि मनहेंमारिले । जीवन चोरिले सतार्वाचे ॥
साजीव सोळीव निवृत्तीची ठेव । कष्ण हात्रि देव हृदयीं पूजी ॥

विलास विक्कैति नाहं पें अरवास्ति। साधनाची युक्ति हारपली ॥

निद्॒ात्ति कारण योगियांचें हृदयीं । सवे हरि पाहीं दिसे आम्हां ॥

१८ श्रीकृष्णाचे सयुणरूपानें वर्णन.
पैरोलि परता पश्यंती चरुता । मध्यमे तत्वतां न कळे इरि॥
तै हं कृष्णरूप गोळ्यांचे तप। यशोदेसमीप नंदाघरीँ ॥

चोखट चोखाळ मनाचे मवाळ । कांसवीचा ढाळ जया नेत्री ॥
निवृत्ति सवेज्ञ गुरूची धारणा । ब्रह्म सनातना माजी मन ॥
१९. श्रीकृष्णरूपामर्ध्ये हेंसकळ होत जातें.

भरतेना रिते आपण बसते । सकळ है होते तयामाडी ॥
ते रूप पें र चोखाळ सर्वदा । नित्यता आनंदा नंदाघरीं ॥
आशापाशा नाहीं अशिज पूणपणे । सकळ जग होणें एकरूप ॥
निवृत्ति तटाक रूपें ब्रह्म एक । जेथ ब्रह्मादिक द्वारपती ॥
२०; शूल्य गगनामध्यें उगवलेल्या चंद्राप्रमाणे श्रीकृष्णाचे तेज.

निरशूस्य गगनीं अके उगवला । कृष्णरूपे भला कोर्भ सरळु ॥
ते रूपं सुंदर गौळ्ियांचे दंष्टि । आनंदाची संष्टि नंदाघर्री ॥
^ जोवनकला, २ विकार..र प्रापि. ४ चौथी, तुर्यावस्थेंतील वाणी,
५ स्वसंवेद्य वाणी. ६ आकार, तेज. ७ अत्यंत झाल्य. ८ अंकुर.
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श्रीकृष्णाचें सयुणानेर्युण वर्णन.

र॒जतम गाळी इड्याकार होळी । तदाकारजळीं कृष्ण बिंबे ॥
निवत्त साकार शून्य परात्पर । ब्रह्म हँ आकार आकारळे ॥

२१. इश्वरानें प्रेमळांचीं घोडी घुतळीं आहेत.
म्हणवितो नंदाचा बाळ यशोदेचा । आपण चाँवोचातीत कष्ण ॥
शब्दासी नांतुडे बुद्धिसी सांकंडे। तो सम्रमे आतुडे स्मरतां नाम॥
उपचाराच्या कोडीन पाहे परवडी ।ते. प्रेमळाची घोडी घुये अंग ॥
निवृत्तीचे तप फळले अमूप । गयनिराजे दीप उजळिळा ॥
२२. कृष्ण ह्वा अंधाऱ्या रात्रीं प्रकाशमान होणारा सूर्यच आहे.

अंधारिये रातां उगवे हा गैभर्ति। माळवेना दीसि गुरुक्पा ॥
-तो द्वा कृष्ण हरि गोकुळामाझारीं । हाचि चराचरी ्रकादाला ॥
आदि मध्य अंत तिन्हीं जांळीं शून्य। तो कृष्णनिधान गोपवेषें
-निवृत्ति निकट कृष्णनामपाठ। आवडी वेङुंठ चसिन्नळे ॥
२३. हारि हा आमच्या माजघरांत नांदत आहे.

नाहीं जर्नी विजनीं विज्ञानीं । निगेणकाद्याणी आम्हां घरी ॥
खुळभ हरि दुलेभ हरि। नांदे माजघरी आमुचिये॥
आनेदसोहळा उन्मनीची कळा। नामाचे जिव्हाळा जिव्हे सदा ॥
निवृत्तिदेवां साधनीं राणीव | हारपला भाव इंद्रियांचा ॥

२४. हरि नित्य सोंवळा असून अखंड निर्मळ आहे.

सजीव साजिरी तिशुण गोजिरी ।नांदे माजघरीं आत्मराज्जु॥
सदाचार आम्हां नित्य हरिप्रेमा। नेणौ मनोधमो प्रपंचाचिया॥
१ चारीवाणीच्या पलीकडचा. २सांपडत नाहीं,

रे संकट,

४ प्रकार,

“५ सूर्य. ६ अनुभवाचे ज्ञान, ७ सुंदर. ८ त्रिगुणात्मक, साकार. ९ गोंडस.
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नित्य पैंसौविळा अखंड पैनिमळा। झणी बारा सोळा म्हणाल तया

निवृत्तिदेवी कलिका पैंअमूप ।विश्वौ विश्वरूप दावीतसे ॥
२५, श्रीकृष्णाचे रूप आम्हांस उन्मनींत भोगावयास सांपडतें.

विकटं विकास विनंट रूपस । सवे हृषीकेश दिसे आम्हां ॥
तं रूप खाजिरे नंदाचे गोजिरे ।उन्मर्नी निोरे भोगूं आस्हीं ॥
विलास भक्तीचा उन्मेष नामाचा । लेश॒ त्या पापाचा नाहव तेथे ॥
निवृत्ति म्हणे ते सुखरूप कृष्ण । दिननिशी प्रश्न हरि हरि ॥

४. साक्षात्कार.
२६. देहर हेंच आत्म्याचे मंदिर आहे.

दिमानिशीं नावी अवघा दीपक। पकरूपे जेलोक्य बिंबलेसे ॥
ते रूप सांगतां नये पेंभावितां । गुरुगस्य दाता एकतत्त्वे ॥
सांडावे पेंकोहं धराबें पै सोह । अनेकत्वे आहे एकतत्त्वी ॥
निवृत्ति साकार चैकुंठींचे घर । देह हे मंदिर आत्मयाचें ॥
२७. चंदनाचा सुवास, जाईजुईचा परिमळ, व कल्पतरूच्या

आगरुवापेक्षा हरि आम्हांस प्रिय आहे.
चंदनाचे झाड परिमळें वाड । त्याहूनि कथा गोड विठ्ठलाची ॥

परिमळु खुमनी जाई जुई मोगरे ।त्याहूनि साजिरे ददरि आम्हां ॥
१ ज्योत. २ मोठें, अपरंपार. ३ सुशोभित. ४ जह्ोरात्री.५ मोठें.
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आम्हां धमे हरि आम्हां कमं हरि। सुक्ति मार्ग चाऽही हरि आम्हां ॥
करपतरु इच्छसी सागरु। त्याहनि आगर हरि माझा ॥
निवृत्ति खुवाख अह्माचा प्रकाश । विठ्ठळरहिवासु आम्हां पुरे ॥

२८. सुमनाच्या वासास जसे श्नमर भुलतात तसें संत

बिट्वलांत लीन होतात.
कमळाच्या स्कंधी गुणी गुढारळे । वरि आकारले फूल तया ॥
खुमनाचेनि वासे अमर भुलले । मागे पेंविसरले इंद्रियांचा ॥.

तैखे हे संत विठ्ठळी तृत्त । नित्य पं निवांत हरिचरणी ॥

नाठवे हे दिन नाठवे निशी । अखंड आम्हांसी हरिराज ॥
तल्लीन प्रेमाचे कळलोळ अस्तांचे । डिंगर हरीचे राजहंस ॥
टाहो करूं थोरु विठ्ठलकीर्तने । मनाच्या खुमने हरी पुजू ॥

निवृत्ति निवांत तल्लीन पें जाळा। ्रपंच अवाला हरिखंगें ॥

२९. 'तंत आणि वितंतामध्ये उमटलेल्या अनाहतनादानें
गुरुनामस्मरण,
तंतै आणि वितंत॑ त्यामाजि मथित । नाद उमटत स्वानंदाचा ॥
सोहं बॉजितत्त्व गुरुनाम मंत्र । ज्ञानी उपासित हरिराज़ ॥
भडुनी कुंडलिनी गोल्हाटी निकट । आत्माराम पेठ पांडुरंग ॥

निवृत्ति स्हणे मी सर्वस्व द्दोईन । हरि हा भरीन पूण देहीं ॥
३०. सर्वव्यापक ईश्वराची अखंड वाजणारी नौबत.

जेथे पाहे तेथै व्यापिले अनते । तयाविण रिति कोण ठाये ॥
गरनेविण ठावो नाहीं जैसा रिता । तैसा या अच्युताविण कांहीं ॥
१ सुगंध. २ शुप्त असणें, ३ लाडके लेक,
निःश्वास, ५ एक चक. ६ रिकामें,

४ आडवे उभे तंतु; श्वास-

१२
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तेथे माझ्या चित्ता करी रहिबाखु । न करी उदासु पेसियाते ॥

निवृत्तीने मन डेविळं चरणीं । नामाची निशाणी अखंडित ॥
३१. “असे तेंन दिसत, नसें तं आभासे.”
गगनीं अभ्र चाले चंद्र असे निश्चळ। पृथ्वीतळी बाळ चाले स्हणे॥

माच सुळीव आलेसे पडळ ।प्रत्यक्ष केवळ डोळ्ियांसी ॥
असे तै न दिसे नसे ते आभासे । विषयांच्या विषे घारळसे ॥
निवृत्ति कबँळ भ्रमाचा खांडिला। अखंड ध्यायिला हृषीकेदा ॥

३२ निवृत्तिचातक हरीस्तव वरती पाहात आहे..
आम्ही चकोर इरि चंद्रमा ।आम्हीं कळा तो पूर्णिमा ॥

केसा बाहिजु भीतरी हरि । बिंबे बिंबला एकस्त्री ॥
आम्ही देही तो आत्मा । आम्दी विदेही तो परमात्मा ॥
पेक्यपणे सकळ वसे। डवेतबुद्धि कांहीं न दिसे ॥
गनिव्तिचातक इच्छिताहे । हरिलागीं बरतें पाढे ॥
३३. दीपाची कळिका दीपांतच सामावते.
दीपाची कळिर्का दार्पाचि समावे। तेसा जिवशिव वोळखिवो जी
दीप आहे देहीं तयाचे देप्रकाश। त्याचेनि सावकाश हरि भजे रया
न मिळे आयुष्य न मिळे घाटिका। देह क्षण एका जाईळ रया॥
निवृत्तीचा दीप दीपाचिये मुंसे । आटोनि सोर॑से एक जाला ॥
३४, कैसा देव देद्दांत दिवटीप्रमाणें प्रकाशमान होत आहे !
आम्ही किरण तूं खुयों। आस्व अस्तु तूं उद्यो ॥
कैसा देहीं देवां दिवटां ।परा पइ्यंती चारी वाटा ॥
- “१ नौबत, २ ढग, ३ व्यापणें; ४ आंस, पडळ. ५ बाहेर. ६ ज्योत. ७सोनें

वगेरे घाठु आटवण्याचें पात्र. ८ समरसपणानें.
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आम्ही कळा तूंचंद्रमा । तूं अखुत आम्ही गरिमा ॥

॥
आम्ही निथि तूंनिघान । आम्हीं ध्येय तूसाघन
े॥
निवृत्ति उपरति चाहे । हृदयी छृष्णनाथ ध्याय

.
३६. आम्हांस काळवेळ नसून, अखंड ज्योतिरूप हरि दिसत आहे॥

र्ण आत्मज्योति
ब्रेलोक्य पावन जनी जनार्दन । त्यामाजि परिपू
वळ दरि दिसे ॥.
नाहीं आम्हां काळ नाहीं आम्हां वेळ । अखंड सोज्
भूतदया ॥
ब्रह्म सनातन ब्रह्मांचे अंकुर । भक्तिपुरःसर

ां गोड ॥.
निवृत्ति म्हणे दीन डुर्वेळ मी पक । मनोमय चोख आम्ह
३६. आत्मोदयांत ताराप्रहमेदिनीचा लोप.

दुरी ठेली ॥.
गोविछो चरणीं टाकिली खांडंणी । विषयपोखंणी एकर
ूप ॥
पाहांट पाहाली ब्रह्मे उगवली । दिननिशी जाली
॥
नादीं तारा ग्रह नाहीं दे मेदिनी । सवे जनाद॑नीं बिंबलेस

आम्हां ॥,
निवृत्ति निकट ब्रह्म सर्व घोट । अवघा निघोट॑ राम
ंत..
३५७. हूर्रांच्या तेजासुळे चंद्र, सूर्य, तारा दिसत नाही

णिमा सोळाकळी।'
हरीविण न दिसे जनवन आम्हां । नित्य हे पोर्
े हेचि घेवो ॥
चंद्रसर्यरादिम न देखौ तारांगणे । अवघा हरि होण
दुमित।.
न देखो हे पृथ्वी आकाश पोकळी ।भरलासे गोपाळीं दुम

.॥.
निवृत्ति निष्काम सर्वे आत्माराम । नयनी हे घाम गुरुगम्य
३८. आत्मबोधामध्ये निदत्तिनाथ दर्पण विसरतातः
गगनी बोळेळे येते तै देखिळें । दर्पणी बिंबले आपणपे ॥
से रूप रूपस रूपाचा विलास।

नामरूपी. चेष कष्ण ऐसे ॥

सकट,,सबै:
४ सकर
.४
पुष्टीटी,
पोसणे,, पुष्
३वोस
पदार्थ.थ.३
ला पदा
टाकळेला
ळून दके
जन
१ गुंतली. २ ओंबा
५ बढणे, प्रप्त होणें.
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सांडनी दिठीचं जालासे राजीवं | सर्वत्र अवेव ब्रह्म येणे ॥
निवृत्ति घडला सर्वत्र बिंबला। दर्पण विसरला आत्मबोधीं ॥
३९. उन्मन्यवर्स्थेत सर्वे ह्रिमय होऊन नातें.
उन्मनी अवस्था लागली निशौणी । तन्मयता ध्यानी मुनिजनां ॥
मन तेथे नाहीं पहासीरे कांहीं । सवेहरिडोही बुडी वे कां॥
मनाची कल्पना देहाची भावना । शून्य ते वासना हरीमाजी ॥

निवृत्ति म्हणे सवे ददरिपिक पिकले | शानासी लाघले गुरुकृपा ॥
४०, मन शूल्यांत, ध्यान उन्मनींत, चित्त नारायणांत लागून
गेळें आहे.
अनंत ब्रह्मांडे अनंत रचना । शून्य दे वासना तेथे जाली ॥
मन गेले शून्यी ध्यान ते उन्मर्नी। चित्त नारायर्णी दढ माझे ॥
जेथे नाही ठावो वेदासि आश्रयो | छोपले चंद्रसूयों नाई सुष्टि॥
निवृत्ति म्हणे तो ठाव मज पेठा । नेतसे वेकुंठा गुरु माझा ॥

४१. आम्हांस सवंत्र गोसावी दिसतो.
दिहाची दिवटी अखंड पैं सतेज । चंद्रसूर्य भोज नाही तेथे ॥
नाहीं तेथे रवि नाहीं तेथ चंद्र । अवघाचि महेंद्र एकतत्वे ॥

दीपकेचि दीपक विस्तार अनेक । अवघाचि त्ैलेक्य एकतर्ते ॥
निवृत्ति संपन्न एकतत्त्व सवी । सवेत्र गोसावी दिसे आम्हां ॥
४२. निवृत्तिनाथ आत्माठेंगाच्या चरणरजांवर लोळण घेतात.
इरिदाससंगे हरिरूप खेळे । ब्रह्मादिक सोहळे भोगिताती ॥
संत मुनिदेव सनकादिक सवे । तीही. मनोभाव आप्यिळा ॥
१ दंष्टि. २ सुंदर, ३ घडलेला घट ४ निशाण, नौबत, ५प्राप्त. ६ दिवस.

उ कौतुक.
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सोज्वळ प्रेमे डुले ॥
चुंडारिका फळ बोळ सकळ । शकर
आत्मलिगीं॥
चरणरजी लाडा । माजी त्या वैकुंठा
निवृत्ति लाळत

४३. आत्मा हाच विश्वरूपानें वितटतो.
ब्रह्मांड अनंत कोटि ॥
से परिपूर्ण भरळेसे अखंड ।त्यामाजि
भक्त। आपण विरक्त सवे जाळा ॥

झापणाचि देव आपणाचि
त सिं'चु तोयं॥
अनंत संकेत जीवाशिवरत । मागुते भर
हे अश । साधक विश्वास गयनिराजे ॥

निवृत्ति म्हणती सेथीचि

शि

|
|

RD

१ बलाढय, बळकट. २ पाणी.

Se

TT

ज्ञानदेव.
१ विठ्ठलभक्ति.
१, सकळमंगळनिधि विठ्ठळारचें नाम घ्या.
खकळमंगळनिधी । श्रीवि्ठलाचे नाम आर्थी ॥
सण कां रे म्हण कां रे अना। श्रीविहळाचे नाम वाचे!

पतीतपावन सौचें । श्रीविठ्ठलाचे नाम वाचे ॥
बाप रखुमादेवीचरु साचे । औ विहळाचें नाम वाचे ॥
२. एकट्या विठ्ठळास जाणणें द्दीच भक्तिव हेंच ज्ञान.
सकळ नेणोनियां आन । एकला विहळचि जाण ॥
घुढती पुढती मन । पकला विहलुाचि जाण ॥
शुरुगम्य द्वी तयाची खूण । एकला विहळाचि जाण ॥

बुझी तरि तूंचि निवौर्णं । एकला विहलुचि जाण ॥
हाचि भाक्ते हैचि ज्ञान । एकला विहलाचे जाण ॥
बाप रखुमादेवीवरा विहळाचि आण । एकला विहलुचि जाण ॥

३.पूर्वसुकृताच्या जोडीसुळे विठुछावर आवड उतपन्न होते-

रूप पाहतां लोचनी । खुख जाले हो साजणी ॥

तो द्वा विठल बरवा । तो द्वा माधव बरवा ॥
बहुतां सुकृतांची जाडी । म्हणुनी विठ्ठलीं आवडी ॥
सवे सुखाचे आगॅरु। बाप रखुमांदेवीवरु ॥

१ खरोखर. २ समजणें. ३ शेवट. ४ शपथ.
७ पिकण्याची जमीन,

५ गडे, ६ पुण्य.

§५]

उपदेश.
४. माझें सव गोत पंढरीसच आहे.
देखिले तुमचे चरण निवांत राद्िळें मन।
कासया त्यजीन प्राण आपुले गे माये ॥
असेन थणीवरि आपुले माहेरीं।
मग तो श्रीहरि गीती गाईन गे माये ॥
खकळद्दी गोत माझे पंढरीसी जाण ।
बाप रखुमादेवावरा विठ्ठलाची आण ॥

२. उपदेश,
५, प्राणी संसारांतच मरमरून जातात.

उपजोनि संसारीं आपुला आपण वैरी ।

मी माझे शरीरी घेऊनि ठेळे ।
या देद्वातै म्हणे मी पुत्रदाराधन माझे ।
परि काळाचे द्देखाज ऐसं नेणतु गेला ॥
कामक्रोधमत्सराचेनि गुणे ।
बांधळा आपण नेणं अ्रमितु जैसा ।
मिथ्या मोहफांसां छुक नळिके जेसा।
सुक्त परि आपैसा पळा नेणे ॥

जळचर आमिष गिळी जैसा कां लागलासे गर्ळी ।

आप आपणापँ तळमळी सुटिका नाहां।

तैसँ आरंभीं बिषयसुख गोड वाटे इद्रियां।

फळपाकीं पापिया दुःख भोगी ॥

१ तृप्ति होई पर्यत. २ राहिला, ३ खाऊ, भोज्य, ४ मांसाचा तुकडा,
सं...२

१७

१८

संतवचनामृतः ज्ञानदेव.

[6५

राखोडी फुंकितां दीप नलगे जयापरी ।
तेखा शब्दब्रह्म कुसरी शान न पवे ।
ब्रत तप दाने वेंचिळे पोटा ।
दंभाच्या खटपटा खिणतु गेला ॥

सुगजळाची नदी दुरूनि देखोनि ।
धाचि परि गंगोदक न पचे 'तान्हेळा जैसा ।
तेस विषयसुख नव्हेचि हित ।
दुःख भोगितो बहुत परि सावधान नव्हे॥

परतोनि नपादे धांवतो सेरा ।
करितो येरझारा संसाराच्या!
ज्ञानदेव म्हणे बहुता जन्मांचा अभ्यासु ।
तरीच होय खौरसुं परब्रह्मा ॥

६. सुवस्तु सांडून कुवस्तूचें सेवन कां करावें ?
संसारयात्रा भरली थोर । अहंभावें चळे हाटबाजार।
काम कध विवेक मद् मत्सर। धमे छेपि अधमे वेब्द्ार ॥
यात्रा भरली जनीं । देवा विन्मुख प्राणी ।
विषयांचा दाटणी । ज्ांति आड रे ॥

पर्की मीपणाच्या मांडिल्या मोटा। अद्दभावाच्या गोणिया सांडिल्या

चोहरों ।

पकी गाढवावरी भरिली प्रतिष्ठा। तर्हि ठति नव्हे दुर्भरा पोरा ॥
पक पंडितपण मिरविती शरेष्ठ।पक शान विकून भरिती पोट ।
दिखेळागीं वेद करिताती पाठ। चौऱ्यांशी जिवाँ भोंषतसे आरं ॥
अज्ञानआंतीची भरली पोर्ता.। सुवस्तु सांडूनि कुवस्तु घेती ।
१ गोडी, २ बाजार, ३ गांठोडीं. ४ चव्हाठ्यावर. ५ त्रास, श्रम.

हे.

§८]

उपदेश.

१९

सुखाचेनि चाडै सुखाची प्रीति। असत सांडूनिया विष सेविती ॥
शांति क्षमा दया न धरवे चित्तीं ।विषयावरी थोर वाढविली भाक्ते।
जवळ देवो आणि दाहीं दिशा थांबती।स्वधर्म सांडूनि पर धर्मी रति
पेसे जन विशुंतले डाई । आत्महिताची शु्धीचि नाहीं ।
नाशिवंत देह मानिला जिद्दी ।तयां तसि जाळी सुगजळडोद्वीं रया॥
श्राणुरुनिदत्तीने नवल केछै । देखणचि अदेखण करूनि दाविकू।
मीमाजीं देवो याने विश्व व्यापिलेँ। बाप रखुमादेवीवरै विहळं र॒या॥

७. मनास साक्ष ठेवून भक्ति कर,
शरीर वारिर्वारे कां दंडिसी जंब वोरिळे न करी तुझे मन ।
जळीं नेत्र लाऊनि टोकिंती औआविसालागोनि तैस नको नको
बकध्यान करूं रया ॥
चित्त सुचित' करी मन सुचित करीं न धरी तूंविषयाची सोय ।
वनीं असोनि वनिता चिंतिसी तरि तपचि वाउगे जाय रया ॥
ब्रिकाळ रान करिसी तीथेजळीं परि नवजती मनीचे मळ ।
तुश्चियानि दोषे तीथ काश्चत जाळेजेशी त्या रजकाची शीळ रया॥
आतां कारेसी तरि चोखटाचे करीं त्यासि साक्ष' तुझे तुज मन ।

लटिकेन झकविसी तऱही देवदुऱहा होसी बाप रखुमांदेवीवरा
विहलाची आण ॥

८. देवाचें ध्यान करणें हेंच सुखपाप्तीचेँ साधन,
श्रवण घाण रसना त्वचा आणि लोचन हे तो देन्याची द्वारे ।
बोळंगसी यांचं यांसींचि न पुरे तुज पुरविती काये ।
यालागीं धारेजञेखु आपुली सोय रे बापा ।
१ दूर, परतें, २ आशाळभूतपणानें पाइणें. ३ आमिष, ४ परीट. ५ फस-'
बणे,
६ आश्रय करणें. ७ मागे,
भी
|
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अरे मना रे अरे मना रे न संडी हरिचरणक मळा रे॥ छु०ा
स्वराचे धन तें धन नव्हे । खुगजळीचे जळ तें जळचि नव्हे !
अभ्रींची छाया ते साउली नव्हे।

ऐेसे जाणोनियां वेगी धरिजेसु आपुली सोय रे रया ॥
तूंजयाचा तेथोनि जिवे जितासी ।त्या धरीहरीते रे नोळखिसी।
बाप रखुमादेवीवरा विइला चितिसी।
तेणें पावसी तूंसुखाचिया राशी रया ॥

९, मन अनिवार असल्यानें युरूस शरण जाण्याची आवश्यकता,
अरे मना तूंपापिष्ठा । किती हिंडसीरेतूं नष्टा ।

खेरा शिणसी रे फुकटा । विठ्ठलीं चिनटा स्थिर होई ॥
तूअनिवार नावरसी । तुझेनि संगे नाडले ऋषी ।
तूंतंच अपश पाडिशी। म्हणोनि गेळे युरुसी शरण ॥

न सोडी हरिचरण । नाहीं नाहीं जन्ममरण ।
अविटा सेवी नारायण । तेणे मीतूपण एकस्िद्ध ॥
ज्ञानदेव शरण हरो । मन हिंडे चराचरी ।

न सोडी चरण अभ्यंतरी । नित्य श्रीहरी हृदयी वसो ॥

३. गुरूची आवश्यकता.
१०. ग्ुरूवांचून अनुभव कसा प्राप्त होईछ ?
योगयागविधि येणे नव्हे सिद्धि । वायांचि उपाधि दंभ घम ॥
भाघेंबीण देव न कळे निःसंदेह । गुरुवीण अनुभव केसा कळे ॥
१ सुशोभित, चांगला, २ वीटरहित, कंटाळाराहित,

§ १२

. गुरूची आवश्यकता,

२१

तपेंबीण दैवत दिधब्यावीण प्राप्त । शुजेबीण हित कोण सांगे ॥
हानदेव सांगे इष्टांताची मां । साधूचे संगतीं तरणोपाय ॥
११. “ आहे तें वर्म वेगळोंवि. ”
कां सांडिसी गृहाश्रम । कां सांडिसी क्रियाकर्म ।
कासया सांडिखी कुळींचे धर्म । आहे तँ वर्म चेगळैचि ॥
भस्म उधळण जटाभारु । अथवा उदासी दिगंबर ।

न धरी लोकांचा आघारु । आद्दे तो विचारु वेगळाचि ॥

जप तप अनुष्ठान । क्रियाकर्म यज्ञदान ।
कासया इंद्रियां बंधन । आहे तै निघान वेगळेंचि ॥
वेदशास्त्र जाणितळे । आगम पूर्ण शान जालें ।
पुराणमात्र धांडोळिळें । आहे ते राहिळें वेगळीचे ॥

दाब्दब्रह्मे होसी आगळा ।म्हणसी न भिये कळिकाळा ।
बोधेबीण सुखसोहळा। आहे तो जिह्वाळा वेगळाचि ॥
याकारणें श्रीशुरुनाथु । जंव मस्तकींनठेवी दातु ।
निवृत्तिदास अखे विनचितु। तंव निवांतु कौरवे होय ॥
१२, शुरु हवा संतकुळाचा राजा आहे.
शुरु हा संतकुळीचा राजा। शुरु दा प्राणविसांबा माझा ।
शुरुचीण देव दुजा । पाहतां नाहीं तैलोकीं ॥

शुरु द्दा छुखाचा सागरु । शुरु हा प्रेमाचा आगरु।
शुरू हा धेर्यांचा डाँगरु । कदाकाळीं डळमळीना ॥

गुरु दवा चेराग्याचे मूळ । शुरु हा परब्रह्म केवळ ।
शुरु हा सोडवी तात्काळ । गांड लिंगदेहाची ॥

१ युह्य, २ अनुभव. ३ गोष्ट, ४ भस्म लावणें. ५ नभ.. ६ शास्र. ७ वेद.
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गुरु हा साधकासी साह्य ।गुरु हा अक्तालार्गी माय ।
गुरु हा कामघेलु गाय । भक्ताघरीं दुभतसे ॥
शुरु द्वा घाळी शानांजन ।शुरु द्वा दाखवी निजधन।

गुरु हा सौभाग्य देऊन । साधघुबोध नांदवी ॥

गुरु हा भक्तीचे मंडण । गुरु हा दुष्टांचे दंडण ।
गुरु द्वा पापाचे खंडण । नानापरी वारितसे ॥
कायाकाशी शुरुउपदेशी। तारकमंत्र दिला आम्हांसी ।
बाप रखुमादेवीवराखी । धयान मानसीं लागळे ॥
१३. मदाळभेचा पुत्रास गुरूपदेश.
श्रीगुरु देवराया प्रणिपातु जो माझा ।
मनादि मूळ तूंचि विश्वव्यापका बीजा।

समाधी येई पुत्रा स्वानंदाचिया भोजां ।
पालखीं पहुडँलिया नाशिवंत रे माया ॥

ज्ञागरे पुत्रराया जाई श्रीगुरु शारण।
देह तूंब्यापिलासी चुकर्वी जन्ममरण ।
गभैवासु बोखटा रे तेथे दुःख दारुण ।

खावध होई कां रे गुरुपुत्र तूंखुजाणं ॥
मदालसा म्हणे पुत्रा पेक बोलणे माझे ।
चोऱ्यांशीं घरांमाजीं मन व्याकुळ तुजं ।

बहुत शिणतोसी पाहतां या विषयाखी।
जाण दे स्वरूप येथे नाहाँ बा दुजे ॥
सांडिरे सांडि बाळा सांडि संसारछंदु ।

माशिया मोळ रे रचियेला रे कदु ।
१ तारणारा. २ उपभोग, अनुभव. .रे निजणें. ४ वाइट, ५ शहाणा.
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गुरूची आवश्यकता,
झाडूनि आणिकीं नेला तयां फुकटाचे वेघु ।
तैसी परी होईल तुज्ञ उपदेश आनंदु ॥
सत्व हवे रजतम तुज लाविती चाळा ।
काम कोध मद् मत्सर तुज गौविती खेळा ।
या से झणे जासी सुकुमार रे बाळा ।

अपभ्नेशी घालितील मुकशील सवेस्वाला ॥
कोसलियांने घर सुद्ढ पे केळे ।
निर्गमु न विचारितां तेणे सुख मानिळे ।
जाले रे तुज तैसे यातायाती भोगविळे ।
मोक्षद्वार चुकलासि इढ कमे जोडिले ॥
सर्पे पै दैदुंर घरियेला रे मुखीं ।
तेणंद्वि रे माशी धरियेली पक्षी ।
तैसा नव्हे क्षानयोगु आप आपणांते भक्षी ।
इंद्वियां घाली पाणी संसारीं दवै रे सखी ॥
पक्षिया पक्षिणी रे निरंजनीं ये बनीं।
पिलिया कारणें रे गेलीं चाराया दोन्हीं ।
मोद्दोजाळं गुंतलीं रे प्राण दिधले टाकुनि ।
संसार दुधेट हा विचारु पाद्दे परतुनी ॥
जाणत्या उपदेश नेणे तो भ्रांति पडिला!)
तैसा नव्हे शानप्रकाशु ज्ञानदेवो अचुवादका ।
अनुभवी गुरुपुत्र तोचि स्वये बुझाळा ।
ऐके त्या उद्धरणा गायक सहज उद्धरला॥
१ चुकून. २ कोळी, ३ बाहेर येण्याचे द्वार, ४ बेड़क,.५ समजला,
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नामाचें महत्त्व.

१४. विठोबा, नाम तुझें सार.
सार सार सार विठोबा नाम तुझे सार ।

म्हणोनि ूळेपाणि जपताहे बारंबार ॥
आदि मध्यअंतीं निजबीज ऑकार।
धुवप्रस्द्यादअबतऋषी मानिळा निर्धार ॥

शुक्ति मुक्ति सुखदायक साचार।
पतीत अज्ञान जीव तरले अपार ॥
दिवसेदिवस व्यर्थ जात संखार।

बाप रखुंमादेवीवरा विहळाचा आधार ॥
१५, नाम हें गगनाहून वाड आहे.

नित्य नेम नामी ते प्राणी दुछैभ । लक्ष्मीवल्लभ तयाँजवब्ठी ॥

नारायण हरि नारायण हरि।भुक्ति सुक्ति चारी घरीं त्यांच्या ॥
हरिवीण जन्म तो नर्कची पंजाणा। यमाचा पाहुणा प्राणी होय॥
शानदेव पुसे निव्रत्तीसी चाड । गगनाहूनि वाड नाम आदे ॥

१६. अगवतांमध्यें जाणीव नेणीव कांहीं नसून केवळ
नामोच्चारानेंच मोक्ष मिळतो,
जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं । उच्चारणीं पाही मोक्ष सदा ॥
नारायण हरि उच्चार नामाचा! तेये कळिकाळाचा रीर्घ नाहीं ॥
१ झंकर, २ इच्छा, ३ मोठें. ४ ज्ञान, ५ अज्ञान. ६ प्रवेश.
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तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी। ते जीचजंतूंसी केंवि कळे ॥
ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ। खबंत्र वेकुंड॑ केळे असे ॥
१७, संपात्त आटे, नाम नाटे.
अंडज जारज स्वेदज उद्भिजँ। आटे, हरिनाम नाठे ते बरवे ॥

जें नाटे ते नाम चित्तीं । रखुमादेबीपति श्रीबिइलाचे ॥
शारीर आरे संपात्ति आटे । हरिनाम न आरे ते बरवे ॥

बापरखुमादेचीचराचें नाम नाटे। युगे गेलीं परि उभा विटे ॥

१८, नामस्मरणाने अनेक संतांचा उध्दार झाळा आहे.
नाम प्रल्हाद उच्चारी । तया सोडवी नरहरी!

उचळूनि घेतला कडियेवरी । भक्त सुखे निवाला ॥
नाम बरवयां बरवंर्ड । नाम पवित्र चोखट ।
नाम स्मरे नीलकंठ । निजसुखे निवाला ॥
जञ घुरूसी आठवलळे। तेचि उपमन्यँ घोकिले ।
तेचि गर्जेद्रा लाघले। हित जाळे तयाचे ॥
नाम स्मरे अजामेळ । महापातकी चांडाळ ।
नामें जाळा सोज्वळ । आपण्यासद्दित निवाला ॥
वाटपाडा कोळिकु। नाम स्मरे बादमीकु।
नामे उद्धरिले तिन्ही लोकु। आपण्यासाहित निवाला ॥
पेसे अनंत अपार । नामे तरले चराचर |

नाम पवित्र आणि परिकर । रखमादेवीवराचे ॥
१ देव, परमात्मा. २ जरायुज, ३ वृक्षादिक, ४ आरत नाही, ५-६ उत्तमांत उत्तम. ७ घ्रुव. ८ वाटमाच्या, ९ समर्थ, बलवान्,
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१५९, जन्मजन्मांतरीची पुण्यसामुप्री असेल तरच दृरिनाम

वाचेस येईल.
जन्मजन्मांतरीं । असेल पुण्यसासुग्री ।
तरिच नाम जिव्हाश्रीं । येईल श्रीरामाचे ॥
धन्य कुळ तयाचं । रामनाम हेंचि वाचे ।
दोष जातील जन्माचे । श्रीराम म्हणतांचि ॥
कोटि कुळांचे उद्धरण । सुखीं नाम नारायण ।

रामकृष्ण स्मरण। धन्य जन्म तयाचे ॥
नाम तारक सांगडी । नाम न विसंबों अर्थधडी ।
तप केळे असेल कोडी । तरिच नाम येईल ॥
ज्ञानदेवी अभ्याख मोठा । नामस्मरण सुखावारां।
कुळ गेळे वैकुंठा । हरि इरि स्मरत ॥

२०. पापराशि, भूतबाधा, सर्वे नामस्मरणाने लय पावतीळ,
इरिउच्चारणीं अनंत पापराशी । जातील लयासी क्षणमात्रे ॥

तृणं अद्निमेळे समरस झाछँ।तैसे नामे केल जपतां हरि॥
हरि उच्चारण मंत्र हा अगाध ।पळे भूतबाध भेणे' तेथे ॥
ज्ञानदेव म्हणे हरि माझा समर्थ । न करचे अर्थ उपनिषदां ॥
२१. रामकृष्णनामाचीच माळा गळ्यांत घाला.

कमीचिया रेखा नुुंघती अशेखा। म्हणोनि विशेखां केशाघसेचा॥
रामक्रष्ण माळा घाला रे पां गळां। अखंड जीवनकळा राम जपा॥
करावा विचार धरावा आचार । करावा परिकैर रामनामी ॥
१ भोपळ्याची सांगड, २ गवत.
तत्वाची, ६ निश्चय.

३भौतीनें. ४ मयीदा. ५ विशेष मह-

मा
नका
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ाळीं रामरतीं॥
सकळांचा सकळी त्याते तूआकळीं । जिव्हा देबाच

श्रीविठ्ठलाचे ॥
रिव रे शरण तुज नाहीं मरण । ठाकिसी चरण
गडे पंढरीये ॥
निवृत्तिप्रसादै जोडे विठ्ठलनामे घडे । ज्ञानदेव ब्रा

२२. प्राणास उलट माग लावून अजपाजप करा,
दावी हरी ॥
सात पांच तीन दशकांचा मेळा। एकतत्त्वी कळा

लगती ॥
तेस नव्हे नाम सर्वमागी वरिष्ठ । येथें कांही कष्ट न
ारु असे ॥
अज्ञेपा जपणे उलट प्राणाचा । तेथेंदी मनाचा निर्ध
क्रमियेला ॥
ज्ञानदेवा जिणे नामैविण व्यथै । रामद्धर्ष्णी पंथ
२३, केवळ हरिजपारनेंच प्रपंचाचें धरणें सुटेळ-

ं नये ॥
मा्ेवीण भक्ति भक्तीचीण सुक्ति। बळेवीण शक्ति बोळू
सी वायां॥
कैसेनि देवत प्रसन्न त्वरित । उगा राहे निवांत शिण
कोण्या गुणे॥
सायास कारिसी प्रपंच दिननिशीं। हरिसी न भजसी
प्रपंचाचे ॥
ज्ञानदेव म्हणे हरिजप करणे) तुटेल धरणें
ं,
२४. नामाकडे जिव्हा दिली असतां भाग्यास सीमाचनाही

रती ॥
काळ घेळ नाम उच्चारितां नाहीं दोर्दी पक्ष पाही उद्ध

रामरृष्णनाम सर्वदोषहरण। जडजीवां तारण हरि एक ॥
॥
हरिनाम सार जिव्हा या नामाची | उपमा त्या देवाची कोण बानी

॥
ज्ञानदेवा सांग झाळा नामपाठ । पूर्वजां चैकुंठमागं सोपा

३ नाचणें. २ जप न करतां झालेला जप. ३ आईकडीळ व बापाकडील.
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२५, नामामृतगोडी मिळाल्यास 'जीवनकळा प्राप्त होईछ,
संतांचे संगती मनोमागें गति। आकळाचा श्रीपति येणे पंथे ॥
रामकृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा। आत्मा जो शिवाचा राम जप॥
पकतस्वनाम साथधिती साधन। द्वैताचें बंधन न बाधिजे ॥
नामास्ृतगोडी वेष्णवां लाधली । योगियां साधली जीवनकळो ॥

सत्वर उच्चार प्लद्वादीं बिंबला। उद्धवा लाधला कष्णदाता॥
ज्ञानदेव म्हणे नाम हेंसुळभ। सर्वत्र दुर्भ विरळा जाणे ॥
२६. हरिपाठ हीच समाधि, व हरिपाठ हीच संजीवनी.
सवेखुखगोडी सर्वशाख निवडी । रिकामा अथेघडी राहुं नको ॥

लटिका व्यवहार सवे हा संसार । वायां येरझार दवरिवीण ॥
नाममंत्र जप कोटी जाईल पाप। कृष्णनामीं संकल्प धरुनी राहे ॥

निजदात्ति काढी सवैमाया तोडी।ईंद्रियाँ सवंडी लपाँ नको॥
तीथेव्रती भाव घरी रे करुणा। झांतिदया पाषुणा हरि करी ॥
शानदेवा प्रमाण निदृत्तिदेवीं शान समाधि संजीवन दृरिपाउ ॥

२७, सगद्गद वाचेनें नामस्मरण केळें असतां हृरीस करुणा येईल,
एकतत्त्व नाम दढ घरी मना । हरिसी करुणा येईल तुझी ॥
तें नाम सोपारें रामकृष्णगोविंद । वाचेसी सद्दद॑ जपे आधी ॥
नामापरते त्त्व नाहीरे अन्यथा। वायां आणिका पंथाजासी झणी ॥

श्ञानदेव. मौन जपमाळ अंतरीं। घरोनि श्रीहरी जपे सदां ॥

२८. नवर्नाताप्रमाणें निवडून देवाचें स्मरण केल्यास.हरि हा
घनदाट भरळेळा दिसल,

चहूं वेदींजाण साही शास्त्री कारण। अठराही पुराणें हरिसी गाती॥
मंथुनि नवनीत! तैसे ये अनंता। वायां व्यर्थ कथा सांडी मार्गु ॥
१ सतरावी कळा. २ आघारानें,. पाठीमागें. ३ सद्भादित होऊन,
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एक हरि आत्मा जीवशीवसमा । वायां तूदुगैमा न घाली मन-॥
ज्ञानदेवा पाठ हरि हा वैकुंठ । भरला घनदाटै इरि दिसे ॥
२९. रामकृष्णटाहो फोडिला असतां वैकुंठभुवनांत घर होईछ.

जप तप कमे क्रिया नेम धर्मे ।सर्वांघटीं राम भावशुद्ध ॥
न सोडी रे भावो टाको रे संदेहो ।रामझष्णं दाहो नित्य फोंडी॥
जात वित्त गोत कुळ शीळ मात । अजे कां त्वरित भावनायुक्त ॥
जानदेवा ध्यानीं रामक्कष्ण मनीं । तेणे वेकुंठभुवनीं घर केळे ॥

५, संतांची योग्यता,
३०. साधूंची भालुबिंबाप्रमाणें अलिप्तता.
शर्करेची गोडी निवडावया भले | साधु निवाडिले सत्संगती ॥
सत्संग प्रमाण जाणावया दइरी। येर ते निधौरी प्रपेचजात ॥

भालुबिब पद्दा निमेळ निराळं । अलिप्त सक्रळ तैसे साधु॥

ज्ञानदेव हरि जपोनि निर्मळ । सदां असे सोज्वळ निवृत्तिसंगे ॥
३१. संतांच्या अगाध देण्यापुर्दे चिंतामणि ठेंगणा वाटतो.

संत भेटती आजि मज । तेणे जालो चतुझुज ।
दोनी झजा स्थूळीं सहज । दोनी सूक्ष्मी वाढल्या ॥

आलिंगने खुख वाटे । प्रेमे चिदानंद गोठे ।
१ ऐक्य. २ पूर्ण, ३ हांक मारणें, ओरडणें. ४ आकाशाप्रमाणें, ५ दाटतो.
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षे ब्रह्मांड उतटे । समूळ उठे मीपण ॥

या संतांसि भेटतां । हरे संसाराची व्यथा।
पुढतीं पुढतीं माथां । अखंडित ठेवीन ॥

या संतांचे देणे । कड्पतरूहरूने दुणे ।

परिसापरिल अगाध देणे । चितामाणि ठंगणा ॥

या संतांपरिस उदार ।चिभुवर्नी नाहीं थोर
।

मायबाप सहोदर ।इष्टमित्र सोयरे ॥
छृपाकटाक्षे न्याहाळिळें । आपुल्या पर्द
ी बेस
बाप रखुमादेवीवरे विठ्ठडें । भक्तां दिध विळें ।
ले वरदान ॥
३२, व्यासांच्या खुणेनें ज्ञानदेव सांगतात की
भक्तांचे घरीं
देव आहे.

देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी | तेण
े मुक्ति चारी साधियेल्या ॥
इरि सुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा । पुण्या
ची
असोनि संसारी जिद्द बेशु करी । वेदशास्त गणना कोण करी ॥
्र उभारी वाह्या सदा ॥
ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचिये खुंणे । द्वा
रकेचे राणे पांडवां घरीं॥
३३. आज संतांच्या भेटीसुळें मनांत
परमानंदाचा उद्य
है

झाला आहे.
पूवेजन्मी सुकृत थोर केर्ली। तीं मज
आजि फळासि आली ॥
परमानंदु आजि मानसी । भेट

जाल
मायबाप बंधु सखे सोयरे ।यात ी या संतांसी ॥
भेटावय
पक एका तीथौहुनि आगढेँ। तयामाज ा मन न घरे॥
ी परब्रह्म सांवळे ॥
ज
निर्घनद
ासि धनलाभ जालठा
ा। !ले
जलला
ा अचे
अचेत
तनीनी
ं प्राणमगटला॥

हि

१ भरून वाइणें, २ दुप्पट,३ पेक्षां,
४ हात, ५ खुणेने.

>
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चत्स विघडेळियां घेनु भेटली। जैसी कुरंगिणी पासा मीनळी ॥

दे पायूषापरते गोड वाटत। पंढरीरायाचे भक्त भेटत ॥
बाप रखुमादेीवर विहळें ।संत भेटतां भवदुःख फिटले ॥

३४, हरि भक्तांच्या घांव्यास पावतो.
ज्रिवेर्णासँगरमी नाना तीथे अमी! चित्त नाहीं नामीं तरि ते व्यर्थे॥
नामासी विन्मुख तो नर पापिया। हरिरबीण धांवया नपवे कोणी॥
पुराणप्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक । नाम तिन्ही लोक उद्धरती ॥
ज्ञानदेव म्दणे नाम जपा हरीचे । परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध ॥
३५. “ राजयाची कांता काय भीक मागे १”
श्रीगुरुसारिखा असतां पाठिराखा । इतरांचा लेखी कोण करी ॥
राजयाची कांता काय भीक मागे । मनाचिया जोगे सिद्धि पावे॥

कर्पतरुतळवीं जोकोणी वेखलाकाय वाँणी त्याला सांगिजो जी॥
ज्ञानदेव म्हणे तरलो तरळों। आतां उद्धरळे! गुरुप ॥
३६. ध्वजेचें चिरयुट जतन करण्यास राजास कष्ट पडतात काय ?

पादे पां ध्वजेचें चिरशुँट । राया जतन करितां कष्ट ॥
तैखा मी पक पतित । परि तुझ्षा मुद्रांकित ॥

मषीपेत्र ते केवढे । रावो चालवी आपुल्या पाडे ॥
बाप रखुमादेबीवरदा । सांभाळी आपुल्या ब्रीदा ॥
१ वियोग झालेल्यास, २ हवरिणी, ३ हरणाचें पोर. ४ अमृत. ५ धांब्यास,

६ गणना, किंमत, ७ तोटा, ८ बज्न, ९ दौत, व लेखणी,
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६. ज्ञानदेवांचे वैराग्ययुक्त बोळ.
३७, जवळ असून देवाची भेट नाहीं.
परिमळाची घांच अमर ओढी। तैसी ठुझी गोडी लागो मज ॥

आविर गे माय विटेना। जवळी आहे परि भेटेना॥

तृषा लागळीया जीवनाते चोढी।तैसी तुझी गोडी लागो या जीवा॥
बापरखुमादेबीबरा बिहळीं आवडी।गोडियेखी गोडी मिळोन गेळी॥
३८. उघड्या पाठीवर हींव वाजत असल्यनें देव मळा केव्हां

घोंगडे देईळ !
राजीदिवस वाहातसे चिंता । केघवां घडोता होईन मी ॥
शिरजडे घोगडं फाटके ते केसं । वेचिळें तेस भोगिजे ग्रा ।
वित्त नाहीं गांठी जीवित्वा आटी । उघडी पाठी हींबे वाजे ॥
घौंगडे देईल तो एक दाता। बापरखुमादेवीवरा मागो रे आतां॥

३९, मी दूरदेशी पडळें असल्यानें देवाची. भेट मला केव्हां होईल !
पडिले दूरदेशी मज आठवे मानसी |
नको नको हा वियोग कष्ट होताती जिवासी ॥
दिनु तैसी रजनी मज जाली गे माये ।
अवस्था लावुनि गेला अझुनी कांन ये॥
गरुडवाहना गंभीरा येईगा दातारा।
बाप रखुमादेवीवरा श्रीविहला ॥
१ पाणी, २ सब्र. ३ झिजविलेलें, ४ श्रम. ५ थंडी.
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४०, चेद्नाच्या चोळीनें माझें सवाग पोळत आहे.
घु वाजे घुणघुणा वारा वाजे रुणझुणा ।
भवतारकु हा कान्हा वेगीं भेटावा कां॥
चांदे वो चांदणे चापे वो चंदन!
देवकीनंद्नेचीण नावडे वो ॥

चंदनाची चोळी माझ्चे सर्वे अंग पोळी ।
कान्हो वनमाळी वेगीं भेटावा कां ॥
सुमनाची सेज खीतळ वो निकी ।

पोळे आगीखारिखी वेगीं विझवा कां ॥
ठम्हीं गातसां खुस्वरें पेकों नेदावीं उत्तरे ।
कोकिळें वर्जावें तुम्हीं बाईयांनो ॥
दर्पेणी पाहतां रूप न दिसे चो आपुले ।

बाप रखुमादेवीवर विठछैँ मज ऐस केळ ॥
४१. ज्ञानदेवास जिर्णे जड होतें.

तुजपासाव जन्मलो हरि पुढती सामावलो तुझ्या उद्री।
तुझिया व्यापकपणँ चाले सत्कमाँची दोरी ।

सायखेडियाचें बाइळे केसे हावभाव धरी ।
खर्यकांतवेधे अझ्निच ्रसवे सहज समं ऐसा धरी रया ॥
जिथे पाहे तेथे तूंचि दिससी लपोनियां अबोला कासया घारिसी ।

रसना रख सेवावे दे तां जीवआत्मयाची स्थिति।
श्रवणी पेकणे कीं नेत्री देखणें हे तो तुझीच नादश्ुति।
घराणासि परिमळ घेणे कॉ हर्तपादादिकां चळगति ।
१ कृष्ण, २ चंद्र. ३ चांफा. ४ भाजणें. ५ कळसूत्री,

खं...३
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यातायाती
हे तो तुझीच पांचें तत्त्वे तरि तूंमज कां भोगावेतोसखि स्या॥

|

रे कांता ।
ढाजेसी ना देवा माझे म्हणतां संन्याशासवे केंची

।
इंद्रिये दारुण जीवआत्मयासी हे तौ सुखदुःखप्राप्ति
तेणे हैकारण कीं आत्मा पाचे यातायाती ।
इंद्रिये दंडून तप जे करावे ऐस बोलती चेदश्रुति ।
रया॥
सादी जणांसी वेवाद लाविला हे तो तुझीच करणी सांगती
।
मिथ्या हा प्रपंच कीं दर्पणाचें दुजे जवळी बिंब प्रकाशे
एक साचे दुजे दिसे तैसोचे दुसरें कां परतिभासे ।
लरिके म्हणो जाय तंव तेथे मन कां विश्वासे ।
सगुण निर्युण हे तो तुझीच माया तुझी तुजमाजीं दिसे र॒या ॥

पुरे पुरे आतां जड जालें जिणे उरी नाहीं देवा लाजिरवाणे ।

रेखी इंद्रिये वासनेखी आणिजती ते तुझी तुजमाजीं सामावती।
समस्त जीव दे तौ तुझे आकारले येरी ते लटिकीच भ्रांति ।
ज्ञाणसी तें करी देवा तेचि ते मागों किती ।

दृग्धबीज तरु बीजी सामावला तैसा तुजमाजीं श्रीगुरु निक्षृत्ति रया॥
४२. बापा विठ्ठला, त्वां मजशी अबोला कां घरिका !
नभ नभाचेनि सळे । क्षोसु वाहिजे काळिद्जिळें ।
श्चासिनले जगाचे डोळे ।तें रूप पाहावया ॥
भलतैसी हांव । मना न पुरेतेथीची थाव।
लावण्यरसिंधु सिंव। सोडूनि जाता गे माये ॥
कटावरी ठेंबुनी हात। जना दावी संकेत ।
भवजळाब्धीचा अंत । इतुलाची ॥
, ५ मर्यादा,
३ तंटा. २ मावणें. ३२ उसळणें. ४ भरास येणें, उत्सुक होणें

|
|
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समचरणींच्या खुणा। उभा पंढरीचा राणा।
तो आवंडे जना मनाँं । दुर्लभ गे माये ॥

ननेतिनेतीचेनि विरारै । उभञनियाँ श्रीकरा करें ।
शांगाराचेनि पैडिभरे । चराचरें ॥
मेखळेचा मध्यमणी । उदो गेला ग्रहगणीं ।

मध्यत्नायकु तरणी किरणीं । विराजितु गे माये ॥
आमुची हृदर्यांची थ्रीमूर्ति। घेऊनि विठ्ठलवेषाची बुथी ।
आतां चाळविखी किती । बापा पालट नेघे ॥
बाप रखुमादेवीवरा विठ्ठला त्वां मजशी अबोला काँ धरिला ।

जंब जीव आहे उरला । तो निधो पाहे ॥

७. निवृत्तिप्रसाद.
४३. निवृत्तिनाथगुरूनें माझें अंधत्व नाहीस केलें,

अध पंगु दढ जाला माया पडळरांति ।
कर चरण विव्हळ गेले तंव भेटले निवृत्ति ।

ज्ञान मज उपदोशेळे नेळे अज्ञान क्षिती ।

वृक्ष एक तेथे होता त्या तळीं बैसबिछै रीती ॥
धर्म जांगो निवृत्तीचा दरिनाम उत्सावो।
कर्म धर्म लोपळें माझे फिटला संदेहो ।

५ आतिशय. २ खोळ. ३ पडदा, ४ उदय पावो, भरभरार्टास येवो,
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धर्मे अर्थ काम पूर्ण दान मान संदेहो।
नेघे मी इंद्रियवृत्ति रामकृष्णनामीं राहो ॥
कल्पना मावळली कल्पवृक्षाचे तळवटी ।
चिंता हे हारपळी माझी नित्य असताची वाटी ।

मन हैंनिमझ जालें नित्य वसे वेऊुंठी ।
तापत्रय ताप गेले नाना दोषांचे थोटीं ॥
आत्माराम निर्गमळे वेदशास्त्र गुह्यज्ञाने ।
बासनाचि मोहोजाळीं ते बिराली नाना स्थाने ।
फुटले नाना घट तुटलीं नाना बंधने ।
खुटल्या जीवग्राथि ऐसे केले त्या गुरुक्षाने ॥
बुद्धिबोध संवगडे सजीव करचरण ।
नयनीं नयन जाले चक्षु मी समाधान ।

|

दिव्यदेह अख्रृतकळा दशदिदशा परिघन ।

सर्व हैंब्रम जाळे फळद फळलें विज्ञान ॥
निवृत्तियुरु माझा अंधपणा फेडिलो ।

सवर दृष्टि जाली एकतत्त्वे राहिली ।
निरखलळी माया मोहो श्रीराम अंजन लेईैली ।
ज्ञानदेव शानगंग निवृत्तीने बुडविला ॥

४४. ज्ञानदेव ह्मणतात कीं निवृत्तीने संपूर्ण वम माझें
हातीं दिलें.
तीथ बत नेम भावोविण सिध्दी । वार्याचे उपाधी करिसी जना N

भावबळें आकळे येऱ्हवी नाकळे । करतळीं आंबेळे तेसा हरी ॥
१ समुदाय, २ प्राप्त होणें. ३ मिथुन. ४ नाहींशी होणे. ५ घालणें
,

$ आंवळा, ,एक प्रकारचें फळ;

|
शु
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प्रातिमश्रावणादर्श
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पारियांचा रवा घेता भूमिवरी । यत्न परोपरी साधन तेस ॥
ज्ञानदेव म्हणे निवृत्त निशुण । दिघळे संपूण माझ्या हातीं ॥

८, प्रातिभश्रावणादर्श.
४५. रक्त, शुभ्र, नीळ, पीत अर्थ समजून तुझीं मोन्य घरा.
सहस्दळ ब्रह्मरंध ज्याचे घर । सजञावी निरंतर वसे जेथें ॥
रक्त शुञ्रवर्ण निळा पीत दिखे। दृष्टि शुद्ध असे तयामध्ये ॥
फार किती सांगो सज्ञान तुम्ही जन। अर्थ द्दा समजोन मोन्य घरा॥
गुह्याचेददी शुह्य निवृत्तीने दाविले । मीच याचां हो बोळे बोलतसे

४६. नाना वर्णीचा अखंड तमाशा.
अखंड तमासा डोळां देख निका | काळा निळा पारवा बाईयांनो॥
सदोदित नयनीं नयन हारपे । निळयाचें स्वरूपे मनीं चलो ॥
अकरा वेगळं नाहीं वा आणीक ।माझे नेत्रां देख शुद्ध ज्योती ॥
ज्ञानोबाची वाणी पू्णेरूपीं घ्यावी । देहींच पाहावी आत्मज्योती॥

४७. '“' बरवें रूप काळें अमोलिक. ”
मन सुरैडोनि डोळां लेईछे । काळेपणे मिरविळे रूप त्याचें ॥
बरवे रूप काळे अमोलिक। म्हणोनियां सांगतसे शुद्धमावे ॥
रखुमादेवीबरु अगाध काळें । म्हणोनि सवेत्र अर्पियळे ॥
१ पारा. २ जीवनका, अप्रतकळा, ३ तमाशा, चमत्कार. ४ मागें वळणे,
५ घालणें.
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४८, “काळा दाडुळा मज पाचारी गे माये.”
सुखाचा निधि सुखसागर जोडला ।
म्हणोनि काळा दाइँला मज पाचारी गे माये ॥
अम नव्हळी मज झाली दिवाळी ।
काळे बनमाळी आले घरा गे माये ॥
बाप रखुमादेवीबर पुरोनि उरला ।
सबाह्मजू भरला माझे हृदयाँ गे माये ॥

४९, काळ्या जगजेठीचें दशन.
आउवितां न पुरे मोवितां न मोवबे ।

सांगतां न सांगवे शुण त्याचे ॥
परतली दृष्टि काळा देखिला जगजेठी ।

वेणीभागी पृष्टी केसा दिसतु असे ॥
त्या शुणाच्या संगे केसं अद्वेत जाळे ।
मन म्हणौनि काळेपण बडु झाळे गे माये ॥

पुरे पुरे बुद्धि निमाली वेदवाणी ।
आतां केवि वणँ चक्रपाणी बहु काळे गे माये ॥

द्वादश मंडळे वोबाळुनी आलिये ।
तंब तंब काळें देखिळं रूपडे त्याचें ॥

अनुमाना नये अनुमाना नये ।

परतल्या क्षती चोजवेना ॥
बुडी दिघली दाहीं हारपल्ली ।

१ नवरा. २ बोलावणे. ३ नवाई, कोमलपणा. ४ आंतबादेर,
५ मोजणे.
६ डोक्यावर. ७ समजणे,
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चोवीस मावलीं अगाधपंर्थी ॥
प्रीतीचे पांघरूण काळें घोंगडे ।
रखुमादेबीबरें विळे मज केळे उघडे ॥

५०, कृष्णवणे आत्मरूपाचें दर्शन.
काळा पुरुष तो हा गगनांत जो नांदे। अनुभवाच्या भेदेभेदला जो॥
भेदून अभेद अभेदून भेद् । सच्चिदानंद जथ नाहीं ॥
झानदेच म्हणे तेथे अक्षय राहिला! आत्माम्यां पाहिला या दष्टीसी।
५१, माझ्या दृष्टीनें सांवळ्या रूपाचा आश्रय केला आहे.

काळा रूपंडाई काळे रात्रा खळे ।
मी स्वेसवे चेघली जाय काळ्या छंदे ॥
काळ निळे ह अश्र भाखळे ।
ऐसे रूप देखिले निगुणाचे ॥
ऐसा ह्वा सांवव्ठा माथिये दृष्टी माँद्दाथिला ।
उञ्जरूनि गेला द्वा विठलु गे माये ॥
ऐसे झ्लविले जाण काळेपणे आपणे ।
रखुमादेवीबरु जणे येर कांहीं नेणे ॥
५२. नीळरूपाचें वर्णन.
निळे हेंव्योम निळे है सम्रेम । निळेपणे सम आकारले ॥
नीव्ठवर्ण रह्म नीळवणे कर्मे । नीळ्वणे आश्रम शुरु देखे ॥
नीळपण वत्तौ नीळपणे खातो । निळेपण पाहाती निळेपणे ॥
ज्ञानदेव आला नीळवणे शाळा । निळेपण गौर्वळा रातँलीये ॥
१ लपंडाव. २ आपोआप, आपणच. ३ आश्रयपावणे, ४ चकाकणें. ५ राहणें.
६ कृष्ण, ७ रमणें.
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५३. नीळवर्णानें आकाश खाऊन टाकिले.
नीळवर्णरजें नीळवणं बुझे । नीळिमा सहजे आकारली ॥
नीळग्रभा दिखि नीळपणें बसे । नीळ्यि आकाश हारपछे ॥
निळेपण ठेळें निळिये गोंबिले। निळेपण सौबिछे आम्हां जालें ॥
शानदेव निळा परब्रह्म गोचिला। कृष्णमूर्ति सांचळा हृदयीं चखे॥
५४. ज्ञानदेवांनी सांगितलेळी अनुभवाची खूण.

केसे बोटाने दाखबूं तुला ।घेई अनुभव गुरूच्या मुला ॥ घु०॥
ज्या ठायीं चळे ना ढळे । आकळितां कोणा नाकळे ।

विश्व तयाचे सत्तेने चाले। केसे बोटाने दाखबूं तुला ॥
मागे पुढें सवे आसते । तुझ्या पायाखाटीं तुडाविते ।
तुझ्या दृष्टीपुढे दिसतं गा । कैसे बोटाने दाखवू तुला ॥

ही खुण त्वां ओळखुनि ध्यावी । गुरुपुत्राला जाउनी पुसावी ।

ही खुण सांगितली क्षानदेवे । केले बोटाने दाखबूं तुळा ॥
५५. पाहणें पाहतांच अनुभवियांस बोलणें. पारुते,
पाहदाणेंचि पाहासी काय पाहाणे तेय नाहीं ।
पाहाणैचि पाहीं पाहाणे रया ॥

खुंटळे बोलणें बोळीं बोला ।
बोलुचि मौन्ये ठेला मौन्यामाजी ॥
बाप रखुमादेबीवरा विइलाचिये खुणे ।
अचुभविया वाळणे पौरुषळें ॥
१ समजणे, २ हलणें, ३ खुंटणे,
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५६. अमोलिक रस्नाची जोड.
अमोलिक रत्न जोडलें रे तुज | कां रे बह्मबीज नोळखसी ॥

न बुडे न कळे न भिये चारा । ते वस्तु चतुरा सविजेखु ॥
ज्ञानदेवो म्हणे अविनाइा जाडळे। आणुनि ठेविले शुरुसुखीं ॥

५७, सुढाळ ढाळाचें अष्टपैल मोती.
खुढाळ ढाळाचे मोती । अष्टे अंग लवे ज्योती ।
जया होय प्राप्ति । तोचि ळाभे ॥

दवातींचे निधान जाय । मग तूंकरिसी काय ।
पोळलियावरि हाय । निवऊ पाहे ॥

अमृते भोजन घडे। कांजियानं चूळ जोडे ।
मग तये चरफडे । मिता नाहीं ॥
अंगा आला नाहीं घावो । तंव ठाकी येक ठावो ।

बाप रखुमादेचीवर । विहलु नाहो ॥
५८. लक्ष मोलानें मोल्यांच्या ठेण्याची प्राप्ति.
खुखसोज्वळ मोतियाचे लेणं । (देघळं जॉईजणे बाईये वो ॥
देशीं नाहीं देशा उरी नाही । हाणी नाहीं ते पाटेणीं नाही ॥
लक्षाचेनि लाभे जोडळे निघान । बाप रखुमादेवीवरा श्रीविइलु
जाण ॥
५९, ज्याने शून्य शोधिळें नाहीं याचे जिणें केवळ पझूचें होय.

झन्य शोधिळे नाहीं जणे । काय विवरण केलें तेणे ।
अज्ञानपणे फुगणे । गाढव जिणे पशूचे ॥
१ सेवन कर. २ सतेज. ३ स्वरूप, आकार. ४ भरणें. ५ गणना. ६ नवरा.

७ जाणारे. ८ बाजार. ९ शहर.
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वरणीक्कति शून्याचार । हा नाहौं ज्या विचार ।

न घडे न घडे साक्षात्कार । जाण सवैथा तया नरा॥
आधीं शून्याची शोधणी केली । मग सद्वरुतु आप्ति झाली।
अमृतवेळाची वोली । बोळतां नये ॥
आधीं शून्य तें शुञ्रवणे । मध्यें श्वेत रचिले जाण।
अध्ये शून्य तें ताम्रवणं ।प्रत्यक्ष जाण दिसतसे ॥
मद्दाशन्याचा वर्णे निळा। अव्यक्त तेजाचा ओतिळा गोळा
ग्राखुनी ठेळा भूगोळा । योगी डोळां पाहती ॥
ऐसं शून्याचं नाहीं ज्ञान । तंववरी अवधैच अज्ञान ।
जनीं अवघा जनार्दन । अज्ञान सज्ञान काय बोळूं ॥
ब्रहमज्ञानाची किल्ली ।सांगितली एकचि बोळी।

निवत्तिराजे बोळविली बोली । तेचि बोलीं बोलिलो ॥
६०. शून्याच्या भुवनांत अविनाइास्वरूपाचें दीन.
झून्याचे सुवनां स्वरूप अविनाइा ।प्रणेवी पुरुष दिसतसे ॥
निळा रंग देखे सर्वोचे देखणीं । चेतन्यभुवनीं समरस ॥
ज्ञानदेवा भ्यान सञ्चिदानंदाचे । खर्वं ब्रह्म साचे येणे येथे ॥

६१. शून्य निरशून्य दोन्ही गेल्यावर निजवस्तूची प्राप्ति.
चहुं शून्या औरुते मद्दाशान्या परुतें। खवीखी पहाते तेचि ते गा ॥
दिसे तेही शून्य पहा तेचि शून्य।देहामाज्ञी निरंतर भिन्न रूप ॥
शून्य निरंशून्य दोन्ही हारपळां । तेथूनि पाहिली निजवस्तु ॥
ध्येय ध्यान ध्याता निरसूनि तीन्ही । झालो निरेजनी आतिलीन ॥

ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तो जाणे। शुरुमुखे खूण सांगितली ॥
१ झवटचें. २ ओकार. ३ भलीकडचें. ४ पलीकडचें. ५ शून्याचा अभाव.
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६२. “ डोळांचि पहा डोळां. ”

डोळांची पहा डोळां शून्याचा शेवट।निळठाबदु नीट लखलखीत ॥

विसावा आछे पातर चैतन्य तेथे ।पाहे पां निरते अडुभवें ॥

पावैतीलागीं आदिनाथ दाविळें। ज्ञानदेवा फावले निवृत्तिळपा ॥

६३. “ज्ञानदेवा नयन निवृत्तीनें दाविला.”
स्वरूपाचें ध्यानीं निरंजन पाहिले । डोळ्याने दाविळें चराचर ॥
आतां माझे नयन नयनां रिघां पाहे। नयना नयनां राहे नयनचि ॥

एनदेवा नयन निवृत्तीने दाविला । सवीठायीं झाला डोळां एका
६४. ज्योतीपछीकडील ज्योर्ताचें दर्शन,
डोळियांत डोळा काळियांत काळा । देखण्या निराळा निळारूप॥
अह्मतत्त्व जाणे ज्योतिरूपे सगळा |ज्योतीही वेगळाज्योती वसे ॥
ज्ञानदेव म्हणे देवा ऐेसी ज्योती । अधेमाच्रा उत्पत्ति सर्वा जीवां॥
६५. “माझ्या शरीरीं ज्योतिलिंग उगवळें, ”

अगाधपण माझे अंगा बाणळे । वरपेडे देखिले मृत्तिकालिंग ॥
त्यासी चेतन्य नाहीं गुण नाहीं! चळण नाहीं गुण रूप नाहीं ॥

माझ्या शरीरी ज्योतिलिंग उगवलं। अगाध कवेळिले हस्तैवीण ॥
बाप रखुमादोविवरू ज्योतिळिंग विश्वनाथ । तेणे माझा मनोरथ
पुरविला गे माये ॥
१ चांगलें, खरोखर. २ खाधीन झालेले. ३ कवटाळणें,
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६६. त्रिभुवन व्यापणाऱ्या लिंगाचा साक्षात्कार.
स्वर्ग जयाची साळोंखा । ससुद्रपाळी पिंड देखा ।
शेषासारिखी बैसका । जो आंधार तिही छेकां ॥
लिंग देखिले दोखिले । तरि्चुवनीं तिहीं लोकीं विस्तारळें ॥
मेघधारीं तपन केळे। ताराधुष्पीं वरि पूजिळं।
चंदफळ ज्या वाहिले। वोचाळिले रविदीपं ॥
आत्मनेवेद्य समपिंछें । ब्रह्मानंदीं मग वंदिले ।
ज्योतिलिंग मग ध्याइछँ। ज्ञानदेवी हृदयीं ॥
६७, शीत उष्ण प्रभा हेंच निराकाराचें आकारणे.
महावाक्यार्थ ते कैसँ बापा। सत्वर नयनां पहा आत्मप्रभा ॥
प्रभा शीत उष्ण दोहींचेही सार। प्रणव हा सारासार आरंता रया॥
ज्ञानदेव म्हणे सापानाते ऐस । निराकार असे आकारेसीं ॥

६८. सहृखद्ळरंभ्रांमधील तेज काइसयासारेखें झणून
सांगावें ?
सद्दस्रदळ बिंदु त्यांत तेज दिसे। त॑ हदो काय पेस सांगा मज ॥

जिथ नाम रूप चणे नाहीं बा रे। ते हेंरूप वारे चेतन्य या ॥

श्ञानदेव म्हणे अनुभवाची खूण । जाणे ता सुजाँण अनुभविया ॥
६९. चद्रसूर्याहून आगळ्या तेजाचा साक्षात्कार.

उन्मनीसंयोगे गोसावी विराजे। चहं देहाचे ओझे निवारूनि ॥

सोइमस्मिचे छंदे परिपूर्ण । विज्ञान हे खूण जेथे नाहीं ॥
१ शाङुंका. २ बळय. ३ बैठक, ४ अलीकडचा. ५ शहाणा.
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चंद्रसूर्याुनी तेज ते आ।गळे । अव्यक्तं व्यापिले अनुभवे ॥
अनुभवाची खूण शुरुगम्य जाणती । ज्ञानदेवे विनंति देचिकेळी ॥.
७०, प्रकाशास दिनमाणि उणा वाटतो,
घांबत धांवत आलों नयनांजनीं । प्रकाशा दिनमंणी उणा वाटे ॥
निशि दिवस दोनी नाहीं जथ वारे । अधमात्रेचरी लक्ष ठेवी ॥
अक्षय अक्षर क्षरविरहित खाजे।ज्ञानाचे ज॑ ओझें चाळेचि ना ॥
ज्ञानदेव चक्षु झाला परेवरी । यापरती बरोबरी नाहीं बापा ॥

७१ चद्रावांचून चांदणे वसूर्यावांचून तेज.
चंचळ चांदिणे लोमेविंण भासळें ।तेज निमाळें राविबिबोविणे ॥.
जगर्त्रजीचचु म्हणे जगासि कारण । ते अणुप्रमाण तेथे दिसे ॥
वापरखुमादेवीवरु अणुप्रमाण भासला | सगुण निर्गुण जाळा

बाईये वो ॥

७२. रात्रीस सूयीचा व दिवसास चंद्राचा प्रकार.
निशियेचे भरी भानु प्रतिबिबी बिंबळा ।

बिंबचि गिळुन डेला बिबामाजी ॥
रात्रि सूर्य वाहे दिनु चंद्र जाये ।

विपरीत गे माये देखियेळं ॥
उद्य ना अस्तु तेथे कैंचेनि त्रिगुण ।
आपणचि दर्पण होऊनि उेळा ॥
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तोचि जाणे ।
संत तये खुणे संतोषले ॥
१सूर्य, २ चौथी अवस्था. ३ चंद्रावांचून, ४ स्वर्ग, मृत्यु, पाताछ या तिन्ही

लोकांचें जीवन. ५ मार्ग आक्रमणें.

४६
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७३ अनुपम्य तेजाने ब्रह्मांड धवळून जातें.
अनुपम्य तेजे घवळले ब्रह्मांड । विश्वरूपीं अखंड तदाकार ॥
रखों रख मुरे प्रेमाचे स्फुंदन । एकरूपीं घेन हरि माझा ॥

नाद् आणि ज्योति परिपूणे आत्मा ।परेसि मद्दात्मा उजेडळा ॥
झाला अरुणोदयो उजळले सूर्यतेज । त्याहूनि सतेज तेज आळे ॥
हारपल्या रदिम देहभाव हरि। सिद्धि बुद्धि कामारी जाव्या केशा
निवृत्तिउपदेश श्ञानियां लाघला। तरतवीं तत्व बोळला श्ञानदेव॥
७४. अनाहतनादानें योगी आपल्या ध्येयास जातो.
नासेकेचा प्राण कोणे मागी येत । नाद दुमदुमित अनुहातीं ॥

इडे पिगँळेचा ओघ सेरां दिसे । त्यावरी प्रकाशे आत्मतेज ॥
्ञानदेव म्हणे अष्टांगयोगिया । साधितो उपाया याचि मागें॥
७५, साधु आपलें अंतकाळचें लक्षण कसें ओळखतो ?

कानों घारलनियां बोटें नाद् जे पहावे ।न दिसतां जाणावें नऊ दिवस ॥
भवया पहातां न दिसे जाणा । आयुष्याची गणना सात दिवस ॥
डोळां घालोनियां बोट चक्क जे पहावेन दिसतां जाणावे पांच दिवस
नासात्राचे अग्र न दिसे नयनीं । तरि तोचि दिनी म्हणा रामकृष्ण ॥

ज्ञानदेव म्हणे दं खाधुचे लक्षण । अंतकाळी आपण पहा वेगीं ॥

१ दाउ, पूणे भरलेला. २ दासी, २-४ डावी व उजवी नाडी,

|
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७६. निवृत्तिनाथांनीं नीच नवा विठ्ठळ माझ्या देहीं दाखविला.

रूप सामावळें दर्शन ठाकले । अंग हारपळें तोचे भावी ॥
पाही जाय तंव पाहाणया वेगळें) ते सुखसोहळे कोण बोले ॥

जेथ जाय तेथे मौनाचि पडिले । बोलवेना पुढे काय करूं॥

सरिता ना संगम ओघ ना श्रम । नाहीं क्रियाकर्म तेस झाळें ॥
जाणो जाय तंव जाणणया सारिखें। नचळ विस्मयदेख कवणा सांगो
बाप रखुमादेबीवरु विठुलुची अंगीं।निदृत्तिराये वेगीं दाखविला॥
आदिंतीं तोचि सबसैभरितु। रूपनामरादितु नीचँनवा ॥

७७, देवाच्या देवास मी अनंतवेषानें अनंतरूपानें पाहिलें.

योगिर्या दुळेभ तो म्यां देखिला साजणी ।
पाहतां पाद्दतां मना न पुरे घणी ॥

देखिला देखिला माये देवाचा देवो।
फिटला संदेहो निमाळं दुजेपण ।
अनंतचेषें अनंतरूपं देखिले म्यां त्यासी ॥
रखमादेवीवरीं खूण बाणली केसी ॥
दिन

सोनिः

५८, आज आत्मारामास देखिल्यानें दिन सोनियाचा
झाला आहे.

आजि दोलिछँ रे। आजि देखिले रे ॥
सबाह्य अभ्यंतरीं । अबधा व्यापक्कु सुरारी ॥
१ राहिलें. २ संपूणी भरलेला. ३ नित्य नवीन, ४ गडे,

४८
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दृढ विरे मन सुळीं । विराजित वनमाळी ॥
आजि सोनियाचा दिनु । वरि असृताते वरुष घेचु ॥

बरवा संतसमागसु । प्रगटला आत्मारासु ॥
बाप रखुमादेविवरु । कपार्सिछु करुणाकरु ॥
७९. “ झुकियाचे परी आतंढु भीतरी.”
जाणों रेळे तंच जाणणे राहिळे ।
पाहो गेलिय तंव तेचि जालें गे माये ॥
इंद्रियांसहित चित्त ठंकलोचे ठेले ।

मी माझें विसरळें स्वयें भाव ॥
ऐकोनि देखाजि मंन होये आंघळें ।
परतोनि मावळे नाहीं तेथ ॥
अविद्या निरसली माया तुटली ।
ब्रियुण साउली तेथे रूप केचे ॥
चांग विचारिळं विवेके उगवले ।

ज्ञान हारपले तयामाजी ॥
सुकियाचे परी आनंदु भीतरी ।

अमृत जिव्हारी गोड लागे ॥
बाप रखुमादेवीवरु विठ्ठळु जागे ।
संत ये खुणे संतोषळे ॥

८०. आनंदमयस्वरूपाचें सर्वत्र दर्शन.
युजशुजित रूप खांबळे सगुण । अनुभवितां मन बेडे होय ॥

अमरझुंफा ब्रह्मरंधर तें सुरेख ।पहातां कौतुक त्रैलोकीं ॥
१ ढग,२ विस्मित होणें. ३. चांगलें.

स्वरूपसाक्षात्कार.
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SS
आनंद स्वरूप प्रसिद्ध देखिळे । निजरूप संचेळे सर्वी ठायीं ॥
ज्ञानदेव म्हणे या खुखाची गोडी । अनुभवाची आवडी सेवी रया॥

८१. विठ्ठळांमध्यें मुरून राहण्याचा आर्नद संतजनांच्या
माहितीचाच आहे.

दुघावरिळी खाय निवडूनि दिघली। तैसी परीजाली आम्हां तुस्हां॥
घाला मी ब्रह्मे उद्वारसं्रम । अनुदिनी प्रेमे डळतसे ॥
नाठवे आशा देहावरि उदाख । मीतूंपण भास चोजवेना ॥
रखुमादेबीवराविहळीं मुरोनि राहिळा।तो आनंदु देखिला संतजनीं॥
८२. साधुबोधानें कापुराच्या ज्योर्ताभ्रमार्णे साधक आपल्यांतव
मुरून जातो.

साधुबोध झाला तो चुरोनियां ठेला । ठायींच सुराळा अनुभव ॥
कापुराची वाती उजळली ज्योती । ठायींच समाप्ति झाली जैसी॥
मोक्षरेखें आला भाग्यें विनटली । साधूंचा अकिला दरिभक्त ॥
ज्ञानदेवा गोडी संगति सज्जनीं । हरि दिसे जनीं वनीं आत्मतस्वीं।
८३. जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति या अवस्थांचा विसर,

माझे जीचींची आवडी ।पंढरपुरा नेइन गुढी ॥
पांडुरंगी मन रंगळं । गोविदाचे शुणीं वेधळं ॥
ज्ाणृति स्वप्न सुषुप्ति नाउवे। पाहतां रूप आनंदीं आनंद् सांठचे ॥
बाप रखुमादेबीवर सशुण नि्ुण। रूपे विटेवरी दाविली खूण ॥
१ भरलें. २ तृप्त होणें. ३ आवडत नाहीं, विचारांत येत नाहीं. ४ शोभला,
५ पताका,

सं...४
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८४, जाग्रत्, स्वम, सुषुप्तींत उन्मर्नातल्याप्रमाणेच साक्षात्कार.

जागृति पुसे साजणी । कवण बोलिलें अंगणी !
निराखितां वोः नयनीं । वृंदावनी देखियेळा ॥
माने वेधु तयाचा । पंढरिरायाचा ॥ छु. ॥
स्वप्न सांगे खुषुसि। असे ममता हे चित्तीं ।

विट्ट होईल प्रतीति । मग गजता तुयें ॥
मज बोलो नये ऐसें केळे । मन उन्मनी बोधले ।
२-0

बाप रखुमादेवीवर विठ्ठळें । थित नेछ मी माझें ॥

८५. निरंजनवेषांत अर्घनारीपुरुषार्चे दर्शन.
औटपीठावरी निरंजन देश । तेथ मी जगदीश असें बाई ॥
तिङुटाचा फेरा राकिला माघारा । अर्धमाजेवरावरी गेलां ॥

अधेनारीपुरुष एकरूप दिखे। सर्वरी संचले शून्य एक ॥
८६, जथे नारीपुरुष एकरूपानें दिसतात तेथें देखणें पारुषते.
निशीदिविस दोघे लोपले ते ठायीं। निरंजन ते ठायीं लक्षुनी पहा॥
रविशशि ज्याचे तेजे पकाशले। नचळ म्यां देखिले एक तेथे ॥
नारीपुरुष दोघे एकरूपे दिखती । देखणे पाँरुखे तया ठायीं ॥
शानदेव म्णे शिव तेचि शाक्ते। पाहातां व्यक्तीं व्यक्त नाहीं ॥

८७. ज्ञानदेवांस विश्वरूपाचें दर्शन.
विश्वरूप पाहे तंच सभोवते रूपडे । पाहे चहुकडे तेचि दिसे ॥

काय करू सये केसा हा देव । माझा मज भाव पकतरवी ॥

९:६

१ गडे, २ स्थिर अससेळें, ३ खुंटणे, नाहींसें होणें. ४ गडे.
न
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खम तेज पादै तंब एकचि वो तेज। ओंकार सहज निमाला तेथे॥
मूळचि मूळखूण न सांपडे सवैथा।व्यांपिळें गे चित्ता तेज येणे॥

स्वाचुभव ते दिवटी उजळूनि जैव पाहें । तंव एक बिंब दाहे

दिशा दिखे ॥
ज्ञानदेव निवृत्ति हे खूण पुसत ।सांगावे त्वरित युरुराजे ॥
८८. रूप पहात असतां पात्यास पातें सुद्धां लागत नाही.

ठुझी गुणकी्ति ऐकोनि औआते मन उचलले ।
आलिंगना धाविन्नळे उतावीळ ॥

तजु मजु बिसुंतळे मन वाचा गुंतले ।
मी माझे विसरे दशन गे माये ॥
उतावळेपणें भुजा दंड उचळले।

नेणोनि ठकले ठेले रूप पाहतांचि बाईये॥

पातिया पाते नलगे पाहाणे तंचि ठेले।
तैसे बाप रखुमादेवीवरविठ्ठले केले गे माये ॥
८९, पाहतां पाहतां तन््मयावस्था.

चैतन्य चोरुनी नेळें चित्त माझे स्व गेलें।

पाहे तंब तंब तन्मय जालें गे माये ॥
देवे नचळ केळे मन माझे मोहिले ।

बिसरूं तो आठवूं जाला गे माये ॥

याखि जाणावयालागीं अडुउते पाहे ।

तंब त्रिभुवन तन्मय जालें गे माये ॥
१ रूप, २ उत्कट इच्छा. ३ तटस्थ,

33888
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बाप रखमादेवीवरै विठलरायै ।
माझे सबाह्याभ्यांतर व्यापिले गे माये ॥
९०, देवाच्या दर्शनानें दृष्टीचा नाश.
पावलो जी म्हणे देखिले देखणे । गेली आधीं तेणें दृष्टि माझी ॥
उचललिया वाह्या क्षेम देईन तया । गेली माझी माया देहत्यागे ॥
आनंदे स्फुंदत येती अश्वपात । अगा गुरुनाथ देवराया ॥
नित्वत्तिदास म्हणे तूते जीवें चोवाळिले । शिर निरोपिळं तुझ्या
चरणीं ॥
९१, रूपाचा दर्पण पहात असतां द्रष्टाही नाहींसा होतो.

स्वरूपाचेनि भाने बिंब हेंग्राखिलें ।
परि खूण न बोळे काय करूं।
रूपाचा दर्पण रूपैविण पाहिळा।
रष्टाही निमाला नचल कायि ॥
जिकडे जाये तिकडे दर्शन सांगाती ।
उदो ना अस्तु हे नाहीं द्वैतस्थिती ॥ छु. ॥
पूर्वीबिंब शून्य हे शब्दाचे निमाळे ।

अनाम्याचेनि भले होतें सुखे ।
त्यासि रूप नांव ठाव संकल्प आणिला ।
अरूपाच्या बोला नाम ठेला ॥
वाप रखुमादेवीवरु विहुळुचि एक ।
भोगी समसुख ऐक्यपणे ।
अदृश्य अंचुळो जागतां निविज्ञे।
परि सेजंस्वभावीं दुजे नाहीं रया ॥
5 चवय, २शस्या,

~
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९२, ज्याच्या भेटीस गेळें तोच मी होऊन ठेलें.
भेटिसी गेलीये तंव तैचि जालीये-।

भुलली ठेलीये मज न कळे कांहीं ॥
परतलिया दृष्टी जेव मायुता न्याहाळी ।
तंव काळी ना सांवळी मूर्ति चोजवेना ॥

काय सांगों माये न कळे तयाची सोये ।
येणे मनाचे मोडुनि पाये वेधियेळं ॥
आंतु बाददेरीं केसी भरले "निरंगें ।

क्षम देऊं गेळें अंग तंव तो जडूनि ठेला ॥
वारितां नावरे काये सांगों माय गोठी ।
करूनि ठेला सौठी जीवित्वॅसीं ॥
आशेचिये हांव तंब तो परताचि धांबे ।
निराशेसि पाबे वेळु न लागतां ॥
बाप रखुमादेवीवरु विठ्ठलीं उपावो ।
ज्ञानदेवा भावो निवूत्तिपार्यी ॥

९३. सर्वेश्चराच्या स्वरूपाचा निघोर कोणास करितां येईल ?

मल्यानिळ शीतळु पॉळवी नये गाळूं ।
खुमनाचा परिमळु गुंफितां नये ॥

तेसा जाणा सवेश्वरू म्हणो नये सान थोरु ।
याच्या स्वरूपाचा निघोरु कवण जाणे ॥
मोतियाचें पाणी भरु नये वो रांजणीं |

गगनासी गैवसणी घालितां नये ॥
१ मार्ग, २ रेगरहित. ३ अदलाबदलछ, ४ पद्र, ५ खाक.
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डोळियांतील बाहुली करूं नये वेगळी ।
घांबोनि अचेळीं धरितां नये ॥

विहवलरखुमाईचे भांडणी कोण करी बुझावणी ।

तया विठ्ठलचरणीं ज्ञानदेबो ॥

९४. प्रपंच पाहणें आतां पुरे; स्वरूपाच्या आनदांत
राहणें हेंच श्रेष्ठ होय.
आधिक देखणे तरी निरंजन पाहणे ।

योगराज बिनवणे मना आलें वो माये ॥

देह बळी देउनी साथिले म्यां साधनी ।

याने समाधान मज जोडले बो माये ॥
अनगपण फिटले मायाछंदा सांठबर्ले ।
सकळ देखिले आत्मस्थरूप वो माये ॥
चंदन जेवीं भरला अश्वत्थ फुलला ।
तैसा म्यां देखिला निराकार वो माये ॥
पुरे पुरे आतां प्रपंच पाहणें ।
निजानंदी राहणे स्वरूपी वो माये ॥

ऐसा शानसागरु रखुमादेवावरु।

विहलु निघो म्यां देखिला बो माये ॥
९५, ज्ञांत विठल, बाहेर विठल, मीच विठल असें मला वाटत
आहे.

मजमाज पातां मीपण दारपछै। उकळौचि ठेळे सये
मन माझे॥
आंत बिहु बाहेर विहल। मीचि विठ्ठल मंज भासतसे
॥

मीपण माझे चुरेचि कांही दुजे। ऐेस केळे निवृत्तिराजे म्हणे
शानदेवो॥
१ अंचल, पद्र, २ समजूत,

किक
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९६, देवा, तूंव मी आता एकच घोंगडें पांघरूं.

तूंमाझा स्वामी मी तुझा रंके । पाहतां न दिसे वेगव्ठीक ॥
मीतूंएण जाऊं दे दुरी । येकचि घोंगडे पांघरो हरी ॥
रखुमादेवीवर विहळुराया । लागेन मी पायां बेळोवेळां ॥

९७, मीच प्रलक्ष निवृत्तिरू्प बनलो.
निरंजनवना गेलिये साजणी |तेथे निशुणे माझा मनीं वेधियेळे ॥
सुखाची अतिप्रीति जाहळी गे ब्रहीं। श्रीगुरु निवृत्तिमुनि
मी जाहलो गे माये ॥
बापरखुमादेवीवरु विठ्ठलु सहजावला । निगुण दाविला विसुरा
गे माये॥

९८, तत्वमसिचा साक्षात्कार.
तूंतो माझे मी तो तुझें।ऐक्य जाले तेथे केचे दुजे ॥

तूंतो मी गा मी तो तूंगा । अशाने बापुडी नेणती पें गा॥
निगुण होते तै शुणासि आले ।अज्ञान निरसूनि एकचि जालें॥
शानदेव म्हणे परतूनि पाही । जीवाचा जीवैछु कवणे ठायीं ॥
९९, निजन्रह्माचें चक्लुवीण पाहणें, वह्वातेंवीण स्पर्श करणें.

चातकेविण लक्ष अंतरींच ठसले । तेथें एक चोळले बह्ममेघ ॥
तें जीवन अमुत जीवासि आले | त्याहूनि एक आगळे गे माये ॥

रखुमादेवावरु द्वातेचिण स्पशेले । चक्षुवीण देखियले निजब्र्म
गे माये ॥
१ दीन. २ आश्चर्यरूप. ३ घ्राण. ४ वळणें, प्राप्त होणें,
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१००, तें दिसतें पण हातीं धरवत नाहीं.

मन सुरे मग जे उरे।तें तूंकां रे सेवीसि ना ॥
दिसतें परी न धरवे हाते।ते संतांते पुसावे ॥

तेथींची खूण विरळा जाणे।निवृत्तिमसाद श्ञानदेचो म्हणे॥

१०१, देहावांचून देवाचें आलिंगन.
कोठिची भरोवरी सरोनि गेलीत शार्रीरी ।
संसाराची उँरी कांहीं नुरेचि गे माये ॥

लक्षाचा लाभ मज घडला गे माये ।
कवणे उपाये चरण जोडिले चो ॥
चितनीं चितितां काय चिताचें।
ते अवधेचि मनीं रूप गिळावें गे माये ॥

वाप रखुमादेवावरु देहेविण आलिंगिला ।
तो समर्थ मौल्हाथिला बाईये बो ॥

१०२. “ तें रूप देखें परी बोलवेना, ”
देऊनियां भेरी मजसी न करी गोठी ।
ठांचावला जीऊ पाठीं न राहे वो ॥
निष्ठुर म्हणों तरी आपागितो माते ।
व्यापूनि जिवातें उरी उरवितो ॥
तो दाखवा वो माये धरिन त्याचे पाये।

तयाळागीं जीऊ आहे उतावेछु ॥

१ सासुम. २ बाकी. ३ आश्रय करणें. ४ आपलासा म्हणणें, स्वीकार करणें.
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अेटीचेनि खुखे मनचि होय मुर्के ।
ते रूप देखे परी बोलवेना ॥
अगुणगुणाचा म्ह्णौनि घातली मिठी।
तंब तो आपणया समसाठी करुनि ठेला ॥

काय नेणो काँमाण कैखँ वो जाळे ।
चित्त चोरुनी नेळं गोवळेने ॥

बाप रखुमादेवीवर विठुळे अंग ळपवूनि ।
वतच
चोरूनि Sy
चेतन्य चोरूनि नेळें गे माये॥

१०३. “ घाड्यि घाडिये युज बोळ कांरे.'
तुझीये निडेळीं कोटि चंद्र प्रकाशे । कमळनयन हास्यवदन हांसे॥

कृष्णा हाल कां रे कृष्णा डोल कां रे । घडिये घडिये शुज

यु
320
बोळ का रे॥

उभा राहोनियां केसा हालवितो बाहो । बाप रखुमादेवीवरु
विठ्ठल नादे। ॥
१०४. ज्यास आत्मज्ञान दृष्टीस दिसत नाही
त्यासी गोश करूं नये.

आत्मश्षान जयानदेखे निजदष्टीं। तया नरा गोष्टी करूं नय ॥
तुयीरूपे जाण प्रभा हे निःसीम । तया परता राम असे वापा ॥
शानदेवा शुज दाविले शुरूने। मने अनन्यं कारपितांचि॥
१ कार्य, २ कपाळ, ३ नवरा.

५८
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१०५, ह्या बोध मूखोस सांगू नये.
छेका हा शेवट अभंगमाळा झाली । तुयी हेच आली प्रत्यया गा॥
तुर्या तेचि उन्मनी क्षर तं अक्षर । नि्गुण साकार पेसँ देखा ॥
देह तै विदेह महाकारण ब्रह्म। है निञ्चयाचें घमे ऐस जाणा ॥
कनक तैचि नगें समुद्र तरंगीं। देह द्वा सवाग ब्रह्म जाणा ॥
अभंगा शेवट जाणे निवृत्ति एक । त्याणे मज देख कृपा केळी ॥

मूखीसी हा बोध सांगों नये बापा। अभंगरृत्याचा ळेश नसो दातीं॥
ज्ञानदेव ह्मणे हे कृत्य हातां नये । माय देऊं नये कोणासही ॥

१ अनुभव. २ दागिना.

सोपानदेव.
१, हरीचे ध्यान करणारे नाना योनिरूप आपदा पावत नाहीत,

मनाचे मवाळ हरिरूप चितिती । रामकृष्णमूर्ति नित्यकथा॥
रामरृष्णध्यान खदा पेंसर्वदा। न पवेळ आपंदा नाना योनी ॥
हरिध्यान जप सुक्त पें अनंत। जीव शिवी रत सर्वकाळ ॥
सोपान प्रेमा आनंद हरीचा । तुटला मोहाचा मोहपाश ॥
२. सर्व कांहीं सोंवळें आहे; अभक्तांचें मनच फक्त ओंबळे होय.

पूंथ्वी सोंचव्ठी आकाश सोवळे । मन है बोबळें अभक्तांचे ॥
अरह्म है सोवळे न देखो वोबळ । असा खेळेमेळे इये जनीं ॥
ब्रह्मांड पंढरी सोवळी हे खरी । तरसी नि्घारीं एक्या नामे ॥

सोपान अखंड सोंबळा प्रचंड । न बोलें वितंडे हरिविण ॥
३. नाम हेंच परन्रह्म आहे.
आवडीचे मागे प्रवृत्तीचे नेघे। नाममागें वेळगे निघे रथा ॥
नाम परच्रह्म नाम परब्रह्म । नित्य रामनाम जपिजेसु ॥

अंतरीच्या सुखे बाहिरिलीया चे । परब्रह्म सुखे जपतुसे ॥
सोपान निवांत रामनाम सुखांत । नेणे दुजी मात हरीविण ॥
१ ग्रूदु. २ कष्ट, त्रास. ३ जन्म, ४ बडबड, वितंडा. ५ चाल, जा. ६ वेषानें,
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४. आम्हां तुझ्यामध्यें विरून सुखदुःख विसरतो.
खागर्राचें तोय जगा निवारीत। मागुते भरत पूणपणे ॥
तेसं आम्हीं दाख तुजमाजी उदास ।तूंआसुचा निवास सवे देवा॥
तुजमाजि विरा सुखदुःख विसरा ।तुझ्या नामें तरा येचि जन्मीं ॥
सोपान निकट बोलोनि सरळ। तुष्टला गोपाळ अभय देत ॥

५. वैष्णवांनीं पंढर्रास जाऊन गजर केल्याबरोबर विठ्ठळ सामोरा येतो.

चलारे वेष्णवहो जाऊं पंढरीसी ।
प्रेमामृतखूण मार्गा त्या विठ्ठलासी ॥
चालिलं गोपाळ वाताती बाँकालिया ।
भरले प्रेमरखे मग ते वातौती टाळिया ॥
िँडँया गरुडेरके मुर्दगाचे नाद् ।
गाताती विठ्ठलनाम करिताती आल्हाद ॥

पावले पंढरी भीमा देखियेली दृष्टि ।

वैष्णवाचा गजरु आनंदें हेलावली सृष्टि ॥
गजरु गोपाळांचा श्रवणिं पडियेला ।
शंखचक्र करौं विठठल सामोरा आळा ॥
कांसवदृष्टी न्याहाळितु रंगी नाचतु पै उगळीा।

सोपान म्हणे आम्हीं बाळुबंटीं केला काला॥

१ पाणी. २ दाखवणे, ३ वाजवणें. ४ वीणा, ५ गरुडाचें चिन्ह असलेली
च्वजा, ९ डोलणें, हळणें. ७ निवांत.

E

मुक्ताबाई१. मुक्ताबाईंचा अनुभव.
१. मी अंध वायां जात असतां तिवृत्तिराजानें मजला सावध केळं

ऊरणणीचियां गळां बांधिली दोरी । पाहों जाय घरी तंब तंतु नाहीं॥
तेसे जाळँ बाई जंच एकतरव नाहीं । दुजी जंव साई तंच दे अंधी

ऐसी मी हो अंघ जात होतें वायां। पक्ति सार्वया पावली तेथे ॥
सुक्ताई सावध करी निव्त्तिराज । दरिम्रेमें उमज एकतरे ॥
२. निवृत्तीच्या तटाकानें आम्हीं मूळच्या रथानास जाऊन
प्रपंचाशीं अबोला धरिला.
प्रारब्ध संचित आचरण गोमटे। निवृत्तितटाकें निघाला आम्ही ॥
मुळींचा पदार्थ सुळींच पैं गेला । परतोनि अबोला संसारासी ॥
सत्यमिथ्याभाव सत्वर कळला । हृदयीं सामावला हरिराज ॥

अव्यक्त आकार साकार हे स्फूर्ति । जिवेशिव प्राप्ति ऐेसं केळे ॥
सकाम निष्काम वृत्तीचा 'नेजफेर । वेकुंठाक्रार दाखविलें ॥

सुक्तलर् मुक्त सुक्ताईचे तट। अवघेचि पेकुंठ निघोटं रया ॥
३. नामस्मरणासुळें देव निजानंदवैङुंठ उघडें करितों.
नाममंत्रे हरि निजदासां पावे । ऐकोनियां धांवे झडकरी ॥
सुद्शेन करां पावे लबकरी। पांडवां साददार्कारी श्रीकृष्ण रया ॥
१ ऊर्णनाभि, कोळी, २ कृपा, ३ मदतीला, ४ समज,
६ युक्तीच्या जवळचें. ७ संपूर्ण, ८ साह्यकारी.

५ मरणें, मावणें.
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'निजानंद दावी उघड पेंबैकुंठ। नामेची प्रगट आम्हांलागीं ॥
मुक्ताई जीवन मुक्त हा संसार। हरि पारावार केला आम्ही ॥

४. मुंगी आकाशांत उडून तिनें सूर्यास गिळिर्ळें.
झुंगी उडाली आकाशी । तिणे गिळिळँ सूर्यासीं ॥
थोर नवलाव जाळा । बांझे पुत्र प्रसबळा ॥
विच पाताळासी जाय । शेष माथां बंदी पाय ॥
माशी व्याळी घार झाली । देखोन मुक्ताई हांसी ॥
५, दिवसां चांदणे व रा ज्ञा उष्ण तेज तुम्हीं पाहिळें आहे काय ?

'देडळाच्या कळशी नांदे एक क्रषी। तया घातली पुशी योगेश्वरी
।दिवसां चांदिणे रात्रीं पडे उष्ण। केसँनि कठिण तरव जाळे ॥

ऋषि म्हणे चापे कळिकाळ पेंकापे।प्रकाश पिपें निघोन जाय ॥
-ठायींच्या ठायीं असे पाहतां न दिस । मनाच्या धारेसे एक होय॥

एकट एकले बायांचि पें गुंफले । मुक्त पे वरिळें सहज असे ॥
बेंड अविट असोनि प्रकट । वायांचि अडवार सुक्ताई म्हणे ॥
६. चदनानें वनस्पतीस वास ळागतो त्याप्रमाणें हृरिपाठाने
तुम्ही हारेरूपच व्हाल,
सहर्दळीं हरि आत्माहा कुसरी।नांदे देहार्भातरी अलिप्त सदा ॥
रविबिंब बिंबे घटमठीं सदा । तें नातळे पैंकदा तेसा आम्हां ॥
अलिप्त श्रीहरी सवी कां झंडकरी सेवितां झंडकरी हरिच होआळ ॥

चंदनाच्या तीं वेधल्या वनस्पती! तेसी आहे संगती या हरिपाठे॥
मुक्ताई चितित चिंतामाणि चित्तीं । इच्छिळें पावती भक्त सदा ॥
१ प्रश्न. २ प्रवाह. ३ चातुर्यीनें, ४ सुवास.
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२. सुक्ताबाईचा चांगदेवास उपदेश,
७, मायेच्या पुराचें वर्णन.
उळट उलट माघारा प्राण्या फिर'गोते खाशी ।
भरला पुर मायेचा लोढा वाहुनियां जाशी ॥
भवनदाचे पाणी सखया मोठें ओढिते ।
भल्यांभल्यां पोहणारां उचछुन खालीं पाडीतें ॥
क्षणभेगुर संसार याचा भरंवसा नाहीं।

दुळेभ नरतलु गेल्या मग तूंपडशिळ पस्तोई ॥
म्हणे सुक्ताबाईँ चांग्या अंतरिंची खूण ।
घरि सद्शुरुचे पाय तुजला नेतिल उद्धरून ॥
८. अहंकाररूप घोंगडें सांडून वटेश्वराचें ध्यान कर.

अहंकार अविद्या दैचि पे घौगडी । पांघुरतां गोडी नाहीं मज ॥
घोंगडे नेळे नारायणा । अळिप होतो बोल कोणा ॥
आशा तृष्णा दोघी बहिणी । लोळती धरणीं घोंगडीया ॥
ईसा निंदा चिता या तिघीजणी । घौगडीया आरणी होतसे॥
घोंगडे माझे फाडले पोरीं। कामकोध दोघीं खह्दोदरीं ॥

क्ताई म्हणे घौगडे सांडी । बटेश्वरी मांडी ठाणं आतां ॥
१ धक्का. २ पश्चाताप, ३े दाटणी. ४ ठिकाण,
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९, बोलणें झाल्यास अबोलण्यानें बोळ.
वेदश्भति ठंक पडियेली वाचा । तेथे कवणपाड तुझिया बोलाचा

काँही बोलसी तरी अबोळणें बोळ। बोळणं बोळखी तरी तितुके खोळ
अनिर्वाच्य अर्म न वर्णवे वाणी । बोलों म्हणती ते न लजती मनीं॥।
बोलणें अबोळणै बटेश्वरीं गुज। मुक्ताई म्हणे चांगया बुझे ॥

१०. उन्मनीरुप निद्रेच वर्णन
गुणातीत डाह्वाँळी पाळणा लाविला ।तेथे खुत पहुडला सुक्ताईंचा
निजी निज्ञ बाळा न करीं पैं आळी । अनुद्दात टाळी वाजवितें ॥
निद्रा ना जागृति भोगी पैं उन्मनी । लक्ष ते भेदूनि निज पार्टी ॥
निञ्रांत आतां पाळणा 'बिणच्जुनी । मन हें बोधने पवनदोरा ॥

एकविससहस्र श्वास वेळोवेळां । बाळा तोद डोळा स्थिर करी॥
निद्वा ना जाणूति निजखीळ काई । परियेसी चांगयाबोलेसुक्ताई॥

११. अद्वैतानुभवांत निद्रा.
आपुलिया मारूनि येई कां भेटी । मग गोइहाटीं सांडवीन ॥
शांति धाया मेळवीन तुज । मग तूंबूँझ सोहंकारी ॥
खाइ सोह साह हाचे धरां छडु। खुख निद्रा करा अद्वता रे॥
तथ जाग पा जाय नाज पा नाज । मग तुज चंवो कचां॥

तेथे ओळखी नाहीं विसरु नाही। चिदानंदीं पाहीं रूप तुझे ॥

द्वैताद्वेत भासलें पाहीं। वटेश्वरखुता बोले मुक्ताई ॥
१२. नोवरीच्या पोटास नोवरा येतो.
नोवर्राचे पोटा नोवरा जन्मळा । सोहळा जाळा काय सांगो ॥

नोवऱ्याने नोवरी देखिर्लांच नाहीं । सोहळा होतो सांगो काई ॥
तो नोवरा नातुडे कोणा । मुक्ताई चांगया सांगतसे खुणा ॥
-१ भूल, २ समज. ३ फांदी, ४ छंद. ५ ऐक. ६ दाई. ७ समज. ८जागृति.

९ चांगदेव. १० स्वाधीननहोणें.

|

चांगदेव
१. चांगदेवास मुक्ताईनें पोसणा घेतलें.

चांगा जन्मला मध्यान्द्रकात्दी । मायबापे दोन्हीं नाहींशी झालीं ॥

मुळींच चांगा नाहीसा झाला। मुक्ताई म्हणे चांगया भलाभला ॥

वटेश्वर चांगा सुळीं लागला । पोसणा घेतला सुक्ताईेने ॥

२. चांगदेव सत्रावीचें दूध पितो,
सत्रावी दोहेतां कांहींच नाहीं । दोहन ते पाहीं ञह्मस्थानीं ॥
दोस्तनीं पान्हाइली तिसरेनि दोहिली। दोहनतेउरळी विश्बंभरा ॥
च्रांगा चटेश्वर विश्वंभर जाला । प्रेमे तो लाघला क्षीर देखा ॥
३, चांगदेवाचें शांतीशीं लग्न लागतांना मुक्ताई करवली हृळद वांटते.
वऱ्हाडी आले संसारनगरा ! चांगा नोवरा केळवला ॥

हातीं कांकण उभा वटेश्वरी । शांति हे नोवरी पणोविया॥
पार्णिली शांति बेसली पार्टी ।मुक्ताई करवली इळदुली बाडी ॥
४. कु़ा ही नोवरी, आत्मा हवा नोबरा.
कुडी हे नोवरी आत्मा द्वा नोबरा। दोघे पणू ज्ञातीं निरंतर ॥
पांचही प्राण सर्बेही वऱ्हाडी । आशा तृष्णा दोन्ही देशघडी ॥
शांति निवृत्ति दोघी सुवासिनी । भक्ति करवली ससत्री बहिणी ॥
थटेश्वर चांगा वरधँबा । तुम्ही नेऊाने मध्ये बैसवा ॥
__१ दत्तक, पासण्याकरितां घेतलेला. २ दूध काढणें, ३ पान्हा फुरणें, दूध
णें, ४ केळवण झालेला, ५ लग्न ळावरणे, वरणें. ६ लग्न लावणें. ७ वर, नवरा.
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५, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा.
आत्मा हा नोवरा कुडी हे नावरी।

लिंबलोण करी वोहरांसी ॥
सोहळा जाळा नोवरा गांवा गेला।
चेगीं आइती करा नोवरी बोलावा ॥

न्हाणिळी चुणिळी गजस्कधीं मिरविली ।
बोळवीत गेलां चोधे जणे ॥
ज्याची नोवरी त्या हाती लाविली ।
चांगा हण आतां निचित झाली ॥

६. जळांतीळ सूयांप्रमणें देहांत परमात्म्याचा प्रकाश.
प्रकृतीचे पूजन प्रकृतीच्या ठायीं । असतां तोही परि चोजवेना ॥
जळामाजी भाजु बिबळा दिसे । तैसा देहीं दिसे परमात्मा ॥
पुष्पामाजीं परिमळ राहिला निश्चळ। तैसा तो अकळ लक्षा नये॥
हे. बोलणे सिद्धांतींचे शेवटी । चांगया वेदांती कथन केले ॥
७, आकाशास झुंगीनें गवसणी घातली.
आकारा कचळिळें सुंगीनें बाहां । तेथे एक नवळ वितैळें पाद्दीं ॥

नवल झालें नवल झालें ।बिश्व व्यापिळे मुकुंटाने ॥
चटेश्वरीं चांगा सूक्ष्म स्थूळ। जाति ना कुळ बाइयांनो ॥

, ८, डोळ्यांवांचून स्वस्वरूपाचें देखणें,
डोळे पें दोदीळं जाळे माझे । आपुळे सहजे रूप देखे ॥
सुखाची माउली भेटावया आली । स्तनपान जाळी याचकासी ॥
१ दाप्य, जाडपें. २'समजणें,
निघालेले, निडारलेले.

३.उत्पन्न झालें.

४ घुंगुरंटें,. ५ दोंद
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माझे सुख सुखेचि भोगावे । डोळ्या पाडावे डोळेवीण ॥
चटेश्वर चांगा झून्यीं बुडाला । डोळछु जाळा परत्रम्हीं ॥

९. स्वरूपद्ीनानें वृत्तीचे ताटर्थ्य.
पाहूं गेळे तंव मी माझी हारपले । ठकचि ठेले काय सांगो ॥
मन ब्रह्मीं वेडावर्ले सोहंशब्दी हारपळें । इंद्रियासहित बुडाले
काय सांगो ॥
पारुषली मति अतिशान ज्योति । वरेश्वरौं निद्धात्ति चांगा म्हणे॥
१०. बोल बोळे पण डोळां न दिसे.
यंत्राची युक्ति शब्द् प्रकाश । बोळ बोळे तव डोळां न दसि ॥

रुणझुण रुणझुण (किनंरी वाजे । येणेचि आनंदे त्रिभुवन गाजे ॥
चांगा वटेश्वर नादीं निमाळा । ब्रह्म पाहतां ब्रह्मचि जाला ॥

१ नाहींशी होणें, २ पांवा.

संतवचनारूत
भाग दुसरा
नामदेवादिसंत

नामदेव.
१, नामदेवचरित्र.
१, बाबाजी आहाणानें लिहिलेलें नामदेवाचें जन्मपन्र,

माझे जन्मपत्र वाबाजीब्राह्मणे । लिदविळे त्याची खूण सारुऐेक्रा॥
अधिक ब्याप्णव गणित अकरादाते ।डगवतां आदित्य रोह्िणी्सी
शुक एकादशी कार्तिकी रविवार । प्रभव संवत्सर शालिवाहन॥

प्रसवली माता मज मळसुूती । तेव्हां जिव्हेवरी लिहिले देवे ॥
शतकोटी अभंग करील प्रतिज्ञा । नाममंत्र खणा वाचुनी पाहे ॥
ऐंशी वर्षे आयुष्य पत्रिका प्रमाण । नामसंकोतेन नामया वृद्धि ॥

२. तुळस कुश्चळ भूमीवर उगबळी तरी तिळा अमंगळ हणतां
येणार नाहीं,
कुथ्धेळ भूमिवरी उगवली तुळसी । अपवित्र तयेसी म्हणो नये ॥

काकंविष्ठेमाजी जन्मे तो पिपळ। तया अमेगळ म्हणो नये ॥
दासीचिया पुत्रा राज्यपद आळे । उपमा मागील देऊं नये ॥
नामा म्हणे तैसा जातीचा मी शिपी। उपमा जातीची देऊं नये ॥
३. मुक्ताबाईंच्या मतें नामदेव कोरा राहतो.

चौदाशे वरुष शरीर केले जतन | बोधाविण शीण बाढाबिला ॥
नाहीं गुरुमंत्र नाद्दी उपदेश । परमाथीसी दोष लावियेला ॥
स्वहिताचें कारण पाडेयेळें जेव्हां । शरण आलातेव्हां अलंकापुरी
१ अपवित्र, माळेण. २ कावळ्याची विष्ठा.
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भैनीनाथे गुज दिले निवृत्तीछा । निवृत्तीचा झाला ज्ञानदेव ॥

ज्ञानदेवी बीज वाढळेसे जनीं । तेचि आम्ही तुम्हीं संपादिळे ॥

म्हणे मुक्ताबाई तिहीं लोकी ठसा । नामदेव ऐेखा राहिला कां ॥
४. गोऱ्याकुंभारास बोलावर्णे.
गोरा बोलाविला जुनाट पें जुना । हातीं थापटणे अनुभवाचे ॥
परब्रह्म म्हातारा निवाला अंतरीं। वेराग्याचें बरी पाल्हाळला ॥

सोहंदाब्दे विराक्ते उरली अंतरीं। पातां अणुभरी पाहिलें पण ॥
म्हणे मुक्ताबाई घालूं द्या लोटांगण । जाऊं द्या शरण अव्यक्तासी॥
७, नामदेव हेंकेवळ कच्चें मडके.

जव्हारियापुढें मांडियेळें रत्न । आतां मोला उणे येईल केसे ॥

तेसं थापटणे पारखियांचा हात । वाफ झाइ्या घात वायां जाती॥
प्रथम थापरणे हाणिछें निवृत्तीच्या माथां ।डेरा झाला तिके
परब्रह्म ॥

तेचि थापटणे ज्ानेश्वरावर। आतां केचे कोरे उरे येथे ॥
तेचि थापटणे सोपानाचें डोई ।यांत लेश नाहीं कोरें कोठे ॥
तेचि थापरणँ सुक्ताईला हाणी । अमृत संजीवनी उतो आली ॥

तेंचि थापटणें नामदेवावर । डोई चोळूं मोहैरे रडो लागे ॥

गोरा मणे कोरा राहिलागे बाई । शून्यभर नाही भाजिले कोठे ॥
६. संतमंडळी ही एक केकाड्यांची सभाच आहे.
संतसमागम फळलारे बा मला। सन्मानाचा झाला लाभ मोठा ॥

अतिथि आद्र केला सुक्ताबाईँ। लांकडाने डोई फोडिली माझी ॥
१ प्रसिद्धि, २ विस्तारणे, ओलावणें. ३ परीक्षक, ममैज्ञ, ४ योग्य, खरोखर,
५ प्यादे.
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देवाने गोधळ घातला गरुडपारीं । भिजली पितांबरी अश्ुपातीं ॥
माझे माझे म्हणोनि गाइळं गाऱ्हाणे ।कळळे संतपण दवचि तुमचें॥

भरी भरोनियां आलों तुमचे जवळीं। केकाडे मंडळी ठावी नोहे ॥
नामा म्हणे खन्मान पावलो भरून । करितां गमन भलें दिसे ॥

७, नामदेव इंद्रायणीच्या पार जाऊन त्वरेने पंढरपुरास जातो,
न पुसतां संतां निघाला तेथुनि। 'पैलपार इंद्रायणी प्राप्त झाला ॥

मागे पुढें पाहे पळतो तांतेडीं। आला उडाडडी पंढरीसी ॥

कवळोनि कंठीं विठठल हे मूर्ति । नको देऊं हाती निवृत्तीच्या ॥

ज्ञानदेव सोपंन पाठविले कोरे । जुनाट म्हातारा जाळूं आला ॥
मुक्ताबाईने तेथे माजविलळी कळी ।हे संतमंडळी कपटी तुझी ॥
नामा म्हणे देवा आणिला पूवैदेचे ।गेलां असता जिवे सगळाचि ॥
८. पंढरपुराहून विसोबा खचराच्या दर्शनास प्रयाण.

देवावरी पाय ठेवूनि खेचर । निजेला परिकर निवांतचि ॥

देखोनियां नामा पावला चिस्मया ।केसा हा प्राणिया देवो नेणे ॥
उठी उडी प्राण्या आंघळा तूंकाय । देवाबरी पाय उेबियेळे ॥

विसोबा खेचर बोले नामदेवा । उठविले जीवा कां रे माझ्या ॥

देवार्बांण ठाव रिता कोठें आहे । विचारोनि पाहे नामदेवा ॥

जथे देव नसे तेथे माझे पाय । ठेवी पां अन्वर्य विचारूनी ॥

नामा पाहे जिकडे तिकडे देव । कोठें रिता ठाव न देखेचि ॥

९. दगडाच्या मूर्तीसुळें
जर इच्छापुरेछतरतीआघातानें कांभंगते?
पाषाणाचा देव वोळेचि ना कर्धां। हरी भवव्याधि कोवि घंडे ॥

दगडाची मूर्तिं मानिला इश्वर । परि तो साचार देव भिन्न ॥

१ टोपल्या वगेरे विणणारी एक जात. '२ घाईनें. ३ आलिंगन देणें. ४ तंटा.
५ समथे, तयार. ६ संगति. ७ दूर करणें.
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दगडाचा देव इच्छा पुरवित । तरी कां भंगत आघाताने ॥
पाषाण देवाची करिती जे भक्ति। सर्वस्वा सुकती मूढपर्णे॥
अस्तराचा देव बोलत भक्तांते । सांगते ऐकते सूखे दोघे॥ ...
ऐशांचे महात्म्य जेकां वर्णिताती । आणि म्हणविती तेणे भक्त
॥

परंतु ते नर पामर जाणावे । त्यांचे नायकावे बोळ कानीं
॥
घोंडा घेडोनयां देव त्याचा केला । आदरें पूजिला वर्षे बहु ॥
तरी तो उतराई होय केव्हां काई । बरवें हृदयीं विचारा
हें॥ ,
धौडापाण्याविण नाहीं देव कोठे । होतां सानमोठे तीथे क्षेत्र
॥
द्वारदर्शांचे गांबी जाहला उपदेश । देवावीण ओस स्थळ नाहीं॥
तो देव नामया हृदयीं दाविळा । खेचरा केला उपकारु
हा ॥

१०. विसोबा खेचरानें डोळियाचा डोळा उघडला.
सद्शुरुसारिखा सोइरा जिवलग। तोडिला उद्देश संस
ारीचा।
काय उतराई होऊं कवण्या गुणें । जन्मा नाही येणे ऐसे
केले ॥

माझे सुख मज दाखचिछँ डोळा ।दिधली प्रेमकव्ठा
नाममुद्रा ॥

डोळियाचा डोळा उघाडेला जेण । लेवाविळे लेणे आनं
दाचे ॥
नामा म्हणे निकी" सांपडली सोय । न विसबे पाय खेचर
ाचे ॥

१ दगड, २ ठोकून तयार करणें. ३ बा?
४ दुःख, ५ दागिना. ६ चांगली,

खरोखर. ७ मार्ग, ८ विसरणं,
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२. नामदेवांच्या अंतःकरणांतील तळमळ.
११. सुवासावर स्मर, अगर मधावर माझी, याप्रमाणें

देवावर माझें चित्त आहे.

जन्मोजन्मी आम्हीं बहु पुण्य केलें । तेव्हां या विठ्ठले कृपा केली॥
जन्मोनि संसारीं झालों त्याचा दास। माझा तो विश्वास पांडुरंगीं॥
अनेक देवतां नेघे माझे चित्त । गोड गातां गीत विठोबाचें ॥
भ्रमर सुवासीं मघावरी माशी । तैसें या देवासी माझे मन ॥
नामां म्हणे मज पंढरीस न्यारे । ह्डसोनि द्यारे विठोबासी ॥

१२. माझे मनोरथ तुवांजचून कोण पुरविणार ?
माझे मनोरथ पूणे कीजे देवा। केशवा माधवा नारायणा ॥
नाहीं नाही मज आणिक. सोयरा ।न करीं अव्हेरा पांडुरंगा ॥
अनाथाचा नाथ होसी तूंदयाळा ।किती वेळोवेळां प्रार्थू आतां॥
नामा म्हणे जीव होतो कासाविस ।केली तुझी आस आतां बरी॥
१३. मी अनाथानाथ असलों तर तूंअनाथनाथ आह्देस.

अनाथ अनाथ म्हणती मातें । अनांथनाथ म्हणती तूते ॥
आपुले ब्रीद साच करी। भेट मज पक वेळ सुरारी ॥
पतित पतित म्हणती मातें । पतितपावन म्हणती तूते ॥

दीन दीन स्हणती माते । दीननाथ स्हणती तूते ॥
१ भुंगा. २ बजावणे, ३ अनाथांचा वाली.
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आते आर्तं स्हणती मातें । आतेपरायण म्हणती तूते ॥
-नामा स्हणे ऐके खुजांणा। नाइकसी तरी लाज कचणा ॥

१४. मला येथें तुजवांचून कोणी नाहीं,

तुवां येथे यावे की मज तेथें न्यावे । खती माझ्याजावे मांडियेली॥
माझे तुजविण येथे नाहीं कोणी । विचारावे मनीं पांडुरंगा ॥
नामा म्हणे वेगीं यावे करुणाघना । ज्ञातो माझा प्राण तुजलागी॥
१५. तुके अमृताहून गोड नाम माझे वाचेस कां येत नाहीं ?

अस्रताहूनि गोड नाम तुझै देवा ।मन माझें केशवा कां बा नेघे ॥
सांग पंढरिराया काय करूं यासी ।कां रूप ध्यानासी नये तुझे ॥
कीतेनीं बेसतां निद्रे नागविलै । मन माझें गुंतले विषयसुखा ॥
हरिदास गजेती हरिनामाच्या कीती। नये माझ्या चित्तीं नामा म्हणे

१६. मजकडून प्रपंचासं मिठी घालवून दूंस्वामिद्रोह करवितोस.
डलिसा प्रपेच परि हा लटिकां । तेणे तुज व्यापका झांकियेळे ॥
तेसियाच्या मज घालोनियां खेर्वा ।स्वामिद्ोही देवा करिसी केसा॥
मेरूचिया गळां बांधोनि मशक । पाह्ासी कवतुक अनाथनाथां ॥
'नामा म्हणे देचा कळळी तुझी मर्व। माझा मी उपाव करीन आतां॥

१७, जरी वेडें सुकें झालें तरी झुळाचें द्वितं जनकास
करावेंच लागतें.
अपत्याचे द्वित कीजे त्या जनके । जरी वेडे सुके झाळें देवा ॥
तेस मी पोसेणे तुझे जिवलग । अंतरीचे सांग गुज कांहीं ॥
१ सुज्ञाना, २ खद, उत्कंठा. ३ आरंभणें. ४ येवढासा. ५ खोटा. ६ मिठी.
-आलिंगन. ७ चिलट. ८ माया. ९ पोसावयाचें मूल. १० आवडतें.
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राखीन मीं नांव तुद्ये सर्वभावे । चित्त वित्त जीव देईन पार्यी ॥
जरी देवा हीन म्हणशील मज । नामा म्हणे लाज येइल कोणा ॥
१८. चंद्राने चकोराचा सोहळा पुरविला असतां त्याच्या
कळा न्यून होतील काय ?
तुझे प्रेम माझे हृदया आवडी । चरण मी न खोडीं पांडुरंगा ॥

कशासाठीं शीण थोडक्याकारणें । काय तुज उणें होयदेवा ॥
चंद्र चकोराचा पुरवी सोहळा । काय त्याच्या कळा न्यून होतील
नामा म्हणे मज अनाथा सांभाळी । हृदयकमळीं स्थिर राह्रे ॥

१९, चातकाची तहान जळघारानें पुराविळी असतां तो
रिता होईळ काय |
तुझे रूप माझ्या दाखवीं मनातें । मग तुझ्या चरणातें न विसंबे ॥'
कां मज रिणबिशी थोडियाकारणे। काय तुझें उणे होईल देवा ॥
चातकाची तह्दान पुरवी जळधर। काय त्याचें खरें थोरपण॥

चंद्र चकोराचा पुरवी सोहळा। काय त्याच्या कळा न्यून होती॥
कूंमी अवलोकी आपुलिया बाळा । काय तिच्या डोळां दृष्टि नाले॥
नामा म्हणे देवा तुझाचि भरवंसा। अनाथा कोंबसाँ हदोखी तूंचि!
२०. तूंमाझी कुरंगी असून मी तुझें पाडस आहे.
डोळे शिणले पाद्दतां बाडुली । अवस्था दाटली हृदयामाजी ॥

तूंमाझी जननी सरखीये सांगातिणी । विइले घांबोनि देई क्षेम ॥
तूंमाझी पक्षिणी मी तुझे अंडर्ज।श्लु पीडलो मज विसरलीसी॥
१ विसरणे. २ मेघ. ३ कांसवी, ४ आश्रय, आधार. ५ बाट, ६ पिल्ल,
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तूंमाझी कुरंगी मी तुझें पाडस । गुंता भवपाश तोडीं माझा
तूंमाझी माउली मी तुझी तान्हुळी । बोरखे चो घाली प्रेमपान्हा ॥
नामा म्हणे आस पुरवाबी माझी। तान्हुळया पाजी प्रेमपान्हा ॥
२१. मी चकोर, तूँचंद्र; मी सरिता, तूंसागर; मी याचक,
तूंदाता आहेस.

येई वो कपावंते अनाथांचे नाथ ।
निवारी भवव्यथे पांडुरंगे ॥
मा बाळक सुकाळु तूंमाउली कृपाळु ।

करी माझा सांभाळु पंढरिनाथा ॥
माझे माहेर पैंनित्य आठवे अंतरीं ।
सखा विटेवरी पांरंगे ॥

मी देहतूंचैतन्य मी ्लुधार्थी तूंअन्न।

तृषार्थी तूंजीवन पांडुरंगा ॥
मी चकोर तूंचंद्र मी सरिता तूंसागर ।
मी याचक तूं दातार पांडुरंगा ॥
मी धनलोभी शुद्ध तूं पूणे कनकैकुभ।
मी मगर तूंअंभ पांडुरंगा ॥
मी चातक तूंमेघ मी अत्ति तूं बोध ।
मी शुष्कनदी तूंओघ पांडुरंगे ॥

मी दोषी तूंतारक मी भृत्यं तूंनायक ।
मी प्रजा तूं पाळक पांडुरंगा ॥
मा पाडस तूंकुरंगिणी मी अंडज तूंपक्षिणी।
,१ हरिणी, ३ स्नहभरित पान्हा: ३ सोन्याचा घडा.४ प।णी. ५ सेवक,

५
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मी अपत्यं तूंजननी पांडुरंगा ॥

भी भक्ति तूंनिजसोय मी ध्यान तूंध्येय ।
मी आडळ तूंसाह्य पांडुरंगा ॥
ऐेसी जे जे माझी विनंतितेतुजचि लक्ष्मीपाति।
नित्य सुखसांगाती पांडुरंगा ॥

शीघ येई वो श्रीरंगे भक्तमानसरंगे ।
प्रेमपान्हा देगे नामदेवा ॥
२२. पक्षिणी चाऱ्यास गेळी असतां उपवाशी पिलाप्रमाणें
माझी स्थिती झाली आहे.
पक्षिणी प्रभाती चारियासी जाये । पिळूं वाट पाहे उपबासी ॥
तैसे माझे मन करी वो तुझी आस । चरण रात्रंदिवस चिंतीतसे॥
तान्हे वत्स घरी बांधलेसे देवा । तया हृदयीं धांवा माउलींचा ॥
नामा म्हणे केशंवा तूंमाझा सोईरा ।झेणी मज अव्हेरा अनाथनाथा॥
२३, अग्नीमध्ये पडलेल्या बालकाच्या कळवळ्यानें मातेप्रमाणें तूधांव.
अझ्निमाजी पडे बाळु । माता धांवे कनवाळु॥

तेसा थांचे माझिया काजा । आंकिळा मी दास तुझा ॥

सबोच्रि झैपाचे पक्षिणी । पिळीं पडतांचि धरणीं ॥
भुकेले वत्सरावे । धेनु हुबरत धांवे ॥
चणवा लागलासे बनीं । पाडस'चितीत हरणी ॥

नामा म्हणे मेघ जेसा। विनबितो चातक तैखा॥

२४, मी स्मझानीं जळत असतां मळा सवे टाकून सर्वे पढून जातील,
अंतकाळीं मी परदेशी । ऐसे जाणोनि मानसी ।
म्हणोनिया हृषीकेशी । शरण तुजसी मी आलो ॥
१ अडचण. २ कदाचित्. ३ काये. ४ वांसरू,
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नवमास गर्भवासी ।कष्ट झाले त्या मातेखी।

ते निष्ठुर झाली केसी । अंतीं दूर राहिली ॥
जीवीं बापासी आवड । सुखी घालोनि करी कोडं ।

जेव्हां लागली यमओढ ।तेव्हां वूर टाकिले ॥
बहिणीबंधूचा कळवळ ।से तूं जाणसी रे दयाळा ।

जेव्ह्यां लागळी यमश्ंखळा ।तेव्हां दूर राहिली ॥
कन्यापुत्नादिक बाळें। हीं तव स्नेहाची स्नेद्ाव्ठ ।
तुझ्या दृशेनाहूनि व्याकुळ । अंतीं दूर राहिली ॥
देहगृहाची कामिनी । ते तंब राहिली भवनो ।
भा तंब जळतसें स्मशानीं । आश्नेसवे येकला ॥
मित्र आळे गोत्रज आले ।तेद्दी स्मशानौं परतले ।

शेवटीं टाकूनियां गेले । मजलागी स्मशानी ॥
ऐसा जाणोनि निर्घार । मज मग आला गहिवर ।

तेव दाही दिशा अंधःकार । मज कां न सुचे ॥
ऐसे जाणोनि निर्वाण पाहीं । मनुष्यजन्म माशुता नाहदी।
नामा म्हणे तुझे पायी । ठाव देई विठोबा ॥
२५. माझी कींव कर, नाहीं तर माझा जीव घे.

तुझा माझा देवा कां रे वेराकार। दुःखाचे डागर दाखविसी ॥
बळे बांघोनियां देखी काळाद्वा्ती। पेसे काय चित्तीं आले तुझ्या)
आम्हीं देवा तुझी केली होती आझा। वरवे हृषीकेशा कळो आँं॥
नामा म्हणे देवा करा माझी कींब। नाहीं तरी जीव घ्याचा माझा॥
१ आवड. २ स्री. ३ शत्रुत्व,
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२६. आतां आम्हीं आमच्या गांवास जातों, तुम्हीं आम्हांवर
कृपा असों द्याबी.
बहुत दिवस तुमचे गांबाँ । आतां कृपा असो याची ॥

|

आम्हीं जातौ आपुल्या गांचा। विठोबा लोभ असो द्यावा ॥
तुझे पायीं माझै मन। माझे ठायी तुझा प्राण ॥
लिखित पत्र पाठवाबें। माझें स्मरण अखों द्याचे ॥
नामा म्हणे जी केशवा । अखंड प्रेमभाव द्याचा ॥

२७, मळा नामाची सांगड देऊन वैकुंठावर नेऊन घाळ.
संसारसागरी पडली महापुरीं । सोडवण करी देवराया ॥
नामाची सांगडी देऊनियां माते । वेकुठावरुते नेडनी घाळी ॥
कामक्ोधमगेर करिती माझा ग्राख। झणी तूंउदास होसी देवा
नामा म्हणे झणीं मोकलिसी माते । नाम तुझे सरते घरले एक ॥
२८, दुसऱ्या पोहणाऱ्यांकडून मी बाहेर निघत नसल्यानें
तूंपीतांबरासकट उडी घाळ.

माझि मनी ऐसे दोतसे गा देवा ।
दे समपोवा तुझे पायीं ॥
तंव या मायामोह मजसी केळा देवे ।
लोटियेळं देवा भवजळामाजीं ॥
आशानदीपुरीं वाहविले डुरी।
काढी मज हरी छपाळुवा ॥
मत्सर, दष,
१ भोंपळ्याचा ताफा. ९ सुसर. १ कदाचित्. ४ वंद्य, ५
स...दै
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सरितामार्जी घरिलो मदनमगरी ।

पुढारीं मागारीं होऊं नेदी ॥
न निघे न निधे आणिकां पोहणारें ।
सहित पितांबरें घाली उडी ॥
थडीये उभया धांव गा श्रीहरी ।
हानी झाली थोरी सर्वे गेले ॥
भक्तिनवरत्नाची बुडाली चाखोरी ।
काढी वेगीं हरि कपाळुवा ॥
घीर आणि विचार ह्या दोन्हीं सांगडी ।
श्रद्धा पुढे दोरी तुटोनि गेली ॥
भावबळें सांपडला दाटला उभर्डी ।
वेगीं घाळी उडी कृपाळुबा ॥
नामा म्हणे भजनेविण कोरडा गळा ।

नेतो रखातव्ठां फ्रोधर्मीन ॥
२९. तुझ्या रूपाची वाट पाहतांना माझे लोचन शिणून गेले
आहेत.
काय पांडुरंगा सांग म्यां करावे । शरण कोणा जावें तुम्हांबिण ॥

पाहतांना वाट भागले लोचंन । कठीणच मन केळे तुर्वा ॥
पेकिली म्यां कानां कीर्ति तुझी देवा। उठलासे देवा त्याचि गुणे
अनाथ अन्यायी काय मी करीन। दयावंता खूण सांगसी तूं॥
नामा म्हणे आस पूणे कीजे देवा । रूपडे दाखवा नेरेंपौर्टे ॥
१ कांठावर. २ माळ. ३ पूर. ४ मासा. ५ डोळे. ६ लवकर, सत्वर.
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३० आंसवें दाटून बाह्या पसरून नामदेव विठ्ठलाची वाट
पहात आहे.

केथेवां भेटी माझिया जिवलगा । ये गा पांडुरंगा मायबापा ॥
आशा घरूनि पोटीं दिवस लेखी बोटी। प्राण ठेउनि कंठीं बाट पाहे
चित्त निरंतर ठेउनि महाद्वारी । अखंड पंढरी हृदयीं वसे॥
श्रीसुख सौजिर कुंडले गोमटी । तेथें माझी दृष्टि बैसलीसे ॥
आसवे दाडुनि पसरूनि बाहे । नामा वाट पाहे विठ्ठलाची ॥;

३१. निलाजरा नामा कंठांत प्राण धरून रात्रंदिवस तुझें
ध्यान करीत आहे.

भेटीचे आते उत्कंडित चित्त।
न राहे निवांत कचणे ठायीं ॥

जया देखे तया पुसे देचि मात ।
कें मज पंढारिनाथ बोलावल ॥
माहेरींची आस दुसरा दिवाळी |
बाहेठेवुनि निढेळीं वाट पाहे ॥
कृपेचा खागरु विठो लोभापरु ।
परि काँ माझा चिसरु झाला त्यासी ॥
बिटेसहित चरण देईन आलिंगन!
तेणे माझी तज कोल्हावेळ॑,॥

पेसा निलाजिरां नामा कंठीं धरोनि प्राण ।
कारितो तुझे ध्यान रात्रंदिचस ॥

१ केव्हां. २ मोजणें, ३ शोभिवंत, सुंदर. ४ अश्रु. ५ हात. ६ उत्कट,
३ कपाळ, ८ शांत होणें. ९ निलंज्ज,
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३२. संसारवणव्यांत जळत असलेल्या मजवर, करुणाघना,
तूंआपल्या कृपेचा वषोव कर.
"तापत्रय अझीची जळतसे शेगडी। आंहाळेनि कोरडी झाली काया॥
केव्हां करुणाघन। वाळसी अंबरीं। निवाविसी नरहरि रुपादष्टी ॥

दोकमोहाचिया झंळेबळों उबाळीं । कोधाचे काजळी पोळतले ॥
चितेचा वोणबा लागला चहुंकडां । जातो तळा बुडा घांव देवा॥
चांब धांव करुणाघना तुजविण । नामा म्हणे प्राण जातो माझा ॥

३३, खुट्याओोंवतीं फिरणाऱ्या वासराप्रमाणें मी आपआपणांस
बांधून घेतलं आहे.

वासरू भोले खुंटिया भोवते । आपआपणियातं गोवियेळे ॥
तसी परी मज झाली गा देवा। गुंतळो मी भावा लटिकिया ॥
नामा म्हणे केशवा तोडी कां बंधने । मी एक पोसँण भक्त तुझा ॥

३४. मो लटिका असलों तरी तुझेंच नाम गात आहे.
लटिकें तरी गाये तुझैचि नाम । ळरिकें तरी प्रेम तुझैचि आणी॥
खह्दजेचि लटिके असे माझे ठायीं। तुझिया पार नाहींसाचपणा॥
लडिकें तरी हरी करां तुझे ध्यान ।लटिके माझे मन तुजचि चिंती ॥
लटिका तरी म्हणवी तुझाच्रि मो दाखापरि नामीं विश्वाख सत्य आददे

लटिका तरी बेखँ संतांचे संगतीं। परि आहे माझें चित्तीं ध्यान तुझे ॥
पेसे ळडिके माझे मन सफळ करां देवा। नामा म्हणे केशवा विनवित

आहे॥
१ पोळणें, २ स्पशीकरणें, पोळणें. ३ फिरणे. ४ पोसले जाणारे मूल,
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३५. मी अंशुष्ठापासून मस्तकापर्यंत पातकें आचरीत आलों आहें.

काय शुण दोष माझे विचारिसा। आद्दे मी तों राशी अपराधांची ॥
अंशुष्ठापासोनि मस्तकापर्यंत । अखंड दुश्चिंत आचरलो ॥
स्वी देवा तुझी नाहीं घडली भाक्ते। पुसशी विरक्ति कोठोनियां॥
तूंचि माझा शुरु तूंचि तारी स्वामी। सकळअंतयीमी गाऊं तुज॥
नामा म्हणे माझे चुकवां जन्ममरण । नको करूं शीण पांडुरंगा ॥
३६. मी कंटाळून आपोंआप उठून जाईन असे तुळा
वाटतें काय?
वारंवार काय विनवावें आतां । समजावें चित्ता आपुलिया ॥
तूंकाय म्हणखी कंटाळेल हाचि । जाईल डगाचि उठोनियां ॥
मजलागी देवा जासी चुकवोनि। आणीन धरुनी तुजलागी ॥
डढ भक्तिभाव प्रेमाचा हा दोरा। बांधीन सत्वर तुझे पायीं ॥
नामा म्हणे बोळ काय विठो आतां । भेटाचें सवैथा यांत बरें ॥

३७, तुळा जिवंत धरून सोद्ंशब्दानें मार दिल्यावर
चूंकाकुळतीस येशील.

त्रेभफाँसा घालुनियां गळां । जितं घरिळे गोपाळा ॥
एक्या मनाची करुनि जोडी । विटुलपायीं घातली बेडी ॥

दृदय करुनि बंदिखाना। विहर कोड्नि ठेविला जाणा ॥
सोहशब्दे मार केला । विठठल काकुळती आळा ॥

नामा म्हणे विठ्ठलासी । जीवे न सोडी सायीसीं ॥
१ पातक, २ जाळें. ३ जिवंत. ४ प्रयत्नाने.
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३८. तुळा निष्कामकर्मयोग माहीतच नाही.
उदाराचा राणा म्हणविसी आपणां ।

सांग त्वां कवणा काय दिल्हे ॥
उचितां उचित देसी पंढारिनाथा ।

न बोलो सर्वथा वमे तुझी ॥
चमें तुझीं कांहीं बोलेन मी आतां ।
क्षमा पेढरिनाथा करी वापा ॥
न घेतां न देसी आपुलंही कोणा ।

पौढी' नारायणा न बोळाचौ ॥
वाळमित्र सुदामा विपत्ती पीडिळा ।
भेटाचया आळा तुजलागीं ॥

तीन सुँष्टि पोह्यासाठीं मन केळे हळुबँर ।
मग तया उत्कृष्ट राज्य दिले ॥

छळावया पांडवां दुर्वास पातळा।
द्वैपदीने केला धांवा तुझा ॥
येवढिया आकांतीं घेउनि भाजीपान।
मग ।देळे अन्न ऋषींलागीं ॥
विभीषणा दिधली खुवर्णाची नगरी ।
हे कीर्ति तुझी हरि वाखाणती ॥

चेरियाचे घर “भेदे त्वां घेतळं ।
त्याचे त्यासी दिधले नवल काय ॥
धुब आणि प्रल्हाद अंबकृषि नारद ।
हरिश्चंद्र रुक्मांगद् आदिकरुनीः॥
१ उणेंपण. २ मोठेपणा. ३ मुठी. ४ हलकें. ५ फितूरी,
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त्याचे सेवाक्रण घेञनि अपार ।
मग त्या देखी वर अनिर्वाच्य ॥
एकाची शरीरसंपत्ति आणि वित्त।

* एकाचे तै चित्त हिरानि घेसी ॥
मग तया देसी आपुळे तूंपद्।
जगदानी हैंब्रीद मिरविखी ॥

माझे सर्वस्व तूंघेई तुझे नको कांहीं ।

मनोरथाची नाहीं चाड मज ॥
नामा म्हणे केशवा जन्मजन्मांतरीं ।

करीन मी हरि सेचाऋण॥
५९. हात जोडून मढ्याशीं बोलावें तशी माझी स्थिति
झाळी आहे.

कागर्दीचै वित्त वेश्येसी दिघलें । तेसं आम्हां केळे नारायणे ॥
जोडोनियां हस्त बोळे मढयापाशीं । तेसं तूंमजशी केळे देवा ॥
कडू भोपळ्याचा कोणता उपयोग । तेस पांडुरंगे केले जाण ॥
नामा म्हणे ऐेसे करूं नको देवा । समागम व्हावा पायांसचे ॥
४०. “ घेसी तेव्हां देसी ऐसा अससी उदार.”

घेसी तेव्हां देसी ऐसा अससी उदार ।
काय जाडनियां तुझे कृपणाचे द्वारां ॥
उच्छिष्टाचीं शिते न टाकिसी बाह्देरीं ।

कोणी दिधली देवा एवढी भूषणाची थोरी ॥
१ सबै जगांत श्रेष्ठ दाता. २ लोभी, कवडीचुबक,
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सोडीं ब्रीद देवा आतां नव्हेसी आभिमानी ।

पतितपावन नाम तुझें ठेवियळे कोणी ॥

नामा म्हणे देवा तुझे नळगे मज कांहीं ।

प्रेम असों द्यावे कीतेनाचे ठायीं ॥
४१. भक्त उदार व देव कृपण असाच डंका पुराणांत गाजला आहे.
आम्ही शरणागत परि सर्वस्वे उदार ।
अरक्ताचे सागर सरवशीळ ॥
कायाचाचामने अर्थ संपत्ति धन।
दिघळें तुजळागून. पांडुरंगा ॥
आम्हांऐेसं वित्त तुम्हां केचे देवा ।
हा बंडिवार केशवा न बोळावा ॥
सर्वाचा सुभ बळि चक्वर्ती।

पहा पहा केवढी ख्याति केलीतेणे ॥
तिभुवर्नी वैभव जोडिले ज्याळाशुनि ।
तें शरीर तुझ्या चरणीं समर्पिल ॥
रावणा ऐसा बंधु सांडूनि सवर ।
ओळंगंती परिवारे ब्रह्मादिक ॥
ते सांडोनि एकसरां आलासे घांवत ।
झाला शरणागत बिभीषण ॥

हिरण्यकड्यपे तुझा वैरसंबंध ।
पाहे पां प्रल्हाद गांजियेला ॥
१ प्रतिष्ठा. २ शर, उत्तम योद्धा. ३ बळकट. ४ चाकरी करणें. ५ दास.
६ एकदम.
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अजगर कुंजर॑ करितां विषपान ।
परि तुझें स्मरण न संडीच ॥
पतिपुत्र स्नेह सांडोनि गोपिका ।
रासक्रीडे देखा सुळलीया ॥
परकी तुझे ध्यान करितां त्यजिले प्राण ।
सांग ऐसे निचीण कवणे केळे ॥

ऐसे मागां पुढां झाले असंख्यात ।
भक्तभागवत सखे माझे ॥

त्यांचेनि सरता झालासी त्रिभुवनी ।
विचारी आपुल्या मनी पांडुरंगा ॥
आतां केळं उच्चारण बोलतां लाजिरवाणे ।
हांसत पिझुणें संसाराची ॥
नामा म्हणे केशवा अहो शिरोमणि ।
निकुंरा जासी झणीं मायबापा ॥
४२. ध्चुवाप्रमाणें अज्ञान अगर उपमन्याप्रमाणें बुद्धिमंद
मी नाहीं.
आम्ही शरणागतां सांडिली वासना ।

ते स्वां नारायणा अंगिकारिळी ॥
म्हणोनि प्रखन्न वहावया आम्ुते ।

वोरसर्ल्या चित्ते चाळविसी ॥
अज्ञान बाव्ठकु ठकविला छुँरु ।
तैसा मी अधीरु नव्हे जाण॥
१ हत्ती. २ पराकाष्ठेचा प्रयत्न. ३ मान्य. ४ चहाडखोर. ५ कठोरपणा. ६ पान्हा
सोडणें. ७ धव.
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लळ॑कापति केला तुवां बिभीषण ।

झालासी उत्तीणे वाचाक्रणे ॥

डपमन्यै घेतला दुधाचाची छंद ।
तेसा बुद्धिमंद नव्हे जण ॥

नामा म्हणे तेला नव्हे मी अज्ञान ।
माग तुज देईन रारीर अवघे ॥
४३. तुझा आम्हीं अंगिकार केळा आहे, व तूंआमच्यामुळे
थोरवी भोगितोस, हें तूंविसरळास !
आम्हीं शरणागती केळासे सरता ।
थेऱ्हवीं अनंता कोण जाणे ॥
बेदशास्जपुराणीं उवंगोनि सांडिळासी ।
तो आम्हीं घरिलासे हृदयकमळी ॥
चतुरां शिरोमाणि अहो केशिराजञा ।
आंगीकार तुझा केला आम्हीं॥

सहस्जैकनामे झालासी संपन्न ।
तरी हही झूषण आसुचेनचि ॥

थेऱ्हवी त्या नामांची कोण जाणे सोमा ।
पाहे मेघड्यामा विचारोनि ॥
होतासी क्षीरखागरीं अनाथाचे परी।

छक्ष्मी तेथे करी चरणसेवा ॥

तेहि तंव ज्ञाण आएुची जननी

तूंतिये वांचोनि शोभी केसा ॥
१ कंटाळणें,
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तुज्ञ नाहीं नाम रूप जाति कुळ ।

अनार्दाचे सूळ म्हणती तुज ॥
आम्हीं भक्त तरी तूंभक्तवत्सल ।
ऐला प्रगट बोल जगामाजी ॥
ऐसी आमुचेनि भोगिखी थोर्राव ।
आमुचा जीवभाव तुझ्या पायीं ॥

नामा म्हणे केशवा जरी होसी जाणता ।
तरी या बोला उचिता प्रेम देई॥
४४. राजानें जरी आपली कांता टाकिली तरी तिची
जगावर सत्ता चाळत नाहीं काय?
प्रीति नाहीं राये वर्जियेळी कांता । परि तिची सत्ता जगावरी ॥.

तैस दंभधारी आम्हीं तुझे भक्त । घाळू यमदूत पायांतळी ॥

रायाचा तो पुत्र अपराधी देखा! तो काय आणिकां दंडवेळ ॥
बहात्तर खोडी देवमण कंठीं । आम्हां जगजेठी नामा म्हणे ॥

४५. विषयगरळाची शेवटची लहरी येण्याच्या अगोदरच
तूंमळा बांचीव.
मज चाळतां आयुष्यपंथे । तारुण्यवन 'पातळे तेथे ॥
मद्मत्सरादि श्वापंदैँ बहुते । आलीं कव्ठकाव्ठितमजपाशी॥
ताँ धांवरती पाठापाठी । पाहे तंब विषयाचे घोटी ।

काम ऋध व्याघ्ांची वाटी। देखोनि पोटीं रिघाले पाय ॥
मग स्वधर्ममार्गा रिघाळां । तंव अहंकारतँस्करे आकळिळों ॥'
१ टाकणें. २ घोड्याच्या गळ्यावराल शुभदायक भंवरा.

४, खाख्राकरित. ५ घारांत, ६ जाळी. ७ चोर.

३ हिंख पशु.
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राहे राहे म्हणूनि उभा केलो । तेणे अंतरक्ों स्वामियां ॥
जंव क्षण एक उघाडिले डोळे । पाहें तंब कंठ व्यापिला व्याळे॥

मायामोइसपी डंखिलें । त्यांचिय गंरळे झंळंबळो ॥
जंव न पावेल शवटीळ लहरी । तंव धांव उपाव करीं ॥
विष्णुदास नामा धांवे पुकारी । माझा केवारी केशिराज ॥

४६. देवाने शिरावर ह्वात ठेवून नामदेवास प्रेमसुख
दिल्यावर नामदेव तृप्त झाला.

चे रे घे रे नाम्या दिलें माझे प्रेम । घोकी माझे नाम सवेकाळ ॥
शिरावरी हात ठेवितसे माझा । अभिमान तुझा गेला म्हणुनी ॥
भक्तिखुख देवे दिले नामयातें । नामा परमासृ्त तृत्त झाला ॥
नामा म्हणे देवा झालो मी पावन । माझे तुजविण कोण आहे ॥
४७. खेचरदात्यासुळें सवे सत्ता नामदेवाचे हातीं येते.

बोल ऐसे बोल | जेण बोले विहल डोले ॥
प्रेम सवोगाचे ठायीं | वाचे विद्वल रखुमाई ॥

नाचूं कीर्तनाचे रंगीं । ज्ञानदीप लावूं जी ॥
परेहुनी परते घर ।तेथे राहुं निरंतर ॥
सवेसत्ता आलीं हातां । नामयाचा खेचर दाता ॥

१ दंश करणें. २ विष. ३ व्यापणें.
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नाम आणि भाक्ते,
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३ नाम आणि भक्ति.
४८. तुळा कपटाचें कुपथ्य झाळें असल्यानें तूंनामाचे
ओषध घे.
कपडाचे कुपथ्य झाळे तुझे पोटीं । स्मरावा जगजेठी कृपाळु तो॥
नाम आँषध घ्यावें नाम औषध घ्यावें ।संतांचे लागावे समागर्मी ॥
त्यापासीं औषध आहे नानाविध ।राम कृष्ण गोविंद म्हणती वाचे॥

पुत्रषेहे केसा अजामेळ स्मरला । तेणे तो उद्धरला क्षणमाचे ॥
राम राम म्हणतां तारेळी कुंटिणी । वेकुंठसुवनीं तिये वासु ॥,

तैचि हे औषध प्रर्ह्ादे घेतळं। ते तूंघे उगळे म्हणे नामा ॥
४९, माझ्या मुखांत तुझ्या नामाचें खडण झाल्यास माझी रसना
शतधा विदीर्ण होोईछ. :
तुझ्या चरणाचें तुटतां अजुसंघान ।

जाईल माझा प्राण ततक्षणीं ॥
मग हैं ब्रह्मज्ञान कोणातें सांगसी ।
विचारीं मानसीं पांडुरंगा ॥
वद्नीं तुझे नाम होतांचि खंडणा ।
शतखंड रसना होईल माझी ॥
खांवळं सुंदर रूप पाहतां तुझे दृष्टि!
न देखतां उन्मळंती नयन हे ॥
तुज परतें साध्य आणीक नाहीं साधन ।
साधक माझै मन होइल श्रांत ॥
१ शांत, सुकाट्यानें. २ समूळ बाहेर यणें.
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नाथ ।

झणीं माझा अंत पाहसी देवा ॥
५०. एकतत्वनामावर तूंनिर्धार धरिलास तर प्रपंच
आपोआप ओसरेळ,

'एकतर्व हरि निर्धार तूंघरी । प्रपंच बोहरी एका नामे ॥
अच्युत गोविद परमानंद छंद । नित्य तो आल्हाद हरिनामी ॥

'ऐैसा तूंविनेठे हरिनामपाठे । जाशील वेकुंठे नश्वैरितां ॥
नामा म्हणे तत्त्व नाम गोविंदाचे । हेंचि घरी साचे येर वृथा ॥
५१, अनुभवाने, भावानें, अगर कपटाने कसेंही नाम
वाचेस येऊं दे.

“आगमी नाम निगर्मी नाम । पुराणीं नाम केशवाचें ॥
अर्थी नाम पदी नाम । धृपदी नाम त्या केशवाचें ॥

अनुभवे भावे कपटें प्रपेचे । परि हरिचे नाम येऊं दे वाचे ।
-नाम व्हावे नाम व्हावे । नाम व्हावे त्या केशवाचें ॥
'ऐेखे नाम बहु सुंदर । नामी तरळले लहान थोर ।
'नामा म्हणे अंतर । पड नेदी याउपर ॥
"५२. देहास छश झाले असतांही वाचेने हरिनाम उच्चाराय.

देह जावो हेचि घडीं । पाय हरीचे न सोडीं ॥

क्लेश ददो नानापरी ।सुखी रामकृष्ण इरि ॥
कीडा वेष्णबांचे मेळी । दवांक केशब आरोळी॥
नाम! स्णे विठोबासी।जें तें घडो या देहासी ॥
१ नाश होणें. २ तल्लीन होणें. ३ देहावसान झाल्यावर, ४ शात, ५ वेद.
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५३. सर्व कर्माचे प्रारंभीं नामच सांगितळें आहे.
नामाचा महिमा नेणोचि पें र्मा । म्हणोनियां कमो अनुसरला ॥
नाम हेचि कर्म नाम हेंचि धर्म । केशव हेंचि वर्म सांगितळे ॥
नाम शुद्ध स्नान नाम शुद्ध संध्या । नामाविण वेद आणिक-'नाहीं॥

करितां आचमन केशव नारायण। करितां उच्चारण आधी हेंचि॥
लझाचिये काळीं म्हणती सावधान । लक्ष्मीनारायण चिंतन करा॥
'दहाचिये अंती प्रायश्चित्त देती । शवरीं वद्चिती रामनाम ॥
णोखसिया नामापरते नाहीं सार । गिरिजेसी शंकर उपदेशी ॥
करिती पितृभ्राद्ध कर्म आचरती । शेवटीं म्हणती एको विष्णु ॥

नामे होय गति नामें होय सुक्ति। नामयाचें चित्ती रामनाम ॥
५४. सदा सर्वकाळ नाम कंठी धरल्यास गोपाळ
सांभाळ कराल.
काळेवळ नसे नामसंकीतनीं!
उंच नाच योनि हेही नसे ॥

घरा नाम कंठीं सदा सवेकाळ ।
मग तो गोपाळ खांभाळील ॥
कृपाळु कोवसा सुखाचा सागर।
करील उद्धार भाविकांसी ॥

नामा म्हणे फार सोपें हेंखाधन।
वाचे नाम घेणै इतुकेचि ॥
५५, “ अठरा पुराणांच्या पोटीं, नामाबिण नाहीं गोष्टी. *

शिव दाळाइले तापला ।तोही नामें शीतळ झाळ।।
नाम पावन पावन। याहूनि पवित्र आहे कोण ॥
१ जन्म, २ आश्रय, कैवारी. ३ विष.
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दवासी नामाचा आधार। केला कळिकाळ किंकर॥

मरण झाले काशीपुरीं । तेथे नामचि उद्धारी ॥
अढरा पुराणांच्या पोटी । नामाविण नाहीं गोष्टी ॥
नामा म्हणे अवघी चोरे । एक हरिनाम साईरें ॥

५६. नामावर श्रद्धा नसलेले वेदज्ञ, पंडित, व हरिदास
घेऊन काय करावयाचे?
चेदपरायण मनां तो ब्राह्मण ।
चित्त समाधान संतुष्ट खदा ॥
येरां माझे नमन सर्वेसाचारण ।
ग्रंथाचे राखण म्हणोनियां ॥
शास्त्रपडित तोचि मी बहु मानी ।
जो आपणांते जाणोनि तन्मय झाला ॥
पुराणिक ऐेसा मानिता कृतार्थ ।
बिषयीं विरक्त विघि पाळी ॥
मानी तो हरिदास ज्या नामीं विश्वास ।

मी त्याचा दाख देहभाचे ॥
नामा म्हणे ऐखे कई भेटविसी विठ्ठला ।
त्यालागीं फुटला प्राण माझा ॥
५७. पुंडलौकानें रचिलेल्या पेढेंत नामद्राक्षांचे अपार
घड आले आहेत.
पुंडलिक रचिली पेठ। खंत ग्राहिक चोखट ॥
ब्रेमसांखरा वाटिती । नेघे त्यांचे तोडी माती ॥
१ दास. २ गिऱ्हाईक,
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समतेचे फणस गरे । आंबे पिकले पडिभरें ॥
नामद्राक्षाचे घड । अपार रख आले गोड ॥

नामा म्हणे भावें घ्याच । अभक्तांचे मढे जावें ॥
५८, शेतास थोडें बांज नेऊन गाडाभर धान्य परत आणितात.

शाती बाज नेतां थोडें ।मोटे आणिताती गाडे ॥
पक्या नामें हरि जोडे । फिटे जन्माचे सांकर्डे ॥
बाळे भोळे जन । खव तरती कीतेने ॥
नामा म्हणे नेणे मूढ । नाम स्मरावे सांबडे ॥
५९, नामापुढें सर्वेभक्षक अग्नीचें सामर्थ्य चाळत नाहीं.
अञ्चि जाळी तरी न जळती पांडव ।हृदयी माधव घरिला म्हणोनि॥
अझि जाळी तरी न जळती गोपाळ। हृदयी देवबोल धरिला म्हणोनि॥
अझ्नि जाळी तरी न जळे हजुमंत। हृदयी सीताकांत ह्यणोनियां ॥
अझ्ि जाळी तरीन जळे पराद् ।हृदयी गोविद म्हणोनियां ॥
अझ्ि जाळी तरी न जळे पैंसीता। हृदयीं रघुनाथ धरिले म्हणोनि ॥
छंकोसि उरलें बिभीषणाचं घर। हृद्य सीतावर धरिलाम्हणोनि ॥
नामा म्हणे स्वामी स्मरावँ गोर्विदा । चुके भवबाधा संसाराची ॥

६०. ज्या माउलीच्या ओठांवर विठ्ठलाचे नाम आहे
तिचे पोटीं देव जन्म घेतो.
बिठ्ठलाचें नाम जे माउलीचे ओठी । विठो तिचे पोटी गर्भवासी ॥
जयाचिये कुळी पंढरीची वारी । विठो त्याचे घरी बाळळीला ॥
नामा म्हणे जिव्हे काढीन मी रवा । असत्य केशवा वचन द्दोतां॥
१ जोरानें. २ भोळें,
स....७

०
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६१, हरिनामामतार्ते वाचेवर बसलेले असल्याचे मक
घुबून जातात.
असत्यावे मत्ठ बैसले ये वाचे। ते न फिटती साचे तीथोंदके ॥
इरिनामामृत प्रक्षाळी जिव्हेते । पाणिये बहुतै काय करितीं ॥
गंगासागरादि तीथे कोडिवरी । हरिनामाची सरी न पवती ॥
हरिनाममंगे सुस्नात पें झाळा। नाम्याजवळीं आला केशिराज ॥

६२. नामानें भक्ति जोडते, नामानें कीर्ति वाढते.
नाम सदा शुद्धि प्राणिया होतसे । नामापाशी असे भक्तिसुक्ति ॥
नामा ऐसे सोपै नाहीं त्रि्ुवनीं। नाम संजीवंनी खाघकांसी ॥
नामे भक्ति जोड़े नामै कीर्ति वाढे ।नामे सदा चढे मोक्ष ददतां ॥
यशदानतप नाम आलीं हातां ।नामे सवे सत्ता प्राप्त होय ॥
नामाम्हणे सदा नाम ज्याचे मुखीं । नाहीं याच्या तुकीं दुजा कोणी॥

६३. तुझें नाम म्हणजे केवळ अम्रताची खार्णाच दोय,
गोक्षीर लाचिळँ आंघळिया सुखी । तेथील पारखी जिब्हा जाणे

तैखं देवा तुझे नाम निरंतर । जिव्हेसी पाझर अमृताचे ॥

सोळूनियां केळे साखरे घोळिलं। अंधारी खाद्छै तरी गोड॥
द्राक्षफळां घड सेवितां चोखड। तयाहुनि गोड नाम तुझे ॥
आळूनियां क्षीर तुपाचिध आळें। कालविलें गुळें गोड जेसं ॥
जाणोनियां नामा करी विनवणी । अमृताची खाणी नाम तुझे ॥

६४ नामांत बं रूपांत मेद नाहीं.
नाम तैचि रूप रूप तेचि नाम । नामरूपा भिन्न नाहीं नाहीं ॥
आकारला देव नोमरूपा आलां । म्हणोनि स्थापिले नाम वेदीं ॥
५ जीवन देणारी. २ वजनांत, तुलनेस. ३ गाईंचें दूध.
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नामापरता मंत्र नाहीँ हो आणिक ।सांगती ते मूखै ज्ञानहीन ॥
नामा म्दणे नाम केशव केवळ । जाणती प्रेमळ भक्त भळे ॥
६५. मी निर्विकल्पनाम गाइळें असतां तूंआपोआप
मला हुडकीत येशील.

नलगे तुझी मुक्ति नलगे तुझी भक्ति ।मज आहे विश्रांति वेगळीच॥
माझे मज कळलें माझे मज कळलें ।माझे मज कळलें प्रेमसुख ॥
न करों तुझे ध्यान नलगे ब्रह्मान । माझी आहे खूण वेगळीच ॥
न करीं तुझी स्तुति न वाखाणी कीर्ति । घरिलीसे ते युक्ति वेगळीची
नकरी कायाछ्लेश इंद्रियां निरोध ।माझा आहे बोध बेगळाचि ॥
नामा म्हणे नाम गाईन निर्बिकंहप। येसी आपोआप गिवेसीत ॥

६६. तूंलपछास तर तूंआपछें नाम कोठें नेतोस ?
छपालासी तरी नाम कैसे नेसी। आम्हीं अहर्निशी नाम गाऊं ॥
आग्हांपासूनियां जातां नये तुज। तें हैंवर्मे बीज नाम घोकूं ॥
आम्हांसी तो तुझे नामाचि पाहिजे । मग भेटी सहजे देणे लाग ॥
भोळीं भक्ते आम्हीं चुकलो होतो वमे। सांपडछे नाम नामयासी ॥
६७, देह् जाबो अथवा राहो, पांडुरंगी हढभाव ठेवावा.

देह जावो अथदा राहो । पांडुरंगी हढ भावो ॥
चरण न सोडीं सवेथा । तुझी भाण पंढरीनाथा ॥
बदनीं तुझें मंगळ नाम ।हृदयी अखंडित प्रेम ॥
नामा म्हणे केशवराजा। केला नेम चाळची माझा ॥
१ कल्पना टाकून, २ शोधीत.
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६८. तुझ्या नामाच्या अनुसंधानानें असतां प्रारब्ध भोगणें
गोड वाटतें,

देवा माझे मन आणि तुझे चरण । एकत्र करोनि दिघली गांठी ॥
होणार ते हो गासुखे पंढरिनाथा । कासया शिणतां वायांवीण ॥
माझिया अदष्टी ऐेसाचि पें आहे । सवावे तुझे पाय जन्मोजन्मी ॥
असतां निरंतर येणे अनुसंघाने । प्रारघ भोगणे गोड वाटे ॥
हृदयीं तुझे रूप वदनी तुझे नाम । बुद्धि हे निष्काम घरिली देवा॥
नामा म्हणे तुझी पाऊळें चिंतिता । झालीकृतकृत्यता जन्मोजन्मी॥
६९. अखंड खंडेना असा जप कर,
५
। अखेड रामनामी ओव्ठखी घर्री॥
नार्मी
घरां रेमना तूंविश्वास या
४५
७08.
द
जप करीं ऐेसा अखंड खंडेना । निशिदिर्नी मना होय जागा ॥
नामा म्हणे मना होई रामरूप । अखंडित जप सोहं सोहं ॥
७०. केशवाचें नाम घेशीळ तरच तूं वैष्णव होशील.

वेदाध्ययन करिसी तरि वेदिकचि होसी ।
परि वैष्णव न होसी अरे जना ॥
गायन करिसी तरी झुणिजन होसी ।
षरि वैष्णव न होसी अरे जना ॥

पुराण सांगसी तरी पुराणिकाचे होसी ।
परि वैष्णव न होसी अरे जनां॥
कर्मे आचरसी तरी कमेठचि होसी ।

परिवैष्णव न होसी अरे जना ॥.
१ प्रारन्ध,
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यज्ञ करिसी तरि. याशिकचि होली ।
परि वैष्णव न होसी अरे जना ॥
तीथे करिसी तरी कापडीच होखी ।

परि वैष्णव न होखी अरे जना ॥
नामा म्हणे नाम केशवाचे घेसी ।
तरीच वैष्णव होसी अरे जना ॥
७१. तूंकेशवाचें ध्याने करशीळ तर तूंकेशवच होशील.

पृथ्वी ध्याखी तरी पृथ्वीचि होसी । केशव न होसी अरे मना ॥
आपे ध्यासी तरी आपचि होसी । केशव न होसी अरे मना ॥
बायु ध्यासी तरी बायुचि होसी । परि केशव न होसी अरे मना॥
आकाश ध्यासी तरी आकाशचि होसी । परि केशव न होसी
अरे मना ॥
नामा म्हणे जरीकेशवासी ध्यासी ।तरी केशवचि द्दोसी अरे मनी
७२, नारायणास मनी दृढ धरण्याबद्दळ मी लहानयोरांची

प्राथैना करीत आहे.

आह्मणां न कळे आपुलें ते वरम । गंबैसे परब्रह्म नामे एका॥ *
लहान थोरांसी करितों प्राथना । इढ नारायणा मर्नी धरा ॥

खर्बाप्रति माझी हेचि पें विनंति। आठवा ्रीपति आपुले मनीं ॥

केशव नारायण करावे आचमन। तेचि संध्याख्ान क्म तया ॥
नामा म्हणे हेचि करा नित्य भजन ।ब्रह्मापैण साधन याखे पार्यी॥
१ यात्रिक, २ पाणी, जल, ३ेसांपडणें.

१:०२

संतबचनामृत

[§ ५३

नामदेव.

७३.. जपतपध्यानापेक्षां भक्ति शरेष्ठ आहे.

भाक्तिप्रतापे पावळो मी खुपंथ । सफळ निश्चित परमार्थ ॥

देव सवौभूतीं असतां प्रगट । निवीणीं चोखट भाक्ते जाण ॥
घरूनियां मनीं जपसील नाम । तेणे निजघाम पाचसीळ ॥
जप तप ध्यान नळगे साधन ।भक्ति ते कारण नामा म्हणे ॥

७४, प्रेमाच्या जिव्हाळ्याने काया पाळठून कैवल्य मिळेल.

अभ्यासिले वेद्झाला शास्त्रबोध । साधिल्या विविध नाना कळा॥

भ्रमाचा जिव्हाळा जंव नाहीं अंतरीं ।तंव केला श्रीहरि करील कृपा॥

हित ते आचरा हित तैंविचारा । नामी भाव घराजाणतेनो ॥
अनंत ह्या मूर्ति पाहिल्या छोचनीं।त्यांतीछ कोण ध्यानीं प्रतिबिबली॥

स्वमीचिया परी देखसी आभास ।न घरीच विश्वास 'चेत्त तुझे॥

दृष्टीचे देखणे श्रवणीचे ऐकणे । मनाचे बैसण एक होय ॥
नामा म्हणे तरी बिठो येऊनि भेटे । कायाच पालटे केवल्य दोय॥

७५. प्रेमावांचून कीर्तनाचा काय उपयोग
चंद्रसूयीदि बिंबे लिद्िताती सांग । परि प्रकाशाचे अंग लिहितां

नये॥
संन्याशाची सोगे आणिताती सांग। परि वैराग्याचे अंग आणितां
नये॥

जांमा म्हणे कीर्तन करिताती सांग। प्रेमाचे ते अंग आणितां न ये ॥
१ ओलावा.

-
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७६, माझ्या मनानें गोपाळ घरला आहे तो तें सोडीतच नाहीं.

बेडूक म्हणजे चिखलाचा भोक्ता। क्षीर सांडूनि रक्ता गोचिड झोबे॥
जयाची बासना तयासीच गोड । प्रमखुखचाड नाहीं तया ॥

वांझ म्हणे मी वाढाबिते जाझार॑। उघडावया केवाड नाद्दीकोणी॥
अस्वलाचे तेल माखियेळे कानां ।ते म्हणे रानी थोर सुख ॥
स्वामीचिया कानीं खौबिळी लेषणी। ते घेत असे घणी घरोघर॥
गाढवासी लाविली तूप पोळी डाळ |सुके आळोआळ लाज नाहीं॥
सुकरो कस्तूरी चंदन लाबिला । तो तेथोनि पळाला विष्ठा खाया ॥
नामा म्हणे माझे मन ह वोळले । धरिलासे गोपाळ सोडीचिना॥
७५, अन्न उदक सोडून स्रापुतांचा विसर पडून तुझे भ्यान
छागो इतकेंच मला दे.

हातीं बीणा झुखीं इरी । गाये राउळाँ भीतरी ॥
अश्न उदक सोडिले। ध्यान देवाचे लागले ॥
खीपु वापमाय। यांचा आठव न होय ॥
देहभाव विखरला। छंद हरीचा लागला ॥
नामा म्हणे हेचि देई । तुझे पाय माझे डोई ॥
७८. हाती वीणा घेऊन राउळांत उभ्यानें कीर्तन करावें
इतकेच मळा दे.
विणा घेडनियां करां। उभा राउळामाझारी ॥
तद्दान भूक द्वारपली । छद लागला विठुलीं॥
कन्या पुत्र बाप माय। त्यांचा आठव तो न ये ॥

नामा म्हणे हंचि देई। तुझे पाय माझे डाई ॥

१ भार. २ डुक्कर. ३ देउळांत.
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७९, माझ्या वाचेस, श्रवणास, अगर दष्टांस तुझ्यावांचून
दुसरा विषयच नार्ही.
श्रीहरि भ्रीहरि ऐसे वाचे म्हणेन ।
चाचा धरिखी तरी मी श्रवणी ऐकेन ॥
श्रवणी दाटसी तरी मी नयनीं पाहन ।
ध्यानी मी ध्याईन जेथे तेथे ॥
जेथे जाये तेथे लागला हा आम्हां ।
न संडी तुझे बमे म्हणे नामा ॥
८०. काळ देहास खाण्यास आला असतां आम्हीं

आनंदाने गाऊं नाचू.
काळ
कोणें
डाळ
नामा

देहासी आला खाऊं । आम्हीं आनंदे नाचूं गाऊं ॥
वेळे काय गाणें । हे तो भगवंता मी नेणे ॥
सृदंग दक्षिणेकडे । माझे गाणे पश्चिमेकडे ॥
म्हणे बा केशवा । जन्मोजन्मी द्यावी सेवा ॥

४, उपदेश.
८१. सवीगस्पीजस इंद्रिये आहेत तोपयतच सावधान हो.
खर्वीगसाजिंरी आहेती इंद्रियं । तंव सावध होय हरिकथे ४
कीन नतेन वाचे जनादैन । न पवसी पतन येरझारा ॥
१ सुशोभित, टवटवीत, २ जन्ममरणाच्या खेपा.
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पूर्ण मनोरथ घडती एका नामे । दाटेल सप्रेमे जीवनद्देतु ॥

नामा म्हणे विलास न करी तूंआणिक। सवी सवी एक नाम अखे॥
८२. संसारसागरांतून विवेकाने पोहणारा विरळा.
संसारसागर भरला दुस्तर । विवेकी पोहणार विरळा संत ॥
कामाचिया लारा अंगा आदळती। नेणो गेले किती पोद्दोनियां ॥
भ्रम हा भौवरा फिरवी गरगरा। पक पडिले घरा चौऱ्यांशींच्या॥
नावाड्या विल भवर्सिछु तारू ।भक्तांपैछपारू उतरितो ॥
नामा उणे नाम स्मरा ्ीरामाचे ।भय कळिकाळाचे नाहीं तुम्हां

८३. संसार करीत असतां परमार्थाचें वर्म सांपडणें शक्य नाहीं.
संसार करितां देव जै सांपडे । तरि कां झाले वेडे सनकादिक ॥
खंखारीं असतां जरी देव भेटतां।शुकदेच कासया जातां तयालागी
घराश्चमीं जरी जोडे परन्रह्म। तरि कां घराश्रम त्याग केला ॥

शातीच्या आचारे सांपडे जरी सार। तरि कां निरहंकार झाले खाछु।
नामा स्हणे आतां सकळ सांडोन। आलोसे दारण विठोबासी ॥
८४. अवळ क्षीर असतां गोचिडाप्रमणें रुधिराचें सेवन
कां करितोस !

परन्रह्मींची गोडी नेणती तीं बापुडीं। संसारसांकडीं विषयभरित॥
तूंतैचकली रे जगजीवनरक्षा।अनुभवावीण लक्षा नयेचिरे कोणा॥

जबळीं असतांचि क्षीरनव्हेखी वरंपडाँ। रुधिरं सेवितां गोचिडा
जन्भ गेळा॥

दङुंरा कमळिणी पके ठायीं बिढारं। वास तोमधुकंर घेवोनि गेळा॥
१ एकादा: २ गृहस्थाश्रम, ३ प्राप्तः ४ रक्त, ५ बेडूक, ६ वस्ति.
७ अमर,
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मधुमक्षियां मोहोठ्ठ रचितां राजादिवस।भाग्यधंत रस घेडनि गेला॥

शेळीस घातली उसांची वेरणी । घेऊं नेणे घणी त्या रसाची ॥
नामा म्हणे ऐेसी चुकली बापुडीं । असत सेवितां पुढी चवी नेणे
८५, सर्वेश्वरावर लक्ष ठेवून कोणताही व्यापार कर.

चावडी दुरीच्या दुरी उडतसे अंबरी। हातीं असे दोरी परि ळक्ष तेथे
डुड़ी बरि दुडी पाण्या निघाळी शुजरी। चाले मोकळ्या करां परि
लक्ष तेथे ॥

व्यभिचारी नारी परपुरुष जिव्हारो । वते घराचाररी परि लक्ष तेथे ॥
तर्सकर नगरा परद्रव्य जिव्हारी । वर्ते घरोघरीं परि लक्ष तेथें ॥
घनलोभ्याने घन ठेवियेलें दुरी । वते चराचरी परि लक्ष तेथें ॥
नामा स्हणे असावे भळतियां व्यापारी । लक्ष सर्वेश्वरी ठेऊनियां ॥

८६. कलियुगींच्या अधर्माचा महिमा.
ऐका कलियुर्गीचा आचार | अधर्मपर झाले नर ॥
मंचकाबरि बैखे राणी । माता चाहतसे पाणी ॥
र्त्रयेसी अलंकार भूषण । माता चळीतसे शण ॥
खरियेसी पाटावाची साडी । माता नेसे चिंध्या लुगडी ॥
साखुसासच्यां योग्य मान । मायबापां न घाली अन्न ॥
म्हणे विष्णुदास नामा ।ऐेसा कळियुगींचा महिमा ॥

८७. पोट माझी माता, पोट माझा पिता.
बीतभर पोट लागलेसे पाठी । साधुसंगे गोष्टी सांगूं न देई ॥
पोट माझी माता पोट माझा पिता । पोटाने ही चिंता लाविलीसे॥
१ पतंग. २ कळशी व घागर यांची जोडी. ३ गुजराथी स्री. ४ अंतःकरणांत.
५ घरांतील धंदा. ६ चोर. ७ रेशमी उंची वख.
;
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पोट माझा बंधु पोट माझी बहीण ।पोटाने है दैन्य मांडिलेसे॥
विष्णुदास नामा पोटाकडे पाहे । अझून किती ठाये हिडविसी ॥
८८. संगर्ताचा परिणाम.

बहुरूप्या ब्राह्मणा पडियेळे मैत्र । दों ते गोत्र एक झाले ॥
चेइया पतिव्रते पडियळा शेजार। दोद्दींचा आचार एक झाला ॥
संग तोचि बाधी संग तोचि बाधी। कुसंग तो बाघी नारायणाः
॥'
नामा विष्णुदासा सत्संगती बोधिला। आत्मा हाळाघला पांडुरंग

८९. प्रारड्धाचें सामर्थ्यं.
कृष्ण खद्दाय पांडवांसी । ते भोगिती नष्टचंयांसी।
साह्य केळे इरिहरासी । प्रारब्ध कोणासी उळेना ॥
देसी प्रारब्धाची ठेव । झाले भिक्चक पांडव ।
राज्य घोडे भाग्य सवै । सांडियेला ठाव प्रारब्धे ॥
शरीर संचिता आधीन । धर्मराज हिंडे वन ।

कर्मे बुडाळा रावण । आणि दुयोंधन प्रारब्धे ॥
अभिमाने शिशुपाव्ठ | कृष्णहरुते झाला काठ्ठ ।
यादव निमाले सकळ. ।केळे निर्मुत्ठ प्रारब्धे ॥

कमैरेखा टळेना । बाण लागला जगज्जीवना।
कृष्णे सांडिल्या गोपांगना । हेंनारायणा प्रारब्ध ॥

कामबुंद्धीचे खुख । अति मानिती ते मूर्ख ।
चंद्रासी लागला कळंक।इंद्रासी दुःख प्रारब्धे ॥
हरिश्चंद्र तारामती। घोर जन्मांतर भोगिती ।

१ ठिकाण. २ दुदैव.
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नळराव पुरुषार्थी । तयाच्या विपत्ति प्रारब्धै ॥
पतिव्रता सुशीछ । दमर्यती पार्य पोठे।

ऐेसे अनिवार कपाळ । भोगी दुष्काळ प्रारब्घे ॥
ऐेसीं अनिवार जन्मांतरे । राज्य सांडिळे रघुवीर ।
सर्वे मेळवूनि वानर । फिरवी दिगांतरें प्रारब्धे ॥
फिरत असतां काय झाले । पुढे प्रारध ओढवले ।
जानकीस राक्षसे नेळे । कष्ट भोगविलें ्रारब्धे ॥
कमी आधीन शरीर ।पूणे अझ रामचंद्र ।
रघुपति विष्णूचा अवतार ।पाठीं जन्मांतर नामा म्हणे ॥
९०, चोर झूळाकडे जात असतां पावोपाबलीं त्यास मृत्यु

सन्सुख येतो.
चोरां ओढोनियां नेइजे जै शूळीं। चालतां पाउलीं सृत्यु जसा ॥
"तैसी परी मज झाली नारायणा । दिवसे दिवस उणा होत असे|
वृक्षाचिये सुळीं घालितां कुऱ्हाडी । वेचे तैसी घडी आयुष्याची॥
नामा म्हणे हही लहर्राचे जळ । आटत सकळ भाजुतेजे ॥
९१. पायांस स्वग लागो, अगर अंगावर आफ्नि पडो, आत्मस्थितीचा

भंग होऊं देऊं नये.

निद्रिस्ताचे सेजे सर्प कां उर्वशी। पाहा विषयासी तेस आम्ही ॥
पेखी कपा केली माझ्या केशिराज प्रतीतीचे भाजे .पकसरां॥
शिण आणि सोने भासते समान । रत्न कां पाषाण एकरूप ॥
पायां लागो स्वर्ग वरिपडो आग। आत्मस्थिति भंग नोहे नोहे ॥
नामाम्हणे कोणी निंदा आणि वंदा । झालो बह्मांनेदाकार आम्ही ॥
१ घटका. २ अनुभव. ३ कोतुक, मोठेपणा. ४प्राप्त होवो.
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९२, आमच्या कर्माकडे दोष असून, नारायणा, तुझ्याकडे

शब्द नाहीं.
पापाचे संचित दृहाखी दंडण। लुज नारायणा बोल नाहीँ ॥
खुख अथवा दुःख भोगणे देहाखी। सोख वाखनेसी घाउगाचि ॥
पेरी कडु जीरे इच्छी अमृतफळ । अकबरक्षा केळी केवि येती ॥
मुसळाचे घनु न होय सवेथा । पाषाण पिळितां रस केंचा ॥

नामदेव म्हणे देवा कां रुसावे । मनाला पुसावे आपुलिया ॥
९३. श्रीमुख हृदयांत बिंबेळ तरच देहघुद्धि पाठटेछ,

सांबळी श्रीमूर्ति हृदर्यी बिंबळी। तरी पालटली देहबुद्धि॥
घन्य माझा जन्म धन्य माझा भाव | ध्यानीं केशिराज नांदतसे ॥
आशा तृष्णा केश्या मावळल्या देही । बुडोनियां पार्यी ठेले चित्त ॥
नामा स्हणे ऐसी विश्वांति पै झाली । हृदयीं न्याहाळी केशिराज ॥:
९४. दृगडाचा देव व मायेचा भक्त या उभयतांचा संदेह कशानें
फिटणार ?
देव दगडाचा भक्त दा मावेचा। संदे दोघांचा फिटे केला ॥

पेसे देवदेवी फोडिल तुरंकी। घातळे उद्कीं बोभांतीना ॥
ऐसी लोहदैवते नकोदावूंदेवा। नामा म्हणे केशवा विनचीतसे ॥:
९५, सजीव तुळस तोडून निर्जीव दगडाची पूजा कां करतोस ?
पोटी अहंतेखी ठाव । जिव्हे सकळ शास्त्रांचा सराव ॥
भजन चालिळे उफराटे । कोण जाणे खरे खोटें ॥

१ व्यथे. २ रुईचें झाड. ३ देहधारी, सगुण. ४ मुसलमान, ५ ओरडणे.
६ लोखंडादिक धातूंची
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सज्ञीवासी हाणी लाथा | निजींवपायीं ठेवी माथा ॥
सजीव तुळसी तोडा । पूजा निजींब दगडा ॥
बेला करी नोडातोडी। शिवा लाखोली रोकडी ॥
तोड घरून मेंढा मारा। म्हणती सोमयाग करा॥

सिंदूर माखूनियां घोडा। त्यासि भजती पोरे रांडा ॥
अझ्निहो्राचा खुकाळ। कुशपिपळाचा काळ ॥
मृत्तिकिची पूजा नागा। जित्या नागा घेती डागा ॥
नामा म्हणे अवघे खोटेँ। एक हरिनाम गोमटे ॥

९६. मनाचा आरसा निर्मळ करून तूंत्यांत आपलें रूप पहा.
-सुजञग विखारे पवनाचा आद्दार। परि योगेश्वर म्हणों नये॥

-पवनाच्या अभ्यासे काया पाली । परि तो चेकुठी सरता नब्हे॥
झद्ध करी मन समता धरोनि ध्यान । तरीच भवबंधन तुटेल रे॥

-पवित्र गंगाजळ मीन सेवी निमेळ। परि दुष्ट केवळ कमे त्याची
अवचितां हेतु सांपडला गळी । न खुडे तयेवेळीं तीथॉंदके ॥
-घर सांडोनियां वन सेविताती । बनीं कां नसती रीसँ व्या ॥
काम क्रोध लोभ न संडवे मनां। असोनियां वनीं. कोण काज ॥
बहुरूप्याचा नटा माथां भार जरा। भस्म राख सोरा ददाती दंड ॥

-घोतीपोर्ति कर्मावेगळा आंदेसें । हुंबरत असे अंगबळे'॥
बिपुंडू रिळे अंगीं चंदनाची उटी। घालोनियां कीं बुळसीमाळा॥
व्यापक हा हरि न घरिती चित्ती। लटकियाची गती गातु असे॥

मीतूपण जरी दां दोन्दं सांडीं। राखिसी तरी शेंडी हेचि कमे ॥
मानसीं तूंमुंडी देहभाव सांडी । वासनेसी दंडी आत्ममये ॥
१ काठी. २ विष. ३ मान्य. ४ मासा. ५ अस्वल,
७ आदिश. ८ आत्मरूप होऊन.

६ योगांताल क्रिया.
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मन हैंदर्पणं करोनि निर्मळ। पाहे पां केवळ आत्मा स्तयं ॥
तुझा तूंकेवळ तुजमाजी पाहीं । नामा म्हणे ध्यायी केशिराज ॥

९७. जोपर्यंत विषयावर मन विटळें नाही तोंप्येत नित्यसुख
कसे सांषडणार ?
देहाचे ममत्व नाहीं जी तुटळें । विषयीं विटळें मन नाहीं ॥
तेव नित्य सुख केसेनि आतुडे | नेणती बापुडे प्रेमसुख ॥
मोच एक भक्त मीच पक सुक्त ।म्हणवी पातित दुराचारी ॥
नामा म्हणे तुझे छृपेविण देवा | केंबि जोडे ठेवा विश्रांतीचा ॥
९८, मांजरानें उपबास केला तरी त्यास पारण्यास उंदीर पाहिजे.

मांजरें केळी एकादशी ! ईळवर होतें उपवासी ।
यत्न करितां पारण्याखी । घांऊनि गिवैसी डंदिरू ॥
लांडगा बेसला ध्यानस्थ । तौचरि असे निवांत।
'जेव पेट खुटे जीवांत । मग घात करी वत्खाचा ॥
श्वान गेळे मलकाजुना | देह कवेती घातले जाण! ।

आले मनुष्यदेहपणा । परी खोडी न संडी आपुली ॥
वाने देखिला स्वयंपाक । जोवरि जागे होते लोक ।
-मग निजलिया निःशंक ।चारी मडकी फोडिली॥
बेह्या झाली पतिवता । तिचा भाव अस दुश्चिता!
तिसी नाहीं आणिक चिता । परद्ारावांचुनी ॥

.दात्याने केळी समाराधना । बहुत लोक जेविले जाणा।

परि न संडी बोखटी वासना | खटनेट चाळितसे॥
"१ आरसा. २ सांपडणें.३ आतांपर्यंत, इतका वेळ. ४ हुडकणें. ५ वाईट
साईट, ६ गाळणे.
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ऐशा प्रकाण्च्या भक्ती । असतो त्या नेणो किती ।
एक ओळगा लक्ष्मीपती । म्हणे विष्णुदास नामा॥

९९, वेश्या पाटाची राणी झाळी तरी तिळा मागीळ करणी
आठवतेच.

डोई बोडून केली खोडी। काया वागविली वापुडी॥

पेसा नव्हे तो संन्यास । विषय देखोनि उदास ॥
मांजराचे गेले डोळे। उंदीर देखानि तळमळे ॥
वेश्या झाली पाटाचीरांणी । तिळा आठवे मागील करणी ॥
नामा म्हणे वेष पाळटे | परि अंतरीचे ओसपणन तुटे ॥

१००. लावण्यानें सुंदर व रूपानें बरवी असलेल्या पापिर्णाचें तोंड
पाहूं नये.

लावण्य सुंद्र रूपाने बरवी । पापीण जाणावी ते कामिनी ॥
देखतां होतसे संगाची वासना । भक्ताच्या भजना नाश होये
॥
पेसी जे घातकी जन्म काखयाची । चांडाळीण तिसी नरक प्राप्ता
नामा म्हणे तिचे पाइ नये तोंड । पा्ीण ते रांड बुडवी नरा
॥
१०१. जिचें रूप अतिह्दीनवर अशा परोपकार्रा माउलचि
चरण
वंदावे;

कायारूप जिचे हिनव अती। माउली घन्य ती आहें नारी ॥
तियेवरी मन कदापि नव जाये। भजना न होये. कदा चळ॥
ऐसिये माउली परडपकारी | घात हा न करी भजनाचा ॥
नामा म्हणे तिचे चरण वदावे । बदन पहावे माउलीचे ॥
३पदाभिषिक्त राणी. २
२ होन,
हीन,

000
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१०२. विषयसंगानें इंद्राअंगी सहस्रमगें पडली आहेत.
संग खोटा परनारीचा। नाइा होईल या देहाचा ॥
रावण प्राणासी सुकला | भस्मासुर भस्म झाला ॥
गुरुपत्नीशीं रतला । क्षयरोग त्या चंद्वाला ॥
इद्राअंगीं सहदस्रभगे ! नामा म्हणे विषयाखंगे ॥

अ

१०३. जोपर्यंत कामिनीकटाक्षबाण लागले नाहींत तोंपर्यैतच

0

गो

का

ह

तोबरि रे तोवरि वैराग्याचे ठण । जंव कामिनीकराक्षबाण लागले
नाहीं ॥

ताचरिरे तोबरि आत्मशानवोध। जोचरि अंतरे कामक्रोध उठले
नाही ॥
तोवरि रे तोवरि निरभिमान। जंव देहा अपमान झाला नाहीं ॥
नामा म्हणे अवघी बचबच गाळी । विरळा तो जाळी दवैतबुद्धी ॥
१०४. सकल्पस्वरूपे वासने, तूं मळा सोडणार नाहीस

तर केशिराज मळा सोडवितीळ.
परिये वासने संकल्पस्वरूपे । विश्व त्वां आरोपे बश केळे ॥
ब्रह्मादिक तुझे इच्छेचे खेळणे ।विषयाकारणें छोलिंगत ॥
परि माझ्या मना सांडीं वो समर्थे । देई मज दीनातें कृपादान ॥

वेदशास्त्रवक्ते व्युत्पन्न थोरळे । तृणापरिस केळे हळुंबेट॥

कृपणाचे द्वारी होऊनि याचक । विसरे सकळिक आत्मदित ॥

पकांते लाविला पुचकलत्नधंदा । नेणती ते कदां खुखगाष्टी ॥
जन्ममरणाचे जुंपियेळे पांती।आकड्प भोगिती नाना योनी ॥
ऐेसे तुझे संगे बहु झाले हिंपुटी । म्हणोनि पाडिली तुरी संतसंगा
नामा म्हणे पुढती गांजिसील मज । येईल केशिराज सोडवणें॥
१ स्थिति, २ आसक्त. ३ विद्वान्, ४ हलकट, ५ पंगत. ६ खिन्न,

सं...८
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१०५. एकावांचून एक कोणत्या गोष्टी शोभा पावत नाहीत ?

त्यागेर्वाण विरक्ति प्रेमावांचूनि भक्ति ।
शांति नखतां ज्ञप्ति शोभा न पवे ॥
दमनेवांचूनि यति मानाविण भूपति ।

योगी नसत युक्ति शोभा न पवे ॥
बहिसुख लावी मति नेमावांचूनि वृत्ति ।
बोधैविण महंती शोभा न पवे ॥
अनधिकारी व्युत्पात्ते शुरु तो कनिष्ठ याती ।
माता नीच शिक्जवत्ति शोभा न पवे ॥
हेतूवांचूनि प्रीति गुणरहित स्तुति ।
करणीवांचूनि कौर्ति शोभा न पवे ॥
सत्समागमसंरगाति बाणली नसतां चित्ती ।
नामा म्हणे क्षिती शोभा न पवे सवेथा ॥

१०६. दुर्लभ इंदें.
सुवणे आणि परिमळ । दिरा आणि कोमळ।

योगी आणि निमेळ। हे दुळेभ जी दातारा ॥
देव जरी बोलता । जरी कल्पतरू चालता ।

गज जरी दुभता। है दुर्लभ जी दातारा ॥
घनबंत आणि दयाळु ।व्याघ्र आणि कृपाळु ।
अझि आणि सीतलछु।हे दुळभ जी दातार ॥

सुंद्र आणि पतिबता ! सावधान दोय श्रोता।

पुराणिक आणि श्ञाता। है दुळूभ जी दातारा ॥
क्षत्रिय आणि शूर भला । चदन फुली फुलला ।
स्वरूपी शुणेव्यापिळा। दै दुळेम जी दातारा ॥
१ ज्ञानः ३ सुरूपः ३ गुणयुक्त,
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ऐेखा संपूर्ण खचैशुणीं। केचि:पाविजे शारंगपाणी।

विष्णुदाख नामा करी बिनघणी। सुके चरणीं त्याचिया॥

१०७, देवास मागणें.

तुझै नित्य खुख घ्यावे येणे मने । असाव संधाने चरणाचेनि ॥
चासनेविरद्दित होऊनि एकवट । असावे निकट संतसंग ॥
शेशी मज कृपा करी गा विहला । म्हणविसी आपुला दास जरी॥
श्रवणी तुझे नाम ऐकावे आवडी। चित्ते देउनि बुडी प्रेमडोद्दी॥
नयनां तुझे रूप देखावे सबेत्र। वहावे भूतमात्र सखे माझे ॥
चद्नीं तुझ नाम गावे निर्विकर्प । धरोनि तुझे रूप हृद्यकमळी ॥
काया संतांपार्यी जावी लोटांगर्णी। ते भाग्य अनुदिनी देई बापा॥
दचि माझे ब्रत हचि तपतीथ। करावे दास्यत्व संतांचे हे॥
अञुदिनीं ब्दावा संतांचा हा संग। असावा अनुराग कीतेनाचा॥
मानाचा मज ओखे अपमानीं उल्हास । देई तुझा ध्यास सर्वकाळ ॥

५, संतमहिमा.
१०८, साधूची लक्षणें.

सवोभूतीं पाहे एक वाखुदेव। पुखोनिय़ां ठाव अहेतेचा ॥
तोच्ि संत साधु ओळखावा तिका। येर ते आइका मायाबद्ध ॥
देखिलिया धन सृत्तिकेसमान। नवविधारत्न जेसे थोडे ॥
१ उदासपणा, २ नाहींसा करण,

११६

संतवचनामृतः नामदेव.

[8 १०८

काम कोध दोघे घातले बाहेरी। शांति क्षमा घरीं राबवीत ॥
नामा स्हणे नाम गोविंदाचे वाचे। विसंबेना त्याचे क्षणमात्र ॥

१०९. मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

जैखा बृक्ष नेणे मान अपमान तैसे ते सजन वतेताती ॥
येऊनियां पूजा प्राणी जे करीती। त्याचे सुख चित्त तयां नाहीं ॥

अथवा कोणी प्राणी येऊनि तोडिती। तयां न म्हणती छेदूंनका ॥
निदास्तुति सम मानिती जे खंत। पूण धेर्यवत साधु पेस ॥
नामा झ्दणे त्यांची जरी होय भेटी । तरी जीवा शिवा गांठी पडुनि

जाय।

११०, वैष्णवांच्या कुळींचा कुळधर्म.
आम्हां वैष्णवांचा. कुळधमे कुळींचा । विश्वास नामाचा सर्वेभावे॥
तरी त्यांचे दाख म्हणतां रछाधिजे । निवोसन'कीजे चित्त आधीं॥'
गाऊं नाचूं आम्हीं आनंदें कोतेनीं। भक्ति सुक्ति दोन्ही मागूदेवा ॥
वृत्तिसहित मन बुडे प्रमडेई । नाठवती देही देहभाव ॥
सयुणीं नियुणीं एकच आवडी | मने दिली बुडी चिदाकाश॥
नामा म्हणे देवा ऐेसी मज सेवा। द्यावी जी केरावा जन्मोजन्मी ॥

१११. खऱ्या भक्ताच्या योगानें तीन्ही लोक पावन होतात.
निर्दाळ हे जन सुखे निदूं द्यावे । सजनी क्षोभावे न ये बापा।
निंदा स्तुति 'ज्याला समान पें झाली। त्याची स्थिति आढी

समाधीला ॥

शजत्रुमित्न ज्यालां समसमानत्वे-। तोचि 'पेंदेवात आवडला॥
१ विसर पावणें. २ आनंद पावणें,
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माती आणि सोनें ज्या भासे समान। तो एक निधान योगिराज ॥
नामा म्हणे ऐसे भक्त जे असती । तेणे पावन होती लोक तीन्ही ॥
११२, संताच्या संगतीने अधमासही काळांतरीं गति मिळेळ.

कडु वृंदावन साखरे घोळिलें । तरी काय गेळे कडूपण ॥
तैसा तो अधम करो तीथोटण । नोहे त्याचे मन निमेळत्व ॥
बचनाग रवा दुग्धीं शिजविळा । तरी काय गेला त्याचा गुण ॥

नामा म्हणे संतसज्जनसंगतीं । ऐेशासह्ी गती काळांतरीं ॥

११३, संतांचे चरण देखिल्यास कल्पकोटी पापराशे दग्ध होतीळ.

संताचे लक्षण ओळखाबया खूण। जो दिसे उदासीन देहभावा॥

सतत अंतरीं प्रेमाचा जिब््दाळा। वाचे वसे चाळा रामकृष्ण ॥
त्या संताचे चरण देखिले म्या दृष्टी। जळती कदपकोटी पापराशी ॥
जयांच्या हृदर्यी प्रेमाचा जिव्हाळा ।जीवेभावे गोपाळा न विसंबती॥

त्यांचे अगणींचा होईन सांडोवा । मग तूंकेशवा नुपेक्षिसी ॥
तुझ्या घ्यानी ज्यांचं सदा भरले मनाविश्व तूचि म्हणोन भजतीभावे

त्यांच्या उष्टावळीचा होईन मागता । तरीच पंढरीनाथा भेटी देखी
ऐसे नित्यानंदें बोधै जे निवाले। ते जिवावेगळे न करी नाम्या ॥

११४. .दुराचारी असळा तरी तो संतकमेनें छवकर उद्धरतो,
्रह्ममूति संत जगीं अवतरले । उद्धरावया आले दीन जनां ॥
ब्रह्मादिक त्यांचे वंदिती पायवैणी ।नाम चितां वदनीं दोष जाती ॥

दो.कां दुराचारी विषया आसक्त । संतकृपे त्वरित उद्धरतो ॥
अखंडित नामा त्यांची वास पादे ।निशिदिनीँ ध्याये सत्संगती ॥
३ ओलाबा. २ पाण्याचा पाट, ओंवाळन् टाकलेला पदार्थ, ३ चरणतीर्थ,
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११५, बोधसाबणानें संतरूपी परीट पापाचे डाग उडवितात.

आह्मी परीट चोखट । शुद्ध केळे खटनट ॥
बोघसाबण लावुनी ठायी । डाग उडाबिळा पाही ॥

झांतिरिळवरी शुतळें ।श्ञानगंगे निमळ झालें ॥
परब्रह्म होउनि उेलों । नामा उ्हणे सुखरूप झालो ॥
११६, कुपा करून अशा जीवास, केशवा, चुँसोडीव.
आतां आहे नाहीं पहातां क्षण पक । संपत्तीचे सुख विषय दा ॥
हित ते आचरा द्दित ते विचारा । नामी भाव धरा जाणतेनो ॥
संपत्तीच्या बळें एक झाळे आंघळे ।चेढिळें काळिकाळे स्मरण नाही

पक विद्याचंत जातीच्या अभिमानें। नेले तमोगुणें रखातळा ॥
मिथ्या माया मोह करोनि हव्यांख। वेंचिळे आयुष्य वायांविण ॥
नामा म्हणे कूपा करूनि ऐशा जीवा। सोडवी केशवा मायबापा ॥

११७, हरिदासांना आकल्प आयुष्य व्हावें.
आकल्प आयुष्य व्हावे तयां कुळां। माझिया सकळां हरिच्या दासां॥
कल्पनेची बाघा न'हो कोणे काळीं ।ही संतमंडळी सुखी असो ॥
अहेकाराचा वारा न लागो राजसां। माझ्या विष्णुदासां भाविकांसी॥
नामा म्हणे तयां असावे कल्याण। ज्या सुखीं निघान पांडुरंग ॥
११८. एकमेकांस. सावध करून नामाचे अनुसंधान आम्हीं तुटू
9
देणार नाहीं.
डुलंभ नरदेह झाला तुम्हां आम्हां । येणे सांधूं प्रमा राघोबाचा ॥
अंवधे होतोहाती तरा भववासचू । आवडी गोविंद गाऊं गीती ॥
१ सुकुमार.
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'हिताचिया गोष्टी सांगू एकमेकां । शोक मोद दुःखा निरस तेणे॥
एकमेकां करूं सदा सावधान | नामी अनुसंघान तुटी नेदूं॥
घेऊं सर्वभावे रामनामदीक्षा । विश्वासं सकळिकां हेंचि सांगो ॥
नामा म्हणे शरण रिघो पंढरिनाथा । नुपेक्षी सवेथा दीनबंघु ॥

११९, साधु हे तीथोरचे तीथ होत.
जयांचेनि तीथी आले' तीर्थपण । केली सांठवण हृदयीं ती ॥
नवल महिमा हरिदासां जीवीं । तीथे उपजवो त्यांचे कुसी ॥
वाराणां प्राणी मरे अंतीं कोणी । तया चक्रपाणी नामे तारी ॥
नामा म्हणे तीथे तया येती भेटी ! वोळेगती दष्टी शरि्ुुवना ॥
१२०, धिक् तो ग्राम कीं जेथें संतसंगति नाही!
चिम् थिए तो ग्राम घिग्धिण तो आश्चम। संतखमागम नाहीं जेथे
चिण् धिग् ते संपात्त एथिग् धिग् ते संतति। भजन सर्वाझू्ती
नाहीं जेथे ॥

धिण तो आचार घिग् तो विचार ।वाचे सर्वेश्वर नाहीं जेथे ॥
घिण तो वक्ता थिए तो श्रोता । पांडुरंग कथा नाहीं जेथे ॥
धिग ते गाणे धिण ते पठणे । विठ्ठल नामबाण नाहीं जथे ॥
नामा म्हणे घिस् धिग् त्यांचे जिणे ।एका नारायणेवांचूनियां ॥
१२१, तूंसंतांवर विश्वास टाकशील, तर तुळा देव आपोआप
भेटेळ.
संतपायी माया धरितां सद्भावे । तेणे भेटं देव आपँआप॥
उद्दणवूनि संतां अखंड भजावे । तेणे भेटे देव आपआप ॥

१ दूर करणें..२ काशीक्षेत्र.

१२०
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साधुपाशी देव कामर्धदा करी । पीतांबर घरी वरी छाया ॥
नामा म्हणे देव इच्छी संतसंग । आम्हां जिवछग जन्मोजन्मी ॥

१२२. तूंसंतांचा प्रसाद सेविशीछ तर तुझे आयुष्य दुणावेळ.
संतांच्या चरणा द्यावे आलिंगन । जीवे निंबलोणं उतरावे ॥
तेथे तूंनिश्चळ राहे माझ्या मना । मंग तुज यातना न होती कांही
संतांचे द्वारँचा होई द्वारपाळ। तुटे मायाजाळ मोहपाइा॥
संतांचे प्रसाद सेविसी उरले । आयुष्य सरले दुणावेछै ॥
नामा म्हणे संत आहेत कृपासिंधु । देती अक्तिबोधु म्रेमसुख ॥

१२३, “ तैसा भेटे नारायण. संतसंगे. ”
परिखाचीन संगे लोह द्ोय सुवणे | तेला भेटे नारायण संतसंगे ॥

कौटेकी ध्याता भृंग॑ झाली तोचि वणे ।तेसाभेटेनारायण संतसंगे ।
वनस्पति परिमळु चंदन झाला जाण। तैसा भेटे नारायण संतसगै॥
अझीस मिळे तें न ये परतोन।तैसा भेटे नारायण संतसंगे ॥
सरिता ओघ जाय सिंधास मिळून ।तैसा भेटे नारायण संतसंगे॥
नामा म्हणे केशवा मजदेई संतसंग । आणिक कांही तुज न मार्गे

बापा॥
१२४. ज्यानें तुळा पाहिळें त्याचा चरणरज मिळाल्यास मी
आपल्यास धन्य समजेन.

ज्याचिया रे मने देखियेळे तुज। त्याची लोकलाज मावळली ॥

नाहीं तया क्रिया नाहीं तया कर्म ।वर्णाश्रमधर्म सुखदुःख ॥
१ उतरून टाकण्याचा पदाथे. २ दुप्पट होईल. ३ किडा, ४ भुंगा.
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नाहीं देइस्फूर्ति जातिकुळमभेद् । अखंड आनंद् पेक्यतेचा ॥
नामा म्हणे त्याचे चरणरज व्हावे । हेचि भाग्य द्याचे केशिराजा
१२५, जो मळा राम प्रत्यक्ष दाखवील त्याचे मी पाय घरीन.
मंत्रतंत्र दीक्षा सांगतील लक्ष। परि राम प्रत्यक्ष न करी कोणी॥
प्रत्यक्ष दावीळ राम धरीन त्याचे पाय। आणिकांची काय चाड मजी

खर्व कामी राम भेटविती माते। जीवेभावे त्यांते ओबाळीन ॥
नामा म्हणे आम्हां थोर लाभ झाळा। सोइरा भेटला अंतरीचा ॥

१२६. सहुरु नानाप्रकारे साक्षीला पाहिजे.
भक्तीविण मोक्ष नाहीं हा सिद्धांत। चेद् बोळे द्यात उभारोनि ॥
तरी तेंचि ज्ञान जाणायाळाशुनी । संतां वोळगोनि चझ्य कीजे ॥
प्रपंच हा खोटा शा्रे निवडिळा। पाहिजे साक्षीला सद्गुरु तो॥
नामा म्हणे सेवा घडावी संतांची । घ्यावी कपा त्यांची तेचि शाना

१२७, नाम जरी स्वतःसिद्ध असरें तरी सदयुरुवांचून वर्म
द्वातीँ येत नाहीं.

करितां वेदाध्ययन ज्योतिष । नामाचा तो लेशा नये हातां ॥
बहुत व्युत्पत्ति पुराण। व्यथे ते स्मरण नाम नव्हे ॥

अनंत हेंनाम जयांतूनि आळे । त्यांतचि जिराळे जळीं जळ ॥
सदूगुरु तेनाम सहुरुकपंविण कोणा। साधन साधना जपे तपै॥
नामदेव म्दणे स्वतःसिद्ध नाम। गुरूविण बम हातां नये ॥
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१२८. साधूची भेट होण्यास भाग्य लागतें.

रविरदिम धरोनि स्वर्गी जाऊं येईल । परि साधुसंगतीचा पार
नकळे नकळे ॥

चैतरंणी उतरोनि वैकुंठा जाऊं येईल । परि साधुसंगतीचा पार
नकळे नकळे॥
स्वर्मीचा हा ठेवा साचही होईल । परि साधुखगर्ताचा पार नकळे
नकळे ॥

मायबाप बंछु भगिनी मिळे योनि । परि साधूची मिळणी भाग्य
योगे ॥
तपे बते दाने गोविंद पे भेटे। परि साधु तंव न भेटे भाग्येविण ॥
नामाम्हणे केशवा बरा साघुसंग। यावेगळा भवरोगन तुटे न तुटे॥

१२९, ज्यास दया माया नाहीं असा हरिदास घेऊन काय
करावयाचा ?
सुखीं नाम.हातीं टाळी । दया नुपजे कोणि काळीं ॥

काय करावें ते गाणे ।धिक् धिक् ते लाजिरवाणे ॥
हरिदास म्हणोनि वाळवी मान । कचडीसाठीं घेतो प्राण ॥

हरिदासाचे पायी लोळे । केशीं धरोनि कापी गळे ॥
नामा म्हणे अवघे चोर । हरिनाम है थोर ॥
१३०. कोणाचा अंकित न होईन अशी प्रतिज्ञा एका भक्तासच
साजते.
आणिकनमागें है ज्रीद साजे चातका ।
सूमीच्या उदका न खालवी माथा ॥
१ परलोकांतील नदी.

$ १३१]

संतमहिमा,
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आणिकापुढे न गाय हें बद् साजे कोकिळ्ठये ।
चसंत ऋतु स्वये ओळखीतसे ॥

आणिकापुढे न नाचे हे जीद साजे मयूरा ॥
वर्षला घन सारा वळोनियां ॥

एका लक्मीपतिवांचूनि न बेसे आणिकापुढें
है बीद खाज रोकडे गरुडासी ॥
आणिकांचा पांगिलां न करी गा देवा ।
नामा म्हणे केशवा रंक तुझा ॥

१३१. येथे एका पुंडळीकानेंच राज्य केळे आददे.
जन्मजन्मांतरी अखेळ सामुग्री ।तरिच नाम जिब्हाद्री येईल वाचे॥'

कर जोड़नी दोन्ही मोक्ष पाहे वास। म्हणे होइन दास इरिदासांचा!
लैशवरीं बरहमक्षानीं॥'
तरि हे तुच्छ करूनि न पाद्ती दृष्टी। आंपंगि
नामाचेनि बळें उडविलीं साधने ! तोडिलीं बंधने संसाराची ॥
सुक्तिपद कोणी न घेती फुकासाठीं । हिंडे बाळुबंटीं दीनरूपै ॥
योगियाचे घर रिघे काकुलती । अब्हदरिले सतीं म्हणोनियां ॥
रिद्विसिद्धि म्हणती आसुची कबण गती । यावे काकुलती कबणा'
आम्हीं ॥

मोक्षसुक्ति जिद्दी हाणितल्या लार्थी। ते काय धरिती आसुची
सोय ॥
ऐसै सवै देवांसी श्रीदेव ते पूज्य ।केळे पक राज्य पुंडलीक ॥
हर्षे निभैर नामा नाचे महाद्वारी । मुखीं निरंतरीं नामघोष ॥
१ मेघ. २ अंकित. ३ संवाकारिलें. -
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१३२, पांडुरंग आपली पदवी सेंबकास देतो.

आपली पदवी सेवकासी द्यावी! तो पक गोसावी पांडुरंग ॥
भावाचा भाळुका भुलला भक्तिसुखा । सांपडला फुका नामासार्ठी!
प्रेमाचा जिव्हाळा नामाची आवडी ।क्षण एक न सोडी संग त्याचा॥
नामा म्हणे आम्हां दीनाचें माहेर । तो एक उदार पांडुरंग ॥

१३३. जे भक्त संसाराची सोय सोडतात लासच देव मागें
पुढे सांभाळितो.
संसाराची सोयं चुकले बापुडे । केशाव मागें पुढे सांभाळीत ॥

आळीकार नामे खळे मद्दादवारीं। आंतून बाहेरी न बचे कांहीं ॥
संतांतें देखोनि मिठी घाली चरणीं । कुरवंडी करूनि देह टाकी॥
ऐसे निजवोधे राहिले निवांत । नामा राहे एक केशवचरणीं॥
१३४. नानाप्रकारच्या खेळियांचें वर्णन.
नव्हें तेचि कैसे झाळेरे खेळिया । नाहीं तेचि दिसूं लागलैरे ।
अरूप होते तै रूपासि आळे । जीव शीव नाम पावले रे ॥
आपलिच आवडी घरून खेळिया । आपआपणाते व्याल रे ।

जोपनाकारणें केली बायको । तिणे पवढें वाढविळं रे ॥
पेक खेळिया तुज सांगितले ऐसे । जाणुनि खेळ खेळेरे ॥ध्ु०।
आहाणाचें पोर पक खेळासि भ्याळै। ते बारा वर्षे लपालँरे ।

कांपत कांपत बाहेर आले ।ते नागवोचि पळून गेळेरे ॥
खद्दातोड्या पक संभूचे बाळ त्याने ।बह्ुतत्रि बळ आथियेळे रे।
खेळ खेळतां दगद्गी व्याळे।.ते कपाट फोडुनी गेले रे॥
१ भुकेला: २ मागे, सबंध. ३ इट घेणारे.
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तो खोळियामाजी
आगळारे ।'
कुचालि करुनी पोरें भांडवी । आपण राहे वेगळारे ॥
गंगा गौरी दोघी आंडवी । संभ्यासि घाडिले राना रे।
खळ खेळे परि डायां न सांपडे। तो एक खेळिया शाहणारे ॥

चहूं तोंड्याचा पोर एक नारयाहि जाण।

खेळियामाजी इजुम्या शद्दाणा। न पडे कामव्यखनीं रे।

कामचि नाहीं तेये कधाचि कैचा तेथे केचे भांडणरे। रामागड्याची

आवडि मोठी म्हणूनि लेके पेणे रे ॥-

यादवांचा पोर एक गोप्या भला | तो बहुतचि खेळ खळलारे ।
लहान थोर अवघी मारिली । खेळाचि मोडुनि गेलारे ॥
चेस खेळिये कोट्यानकोटी । गणित नाहा त्याळारे ।
विष्णुदास नामा म्हणे वडिल हो। पहा देही शोधुनि र्ग

६. अनुभव,
१३५, ईश्वरास जाणण्याची कळा हीं एक निसगंदत्त देणगी आहें.
अज विये वनी तिसी कैची सुइणी। तरी नें बत्स स्तनी लावी कवण

अुजंगाचीं पिळीं उपजतांचि वेगळी ।त्यांसि डंखूं शिकविले हो
कोणीं ॥
सहज लक्षण जयाचिये ठायी । तो आपुलिये सोयी घांबतसे ॥
१कुचेष्ट, .२ मुक्काम..३ :दंश करणें.
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उपजतांचि फूल मोगऱ्याच्या माथां । त्यासी परिमलता कोणे

लावियेली ॥
कडू दुध्याच्या आळ्यांसी साखर दूध घातलें । ते अधिकच

कहुवाळें कवणे केलें ॥
'गिळिळा तोडिला खंडविखंडी । ऊख न संडी सोय गोडीसी ॥

'नामा स्हणे तैसे आहे गा औहरि। सोईचे व्यापारी चिईन तूंतं ॥
१३६. चरणांवर लोटांगण घालून मी तुझें रूप पाह्दीन.
घालीन लोटांगण वंदीन चरण ।डोळ्यांनी पार्हान रूप तुझे ॥
अमे आङिंगीन आनंदें पूजीन । भावें ओंवाळीन म्हणे नामा ॥
१३७, एकवेळ नयनीं पाहून तुम्ह भळत्या गांवास गेळा तरी
हरकत नाहीं.
'पकवेळ नयनां पद्दावा । मग जाइजे भलत्या गांवा ॥

आठवाळ वेळोवेळां । बिटोबा आहे रे जबळां॥
ददयीं मांडूनिया उखा । नामा स्हणे केशब असा ॥
१३८, झुक्याने गूळ खाद्ळा । गोडी न ये सांगायाळा.
गूळ गोड न लगे म्हणावां। तेखा देव न लगे वानावा ॥
सेबी तोचि चवी जाणें। यरां सांगतां लाजिरवाणे ॥
'नामा म्हणे या खुणा। तुम्हीं ओळखा पंढारिराणा॥

१३९. अम्ृताछिंग केशव चित्तीं असल्यानें आम्ही अखंड
तृप्तीचा उपभोग घेत आहों.
तान्देळो भुकेला । तुझेनि नामे निवाळां ॥
तदान नेणे भूक नेणे । अखेड पारणे नामां तुझ्या ॥
अमृतलिग केशव हा चित्ती | तेण नामया तृप्ति अलेडित ॥

$ १४३]
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१४०. डावीडजबीकडे आणि मागेपुढें तुझे चरण जोडतील असें कर.
मनै ध्यान करणे वाचे उच्चारणे । नयने तुज पाहणे हचि देई ॥

करे पूजा करणे माथा च<णी ठेवणे । श्रवणीं शुण ऐकणे हेचि देइ ॥
मनसा वाचा कर्म आणि दश इंद्रिये । तुझ्या चरणी दढ होय ऐसे
करीं॥

डावी उजचीकडें आणि मागं पुढें। अंतीं चरण जोडे पेसे क्री ॥

नामा म्हणे केशवा तुझी मज गोडी। जन्मोजन्मी जोडीदोचिदेडे॥

१४१. देव चहूंबाही उभा असून सवे दिशा व्यापून राहिळा आहे, ,
मन झालें उन्मन वासना तल्लीन। देखिले हारचरण सवा ठार्यी ॥
झुरुशिष्यमत हारपला दृष्टांत। प्रत्यक्ष त्वरित हरि झाला ॥

नामा पाढे देहीं तंच उभा चहुं बाहीं। दिशादुमित दादी इरि दिसे
१४२. आंघळ्यानें देखिले बहिऱ्यानें ऐकिछं,
आंघळ्याने स्वरूप देखियेळे नयनां। सुके बहिऱ्या कानी गोष्ट

सांमे॥

कांसवीचे दूध दुहितां भरणा । दुद्दी त्याला जाणा हात नाहीं ॥
वारियाच्या लोथा बांधोनियां माथां । वांझचिया खुता बळिबंता।
मुंगीने त्रैलोक्य घरियेळे ताडी । नामा म्हणे पिंडी प्रचित आहे ॥

१४३. सहस्रदळांतून उठणाऱ्या अनाहतनादाच्या गजरानें पातके
कपारी रिघतात.

सहस्रदळांमधून अनुद्दात ध्वनि उठीं।
नामाचेनि गजरे पातकं रिघालीं कपारटीं॥
१ काढणें. २ मोट.
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जागा रे गोपाव्ठांनो रामनार्मी जागा।
काळिकाळ एका नामे महादोष जाती सँगा॥
दशमी पकव्रत दिडीचे करा दर्शन ।
एकादशी उपवास तुम्हीं करा जागरण ॥
द्वादशी साधनें जळती पातकांच्या कोडी।

नामा म्हणे केशव ठाव देइल वेकुंटी ॥

१४४. नाम घेतांच देव सामोरा येणार नाहीं तर माझें मस्तक छेदा.

हडबंडलीं पातके । घेतां रामनाम एक ॥

*नाम घेतां तत्क्षणी । चित्रशुत्ते सांडिळी लेखणी ॥
घेडानि पूजेचा संभार । अह्म येतसे सामोर ॥
नामा म्इणे जरि हैलटके । तरि माझे छेदावे मस्तक ॥
१४५. बसून नाम घेतल्यास देव उभा राहतो, उभ्यानें नाम
घेतल्याश देव नाचतो:

कीतेनाच्या सुखे खुखी ददोतो देव। कोणतें वैभव वाणी आतां॥
अंत्यज आणि जातिवंता। सुखी राम घेतां उडी घाली ॥
बैसोनि आसंनीं आळावितां नाम। उभा सर्वोत्तम तयापुढे॥
ग्रेमाचिंया भरें उभ्याने गर्जतां। नाचे दा अनंत तयाखचें॥
नामा म्हणे तया कौतेनाची गाडी । घालीतसे उडी नेटेंपाटे ॥
१४६, नामयाचा स्वामी आला.

कोटी दिवाळ्या दसरे । आम्हां हेचि झाळें पुरे ॥
घरोघरी ओंबाळणी । विहळ देखिला नयनीं
१ गोंधळून जाणें. २ साहित्य. ३ लबकर.
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झाला सुखाचा शेजार । करा नामाचा गजर ॥
नामयाचा स्वामी आला । ब्रह्मादिकां आनंद झाला ॥

१४७, गरुडासमवेत सुदर्शनधारी देदीप्यमान देवाचे दर्शन.
कोटिसूर्य प्रभादीस्ति । गगनीं झळकली अवचितीं ॥
संत नामा सांगती । पैछ आळा कमळ!पति ॥
वत्सालागी जैसी घेनु | तैसा धांवे जगज्जीवनु ॥
गरुडाचे 'घुंदुबाती । दाही दिशा आक्कंदृती ॥
हरिकंठींची खुमनमाव्ठा। खुटोनि आली भूमंडत्ठा ॥
सवे चाळे सुदर्शन । भक्त कराया रक्षण ॥
उचलळोनि दोन्ही बाह्दीं। नामा घरिला हृदयी ॥
१४८. महाप्रळयांत सप्तसागर एकवटतात तसा विशवब्यापित्वानें
स्वरूपसाक्षात्कार,

चेइला तो जाणरे सद्गुरुवचनी निधौरै ।
बिपरीत भावना विसर पडला कंठीं जया परिहार रे ॥

आपणा पैं पद्दावया कवण लावूं दिवारे ।

चंद्रसूर्य जेणे प्रकाश तो मी केसा पाहूं येशे रे ॥

अंत त्यासी नाहीं रे स्थान मान कांही रे ।
चइला तेणे ओळलिला येरांली अगम्य भाई रे ॥
पूष पश्चिम दक्षिण उत्तर नाहीं दाही दिशा रे।
महाप्रळड सत्त सागर एक होती अनुभविया तो तैसा रे॥
१ संचार,
द,
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दाही दिशा व्यापूनियां तो अंधःकार महा रे।
रविप्रकाश जाहल्या आपेआप निरसलारे॥

काष्ठी पावक उपजला तोही तयासम रे ।
नामा म्हणे केशिराजा चेडेल्या आम्हां तुम्ही रे ॥
१४९, उन्मन्यवस्थेंत स्वरूपसाक्षात्कार.
देहमंदिराभीतरीं । शेज सदेला श्रोहरि ॥
निद्रा उन्मर्नांचे भरी । तै म्यां स्वप्न देखिले ॥

स्वती भुळल बाहे । मागील नाठवेचि काई ॥
द्या जीव परवस्तूच्या ठाई । तलुमने आटला ॥
स्वप्न सांगू कोणासी । विवेक करिती तयासी ॥
हवैकोडे अज्ञानासी । संतावांचुनी नुगवे ॥
ध्यानीं पहुडला सांवळा । जवळी नारी बारा सोळा ॥
बिजणे' वारिती सकळां । सोईरब्दजागरणी ॥
धि थि तुरे वाजती । अनुह्ात *वनि ग्जेती ॥
तेथे निद्रा ना ख॒षुस्त । चंद्रसूये मावळले ॥
मना पवना नाहीं भद्। तया ठार्यी हा गोविंद ।
तेथे खुंटला अनुवाद । वेद्थुति आटल्या ॥
म्हणे विष्णुदास नामा । जन्ममरण नाहीं आम्हां!
कृपा केली मेघश्यामा । संतसंगे तारिला ॥

१५० “केशव तोधि नामा, नामा तोधि केशव.” :
नामयाचे प्रेम केशवाचे जाणे । केशवासी राहणे नाम्यापाशी ॥
केशब तोबि नामा नामा तोचि केशव।प्रेमभक्तिआव मागतसे ॥
विष्णुदास नामा उभा केशवद्वारी । प्रेमाची शिदोरी मागतसे ॥
१ घालणें, २ निजणें, ३ पंखा.

गोराकुंभार.
१. नाम्या, तुम्हां आम्हां यावर तुटी उरली नाहीं.

स्थूल होते तेचि सूक्ष्म पें झाले । मन है बुडाले महासुखी ॥
माझे रूप माझे विरालेसे डोळां ।खामाविळे बुचुळां माझे शान ॥
उणे गोरा कुंभार नबळ जाहली भेटी।नास्या तुम्हां आम्हां तुटी
उरली नाहीं ॥
२, पाहतां पाह्दतां माझी खेचरी मुद्रा लागून गेली.

निर्शुणाचे भेटी आलों सगुणासंगे। तंव झाले। संगे गुणातीत ॥
अज रूप नाद्दी नांव सांगुं काई। झाला काई बाई बोलूं नये ॥
बोलतां आपुली जिब्द्दा पे खादली। खेचंरी लागली पातां पाहतां
उह्दणे गोरा कुंभार नाम्या तुझीभेटी। सुखाजुखी मिठी पडली केंखी॥
३. जयजय झनकून झांगट वाजते,
अंतरीचे शुजबोलूंऐसे कांदीं। बणे व्यक्ति नाद्व शाब्द शून्य ॥
जय जय झनकून जयजय झनकून । अचुद्दात जंगटै नाद् गजे ॥
परतल्या श्षीति म्हणती नेतिनेति।त्याद्दी नादाअंती स्थिर राहृती॥
म्हणे गोरा कुंभार सत्रावीचे नीर ।सेवी निरंतर नामदेवा ॥
४. मजवर झडपणी होऊन आदिरूप मनांत संचरळं आहे,

केशवाचे भेटी लागळे ते पिसँ । विसरले केसे देदभाव ॥

झाली झडंपणी झाली झडपणी । संचरले मर्नी आदिरूप ॥
१ मावणें. २ भेद. ३ एक मुद्रा. ४ गुपत गोष्ट, ५ काशाचें एक वाद्य, ६ वेद,

७ अमृत, ८ वेड, ९ भूताने पछाडले जाणे.
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न लिंपेचि कर्मी न लिंपेचि कमी । न लिंपे गुणधमी पुण्यपापा ॥
म्हणे गोरा कुंभार सहज जीवन्मुक्त । सुखरूप अद्वेत नामदेवा ॥

५. मन हेंसुके होऊन नेत्रपातीं निवांत राहिली आहेत.
कवण स्तुति करूं कवणिया वाचे। बोघ संकल्पाचे गिळिले चित्ते॥
मन हैँ झालं सुके मन दै झाले सुके। अनुभवाचे देंसुख देरावळे॥
दृष्टीचे पाहणें परतले माझुतीं। राहिळीं निवांत नेत्रपातीं ॥
स्हणे गोरा कुंभार मौन्यछ्ुख घ्यावे । जीवे आंचाळावे नामयासी।
६, आपण जीवन्मुक्त होऊन जगास शाहदणें न करणे हेंबरें.

सुकिया साखर चाखाया दिघली। बोलतां द्वेवोली बोळवेना।
ते काय शाब्द खुंटला अनुवाद् । आपुला आनंद आधारा या ॥

आनेदी आनंद गिळुनी राहणे । अखंडित दोणे न दोनियां ॥
उणे गोरा कुंभार जीवन्मुक्त ददोणे । जग हैन करणे शहाणे बापा॥

१ डोलणें. २ पापण्या,

विसोबाखेचर,
१, देव देखिला म्हणसीळ तर, नामदेवा, हा बोळ बरा नव्हे
जरी म्हणसी देव देखिला । तरी बोळ भला नव्हे नाम्या ॥
जौवरि मी माझे न तुटे । तंब आत्माराम केसेनि भेटे॥
खचरसाह्याने मी कांही नेणे ।जीवाया जीव इतुळँ मीं जाणे ॥
२, तुन्ञें निजसुख तुझ्यापादीव आहे.
तुझे निजसुख तुजपासीं आहे। विचारूनि पाहे मनामाजी॥

विवेकवेराग्य शोधूनियां पाहे ।तेणे तुज दोय ब्रह्मप्राप्ति ॥

्ञानाचा प्रकार सहजाचि झाला । आहे भाष गेला गळे।नियाँ ॥
खचर विसा म्हणे जेथ आकार निमाळा। सहजचि झाला ब्रह्ममूति।

३. असा अनकळित माग तुळा साधल तर प्वेतप्राय
पापराशी दग्ध होतील.
पर्वतप्राय पापरापशि होती दग्ध । वाचेसी मुकुंद उच्चारितां ॥

अच्युत हरे केशव हरे। माधव हरे रामकृष्ण ॥
नामाचे साधन करिशीळ पूणे। तैं ्पंचभान उरो नेदी ॥
उदासीनबरत्ति आबरावे मन। नाहीं गुणधम मायाळोभ ॥

पेसा अनकाळित मागे साधेल जरी तुज। खेचर विसा शुज
सांगे नाम्या ॥
१ इतके, २ समग्र.
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४. खेचराचे थुरु ज्ञानराज, व खेचराचे शिष्य नामदेव,
जळ स्थळ काष्ठ पाषाणु । पिंडब्रह्मांड अणुरेणु ।

सर्वस्वे आपणु । साक्ष अखे ॥

हेंजाणूनियां यापरते । जाणे आप आपणियातें ।
खेचर म्हणे नामयाते । अवघाचि देव ॥
श्रवर्णी सांगितली मात । मस्तकीं ठेविला हात।

पदीपिडविवोर्जित । केला नामा ॥
खेचर विसा।प्रेमाचा हो पिसा ।

नामा केसा | उपदोशिला ॥
सांगितले शुज । व्।खविळें निज।

पाल्हाळीं दो तुज । काय चाड ॥
खेचर म्हण मज ।श्ानराज हे शुरु।
तेणे अगोचरु। नामा हा केला ॥

१ महम व जीव. २ या वेगळा. : विस्तार.

सांवतामाळी.
१, संसाराची बोहरी करण्याविषयी देवाजवळ सांवत्याची प्राथना.
पेकावे विट्ठल धुरे । विनंति माझी हो सत्वरं ॥
करी संसाराची बोहरी । इतुके मागतो श्रीहरि ॥
कए करितां जन्म गेला । तुझा विसर पडला ॥
माळी सांवता मागे संतान।देवा करी गा निःसंतान ॥

२, ्राह्णजन्म असता तर मी कर्मौतच गुंतलो असतो.
मली केली हीन याति। नाहीं बाढली महंती ॥
जरी असतां ब्राह्मणजन्म। तरी है अंगीं लागते कमे ॥
स्नान नाहीं संध्या नाहीं । याति कुळ संबंध नाहीं ॥
सांबता म्हणे हीन याति । कृपा करावी श्रीपति ॥

३, मला अनाथाला येथे न ठेवितां मला उचलून न्या असें
सांवता माळी म्हणतो,

कां बा रुसलासी कृपाळुवा इरि! तुजविण दुसरीं भाकूं तीं कोण ॥
दीन रंकै पापी हीन माझी याति । खाँभाळा श्रीपति पांडरंगा ॥
मोह आशा माझ्या लागलीसे पार्ठी। काळ कूरदष्टि पाहात असे॥
सांवता म्हणे देवा नकाठेवूयेथे। उचलोनि अनाथा न्यावे मजी

४. सुखांत व दुःखांत देव ठेबीळ तसें रददावें.
खमयासी सांद्र व्हावे ।देव ठोवेल तेस रहावें ॥
कोणे दिवशी बसून हत्तीवर । कोणे दिवशी पालखी सुभेदार
१ श्रे, २ राखरांगोळी. ३ दरिद्री. ४ तयार, तत्पर.
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कोणि दिवशीं पायांचा चाकर। चालून जावे ॥
कोणे दिवशीं बसून याची मन । कोणे दिवशी घरांत नाहीं घान्य॥
कोणे दिवशीं द्रव्याचे सांठवण । कोठे सांठवावे ॥
कोणे दिवशीं यम येती चाळून ।कोणे दिवशीं प्राण जाती घेऊन

कोणे दिवशी स्मशानीं जाऊन । घकरें रद्दावे ॥
कोणे दिवशी होईल सदगुरूची कपा । कोणे दिवशीं चुकती
जन्माच्या खपा॥
कोणे दिवशीं सांवत्याच्या बापा । दशन द्यावे ॥
५. देवाची सांबत्यास भेट.
विकासिले नयन स्फुरण आठे बाहाँ। दांटळे हृदयी करणाभरिते॥
ज्ञातां मार्गी भक्त सांवता तो माळी । आखा तयाजवळी पांडुरंग
नामा श्ानदेव राहिले वाहेरीं । मळियाभीतरीं गेला देव ॥:
माथां ठेऊनि हात केला सावधान ।दिलें आलिंगन चहं झुजां ॥
चरणीं ठेऊनि माथां वितवितो सांबता। वेसा पंढारिनाथा
करीन पूजा ॥
६. नामाच्या बळानें न भितां आम्हीं कळिकाळाच्या
माथ्यावर सोटे मारूं.

नामाचिया बळें न भिऊं सर्वथा। कव्ठिकाव्ठाच्या माथां सोटे मारुं॥

चैकुठाचा देव आफू या कीर्तेनीं । विट्टल गाञनि नाचो रगी ॥
सुखाचा सोइळा करूनि दिवाळी । प्रेमे वनमाळी चित्तीं घरूं ॥
सांवता म्हणे पेसा भक्तिमागे धरा। तेणे भाक द्वारा बोळंगेती ॥
१अरून येणें. २ सेवा करणे, आश्रय करणे.

नरहरिसोनार,
१. चितारी जशीं भिंतीवर चित्रें रंगवितो तसें हेंसर्व
जग आहि.

चिताऱ्या चितरे काढी भिंतीवरी । तेस जग सारे अवघे हे ॥

पोरें हो खेळती शेवटी मोडिती । टाकूनियां जाती आपुल्या घरा॥
तेखे जन सारे करिती संसार । मोहगुणे फार खरें म्हणती ॥

कांद्दी साध्य करा साधुसंग घरा। नाम हे उच्चारा नरहरि म्हणे॥

२. ऐरावत ज्या प्रमाणे अकुशाच्या ताब्यांत आहे त्याप्रमाणें
नरहरि गेबीनाथाच्या अंकित आहे.
पेराचती बहु थोर । त्याला अकुशाचा मार ॥
व्याघ्र बहु भयंकर ।त्याला सांपळा ददो थोर ॥
सर्पविष हा विवार! मंत्रवल्ली केली थोर ॥
देह जठराझि भारी । अन्नपाणी शांत करी ॥
गुरु गैबीनाथ। नरदरिदाख हा अंकित ॥
३, नाम हेंफुकाचे असून परिणामी अमृताप्रमाणें याड आहद.

नाम
नाम
नाम
नाम
१ भयेकर,

फुकाचे फुकाचे ।देवा पंढरिरायाचे ॥
अमृत हैंसार । हृदयीं जपा निरंतर ॥
संतांचे माहेर । प्रेम सुखाचे आगर ॥
खबामध्यै सार । नरहरि जपे निरंतर ॥
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४. निशिदिनी होणाज्या अनाहतनादाछा मन लुब्ध होऊन गेठें
आहे.

अनुहात ध्वनि करित निशिदिनीं । मन दै लुब्घुनि गेळे तया ॥
अखंड हैँमनीं स्मरा चितामणी । हृदयीं ददो ध्यानीं सर्वकाळ ॥
अखंड हेंखेळे जपे सर्वकाळी । हृदयकमळीं आनंदला ॥
ग्रेम अखंडित निशिदिनीं भ्यात । नरंहरिसी पंथ दाखविला ॥
५, नरहरि हा परमार्थौत सुद्धां सोनाराचा घंदा करितो.
देवा तुझा मी सोनार । तुझे नामाचा व्यवहार ॥
दृह बागेखरी जाण। अंतरात्मा नाम सोने ॥
त्रिगुणाची करुनि मूख ।आंत ओतिला ब्रह्मरस ॥

जीव शिव करुनि फुंकी । रात्रंदिवस ठोकाठोकी ।
विवेक हातवडा घेऊन । कामक्रोध केले चूण ॥
मनबुद्धीची कातरी । रामनाम खोने चोरी ॥

ज्ञान' ताजा घेऊनि हातीं । दोन्ही अक्षरं जोखिती ॥
खांद्या वाहोनि पोतडी । उतरला पैलथैडी ॥
नरहरि सोनार हरिचा दाख । भजन्न करी रात्रंदिवस ॥

"१ रात्रादेबस. २ सोनाराची शेगडो. ३ घातूंचा रस करण्याचें पा
४ फुंकणी. ५ तराजू, ६ बजन करणें. ७ पलीकडचे तीर.

चोखामेळा.
१, मळा दूर हो, दूर हो, म्हणतात तर मी तुळा कसा भेटू?
द्दीन याति माझी देवा ।केसी घडेळ तुझी सेवा ॥

मज दूर दूर हदो म्हणती । तुज भेटू कवण्या रीतीं ॥
माझा लागतांचि कर। खिंतोडा घेताती करार ॥
माझया गोविंदा गोपाळा । करुणा भाकी चोखामेळा ॥.

२. विठोबाचा हार तुझे कंठीं कसा आला असे मळा.
बडवे विचारतात.

थांब घाली चिदू आतां चालूं नको मंद्।
बडवे मज मारिती ऐसा काँही तरी अपराध'॥'
विठोबाचा दवार तुझे कंठीं केसा आल्य ।.
शिव्या देउनी म्हणती मद्दारा देव बाटवीळा ॥'
_ अह्दो जी मद्दाराज तुमचे द्वारांचा कुंतरा।

नका जी मोकल चक्रपाणी दुजे द्वारां ॥
जोडुनियां कर चोखा विनवितो देवा ।
बोलिला उत्तरी परि राग नसाबा॥

३.मी देहांतच पंढरी पाहिल्याने अविनाश आत्मा विठ्ठलरूपाने
मळा दिसत आहे.

देहीं देखिली पंढरी । आत्मा अविनाश विटेवरी ॥
तो-पहा पांडुरंग जाणा। शांति रुक्मिणी' निजांगना ॥
१ हाकळणें. २ दुसऱ्या.
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आकारे तितुकें नासे । आत्मा आविनाशा विहळ दिसे॥

पेखा विइळ इदयीं भ्यायी। चोखामेळा जडला पायीं ॥

४. चोखा डोंगा अरूला तरी त्याचा आत्मा कांही डोंगा नाहीं.

ऊंस डॉगा परी रख नब्दे डोंगा । काय सुललासी वरलिया रंगा
कमान डॉगी परी तीरे नाहव डॉगा। काय भुळलासी वरळिया रंगा
नदी डौगी परी जळ नोह डोगे । काय झुळलासी वरलिया रें ॥
चोखा डौगा परी भाव नाहाँ डे।गा काय सुळलासी वरलिया रंगा ॥

५. देणार असशीळ तर अक्तियुक्त कन्यापुत्र दे; नाहीं तर
माझें निःसंतान कर.
फा पुत्र
देगा देवा । जग म्हणे त्याला बावा ॥

कन्या ऐसी तरी देहे । जैसी मिरा मुक्ताबाई ॥
ऐसा भक्तराज शुंडा। त्याचा तिहीं छोकीं इडा ॥

इतकें न देवे तुझ्यानें । माझें करीं गा निःसंतान ॥
दोही माजी पक लेखा। बोळे केशवदास चोखा ॥
६. खटनटांनीं येऊन येथून शुद्ध होऊन जावें अशी चोखामेळा
दबंडी पिटितो.
टाळी वाजवावी शुढी उभारावी । वाट ते चालावी पंढरीची ॥
हरिनाम गरजेतां नाहीं भयचिंता । पेसे बोळे गोता भागवत ॥
पातकाचे भार मिळाळे अपार । जयजयकारे भरलें भीमातीर ॥

पंढरीचा हॉट कबुलाची पॅर्ट । मिळाळे चतुष्ठें वारकरी ॥
खटनंट
खटर्नट यावे
यावे शुद्ध
शुद्ध होउनी
होउनी जावें
जावे ।।दवंडी
दवंडी पिटी भाव चोखामेळा ॥
१ वांकडा, २ ब्राग:;३ मिराबाई. ४. पताका,.५ बाजर. ६ पेठ. ७ चार.
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७. आमच्या घरास विठोबा पाहुणा आला असल्यानें
बडूस पान्न वादून आम्ही त्या एकवट होऊन जेवू.

विठोबा पाहुणा आळा आसुचे घरा । निंबलोण करा जीवें भावे
पंचप्राण ज्योति भोवाळुनी आरती । ओऑवाळिला पति रखुमाईचा ॥
षड्रस पक्वान्न विस्तारिळें ताट । जेवूपकवट चोला झरद्वणे ॥

८. विदुरद्रौपदीच्या घराप्रमाणें येथेही गोड करून जेवा अर्श
'चोखामेळ्याची म्हारी म्हणते.

येई येई गरुडष्बजा । विटे सहित करीन पूजा ॥
धूपदीप पुष्पमाळा । तुज समपू गोपाळा ॥

पुढे ठेवोनियां पान । वाढी कुटुंबी तै अन्न ॥
तुम्हां योग्य नढे देवा । गोड करूनियां जेवा ॥

बिदुराघरच्या पातळ कण्या | खासी मायबापा घन्या ॥
द्रौपदीच्या भाजीपाना । तृप्ति झाली नारायणा ॥

तैसी झाली येथ परी । म्हणे चोखयाची म्होरी ॥

१ बायको.

जनाबाई.
५. पतंगानें सुखावून दीपावर उडी घातळी असतां
त्याचें सुखह्दी जाईल व देद्दही जाईल.
'पतंग सुखावला भारी । उडी घाली दीपावरी ॥

"परि तो देहांती सुकला । दोहीं पदा्थी नाडिला ॥
विषयाचे संगर्ती । बहु गेले अधोगती ॥
'ऐेस विषयाने भुलाविळे । जनी म्हणे वायां गेळे ॥

२. देहांत असून छायापुरुषाप्रमाणें वर्तन करावें.
सुखे खंसार करावा। मार्जी विद्ठळ आठवावा ॥

-असोनियां देहं । छायापुरुष जस्ता पा ॥
जैसा खू घराकाशीं। तैसी देद्दी जनी दासी ॥
३. साधकाचे गुण.

आक्रोश ध्यानासीं आणी पुरुषेत्तमा ।पर्थ्वायेसी क्षमा उणी आणी)

अखंडित शुद्ध असावे अंतर | छोणिया कठोर बाटे मनी ॥
बोलें ते बचन बु हळुंचट। सुमना अंगीं दाट जडमार ॥
नाम ते स्मरण असुतसंजीवनी । मणे दासी जनी हेचि करा॥
४. अभिमानत्यागावांचुन देव द्वातीं येणार नाहीं.

'श्राचे तें शख कृपणोचं धन। विध्वंलिव्या प्राण हातां नये ॥

गजमाथाँ मोतीं सपाचा तो मान। गेलियांही घाण हातां नये ॥
१ फसणें. २ हलकें, कोमळ. ३ लोभी. ४ नाश करणें.
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सिंहाचे तै नख पतिव्रतेचे स्तन । गेलियाह्ी प्राण हातां नये ॥
'विराल्यावांचून देह अहंभाव । जनी म्हणे देव हातां नये ॥

५, काया, वाचा, मन सदगुरूस देऊन त्याजपासून वस्तु
मागून घ्यावी.

सेसार्री निधान लाघळे जना । सद्णुरुचरणा सेवी बापा ॥.

'कायावाचामने तयास देयावीं । वस्तु मागून घ्यावी अगोचर ॥
सें गोचर नव्हे जाण गुरुकृपेवीण । पर्हर्वी ते भापणामाजीं आहे॥

आळ वेष्टण करं डापेरै घेती शिरीं । नेम अष्टोत्तरीं कारिताती॥
जो माळ करविता वाचेखी वद्बिता। तया हृदयस्था नेणे कोणी
सोहं आत्मा प्रगट जो दाखवी वाट ।सद्गुरु वरिष्ठ तोचि जञाणा॥

त्तया उत्तीर्णतां वहावया पदार्था । न देखों सर्वथा जनी म्हणे ॥
६. इंगळाच्या खाइगरमाणे, विषाच्या आसाप्रमाणे, अगर

खड्गाच्या धारेप्रमाणें भक्ति कठीण आहे.
अक्ति ते कठीण इंगळाची खाई । रिघणें त्या डोही कठीण असे ॥
भक्ति ते कठीण विषश्माख घेण । उदास पैं होणे जीवेंमावें ॥
अक्ति ते कठीण भक्ति ते कठीण । खड्गाची घार बाण न सोसी
१
तया॥
अक्ति ते कठीण विचारून पाहे जनी । भक्तियोगे संतसमागर्मी
सर्वसिद्धि ॥
१ ठेवा. २ हातांत. ३ डोळ्याभोवती युंडाळलेछें वजन. ४ ऋण्णंतून सुक्तता,
५ निखारा, ६ खाच. ७ तरवार.
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७. घार पिलांवर झांप घालते, त्याप्रमाणें आम्ही तुजबर
आसाक्ति ठेवितों,
पक्षी जाय द्गिंतरां | बाव्ठकांसी आणी चारा ॥
घार हिंडते आकार्शी । झांप घाली पिल्लापार्शी ॥
माता गुंतली कामासीं । चित्त तिचें बाळापा्शी ॥

खानर हिंडे झाडांवरी । पिली बांघुनी उद्री ॥

तैसा आम्हांसी विठ्ठल माये । जनी वेळोवेळां पाहे ॥
८. दळत कांडत असतां नामयाची जनी देवाचें नाम घेते,
नाम विठोबाचे घ्यावे । मग पाऊळ टाकावे ॥
नाम तारक हे थोर । नामे तारिळे अपार ॥
अजामेळ उद्धरिला । चोखामेळा मुक्तीस नेला ॥
'नाम दळणीं कांडणीं । म्हणे नामयाची जनी ॥

९. गंगा सागराजवळ गेळी असतां त्यानें तिचा अब्द्वेर
केळा आहे काय |

गंगा गेली सिंधूपार्शी । त्याणे अहैद्देरिळे तिसी ॥
तरी ते सांगावे कचणाला । पेखे बोले बा विळा ॥

जळ काय जळचरा। माता अड्हेरी लेकुरा ॥
जनी म्हणे शरण आले । अव्हेरितां ्रीद गेले ॥
१०. विठधा, तुशी रांड रंडकी इोडम ती जन्मसावित्रीच्या
चुडा ल्याळी आहे.
अरे विठ्या विठथा। सूळ मायेच्या कारठ्या ॥
तुझी रांडं रंडकी झाली । जन्मसावित्रीचुडां ल्याली ॥
* `१ सवे पृ्थ्वावर, २ 'तारणारे. ३ त्याग करणें. ४ मासे,५ प्रतिज्ञा, ६ बायको,
७ बांगडी, साभाग्यचिन्ह,
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अनुभव.
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तुझें गेले मढे । तुला पाहून काळ रडे ॥
उभी राहुनी अंगणी । शिव्या देती दासी जनी ॥
११, पंढर्रांचा चोर धरून त्यास सोह शब्दाचा मारा
केल्याबरोबर देव काकुळतीस येतो.

धारिला पंढर्रांचा चोर । गळां बांधोनियां दोर ॥
हृदय बंदिखाना केला । आंत विठ्ठल कोंडिला ॥

शब्द केली जडाजुडी । विहळपायीं घातली वेडी ॥
सोहं शब्दाचा मारा केला । विठ्ठल काकुळती आला ॥
जनी म्हणे बा विहळा । जीवे न साडी मी तुजला ॥
१२, नवऱ्यामुलाबरोबर वऱ्हाड्यांस पक्कान्ञ मिळतें, त्याप्रमार्णे

नामदेवाबरोबर जनाबाईस देव मिळाला,
नोवरिया संगे वऱ्हाडियां सोहोळा।
मांडे पुरणपोळ्या मिळे अन्न॥
परिसाचेनि संग लाहो होय सोने ।
तयाची भूषणे श्रीमंतांसी ॥
जनी म्हणे जोड झाली विठोबाची ।
दाखी नामयाची ह्णानियां ॥
१३. रक्तश्वेत, शयामनीळ, शून्यें पह्दात असतांच जताचें

अनाहतनादश्रवण,
शून्यावरि शून्य पाहे । तयावरि शून्य आदे. ॥
प्रथम शुन्य रक्तवर्ण । त्याचे नांव अधःशूल्य ॥
१ जोड. २ लेखंड,

ह

वडे
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उ्ध्वशूस्य श्व॑तवर्ण । मध्यशून्य इयामवर्ण ॥
महाझून्य वणे नाळ ।त्यांत स्वरूप केवळ ॥
अनुद्दातधंडा श्रवणी । ऐेकुनि विस्मय जाली जनी ॥
१४, चारी वाचेपलीकडच्या सोहंञ्योतीचा नवळाव.

जोत पहा झमकेली । काय सांगूं त्याची बोली ॥
भवृत्ति निवृति दोघीजणी । लॉन होती त्याच्या चरणीं ॥
परा पझ्यंती मध्यमा । वेखेरची झाली सीमा ॥
चार वाचा कुंठित जाहाली । सोहदज्योति उभारली ॥
जोत परन्रह्मीं जाणा । जनी म्हणे निरंजना ॥

१५, त्रिकूट शिखरावर श्जमरथुंफेत जनीनें देवाचें दर्शन घेतछें.

रक्तवणे त्रिकूट सान । श्रीह्वाट पाहे श्वेतवणे ॥
इयामवणे ते गोळाट । नीळबिंदु ओर्टपीठ ॥
चरि अ्रमरगुंफा पाहे | दशमद्धारी गुरु आहे ॥
नवद्धायांत भेदुनी । द्शमद्भारी गेली जनी ॥

१६. वामसव्य, अधोर्ध्व, चराचरी, देवाचें दर्शन.
चामसव्य दोहींकडे । देखूं कृष्णाचे रूपडे ॥
आतां खालीं पाहु जरी । चहुंकड दिसे हरि ॥
चराचरी जे जे दिसे । ते ते अविद्याचि नासे ॥
माझे नाठवे मापण । तेथे केंद दुजंपण ॥

सवोठारयी पूणेकळा । दासी. जनी पाहे डोळां ॥
$ पांढऱ्या रंगाचे. २ चमकळी. २ रजोयुणात्मक चक्र. ४ सत्तग्रुणात्मक
चक. ५ तमोयुणात्मक चक्र. ६ अधेमात्नात्मक ब्रह्मरंप्रचक्र, ७ डावी उजवीकडे.

न
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साक्षात्कार,

१७. स्वरूपाचा पूर डोळ्यांवर आल्यानें डोळे झांकुळतात.
नित्य हातानें वारावे । हृदय अंतरा प्रेरित जावे ॥
छेखा स्वरूपाचा पूर । आला अस नेत्रांवर ॥
स्वरूपाचा पूर आला । पाहतां डोळा झांकुळळा ॥

जनी म्हणे ऐसा पूर । पाहे तोचि रघुवीर ॥
१८, तुळा पाइतांच माझा शीण गेला.

माझा 'शीणभाग गेला । तुज पाहतां विठ्ठला ॥
पाप ताप जाती । तुझें नाम ज्याचे चित्ती ॥

अखंडित नामस्मरण ।बाधूं न शाके तया बिल्ल ॥
जनी म्हणे हरिहर । भजतां वैकुंठी त्या घर ॥
१९. देहभाव गेल्यावर विदेहसुखाची प्रासि.
देहभाव सर्व जाय । तेव्हां विदेही सुस होय ॥
तया निद्व जे पहुडेले। भवजाग्रती नाहीं आळे ॥
ऐसी विश्रांति लाधली । आनंदकळा संचरली ।।
त्या कयी एक होतां । दासी जनी कॅची आतां ॥
२०, “ नवळ वतेळें, नबळ वतलळें. ”
नवल वतेळे नवल वतेळे नवल गुरूचे पायी ।

कापुर जळुनि गेला तेथे काजळी उरली नाहीं ॥
साखर पेरुनि ऊंस काढिला कान झाला. डोळा ।
निबर बायको भ्रतार तान्हा सासरा तो भोळा ॥
3 झांकणे, चकित होणें. ९ श्रम. रे निजळे. ४ मोठी, बृद्ध,,
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नवल वर्तैछै नवल वर्तेछै नवल चोजचेना ।
डोहामाजी
मासोळीने वांचाविळे जीवना ॥
ह
नवल वतेळे नवल वर्तळें अनाम चक्रपाणी ।
Re
गोकुळ
चोएनि नेळं तथे कैंची दासी ज्ञनी॥
२१, माझ्या मनांत जे जें होतें तें तें देवानें पुराबिछें.
२

>.

५ ७

माजे मनीं ज जे होते । तं ते दिघळे अनंते ॥
देद नेऊनि विदेही केल । शांति देऊनि मीपण नेळे ॥

मूळ हे दिळे कोधाचें । ठाणे केले विवेकाचे ॥
निजपदी दिघला ठाव । जनी स्हण दाता देव ॥

२२. द्वारांत उभ्या असलेल्या विठुलास जनी पाहते.

श्रीमूर्त असे बिंबली ।तरी दे देहस्थिति पाळरळो ॥
धन्य माझा इहजन्म । हृदई विठोबाचे नाम ॥
तृष्णा आणि आज्ञा । पळोनि गेल्या दाही दिद्या ॥.
नामा म्हणे जनी पाहे । द्वारी विल उभा आहे ॥
२३. मी देव खाते, देव पिते.
देव खाते देव पिते । देवाचरि मी निते ॥
देव देते देव घेते। देवासवे व्यवद्दारिते ॥
देव ग्रेथ देव तेथे.। देवाविण नाही रिते ॥
जनी म्हणे विठाबाई ।-भरुनी उरले अंतरबाही ॥
१ समजेना. २ पाणो.

§३७]

संतांस देवाचें साझ,
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२४, जनावाईच्या मागें जाऊन देव तिचें घुणें धुतो.
चुणे घेउनी काखेखीं । जनी गेली उपवासी ॥
मागे बिट्टछ घांवला। स्दणे कां टाकिले मळा ॥
कां गा घांवोनि आलासी। जाय जाय राऊळासी ॥

चहूं द्दातीं धुणे केळें। जनी म्हणे बरै झाले ॥
२५, जनीनें झाडलोट केली तर चक्रपाणी केर भरितो.
झाडलोट करी जनी। केर भरी चक्रपाणी ॥
पारी घडनीयां शिरा । नेऊनियां डाकी दुरी ॥

पेखा भक्तीसी भूलला । नाच कामे करूं लागला ॥
जनी म्हणे विठोबाला । काय उतराई होऊं तुळा ॥
२६. देवातें संतांस कसे साह्य केळें आहे?
द्रोपदीकारणे । पाठीराखा नारायण॥

गोरा कुंभाराच्या संगे। चिखल तुडवूं लागे अंगे ॥
कबिराच्या बेलोनि पाठीं । शेळे विणितां सांगे गोष्टी॥
चोखामेळ्यासाठी | ढोर ओढी जगजेठी ॥

जनीसगै दळूं लागे। सुरवेर म्हणती घन्य भाग्य ॥

२७, चोखामेळा देवास आपल्या भक्तीने भुळवितो.
चोखामेळा संत भला ।तेणे देव सुलविला ॥
भक्ति आहे ज्याची मोठी।त्याला पावतो संकडीं॥
१ देऊळ. २ रक्षण करणारा. 3 देवश्रेष्ठ,
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चोखामेळ्याची करणी । तेणे देव केला ऋणी ॥
लागा विठ्ठलचरणी । म्हणे नामयाची जनी ॥
२८. देव आणि संत दोन काय?
आम्हीं आणि संत संत आणि आम्हीं ।सूर्य आणि रारेम काय दोन॥
दीप आणि सारंग सारंग आणि दापि। ध्यान आणि जप काय दोनी
शांति आणि विरक्ति विरक्ति आणि शांति। समाधान तृप्ति काय दोन
रोग आणि व्याधि व्याधि आणि रोग।देद्द आणि अंग काय दोन॥
कान आणि श्रोत्र ओज आणि कान । यशा आणि मान काय दोन॥

देच आणि संत संत आणि देव! म्हणे जनी भाब पक ऐसा ॥
२९. जो संत आणि देव निराळे मानितो द्याचा विटाळ
रजस्वलाद्दी मानितो.
संत आणि देव मानी जो वेगळे । तेणे येथे आगळे केले दोष ॥माता ते वेगळी कुचं ते उरीचे। म्हणोनिया त्यांचे मदेन करी ॥

पाप तेंवेगळे पुण्य तें आगळे । म्हणोनि गरेळ पितो मद् ॥
तयाचा बिराळ वांदे रज्ूवळा । म्हणे जनी चांडाळा बोलावू नका॥
३०. ज्याचा हरि सखा झाला त्यास सव विश्वह्दी साह्य करते.
ज्याचा सखा दरी ।त्यावरि विश्व कृपा करी ॥
डर्ण पड़ा नेदी त्याचें । वारें सोसी आधघाँताचे ॥
तयाबीण क्षणभरी । कदा आपण नव्हे दुरी ॥

अंगा आपुले ओढोनि। त्याळा राखे जो निर्वीणीं ॥
ऐसा अंकित भकतांसी । म्हणे नामयाची दाखी ॥

१ सहा रंग. २ अधिक. ३ स्तन .४ विष. ५ मानणें, ६ विटाळशी. ७ धक्का.
८ संकट.

%

सेनान्हावी.
१, दुर्जनाची सुखाने मानखंडणा करावी.
मान करावा खंडण। दुर्जनाचा खुखे करून॥
लाथा हाणुनि घाला डुरी। निदकासी झडकरी ॥

त्याचा जाणावा विटाळ। लोकां पीडितो चांडाळ ॥
त्याची खंगती जयास ।सेना म्हणे नरकवास ॥

२, धूम्रपान, पंचा्चिसाधन, न करितां केवळ नासाचेंच चिंतन
करा.

नामाचे चिंतन श्रेष्ठ पै साघन । जातील जळोनि महापाप ॥
न ऊगे धूम्रपान पंचाझ्िखाधन। करितां चितन हरि भेटे ॥
बैजुनि निवांत करा एकचित्त। आवडी गावे गीत विठोबाचें ॥
सकळाहुनि सोप दवौचि पेंसाधन । सेना म्हणे आण चिठोबाची ॥
३. क्षण एक वायां जाउं न देतां नारायणाचे स्मरण करावें.
असाल तेथें नामाचे चिंतन । याहुनि साधन आणिक नाहीं ॥

सोडबीर माझा भक्ताचा केवारी ।प्रातिज्ञा निर्घारी केली आम्हीं॥
शुण दोष याति न विचारी कांहीं । धांवे लवलाही भक्तकाजा॥

अवधे काळीं वाचे म्णा नारायण ।सेना म्हणे. क्षण जाऊं न द्या॥
4 साह्यकती. २ निश्चयपूर्वक. ३ लवकर.
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४. गिरिकाननास जाछ तर विभांडकाप्रमाणें रंभेकडून
नागवून घ्याल.
कशासाठी करितां खटपट । तप तीर्थ बते अचाट ॥

नलगे शोधावे गिरिकानने। भावे रिघा विळा शरण ॥
विभांडक शूंगी तपस्वी आगळा । क्षण न लागतां र॑भेनेनागैविळा॥
जाणोनि सेना निवांत बेसला । केशवराजा शरण रिघाला ॥
५. सेना पापाचा पुतळा असळा तरी तूं उदाराचा राणाआहेस.
अन्यायी अन्यायी । किती म्हणोनि सांगों काई ॥

तु तो उदाराचा राणा। क्षमा करी नारायणा ॥
काम कध लोभ मोहो ।नाडिळों यांचनि पहाहो ॥
नावडे संतसंगति ।नाहीं केळी हरिभक्ति ॥
निंदा केली भाविकांची ।चित्तीं आस धनाची ॥

सेना पापाचा पुतळा। तुज शरण जो दयाळा ॥
६. माझ्या मनांत जोभाव मी धरला आहेतो तूंसिद्धीस ने.
आतां ऐस करी गा देवा। तुझी घडो पायसवा॥
मनामाजीं दुखुद्धि । न याची माउलिये कर्धी ॥
चित्तीं ांव जो धरिला ।सिद्व न्यावा जी बिला ॥
खना झणे याविण कांहीं । लाभ दुसरा नाहीं ॥
७. तुमचें पाऊळ देखिले या माझ्या भाग्यास आज
सीमाच नाहीं.

चन्य धन्य दिन। तुमचे झाले दरुषण ॥

आजि भाग्य उद्या आलें । तुमचे पाऊल देखिछें ॥
१पर्वेताताल अरष्य. २
रअष,
श्रेष्ठ.३
३ फसव
फसवणेंे.:४उठ
हेतु, इच्छ
इच्छा. ा ˆ 0
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पूर्वपुण्य फळा आले । माझे माहेर भेटळें॥
सेना म्हणे झाला । धन्य दिवस ञाजि भला ॥

८. माझ्यासारख्या जडजीवांचा उद्धार केला ही संतांची

कृपा मी किती म्हणून बू !
उदार तुम्ही संत। मायबाप कपाबंत ॥

केवढा केला उपक्रार। काय वानूं मी पामरे ॥
जडजीवां उद्धार केला। मार्ग सुपंथ दाचिला ॥
सेना म्हणे उतराई । होतां न दिसे कांही ॥
९. आज संतास पाहिळें हा सोन्याचाच दिवस होय.
आजि सोनियाचा दिवस । ष्टी देखिले संतांस ॥
जीवां सुख थोर झाले । माझे माहेर भेटले ॥
अवघा निरसला झाण । देखतां संतचरण ॥
आजि दिवाळी दसरा । सेना हणे आले घरा॥

१०, समर्थाचे बाळ समर्थ नसते काय ध
अन्यायी अपराधी लडिवाळ संतांचा ।

तेथे कळिकाळाचा रीधे नाहीं ॥
समर्थांचे बाळ समर्थचि जाण। :
वागबी अभिमान म्हणतां त्याचे ॥
अन्यायाच्या राशी उद्ड केल्या जरी ।
तरी क्षमा करी मायबापा ॥
कल्पतरुछाया बैसला सेना न्हावी ।
दया ते वागवी बहु पोटीं ॥
१ आईबाप, २ हीन, दीन. ३ अडाणी प्राणा. ४ दूर होणें, ५ प्रवेश.
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११. सेना परमाथीमध्यें सुद्धा न्हावीच आहे.
आम्हीं वारिक वारिक । करूं दजामत बारीक ॥

चिवेक दपेण अयंना दावूं ।वैराग्य चिमटा हालवूं ॥

उद्क शांति डोई घोळूं । अहंकाराची शेंडी पिळूं ॥
भावाथोच्या बगळा झाडूं । काम क्रोध नखे काढू ॥
चौंवणी देडाने द्दात । सेना राहिला निवांत ॥
१२. पांडुरंग बोळाबीत आहे. असें सेना सांगतो.

करितो विनवणी । हात जोडूनियां दोन्ही ॥

हेचि द्यावे मज्ञ दान । करा हरीचे चिंतन ॥
जातों सांगूनियां मार्त। पांडुरंग बोलावित ॥
सोडा द्वादशी पारणे । सुखे कराचे कीर्तन ॥
दिवस माध्यान्ह आला। सेना बैकुंठासी गेला ॥
१३. श्रावण बद्य द्वादशी दिवशीं सेना समाप्त झाला.
माझे झाळे स्वहित। तुम्हां सांगतो निश्चित ॥
करा हरीचे चितन। गवि उत्तम हवे गुण ॥
श्रावण चद्य द्वादशी । सना समाप्त त्या दिवशीं ॥

१ ऑरसा. २ गोष्ट.

कान्होपात्रा.
१. विषयाच्या: संगतीने इंद्रचंद्रांची कोण गति झाली ?
बिषयाचे संगती । नाश पावले निश्चिती ॥
भर्गे पडलीं इंद्राळा । भस्मासुर भस्म झोला ।
चंद्रा लागला कलक । शुरुपर्नीसीं रतला देख ॥
रावण सुकला प्राणांसी । कान्होपात्रा म्हणे दासी ॥'

२. तुझ्या चरणापाशीं ठाव दे इतकेंच कान्होपात्रा दासी,
बिठुलाजवळ मागते.
दीन पतित अन्यायी। दारण आल्ये विठाबाई ॥
मी तो आहे यातिहीन। नकळे कांहीं आचरण॥'
मज अधिकार नाहीं ।भेटी देई विठाबाई ॥
ठाब देई चरणापाशौं । तुझी कान्होपात्रा दासी ॥.
३. तुझी म्हणवीत असतां दुसऱ्याचा अंगसंग झाल्यास'
दांत उणेपणा कोणाकडे ?
पतितपावन म्दणविसी आधों । तरी कां उपाधि भक्तांमागें ॥:
तुझं म्हणवितां दुजे अंगसंग । उणेपणा सांग कोणाकडे
सिंहाचे भोतुक जेबुक पैं नेतां ।थोराचिया माथां लाज वाटे ॥'
महणे कान्होपात्रा देहलमर्पणे । करावें जतन ब्रीदासाठीं ॥
१ पामर. २ खाद्य, खाऊ. २ कोल्हा.
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४. जन्मोजन्मी विठ्ठळचरण पहावयास मिळाले तर

आनंदानें मी जन्म घेईन.
जन्मांतरींचे सुछत आजी फळासी आले ।

म्हणोनि दाखिले विइळच्ररण ॥
धन्य भाग आजि डोळियां लाधले ।
म्हणोनि दाखिले बिइल्चरण ॥

धन्य चरण माझे या पंथी चालिले ।
म्हणोनि देखिले विइलचरण ॥
येउनियां देहासी धन्य झाले ।
म्हणुनि देखिले विष्ठलचरण ॥

घाली गभेवासा कान्होपात्रा म्हणे ।

जन्मोजन्मी देखेन विठ्ठलचरण ॥

७, नष्ट दुराचाऱ्यांचा उद्धार करणाऱ्या नामाची माळा
कान्होपात्रा गळ्यांत घालते,

ज्याचं घेतां मुखीं नाम । धाकीं पडे काळ यम ॥
ऐेशी नाभाची थोरी । उद्धरिले दुराचारी ॥
'नष्ट गणिका अजामेळ। वाल्मिकी झाला तो सोउषेळ ॥
वेशी नाममाळा । कान्होपात्रा ल्याली गळां ॥

१ पुष्य, २ शुद्ध, पवित्न. ३ धारण करणें, घालणें.

संतवचनामत
भाग तिसरा

एकनाथादिसंत

भानुदास.
२. आमच्या कुळांत पंढरीच्या विठ्ठलाचे नाम घेणें इतकाच

नेम आहे.

आसुच्यि कुळी पंढरीचा नेम । मुखीं सदा नाम विठ्ठलाचे ॥
न कळे आचार न कळे विचार। न कळे वेव्हार प्रपंचाचा ॥

असो भलते ठायीं जपू नामावळी । कमोकमो होळी होय तेणें ॥
आजुदाख म्हणे उपदेश आम्हां। जोडिला परमात्मा श्राराम हा॥

२. पंढरपूर ही नीळांमाणिकांची खाणी कितीहि छुटली तरी
आगरांत जशीच्या तशीच शिल्लक आहे.
माणिकाचे तारू चंद्रभागे आळे। भूषण ते जाले खनकार्दकां॥
'पंढरपुर दै नीळियाची खाणी। नवलाव साजणी देखियेला ॥

अधिया देशांसी न्यावया पुरले । आगरी उरले जैसे तैसे ॥

आजुदाख म्हणे नीळ द्दा चोखडा। सुजंड हा जडां जीवनसुंद्रा ॥
३. उन्मनी समाधे मनास नाठवून विठोबास पाहुणे यांतच
सुख वाटतें.

उन्नी समाधि नाठवे मनासी । पाहतां विडोबाखी सुख बहु ॥
आनंदी आनंद अवघा परमानंद । आनंदाचा कंद् विठोबा दिसे॥
-जाग्रती स्वम खुषुसि नाठवे । पाहतां सांठवे रूप मनी ॥

१ मैत्नोण. २ खाण, खजिना. ३ जडलेला, शोभाय़मान, ४ अज्ञानी जीव.
५५ जावनकला,

कु
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नित्यता दिवाळी नित्यता दसरा । पाहतां साजिरा विठ्ठलदेव ॥
भानुदाख स्हणे विश्रांतीचे स्थान। विहळ निधान सांपडळं ॥
४, भानुदासास सुळावर देण्यास नळ असतां तो देवाचे
चिंतन करितो,
राये कंठमाळ देवासी घातली। देवे त्या दिधली भानुदाखा ॥

कोणी नेली माळ करती त्याचा शोध। देखिळी प्रसिद्ध याचे गळां

राजदूतीं नेला म्हणती गे हा चोर । रायाने विचार नाहीं केला॥
चूळीं शावया भानुदास नेला।तेणे आठाविला पांडुरंग ॥

५, माझा प्राण कंठांव आला असल्यानें तू आतां अंत पाहूं
नकोस.
देवा कोठवरी अंत पाहतोखी ।प्राण कंडापार्शी ठेवियेला ॥
पळमात्र चित्ता नाहीं समाधान। चितेने व्यापून घेतळेसे ॥
नानापरीचें दुःख येवोनि आद्ळत। शोके व्याकुळ चित्त होत असे ॥
यासी तो उपाय न कळेचि मज । शरण आलें तुज देवराया ॥
इच्छा पुरवूनि सुखरूप ठेवी । भालुदास पायीं ठाब मागे ॥

६. वर आकाश तुटून पडळें तरी मी तुझीच वाट पाहीन,
जरि आकाशा वर पडों पाहे। ब्रह्मगोळं भंगा जाये।
घडवानळ त्रिभुवन खाय । तरी तुझीच वाट पाहें गा विठोबा ॥
न करीं आणिकाचा पांगिला । नामधारक तुझाचि अकिला ॥ध्रु॥

सप्तसागर एकवट होती। जें हे विरुनी जाय'क्षिती ।

१ सुंदर. २ ठेवा, २ अह्मांड. ४ ससुद्राच्या पोटांत राहून समुद्राचे पाणी

जाळून टाकणारा अभि. ५ आंकत, ६ एथ्वी.
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भळतेसे वरपडो भारी। नाम नसंडों न टळो निरी ।
जसी पतिव्रता प्राणिशवरीं। विनवी भानुदास म्हणे आधारीं गा
विठोबा ॥

७. समथांच्या कृपेनें कोरड्या काष्ठासह्ी अंकुर फुटतात.
कोरडियां काष्ठी अंकुर फुटले) येणे येथे झाले विठोबाचे ॥
समर्थांचा आम्हीं धरिला भाघार ।तरीच सत्वर आला येथे ॥
माझिये संकटी आलासी धाऊनि । भानुदास चरणीं लागतसे ॥

१ पति,

जनार्दनस्वामी.
१ जनार्दनस्वामींचा अनुभव.
१, औओदुंबरवासी गुरूंच्या ध्यानाचें वर्णन,
अनंत निशुंण सर्वोठायीं पूर्ण |न करी निवोण दासालागीं ॥
हाके बरोबरी घांबोनि सत्वरी । भक्तालागीं तारी गुरुनाथ ॥
सुद्र तें ध्यान वसे औदुंबरीं । व्याघ्रचंमेधारी शोभतसे ॥
काषाय अंबर दुंडकमंडलु । डमरु निशूलु शांबचक्क॥
किरीट कुंडलं रुद्राक्षाच्या माळा । वेजयंती गळां हार रुळे'॥
खूर्यचंद्र नेत्र होषफ़णी चक्र । पीतांबर बस परिधान ॥

झुरुचरणीं सवे तीथौची मिरासी । म्हणोनि जगासी उद्धारिती ॥
जनादन म्हणे न छगे ब्रह्मश्षान। गुरुचरणी मन राद्दो खदा ॥
२. पापराशींतून तारण्याची जनादेनस्वाभीनी केलेली गुरूची

याचना,

जन्मा आलो मी संसारीं । सखी मानिली अंतुरी ।

'निदा केली द्विजबरां। केसा खदूगुरु जोडेल ॥
नाहीं पूजिलं गुरुचरा। नाही नमिळू द्विजवरां ।
नाहीं केले भजन सारा । केसा भव हा आटेल ॥

जाली परधंमी रत । अधम करितां वाटे हित ।
१ नाश. २ कातडे. ३ भगवे, ४ हारलर्ण, ५ हकाची जागा.
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जन्ममरणाची खंत । केसी आतां बाटेळ ॥

खंखारीं मी दुखावलो । त्रिविधतापें मी पोळळों ।

दुःखी होऊनियां आलों । ओदुंबरीं या ठाया ॥
आंकळखोप कष्णातीरीं । शुरु बसती औदुंबरीं ।
भक्तवत्सल तारी तारी । म्हणऊनि चरण बंदिले ॥
जनादन पापराखी । करुनि आलो तुजपासीं ।

तारिसील या भरवसी । धरणें घेतले दारांत ॥
३. “ तरी आम्हीं कोठें जाबें । कवण्या देवा आराधावें १”
नरहरि गुरुराया | दीनबंधु सखया ।

करिसी दासां अंतराया। काय वाटे बडिवार ॥
निशिदिनीं हाका। वियोगाने बाढे शोका।
निराश वाटे सेवका। निद्रा आली तुज काय॥
किवा कोठें गुंतलासी । किवा येथूनि गेलासी ।
काय आम्हीं पापराशी । म्हणडउनि लपसी गुरुराया ॥
तरि आम्हीं कोठे जावे । कवण्या देवा आराधावे।

दत्ता कृपावंता अवघे । शून्याकार त्रैळोक्य ॥

गुरो मैन स्वां घरिले। आम्हां दुःखाने व्यापिळे ।
जनार्दैनास आवरिलें । नाहीं सद्गुरु दीनबंधु ॥ `
४. आतां तुमच्या पायांवाचून मी कांहाँच जाणत नाहीं.
आतां शुरुराया परिसा विज्ञापना । दासाची करुणा येऊं द्यावी ॥
नेणोनियां सोय फिरलो दिशा दांहीं। झाले दुःख देहीं बडुसांल॥
तुमची ब्रिदावळी पतितपावन। कीर्ते हे पेकोन शरण आला ॥
१ डौल, २ अतिशय. रे प्रतिज्ञ, शोभा,
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माझा मायचाप गणगोत बंधु । तूंचि छृपासिघु गुरुराया ॥

आतां कांही नेणे तुमच्या पायांविणे। संसाराचे पेण दूर केलं ॥
जोडोनियाँ हात शिर पायांवरी । ठेविलें निघोरी जनादेने ॥
५, तूंलवकर भेट देऊन माझे प्राण बांचविण्याचें यश घे.

गुरुसख्या तुजविण । जाऊं पाहे माझा प्राण ॥
कां हो कठिण केलें मन । पाहे नेत्र उघडून ॥
माता (पिता म्हणचिछे । तरि कां निर्वाणं मांडिले ॥
आतां यावे लवकरी ।भेट द्यावी बा सत्वरी ॥
यशा घेई गुरुराया । जनार्दन ठेवी पायां ॥

६. शुरुयात्रेस जाऊन अगर चारित्र वाचूनही भवाचें निमूळन
होइल,

धन्य छृष्णातीर धन्य औदुंबर । जथे गुरुवर चसतसे ॥
धन्य तेचि नर येती जे यालरेसी । दर्शनमात्रे त्यांसी मोक्ष जोडे ॥
अनंत जन्माचा पातके संचित । चुरी किंचित् तीर्थ घेतां ॥
वाचितां चरित्र सदूयुरु स्वामीचे । निर्मूलन भवाचं सत्य होय ॥

नामस्मरणे ज्याच्या सदशुरुचि होणे।व्यथे चिता वाहणे संसाराची
शुरु गीती गावा भाषे चित्तीं ध्यावा । सगुण पहावा डोळेभरी ॥

जनादन म्हणे तार्थ त्याचे पासी । चारी मुक्ति दासी होती त्याच्या ॥
१ नातेवाइक, २ मुक्काम. ३ अंत पाहणें. ४ उरत नाहीत.
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२ जनाद॑नस्वार्मीचा एकनाथास उपदेश,
७, तूंपंढरीचा सोपा मार्ग पतकर असे जनादेन एकनाथास
सांगतात,

नको गुंतूटटिक्या प्रपेचाखी बापा । मार्गे आहे सोपा पंढरीचा
न लगे पुसावे आरांआटी कांहीं । आणिके प्रवाहीँ गुंतू नको ॥
भांबावल्यापरि जन झाळे मूढ । विसरळे दढ विठोबासी ॥

म्हणे जनादैन एकनाथा नि्के'। साधी तूंकौतुके हेंचि वर्म ॥
८. विठ्ठलाचा मंत्र जपण्याविषयीं जनार्दनांची एकनाथास आज्ञा.
आणिक या सृष्टी साधन पैं नाहीं ।घेई पां लवलाही नाम वाचे ॥
उभा दिगंबर कटीं ठेवुनी कर । शोभतसे तीर चेद्रभागा ॥

पुंडलिके निजे साधिळे साधन । ते तूंहृदयीं जाण घरी भावे ॥
म्हणे जनादेन एकनाथा हृदयीं । विठ्ठल मंत्र ध्यायी सर्वकाव्ठ ॥

९, संतांस नमन कर, व आलेल्यांस अन्न दे.

सवौभूतीं भाव ठेवू नको दुजा । तेणे गरुडध्वजा समाधान ॥
संतांसी नमन आलिया अन्नदान । यापरतें कारण आणिक नादी

सवेभाचे वाशी पंढरीची करी । आणिक व्यापारो गुंतू नको ॥
म्हणे जनादेन घेई द्याचे बोध ।सांडोनि सवेथा द्वेषभद ॥
१०, अन्न परब्रह्म असल्यानें जातीचा बिचार करूं नको.
आलिया अतिथाँ द्यावे अञ्नदान । याहुनी साधन आणिक नाहीं ॥

श्ञाती्षी कारण नाहीं पैंतत्वतां । असो पें भलता अन्न द्यावे ॥
१ श्रम. २ चांगलें. रे आपलें, निकट, ४ दुसरा, ५ याचक. ६ जात,
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अन्न परत्नह्म वेदांती विचार | साधी दाचि निर्धार प्रेमतस्वे ॥
म्हणे जनार्दैन यापरते. आणिक । नाहीं दुजे देख पकनाथा ॥
११. जडभारी पडतां संतच तुला सहाकारी होतील.

संकल्प विकरप यावरी घालीं शून्य । मन करी निमझ् हरिपार्यी॥
उपासना दढ संतांचे चरणीं । तेचि पैं निवोणीं तारक तुज ॥

पडतां जडभारी संत साद्दाकारी । सर्वभावे हरि तेचि होती ॥

म्हणे जनादन एकनाथा न विसँबें । सोपा मागे पके सर्वभावे ॥
१२. मन शुद्ध झाल्यास भाविकांस देव बसल्याठायींच दिसतो,

तीर्थपयैटन कासया करणे । मन शुद्ध होणे आधीं बापा ॥
तीथी जाऊनि काय मन शुद्ध नाही । निवांताचि पाही ठार्यी बैसे॥
मन शुद्ध जालिया ग्रहींच देव असे । भाविकांसी दिसे बेसल्या
ठार्यी॥

म्हणे जनादैन द्वाचि बोध एकनाथा । याह्रनि सवैथा श्रेष्ठ नाहीं ॥
१३. मोल्यांची चोकडी, मण्याची ज्योत, अगर तेलावांचून

दीप्तीचा प्रकाश,
उद्येचे तीन द्वितीयेचे तीन । अविनाश देखणे संध्याकाळी ॥
संध्याकाळीं भावना टाकुनियां द्यावी । तेणेचि हो घ्याची समाधि
सुखे ॥
एक पक चक्रे आकाशापवरढी ।त्यामध्ये चौकडी मोतियांची ॥
मणियाची ज्योति संध्याकाळी बाती। तेलाविण दीप्ति पाजळिल्या॥

जनादन म्हणे पकनाथा घेई । समाधि डे पारयां खद्शुरूच्या ॥
१ संकटः २ सहायः ३ वसरणें. ४ सकाळ: ५ दोन प्रहर,
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१४, समाधीच्या तान्ही निरनिराळ्या वेळेस निरनिराळे
देखणें.
उद्य समाधि लागो तीन वेळ । अवघा ब्रह्मांडगोळ उद्यो होतो
चक्रामध्ये चक्क यती व्योमाकार । आदि मध्य हेरै ज्योति त्याची॥

द्वितीयप्रहरीं समाधि केसी परी । गुरुपुत्रा हांरी येणे रूपे ॥
प्रथम समाधि निबिड सर्पाकार ।त्यामध्यें आकार चक्राचे ते ॥
झळकती माणिक दिव्य रत्नखाणी । अविनाइा देखणी चिन्मयाची
उद्याची ज्योति द्वितीयेचा मणि ।ही दोन्ही देखणीं झाली बापा
उद्याच्या तीन द्वितीयेच्या तीन । आविनाश देखणे संध्याकाळी
संध्याकाळी संदेह टाकुनियां द्यावे। त्याचेनि पैंच्याचे समाधिखुख
पक चक्र येती आकाशाएवढी ।त्यामध्ये चौकडी मोतियांची ॥
भणियाचीज्योति संध्याकाळीं जे वानितीतिळाविण दीस्तिपाजळस्या
जनादन म्हणे एकनाथा घेई । सोहं याचि देही समाधिखुख ॥

१५. कानडोळे घरतांच आदित्याचे उमाळे पाहणें हें

समार्घाच्या अपूर्णत्वाचें चिन्ह होय.
देहाची समाधि लागे तीन चेळां। आपुली जीवनकळा शोधावी दवे॥
कणी घालूनियां वा अंगुळ्या नेत्रांत निकडे। तेणें विकाझुनि
भेटे शुञ्नवण ॥
तयाचे ह नाम बिव जीवद्शा ।तेणे स्वरूप दिशा भरुनि येती ॥
तितक्यामध्य न सोडावी समाधि ।त्याचेपुढे शोधी शुरुपुच्रा ॥
स्वामीने पुसिळे केसे काय झाळे। केसे तुज भासळं आत्मरूप ॥
शिष्य म्हणे स्वामी धरितां कान डोळे । एकाएकीं उमाळे आदिच
त्याचे ॥
१ पहा. २ पंक्ति, ओठ,
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विकासिला निर्मळ जैखा चंद्र दिखे । येताहे प्रकाशे आत्माराम॥
म्हणे जनादन नव्हे एकनाथा। समाधि पहातां आळख केला ॥

१६. स्वरूपदशनापर्यैत समाधि सोडू नये.
शिष्य म्हणे स्वामी पुढें केसं पद्दावे । रिघत दै जावे अभ्याखासी॥

स्वामी म्हणे ब(पा समाधि घेई आतां ।तुझिया विकल्पता निववीतो
आशंका जे झाली तुझीतुज ठेली। आम्ही नाहीं विचारिली समाधि
तुज ॥
प्रथम विकास पहावा शु्रवण। त्याचे पुढे चांदणे चकचकित॥
खद्योताचे वाणी सूर्य तारागण ।पुढें शोध जाण घत जावा ॥
वेसावे निश्चळ त्याचे अग्री डोळे । पहावे केवळ इसु तेसं ॥
त्यामध्ये रिघावे स्वरूप पहावे । परि समाधि ही जीवें सोडूं नये॥
जिवाचा द्या शिव देहाचा कुळस्वामी ।तो अविनांशखाणी प्रगटता
म्हणे जनादन त्या पोटाँ रिघावे। एकनाथा पहावें आत्मरूप ॥

१७, यापुढें जो बोलेळ त्यास पतन होईल,
मन स्वस्थ चित्तीं निश्चल मध्यरात्रीं।
युरुशुह्याचे एकांती रिघावें हो ॥
हंसा अंगांचा डोळा विकाशुनी कमला।
त्याचे मध्यस्थला दरीत जावे ॥
चिन्मय अविनाश प्रगटती ज्योत ।
तोघे प्राणनाथ देहाचा हा ॥

त्यापुढे आभास दिसे नालवणे ।

तेचि स्वरूप जाण विराराचं ॥
१ संशय..२ अविनाश स्वरूपाचा. ३ पाहणें,
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चोलायाचा भास नाहीं पुढे ॥
अथम समाधि बाहेर घ्यावी आर्धी ।

तेही स्वरूप वेधी समरखाचें॥
यापुढें समाधि दुजी सांगेल कोण ।
त्यासी होईल पतन निश्चयंसी ॥
म्हणे जनादैन एकनाथापाली ।

हौचि भरूनि घेसी ओहं सोहं ॥
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एकनाथ
१ गुरुस्तुति,
१, एकनाथांची गुरुपरंपरा,

जो निर्गुण निराभाख। जेथून उद्भव शबळं ब्रह्माख ।
आदिनारायण म्हणती ज्यास । तो सवीस आदिगुरु ॥

तयाचा ब्रह्मा अनुसुंद्दीत। ब्रह्मा अत्रीस उपदेशीत।

आत्रिपाद् प्रसादित। श्रीअवधून दत्तात्रय ॥
दत्तात्रय परंपरा। सहस्नाजुन यदु दुसरा।
जनादेन शिष्य तिसरा। केला खरा कलियुगी ॥
जनादैनक्ृपेस्तव जाण। समूळ निरसळे भवयंधन।
पकाजनादेना दारण। झाली संपूणे परंपरा॥

२. एकनाथाची गुरुपूजा.
मनोभाव जाणोनि माझा । सयुणरूप घरिळे वोजा ।
पाइणा सद्गुरुराजा। आला बो माय ॥
प्रथम अंतःकरण जाण ।चित्त शुद्ध आणि मन।
चोखाळोनि आसन। स्वामीखी केळं ॥
अनन्य आवडीचे जळ। प्रक्षाळिले चरणकमळ।
वासना समूळ । चंदन लाबी ॥ .
अहं जाळियळा धूप। सद्भाव उजळिला दीप।
पंचप्राण हे अमूप ।नेवेद्य केला ॥
रजतम सांडोनि दोन्ही । विडा दिला सत्वशुणी।
खानुभ्े रंगोनि। सुरंग दावी ॥
१ मायायुक्त. २ उपदेशित. ३ इुंदर रीतीचें. ४ उत्तम रंग.
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एकाजनादेनीं पूजा | देवभक्त नाहीं दुजा ।
* अवघाचि सद्गुरुराजा । होबोनि ठेला ॥

३. परमार्थ साधाबयास एका सद्शुरूचेंच साह्य पाहिजे,
साधावया परमार्था। साह्य नव्हती माता पिता॥
साह्य न होत व्याही जांवई । आपणां आपण साह्य पादी
साह्य सद्गुरु समर्थ । तेचि करिती खदित।

एका जनार्दनीं शरण । नोहे एकपणावांचून ॥
४. शुरूनें मळा उद्यअस्तावांचून प्रकाश दाखविला.

अभिनवं शुरूने दाखविलें । अहं सोहं माझे गिळिलं ॥
प्रपंचाचे उगंवोनि जाळे। केळे षड्चेरियाँचे तोंड काळे ॥'
उद्यो अस्ताविण प्रकाइा । स्वये देही दाविला भास ॥
मीपण नाह्वीं उरले ।पकाजनादेनीं मन रमले ॥
५. जनार्दनानीं मळा देव दाखविला ह्वा माझा अनुभव ध्या.

साँचपण देवा शरण पैं जाती। तया बैकुंठपति विसरेना॥
जैसी कन्या दूरदेशीं एकटी। रात्रंदिवस संकटी घोकी मायबाप॥,

पतिव्रतिचे सवै मन पतिपार्यी ।तेला देव ठाया तिठ्ठेंतसे ॥
एकाजनादेनीं मज द्दा अनुभव । जनादैने देव दाखविला ॥

६. साधनाच्या कोणत्याह्वी आटी न करितां जनार्दैनानें
माझ्या देहींच मळा देव दाखविला.
अभिनव सांगतां बिस्मयो दाटला। देहच भासला देव माझ्या ॥:
नवल कृपेचे विदान केसे ।जनादेने खॅरसे केलँ मज ॥
१ कोतुक. २ सोडवणें. ३ कामकोधादिक सद्दा, ४ खरोखर, ५ उभा रहवणे..

६ कौतुक, ७ सारखे, बरोबर.
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साधनाची आंटी न करितां गोष्टी।। हृद्यसंपुंष्टी दाविला देव ॥
एकाजनादेनीं एकपणे,शरण। नकळे महिमान कांहीं मज ॥

७, जनादनाच्या कृपेनें मी उघडें परन्रह्म अनुभवीत आहे.

सबेभावें दास झालों मी उदाख। तोडिळा मायापाश जनार्दने ॥
माझे मज दावियळे माझे मज दावियळे ।उघडे,अनुभविळे पर्ह्म॥
रविबिबापरी पकाश तो केळा। अंधार पळविला कामक्षोध ॥
एकाजनार्दनी उघडा बोध दिला । तोचि ठसाचैला हृद्यामाजी ॥

८, जग परब्रह्म पाहणें हेंच युरुकृपेचें वर्म होय.
दृष्टी देखे परब्रह्म । श्रवणी ऐके परब्रह्म ॥
रसना सेवी अह्मरस | सदा आनंद उल्हास ॥
गुरुकपेचे है वर्म । जग देखे परब्रह्म ॥
एकाजनाद्नीं चराचर । अवघे ज्यासी परात्पर ॥
'९. गुरु हाच परमात्मा परेश असा ज्याचा विश्वास द्याचे

घरीं देव राबतो.
शुरू परमात्मा परेहु | ऐसा ज्याचा दढ विश्वाखु ॥
देव तयाचा अंकिला। स्वये संचंला त्याचे घरीं
एकाजनादेनीं शुरु देव। येथं नाहीं बा संशय ॥

^ त्रास. २ देव ठेवण्याची संबळी. ३ बिंबणें, बाणगें ४
श्रेष्ठ देव. ५भरला,
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२. उपदेश.
१०. गोड परमार्थ कडू वाटतो हेंविषयरोगाचें विचित्र.
बिंदान नव्हे काय ?
नवल रोग पडिपाडु । गोड परमार्थ झाला कङ्क ॥
विषयव्याधीचा उफोडा । हरिकथेचा घ्याचा काढा ॥

|

ऐसा रोग देखोनि गाढा । एकाजनादेन धांवे पुढां ॥.
११. निरपेक्षता.
आर्चीपेक्ष घईजेथेनिरपेक्षता । त्याचे चरण
चदीन माथां ॥
र जोडे
निरपेक्ष जेथे घडे । यमकाळ पायीं जोडे ॥

ना
निरपेक्षाची आवडी ।ब्रह्मज्ञान घाली उडी ॥
निरपेक्षेवांचून
नाहीं रे साधनच ॥
र्क ! नाहीं पद
एकाजनादेनीं शरण । निरपेक्ष पाविजे ज्ञान ॥

१२. “ अनुताप जाहलिया सहज समाधि.”

अनुतीपावांचुनी नाम नये सुखा । वाडगाचि देखा शीण होय ॥'
सुख्य तो संकर्प अनुताप वाहे । मग चित्त होय शुद्ध तेणे ॥
अच्नुताप जाद्दलिया सहज समाघि। तुटेल उपाधि सहजाचि॥
पकाजनाद्नीं अनुतापे पाहे । मग देव आहे जवळी तया ॥

१३. अनुतापानें त्रिविधताप जातील.
अचुताप नाहीं ज्यासी । विवेक चुपजे मानसीं ॥

मुख्य पाविजञ अनुताप । तेणे निरसे त्रिविध ताप ॥
१ थोरवी, २ जोर. ३ेपश्चात्ताप, ४ दूर होणे, नाहीसे होणें.
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अचुतापावांचून । ब्रह्मज्ञान होय दीन ॥
एकाजनाद॑नीं शरण | तैंच अनुताप बाणे पूर्ण ॥
१४. अविश्वास हवा दोषांचा सुकुटमाणि आहे.

अविश्वासापुढें । परमार्थे कायसे बाघुडं ॥
अविश्वासाची राशि । अभिमान येतसे भेरीसी ॥
खदा पोटीं जो अविश्वासी । तोचि देखे शुणदोषांसी ॥

-खकळदोषां सुकुटमणी । अविश्वास तोचि जनीं ॥
'एकाजनादेनीं विश्वास । नाहाँ व्यास भय कांहीं ॥

१५. छोखंडाची बेडी तोडून सोन्याची घालून घेण्यांत

काय अर्थ ?
"लोखंडाची बेडी तोडी । आवडी सोनियाची घडी ॥
शमी अहम स्हणतां अभिमान ।तेथे शुद्ध नोदे ब्रह्मज्ञान ॥

जैसी देखिली जळगार। शेवटीं जळाचे निर्धार ॥

सुक्तपणे मोळा चढळें । शेवटीं सोनियाचे फांसा पाडिळे ॥
'एकाजनादेनीं शरण । बद्धमुक्ता पेसा शीण ॥
१६. “ एक ते करूं करूं म्हणतावि गेळे.”

'पक नरदेह नेणोनि चाया गेळे। एकन ठँके म्हणोनि उपेक्षिले ।
एक ते गिळिले ज्ञानगवे ॥

एक ते साधनां ठाकेले। एक ते करूं करूं म्हणतांचि गेले।
क. अ
करणं राहिलेसे तेसं॥

१ पाण्यान्नी गार, २ पाश. ३ घडणें. ४ त्यागणें, ५ फसणें,
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ज्ञाने व्हावी ञह्मपाति । ते ज्ञान वैची विषयासक्ती ।

भांडवल नाहीं हातीं । मा मुक्ति कैंची ॥
स्वप्तींचे निजधने | जाग्रतीं नोहे धर्म ।
अह्माहमस्मि हेही समाधान । खौलीव भ्रम ॥
अभिमानाचिया स्थिती । त्रह्मादिकां पुनरावृत्ति ।

ऐसी चेदश्चति ।निश्चये बोळे ॥
एकाजनादेनीं एकपण अनादि ।अहे आत्मा तेथे ससूळ उपाथि॥

१७. दोन साधनाखेरीज तिसरें साधन नको.
हींचि दोनीं पेंसाधने | साधकें निरंतर साधण ॥
“परद्रव्य परनारी । यांचा विटाळ मने घरां ॥

वनको आणिक उपाय । सेवी सद्गुरूंचे पाय ॥
म्हणे एकाजनादेन | न लगे आन ते साधन ॥

१८. जेथें अर्थ आहे तेथें परमार्थ नाहीं.
अर्थ नाहीं जयापाशीं । असत्य स्पश्षीना तयासी ॥
अथीपाशा असत्य जाण । अथीपाशीं दंभ पूण ॥
आ्थथोपोर्टी नाहीं परमाथे । अथोपोर्टी स्वाथ घडतसे ॥
अथे नको माझे मनीं । स्हणे एकाजनादेनीं ॥
१९, हिंगाच्या संगतीनें कस्तुरीचा वास नाहींसा होत नाहीं
काय ?

कस्तुरी परिमळ नादितसे हिंग । पेसा खळाचा संग जाणिजेती॥
र्लाकरेचे आळी निंब जो पेरिला । शेवटीं कडू त्याला फळे परत ॥
१ पुनर्जन्म, २ पेसा. ३ सुवास, ४ आळें.
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चंदनाचे संगे हिंगण वसती । परि चंदनाची याती वेगळीच ॥
एकाजनादेनीं हा अभाविकाचा गुण । वमनासमान लेखू आस्ही॥
२०. अरण्यांत सूकराप्रमाणें मठ करून कां राहतोस ?
वरुषला मेघ खडकावरुता । चिखल ना तत्त्वतां थेंब नाही ॥
वायां तो प्राणी आला नरदेहा । गेला वायां पहा भक्तिवीण ॥

अरण्यांत जैशी सूकर बेसतीं । तेले मठाप्रति करूनि बेस ॥,
उद्य होतांचि ळपतें डल्ूके। तैसा तो मूखे समाधि बैसे ॥
एकाजनादेनीं वायां गेलं सवं ।संसार ना देव दोन्ही शून्य ॥

२१. मानभावाप्रमाणें आंतबाहदेर काळेंपण कां स्वीकारतोस १

होउनी मानभोव । अवघा बुडविला ठाव ॥
नाहीं चित्त शुद्ध गति। द्वेष देवाचा करती ॥
धरती उफराटी काठी। रांडापोरें भोंदी* वाटो ॥

नेसोनियां काळेपण । अंगा लाविती दूषण ॥
पकाजनादैनीं देवा । जळो जळो त्यांची सेवा ॥
२२. बोकडाचे वैराग्य, कुक्कुटाची समाधि, वमर्कटाच्या चेष्टा
घेऊन काय करावयाच्या ?
काय तें वैराग्य बोकडाचे परी। भळतिया भरं पडतसे॥
काय ती समाधि कुक्ुटींचे परी । पुढचे उकरी लाभ नेणें ॥

बैसोनि आसनी वाउगे तें घ्यान। सदा लक्षी मान आपुलाचि॥
घाळूनियां जेठा बैसतो करंटा। करितसे चेष्टा मकेटापरी ॥
१ ओक. २ मानणें. ३ डकर. ४ घुबड. ५ काळी बल्ने वापरणारा एक:
पंथ. ६ फसवणें. ७ कोंबडा.

उपदेश.

$ २४ ]

१७७

नाहीं शुद्ध कर्म योगाचा विचार। सदा परद्वार लक्षितस ॥

एशिया पामरा कायसा तो बोध। एकाजनादैनीं शुद्धड खडक
जैसा ॥
२३. जो अठरा गुण सोडील तोच शुद्ध होय.
काम कोध लोभ दंभ मद मत्सर । षडंचेरी तत्पर हेचि येये ॥
क्रुधा तुषा मोह शोक जरा मरण ।षडमी पूणे देही देचि ॥
आशा मनीशा कल्पना इच्छा तृष्णा वाखना। हे अठरा गुण जाणा
देहामाजीं ॥
| पकाजनादैनीं त्यजोनि अठरा । तोचि संसारामाजी शुध्द ॥

२४. बीज अग्नीत पेरिळें असतां त्यास कॉभ कसे येतील ?
करितां हारिकथा श्रवण । स्वेद रोमांच नये दारुण ।

रँका वैचितां प्राण । जाऊं पाहे ॥

द्वव्यदारा लोभ अंतरी । हरिकथा वरि वरि ।

बीज अझी माझाररी । विरूढे कैसे ॥

राँळी लावूनियां जाण । दृढ घालिती आसन ।
अंतरी तो ध्यान। बछेभेचे ॥
चनलोभाचा चोणंषा । तेणे जाळिले जीवभावा ।
हरिकथेचा करी देवा । लोकरूढी ॥
घनलोभी आसक्तता । हरिकथा करी वृथा ।
तयासी तो परमार्थ तत्त्वतां । न घडे जाणा ॥
एकलीच कांता । नाश करी परमार्थी ।
१ परस्नी, २ इच्छा. ३ पैसा. ४ दरवाजा. ५ स्री. ६ वणवा.
सं.:.१२
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तेथे घनळोभ येतां । अनथीचे होय ॥
पकाजनादेनीं । काम कध लोभ तीन्ही ।
द्रव्यदारा त्यजोनि । नित्य तो सुक्त ॥

२५. एकाजनादंनांत मीपण तुंपण नाहीं.

देहचुद्धि सांडी कल्पना दंडी। वासनेची रडी वाढवूंनको॥
तूते तूंचि पाहीं तूंतं तूंचि पाहीं। पाइुनियां राही जर्थाच्या तेथै ॥
तूंतं तूंचि पाद्दीं जथे देह नाहीँ। मीपणे कां वायां गुंतलाखी
घकाजनाद्नीं मीपण तूंपण। नाहीं नाहीं मज तुझीच आण ॥

२६. गजाचें ओझें गाढव वाहूं शकणार नाहीं.
गजाचे तें चोझे गाढवासी न खोजे ।
भाविकाचें भजन अभाविकां न विराजे ॥
पतिब्रतेची राहाटी सिंदळीसी न साजे ।
श्रोत्रियाचे कमै हिंसक लाजे ॥
एकाजनादेनाचे कवित्व सवीसी साजे ।
चाचे श्रीगुरू म्हणतां कदा न लाजे ॥
२७, सर्वं वाणी ईश्वरास सारख्याच प्रिय आहेत,
बेदवाणी देवे केली। येर काय चोरापासुनी झाली ॥
सकळ वाचा बदवी देव । कां वाढवा अहंभाव ॥
ज्या ज्या वाणी स्तुति केली। त ते देवासी पावळी ॥

एकाजनादेनी मातु । वाचा-चाचक जगन्नाथु ॥

१ नाहींशी करणें. २ शोभणें,३ शोभणें, ४ चालणूक. ५ यज्ञ करणारे दीक्षित.
६ गोष्ट,
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२८. अदृष्टाचें साम्यं.

अधमे अदृष्टाचं चिन्ह ।विपरीत बचन तें ऐका॥
भांडारी ठेविला कापूर उडे। समुद्रामाजीं तारू बुडे ॥
उक येवोनि येकांतीं। मुळेम्याचें नाणे देती ॥
सवचक्ं परचक्र विरोध धौडी ।खणीतं लानि तळघरैं फोडी
याणी भरे पेवा आंत ।तेणे घान्य नासे समस्त ॥

|

गोठणीं शेळ्या रोग पंडे । निमैती गाइम्द्रशीचे वाडे ॥
अूमिनिक्षेप करू जाती। ते आपुल्याकडे धुळी वोढिती ॥
बुद्धि सांगे वाडोवाड। तेथोनि तोंडीं घाळा दगड ॥
शेशीं कर्माची अधमे स्थिती ।एकाजनादेनीं सोशी फजिती॥
२९. मागेपुढें कुटाकुटी । सकळांस होतसे.
फूल झडे तंव फळ सेसि। तया पाठीं तेंही नासर॥

एका मागे पक पुढे । मरण विसरले बापुडं ॥
।

शेजारीं निमाळे कोणाचे खांदी ।लपो गेला सापं खादली मोंदी॥
मरण पेकतां परता पळे। पळे तोही मसंगीं जळे ॥
ग्रेत देखोनी वोझाच्या जाती। वोझ म्हणता तेही मरती ॥

मरण म्हणतां थूंथूंस्हणती। थुंकते तोडे मखणीं जळती ॥
पळे ना चळे तोचि सांपडे। जाणतां जाणतां दोताती वेडे ॥
पका जनादँनीं शरण। काळ वेळ तेथे न रिगे मरण॥
|

१ चोर, ळुच्चा. २ खोटे. ३ आपले व परक्यांचे हलले. ४ हल्ला. ५ खणून.

“६ जनावरें राहण्याची जागा. ७ नष्ट होणें, ८ धरलें जाते. ९ समुदाय.
4० स्मशान. ११ ओझें वाहणारा,
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३०, प्राचीनाची दोरी असेपर्यत एखाद्या पांथस्थाप्रमाणें या
संसारांत असावें,

पांथस्थ घरासी आला ।प्रातःकाळी उठोनि गेला ॥
तेस असाव संसारी । जेसी प्राचीनाची दोरी ॥
चाळीं घराचार मांडिळा । तो सवैचि मोडुनि गेळा ॥
एका विनवी जनार्दना । ऐसे करी गा माझ्या मना ॥
३१. पक्षी अंगणांत उतरतात व सवेंच उडून जातात,

पक्षी अंगणीं डतरती। ते कां शुतोनियां राती ॥
तेस असावे संसारी । जोवरी प्रांचीनाची दोरी ॥
वसूतीकर वस्ती आला । प्रातःकाळी उठोनि गेला ॥
शरण पकाजनादेन। ऐसे असतां भय कवण ॥

३२. “मन म्हणे तें न करावें. ”

चेर करुनी मन मारावे । मनाधीन पेंन व्हावे ॥
मनामागै जाऊं नये । मन आकळुनि मन पाहे

मन म्हणे ते न करावे ।मनीं मनासीं वांधावे ॥
मन म्हणेळ तें सुख। परि पाहतां अवघे दुःख ॥
एका जनादेनीं मन। दढ ठेवावे आकळून ॥
३३. मन देवांच्या चरणीं बांधून ठेविळें असतां तें इकडेः
तिकडे जाणार नाहीं.

माझ्या मनाचे तै मन। चरणीं ठेवाचे बांधून ॥

मग ते जाऊं न शके कोठे।राहे. तुमच्या नेहैटें ॥
१ वाटसरू. ९ खळ. ३प्रारब्ध, ४ वाटसरू, ५ बळानें.
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मनासी तं बढ्ठ। देवा तुमचे सकव्ठ ॥
एकाजनादेनीं देवा। मन इढ पायीं ठेवा ॥
३४. अलक्षपुरचा जोशी सांगतो कीं मनामागें जाऊं नका.

आम्ही अलक्षपुरचे जोशी । शकुन सांगूं निश्चयेसीं ।
त्तेणे चुकती चाऱ्यांशी । मी निशुणपुरींचा जोशी ॥
होरा ऐका दादांनो । होरा ऐका दादांना ॥ झु०॥
नका जाऊं मनामागें । थोर थोरां जाहले दगे।

मी बोलत नाहीं बौउगे । सावध रहा दादानों ॥
'चासना बाईट ही बा थार । भलाविले लहान थोर ।
फिरती चौऱ्यांशी लक्ष घरं । पडाल कशीं दादांना ॥
एका जनादेनीं जोशी । सांगेन शकुन सर्वेत्रांसी ।
रामनाम वाचेसी । तेणे तरती विश्वासी दादांना ॥
३५. एडक््या मदनास शुकदेवानें आणून एकाजनार्दनाचे
चरणीं बांधिले.
फडका मद्न। तो केवळ पंचानन ॥ शु०॥
चडके मारिळी शेकरा। केला ब्रह्माचा मातेशा।
इद्चंद्रासी दराराँ। लाविला जेणे॥
धडक मारिली नारदा। केला रावणाचा चेदा ।

दुर्योघना मारिली गदा । घेतला प्राण ॥
भस्मासुर सुकला प्राणांसी । तेचि गति झाली वालीखी ।

विश्वामित्रासारिखा ऋषी। नाडि्ां जेणें॥
शुकदेवान ध्यान घरोनि। एडका आणिला आकळोनि ।
पकाजनादेनाचे चरणीं। बांधिला जेणे॥
१ लक्ष्यातीत परन्नह्म हेंच कोणीएक शहर. २ ज्योतिष, भाव्य.
३ व्यर्थ, ४ सिं, ५ घक्का. ६ फजिती, ७ भीति, धाक. ८ फसवणे.

१८२

संतवचनामृत ; एकनाथ,

३. नामस्मरण आणि भाक्ति:
३६. “ आठव तो परत्रह्म। नाठव तो भवञ्चम. ”

भगवद्भावो सवोभू्ती । हाचि क्षान हेचि भक्ति ।
विवेक विरक्ति । याचि नांवें ॥

हे सांट्ूनी विषयध्यान। तेचि मुख्यत्वै अज्ञान ।
जीवीं जीवा बंधन । येणेचि दढ ॥
आठव तो परब्रह्म । नाउव तो भवश्रम ।

दोहीचं निजवर्म । जाण बापा ॥
आठव विसर चित्तीं ।जेणे जाणिजेती ।
तेंचि पक निश्चिती । निजरूप ॥
स्मरण ते निजसुक्ति । विस्मरण तोचि अधोगती

ऐसे पुराण गजेती । बाह्यां उभारूनि ॥
एकाजनार्दनी । सहज निजबोधनी ।
सबाह्याभ्यंतरी । पूणे परमानंद ॥

३७, नामाचा उच्चार हीच भक्ति.
खेवेचे कारण मुख्य तो सद्भाव ।

इतर ते चाव इंद्रियबाधा ॥

साधन हेंचि आधीं तोडी तूंउपाधि ।
नको नको ऋद्धिसिद्वधि आणिक कांही ॥
नामाचा उच्चार सुख्य हेचि भक्ति ।
पकाजनादेनीं विरक्ति तेणे जोडे ॥
१ हात. २ आंतंबाहेर. २ व्यर्थ. `
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३८. या जगांत सर्वै वस्तु नाशिवंत असून एक हारिनामच
झाश्वत आहे.

नाशिवंत धन नाशिवंत मान । नाशिवंत जाण काया सर्व ॥
नाशिवंत देह नाशिवंत संसार । नाशिवंत विचार न करिती ॥

नाशिवंत स्त्रीपुत्रादिक बाळे । नाशिवंत बळें गळां पडती ॥
पकाजनादेनीं सरव नाशिवंत । एकचि शाश्वत हरिनाम ॥

३९. नामजप मनीचे सबे हेतु पूर्ण करतो.
आपुछें कल्याण इच्छिणे जयांसी। तेणें या नामासी विसंबूं नये ॥
करीळ परिपूणे भनीचे हेत। उोविलिया चित्त नामापाशझीं
भक्ति आणि मुक्ति वोळंगती सिद्धि । होईल कीं वृद्धी आत्मनिष्ठे॥

पकाजनादेनीं जपतां हें नाम। पुरवील काम जो जो हेतु ॥
४०. अनुभव आल्यावर नामावरीळ श्रद्धा दुणावते.
नाहीं जया भाव पार्टी । तया चाबंटी वाटे नाम ॥
परी येतां अनुभव । चुकवी हाव संसार ॥
चेरझोरीं पडे चिरी । नाहीं थारा जन्माचा ॥
एकाजनादेनीं खंडे कमे । सोपे वम हातां लागे ॥
४१. नामरूपाला मेळ न घालतां तुम्ही केवळ वाचेचा

गोंधळ कां करितां ?
नाम घेतां दे वेखरी। चित्त धांवे विषयावरी ॥

केसं होताहे स्मरण । स्मरणामाजी विस्मरण ॥

नामरूपा नव्हतां मेळ । नुसता वाचेचा गोंधळ ॥
एकाजनादेनीं छंद् । बोलामाजी परमानंद ॥
१ आविनाश, सतत टिकणारें, २ आश्रयकरणें. ३ श्रद्धा. ४ व्यथे बडबड,
५ येणजाणें, खेपा, जन्ममृत्यु, ६ दगड. ७ आश्रय.

१८४

संतवचनामृत : एकनाथ.

[8 ४२

४२. हरिनाम ऐकून तुळा सुख वाटणार नाहीं तर तुझ्या
अंतरीं पाप आहे असें समज.

हरिनाम ऐकतां न वाटे सुख । अंतरीं तूंदेख पाप आहे ॥

कस्तुरीचे आळांपेरिला पलांडू। सुवास छोपोनि केसा वाढे दुर्गघु॥

धारोष्णं पय परिज्वरिताचें सुख। थुंकोनि सांडीं म्हणे कडू विख॥
पाने लागलया गूळ न स्हणे गोइु। गोडाचे गोड तें झारे कडु ॥
पकाजनादेनीं भाव चुपजे नरा। नरदेहीं आयुष्य तेंही केला मातेर

४३. नामधारक हा सवीपेक्षां कोटिशुणानें श्रेष्ठ आहे.
यांवढे सहस्न ब्राहमण। तृत केलिया भोजन।
पुण्यक्षेत्रींचा एकचि जाण । सुकत तितुकेचि जोडे ॥
ऐसे पुण्यक्षत्रीचि दशशतक । तृत केलिया पाठक ।
पहातां सुकृत । तितुकेचि जोडे ॥

ऐसे सहस्न वेदपाठक। तृप्त केलिया पॉडित पक ।
पहातां झुकत । तितुकंचि जोडे ॥
तैसेच पंडित सहस्र पक। दृत केलिया सन्यासी देख।
तरी तें सुकत । तितुकंचि जोडे ॥

तैसे सहस्न संन्यासी । गणित एक परमहंसी ।

,

पहातां सुङतासी । पक तृप्त केलिया ॥
. परमइंसी सहस्नगणी । तैसीच ब्रह्मशानाची मांडणी ।
जोडे सुरत तृक्षकरणी । एक ब्रह्मवेत्ता ॥
पेसे वेत्त अपरंपार । न ये नामधारकाबरोबर ।
नामधारका साद्र। पाहे एका जनादेनीं ॥
१ कांदा. २ ताजें. ३ सर्पदंश झाला असतां. .४ नाश.
६ पठण करणारा.

५ गांवढळ.
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४४. चिंतनाने सर्व कायं सिद्ध होतें.
चिंतने नासतसे चिंता । चितने सवे काये ये हातां ।
चितने मोक्ष सायुज्यता । घर शोधीतसे ॥
ऐसे चिंतनाचें मदिमांन । तारिले अधम खळ जन ।
चितने समाधान । प्राणिमात्रां होतसे ॥
खिंतन तुटे आधिव्याधी | चिंतने तुटतले उपाधि।
'चिंतनें होय सवे सिद्धि । एका जनादैनाचे चरणीं ॥
४५, चिंतनानें काळाचे भय नाहाँसें होतें
इरे भवभय व्यथा चिंतन । दूर पळती नाना विज्ञे।
कलिकल्मॅष बंधनं । न बाधता चितने ॥

करा करा म्हणोने लोहो । चिंतनाचा निवोहो ।
काळाचा तो बिहो*। दुर पळे चिंतने ॥
हीच माझी विनवणी । चितन करा राजंदिनीं।
शरण पका जनादंनीँ । रामनाम चिताचे ॥
४६. चितनानें देवाचें साहाय्य प्राप्त होतें.
चिंतन ते सोपं जर्गी । रामकृष्ण म्हणा सत्संगीं ।
उणे पडी नेदी व्यंगीं । देव घांवे चिंतन ॥

चिंतन करितां द्रौपदी । पावलासे भलते संघी ।
ऋषीश्वरांची मांदी । तृप्त केली क्षणमात्रे ॥
चितनै रक्षिले अजुंना । लागा नेदी शक्तिबाणा ।
होउनी अंकणा । रथारूढ बेसला ॥

चितने प्रल्हाद तारिला । जळीं स्थळी सांभाळिला ।
एकाजनादेनीं भला । चिंतनाचा अंकित ॥
१ मोठेपणा, २ मानसिक चिंता, व रोग. ३े दूर होणें. ४ कलींतील पाप,
५ छद्. ६ व्यवसाय. ७ भय. ८ समुदाय. ९ अंकित,
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४७. अक्ति ही माता असून युक्ति ही तिची दुह्दिता आहे.
भक्तीच्या पोटा झुक्ति पें आळी। भक्तीने सुक्तीतें वाढावळें ॥
भक्ति ते माता मुक्ति ते दुद्दितां। जाणोनि तत्वतां भजन करी॥
भक्ति सोडोनि मुक्ति वांछिती वेडी। गूळ सोडोनि केसी ये गोडी।
संतोषोनि भक्ति ज्यासी देसुक्ति। तोचि लाभे येर व्यर्थे कां
शिणती ॥

पकाजनादँनीं एक भाव खरा। भक्ति मुक्ति दाटुनी आलिया घरा॥

४८. प्रेमावांचून ज्ञानी शुंगारळेल्या रांडेममार्णे दिसतो.
भक्ति्रेमाचिण ज्ञान नकोदेवा। अभिमान 'नित्य नवा तयामाजा ॥
प्रेमसुख देई प्रेमसुख देई। प्रेमविण नाहीं समाधान ॥

सैंडिचेने जेवि ठ्रोगारु केला। भ्रेमेविण जाळा ञानी तेसा ॥
ति
ना

एकाजनादैनी

प्रेम अति गोड । अनुभवी खुरवाड जाणतील ॥

४९. भक्ति हेंमूळ, वेराग्य हेंफूल, ब ज्ञान हेंफळ होय.

भक्ताचे उद्र जन्मले शान। भक्तीने ज्ञानासी दिधळं मद्दिमान ॥

भक्ति ते मूळ शान ते फळ। वैराग्य केवळ तेर्थांचे फूल ॥
फूल फळ दोनी येरयेरां पार्ठी। ज्ञान वैराग्य तेचिं भक्तीचे पोटीं ॥
भक्तीचिण ज्ञान गिवसिती वेडे। मूळ नाहीं तेथे फळ केंवि जोडे॥
भक्तियुक्त श्ञान तेथै नाहीं पतन। भक्ति माता तया करितसे जतन॥

शुद्ध भाक्तेभाव तेथे तिष्ठे देव। श्ञानाखी तो ठाव सुखवस्तीसी ॥
शुद्धभाव तेथे भक्तियुक्त ज्ञान। तयाचेनि अंगेंसमाधि समाधान॥
यकाजनादेनी घुद्ध भाक्ते क्रिया ।जह्मज्ञान त्याच्या लागतसे पायां ॥
१ मुलगी. २ आपण होऊन. ३ विधंवां, बेश्या, ४ सुख, ५ शोघर्णे,
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५० भावभक्तीवांचून केलेळें सर्वे पुण्य म्हणजे विटंबनाच होय.
राजाला आळस संन्याशाला खायास। विधवसी विलास विटंबना
व्याघ्ासी शांतता गाईँसी उग्रता ।वेर्येसी हरिकथा विटंबना ॥
दानेविण पाणि घ्राणोबिण घाणी । नामेविण वाणी विटंबना ॥
पएकाजनाद्नीं भावभक्तीविना । पुण्य केले नाना विटंबना ॥'

५१, नित्य नवा कीतेनांत कसा रंग वोढवत आहें !'
नित्य नवा कोतेनीं केसा बोढवेला रंग ।
श्राता आणि वक्ता स्वये जाळा भ्रीरंग ॥
आइहादे वैष्णव करिती नामाचा घोष।

हरिनाम गजेतां गगर्नी न माये हरुषं ॥
पदोपदी कीतेनीं निवताहे जन मन।
आवडी भुकेली तिने गिळिळें गगन ॥
एकाजनादैनीं गातां हरिचे नामा
निमाली इंद्रिये विषय विसरलीं काम ॥
५२. हरिकीतन चाळळें असतां आंतबाहेर देव उभा राहतो..

आवडी करितां इरिकीतेन। हृदयीं प्रगटे जनादेन ॥
थोर कोतंनाचं सुख। स्वये तिष्ठे आपण देख ॥
घातं आलिया निवारा । चक्र गदा घेडनि करां ॥
कीतेनीं होऊन खादर ! एका जनार्दनीं तत्पर ॥
१ हात. २ नाक. रे प्राप्तं होणें. ४ आनंद, ५ हल्ला, संकट,
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५३. योगसाधनाने जो सांपडत नाहीं तो आज कीर्तनात
नाचत आहे.
आजि नवल झालें बो भाय। पाहण्या पाइणे इष्टि घाय ॥
“ऐसा लाघवी सुखकर मुरतिं। खंतसंगें जाळी मज विश्रांति ॥
नयोगीश्वर जया चिंतिती। सनकादिक जया '्याती ॥
-योगखाघने नातुडे जो माये ।एकाजनादनीं कीतेनीं नाचतु आहे॥

५४. कीतेनानें चराचर पावन होतें.
मागणे ते आम्ही मागू देवा । देई देवाँ कीतेनीं ॥
दुजा हेतँ नाहाँ मनीं ।कीतेनावांचुनी तुमचीया ॥
प्रेम हरिदास नाचत । कीतेन होत गजरी ॥
पकाजनाद्ना कीतेन । पावन होती चराचर जाण ॥
“५५, कामनिक कीर्तन केलें असतां जन्मोजन्मी पतनास कारण होइल.

“करुनी कीतेन मागती जे द्रव्य । तै जाणावे वेधव्य विधवेचे ॥
सर्वे अलंकार शरीर शोभले । वार्यांपरी गेळे कुंकूंहीन ॥
ऱ्मानवाने भावे करावें कौर्तन । आनंद नर्तन बैष्णवांपुढें ॥
*एकाजनादेनीं कामनिक कीतैन । करितां पतन जन्मेजन्मी ॥

५६, कोणास कांहीं सांकर्डे न घालितां कीतेन करावें.
कीतेनाची मर्यादा केसी। देव सांगे उद्धवासी ॥
गावे नाचावे सांबडं।न घालावे कोडे त्या कांही ॥
१ तृप्त होणें. २ सांपडत नाहीं. ३ आवडी, छंद. ४ हेतु. ५ मनांत इच्छा
*न, सकाम,. ६ .भोळेपणानें, प्रेमळपणाने: ७ संकट.

|
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मिळेल तरी खावें अन्न। अथवा पणे तीं भक्षून ॥
जाईल तरी जावो प्राण । परि न संडावे कोतेन ॥
किरकिर आणू नये पाठीं! चोळूं नये भळती गाष्टी ॥
स्वयें उभा राहून | तेथे करी मी कीर्तन ॥
घात आलिया निवारी । माता जेसी बाळावरी ॥
बोळे उद्धवासी गुज । एकाजनादेनी बीज ॥

५७. परमपावन सयुणचरित्रांचें वर्णन करावें.
सम्मुणचरित्र परम पवित्रें सादर वर्णावीं ।
सज्जनचूंद मनोभावें आधी वंदावी ॥
संतसंग अंतरंग नाम बोलावे ।
कीतेनरंगीं देवासन्िध सुखे डोळावे ॥
भक्तिश्षानाविरहित गोष्टी इतरा न कराव्या ।

प्रेममरे वेराम्याच्या युक्ती विबराब्या ॥
जेणेकरूनि मूर्ति सावे अंतरि ्रीहरिची ।
पेशी कीतेनमयीदा दे संतांच्या घरची ॥
अद्दयभजने अखंडस्मरण वाजवी करटाळी ।
एकाजनार्दनी सुक्ति होय तारकाळीं ॥

५८. नवविधाभजनानें कोण कोण पावन झाले !

नबविधा भक्ति नव आचरती ।त्याची नामकीर्तें सांगूं आतां ॥
एक एक नाम थेतां प्रातःकाळी ।पापा दोय होळी क्षणमात्रे ॥
श्रवणे परीक्षित तरला झूपति। सात ।देवसां सुक्ति जाली तया ॥`
१ संकट. २ आदरयुक्त.

२ संसुदाय. ४ विवरणकरणें, स्पष्ट करणें. `
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-्महाभागवत करुनि श्रवण। सर्वोगाचे कान केळे तेणें ॥
"श्रीशुक आपण करूनि कीतेन। उध्दारेला जाण परोक्षिति ॥
इरिनामघोष गर्जे तो प्रल्हाद । स्वानंद प्रबोध जाला त्यासी ॥
स्तैर्भी अवतार हरि प्रगटला । देत्य विदारिळा तयालागी ॥
पायाचा महिमा स्वये जाणे रमा। प्रिय पुरुषात्तमा जाली तेणे॥
हरिपदांबुज सुकुमार कोवळे । तेथे करकमळे अखंडित ॥

गाईँचिया मागे श्रीकृष्णपाउले। अकरै घातळे दंडवत ॥
करूनि वंदन घाली लोटांगण। स्वानंद निमञ्च जाला तेणे ॥
दास्यत्व मारुति अचे दे्स्थिति। सीताञ्ञाद्व कीतिं केली तेणे॥
सेव्यसवक भाव जाणे तो मारुति। स्वामी सीतापति संतोषळा॥
सख्यत्व स्वजाति सोयरा श्रीपति। सषेभावें प्रीति अजञेनासी ॥

उपदेशिली गीत! खुखी केळे पार्था । जन्ममरणवार्ता खुंटविली॥

आत्मनिवेदन करूनियां बळी । जाला बनमाळी द्वारपाळ ॥

औटे पाऊल भूमि घेऊनि दान। याचक आपण स्वये झाला ॥
नवाविधा भक्ति नवजणे केली । पूण प्राप्ति जाली तयांलागीं ॥
'पकाजनार्दनी आत्मनिवेदन । भक्ति दुजेपण डरले नाहीं ॥

8. संतांची लक्षणें,
५९. ' ऐसे कैसियानें भेटती ते साघु. ?
अहा सचगत सदा सम । जेथे आनु नाहीं विषम ।
येसं जाणती ते अतिदुगेमे । तयांची भेटी जालिया भाग्य परम ॥
१ खांब, २ साडेतीन, ३. दुसरें, ४ भिन्नजातीचें. ५ कळण्यास अतिशय कठिण,
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ऐस कैसियाने भेटती ते साधु । ज्यांचा अतक्यं तकवेना बोछु।
ज्यासि निजञानंदीं आनंदु । ज्यांचा परमानंदीं उद्वोु ॥

पवना घालवेल पााण । पायीं चढवेल गगन ।
भूत भविष्य कळोयेईल वर्तमान पारि त्या साधूचे न कळे भाहिमान॥
चंद्वासुत सुखे सववेल । रवि अस्ता जातां घरवेल ।

बाह्यां देळां सागर तरवेल ।पार त्या साधूची भेटी न होईल ॥
जप तप करवेल अनुष्ठान । ध्येय ध्याता घरवेळ निजध्यान ।
्ञेय ज्ञाता विवर्जित ज्ञान।ज्ञानाध्यानाचे मूळ हे साघुजन ॥
निजवृत्तीचा करवेळ निरोधु । जिवाशिवाचा भोगवेळ आनंदु ।
` एकाजनार्दनी निजसाधु । त्यांच्या दशने तुटे भवबंघु ॥
६०. ब्रहमज्ञान्याचीं लक्षणें.

चरमे जाणे ता विरळा । तयांची लक्षणे पेंसोळा ।

देहा देव पाहे डोळां ।तोचि ब्रहमज्ञाना ॥
जन निदो अथवा बंदो । जया नाहीं भेदाभेद ।
विधिनिषेधांचे शब्द । अंगीं न बाणती ॥
कार्यं कारण कर्तव्यता। हँ पिसँ नाहीं सवेथा।

.

उन्मनी समाधि अवस्था ।न मोडे जयाची ॥

कर्म अकमोचा ताठा । न बाणेचि अंगीं वोर्खटा ।
वाउग्या त्या चेष्टा । करीना कांहीं ॥
शरण एका जतादेनीं । तोचि एक ब्रह्मज्ञानी ।
तयाचे दरुरानी । प्राणियांसी उध्दार ॥
१ खोगीर, २ हातांनी.

६ वाईट,

३ सहज, लीलेने.

-

४ वेड.

५ अभिमान,
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8६१, क्रोध, शोक, मोह साधूंचे मनास स्पशैत नाहींत.
>
आपुलीच दारा जरी ठेके व्यभिचारा। कोधाचा थांरा अंतरी नये

आपुळेच धन तस्करें नेतां जाण| जयाचें मन उद्विझ नव्हे ॥
आपुलाचि पुत्र वधोनि जाय श्रु। परि मोद्ाचा पाझरू नेती नये॥
आपुले शरीर गांजितां परनरे । परि शांतीचे घर चळो नेदी ॥

एकाजनादूनीं जया पूणे बोघु । तोचि एक साधु जगामाजी ॥

६२. निंदास्तुति मुखांत नसून संत केवळ आत्मस्थितीनें वर्ततात.
मुखी नाहो निंदास्तीत । साधु वते आत्मस्थिति॥

|

राग द्वेष समूळ गेळे। द्वेताद्वैत हारपळें ॥

घेणें देणे हा पसारा । नाहीं जयासी दुसरा ॥
एकाजनार्दनी संत। हा ज्याचे हृदया भगवंत ॥

६३. संसारीं आपदा असून वाचेने सदोदित विठ्ठल म्हणणारा विरळा.
असोनि संसारी आपदा । वाचे वदे विछळ सदा ॥
नाहीं मानसी तळमळ । सदा शांत गंगाजळ ॥
असोनियां आकिंचन । जयाची वृत्ति समाधान ॥
एकाजनादनीं ऐसे थोडे । लक्षांमध्यै एक निवड ॥

६५. वरवर युरुपण मिरवून काय उपयोग ?
जळातिया घरा। कोण बसती करी थारा ॥
तेसे अभागी पामर । गुरुपण मिरविती वरवर ॥

नाहीं मंत्रशुध्दाचे शान । भळतियाचे फुंकिती कान ॥

मचुष्य असोनि गुरूपाही । एकाजनादँनीं तँ नाहीं ॥

१ जली. २ आश्रय. ३ चोर. ४ नेदेव्य, गरीब. ५ जनावर,

<
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६५. जे पोटासाठीं संत होतात लांचा उपदेश कामात येत नाहीं.

होता पोटासाठी संत । नाहीं हेते विठ्ठलीं ॥
तयांचा उपदेश नये कामा । कोण घमो वाढवी ॥
घाळुनी माळा मुद्रा गळां। दावेती जिव्हाळा चरिवरी॥
एकाजनादैनीं ते पामरे । भोगिती अघोर याठना ॥
६६, जे आम्हांस गुरु करा म्हणतात त्यांजजवळ गोबिंद नाहीं
असें समजावें.
लाडुनियां अंगा राख । म्हणती सुख आम्हांपार्दी ॥

भोळ्यां भाविकां भोदिती। भळते मंत्र तया देती ॥
म्हणति आम्हां करा गुरू । उपचारु पूजेचा ॥
एकाजनादेनीं ते मैंद् । नाहीं गोविंद तयांपा तीं ॥
६७. हिष्यापासून सेवा घेणें हेंअधम लक्षण होय.

शिष्यापासून सेवा घेणे । है तां लक्षण अघमाचें ॥
ऐसे अखती गुरू बहु। नव्होचि साहं भार त्यांचा ॥
एकपणे समानता । गुरुशिष्य उरतां उपदेश ॥
पकाजनादँनीं शरण । शुरु माझा जनादन ॥

६८. मजला एकदां हरि दाखवा एवढीच कृपा तुम्ही सत

मजवर करा.
तुम्हीं संतजन । माझें ऐका हो वचन ॥
करा कपा मजवरी। एकदां दाखवा तो हरि ॥
१ हेतु, प्रेम. २ छद. ३ फसवणें. ४ लुचा.
सं...१३
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आहे तुमचे हातीं । म्हणोनि येतो काकुलती ॥
पकाजनादेनी म्हणे थारा । संतीं द्याचा मज पामरा ॥

६९. संतांच्या सेवेवांचून भळा दुसरा हेतूच नाहीं.
संताचिये द्वारीं दोईंन द्वारपाळ। न सांगतां सकळ करीन काम ॥
तेणें माझ्या जीवा होईल समाधान। यापरते साधन आणिक नाह्वीं ॥
द्वोष उष्टावळी कार्ढान पत्रावळी । पूवकमी होळी सहज होय ॥
एकाजनादुनीं होथि पे मागत । नाहीं दुजा हेत संवेविण ॥
द्र
५०, संतसेवा हेंच नामश्रद्धेचे वभे होय.

वेदाभ्यास नका सायास जयोतिष । नामाचा तो लेश तेथे नाहीं॥
बहुत व्युत्पत्ते सांगसी पुराण ।व्यथे ते स्मरण नाम नाहीं ॥
अनंत हे नाम जयापाछुनि जाळे।ते वमे चुकळे संतसचा ॥

संतांसी शरण गेलियावांचुनि। पकाजनादैनीं न कळे नाम ॥
७१, भळत्या आवानें संतांची सेवा केळी तरी ती देवास मान्य होते.

जया जैसा हेत। तैसा संत पुरविती ॥
उदारपणे सम देणें । नाहीं उणं कोणासी ॥
भलातिया भावे संतसेवा । करितां देवा माने ते ॥
एकाजनादेनीं त्यांचा दास । पूर्णे वोरस कृपेचा ॥
७२. संतससुदाय भेटला हा आजचा भाग्याचा दिवस!
धन्य दिवस जाहला । संतससुदाव भेटला ॥
१

|

$ पढिक ज्ञान. २ पान्हा.

ळ

झु ५५]

संतांची लक्षणें.

१९५

कोडे' फिटले जन्मांचे । सार्थक जाहळें पैंसाचें ॥
आज दिवाळी दसरा । सेतपाय आळे घरा ॥
एकाजनाद्नीं जाइळा। धन्य दिवस तो भला ॥

७३, वैष्णवांचे चरण देखिले असतां त्रिविधतापांची बोळवण होते,
धन्य आज दिन संतद्रुशनाचा। अनेतजन्मांचा शीण गेला ॥
मज वाटे त्यांसी आलिंगन द्यावै। कदा न सोडावे चरण त्यांचे ॥

त्रिविधतापांची जाइळी बोळवण ।दोखिल्या चरण वेष्णवांचे ॥
अकाजनादंनीं घडो त्यांचा संगा न व्हावा वियोग माझ्या चित्ता॥
३४ संतसंगानें आंनंदाचे पूर लोटतात.

भाग्याचा उद्य झाला ।संतसंग मज घडला ॥
तेणें आनंदाचे पूर। लोटताती निरंतर ॥
प्रेम सम्रेम भरतें। अंगी उतार चढते ॥
आली आनंदलहरी । एकाजनादैनीं निधोरीं॥

७५, संतसंग द्दीच केवल्याची राशि होय.

आजी सुदिन आझांसी । संतसंग केवल्यरासी ॥
'होचे आसुचे साधन | आणिक नको आम्हां पठन ॥
वेदश्वाति पुराण मत) संतसवा ते सांगत ॥
जाणोनि विश्वासिलों मनीं। शरण एका जनादेनी॥
9 सांकडे, इच्छा, २ 'निरसन. ३ "लाट.
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घाव चुकवितीळ.
उद. पतात शरण गेळें असतां ते काळाचा
॥
अघापारिस उदार खंत । मनोगत पुरविती
भार सचे ॥
आलिया शरण मने वाचा । चालविती त्याचा
जी ॥
डिगाड उपाधि तोडिती । सरते करती आपणामा
डाव अंगासी ॥
काळाचा तो चुकविती घाव ।येऊं न देती
शरण एकाजनार्दनी । तारिळे जनी मुढ खवे॥
न
७७, संकट पडळें असतां याचें निवारण करणारा संतांवांचू
दुसरा कोणी नाहीं.

नाठवी काणा ॥
देवाचे सोइरे संत ते जाणावे ।यापरतें जीवे
ता नाहीं दुजा ॥
पडतां संकट आठवितसे संतां ।त्याहुनी चारि
आयुधे हातीं ॥
म्हणोनि घरटी फिरे तया गांबीं। खुद्शनादै मिरवी
त्यांचे वंदी पाय ॥'
लाडिके डिंगर वैष्णव ते खाचे। एकाजना्नां
७८. संतांच्या दारींचा मी कुतराहा होइन;
ा मिळेल मज॥
संतांचिय घरी होईन श्वानॅयाती। उच्छिष्ट ते प्रीत
ा निवारेल ॥
तेण या देदाची होईल शुद्धता ।भ्रम मोद ममत
ीं सुक्त होय ॥'
आशापाश स्वे जातील तुरोनि ! जीव दा बंघन
वार ॥
एकाजनादेनी भाकीन करुण।। श्रीसंतचरणां वार
वितीळ.
७९, कारण कुतऱ्याच्या गळ्यांतळी सांखळी तेसोड
संतद्धारीं कुतरा जालो। प्रेमरखासी सौकलो ॥

झुकत सुंकत द्वारा आलो ।ज्ञान थारळ॑या बेसल ॥

सभोंबार. ६ बालक.
१ पेक्षां. २ लचांड. ३ मान्य. ४ निवारण करणारा, ५
७कुरे, ८ खळी.
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कुतरा भुंकत आला हिता । संतीं हात ठावल्ा ८ थां॥
कुतऱ्या गळ्याची सांखळी । केली संतांनी राकळ,॥
एकाजनादैनीं कुतरा। दांत पाइनी कला वे थेरा ॥
८०, अभक्तां् देव कंटाळतात, पण संत त्यांचा उद्धा! करितात.

अभक्ता देच कंर्ाळर्त,। परि सरंते करिती संत त्यां॥
स्हणोनि महिमा त्यांचा जगीं। वागाविती अंगीं २.।मथ्यं ॥
आँगमानिगमांचौ पसारा ।डगाचि भारा चिंध्य़ांचा ॥
वेदशास्त्रांची घोकणी । ती तो क्राहणी जुनाट ॥
चुरातन वाटा असती बहु । त्या त्या न घेऊं यामाजीं ॥
व्यकाजनादैनीं सोपा मार्गे । संतसंग चोखडा ॥

८१. मायबाप हे जन्मास घालतात; संत हे जन्म चुकवितात.
संत मायबाप म्हणतां । लाज वाटे बहु चित्ता ॥
मायबाप जन्म देती । संत चुकाविती जन्मपंक्ति ॥

।

मायबापांपरीस थोर । बेदशास्त्री हा निघोर ॥
शरण एका जनादेनीं । संत शोभती सुकुटमणि ॥
८२. संतांच्या कृपेस सीमाच नाहीं,

रवि न ळपोचि अंधारी । तेशी तुमची जरगा थोरी ॥
कृपावंत तुम्हीं संत । याबरि हेत दुजा नाहं ॥
पकाजनाईनीं शारण । खंत परिपूर्ण दयाळु ॥
१ देतरहित, बोचरा, २ मान्य. ४ शात्न. ५ वेद.
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८३. संत उदार असून सुरवाडसुखाची प्राप्ति करून देतात,
वैकुंटींचं वैभव । संतांपायीं वसे सर्वे ॥
खंत उदार उदार। देती मोक्षाचे भांडार
अनन्यभावे घरा चाड ! मग सुरवाड सुख पुढे ॥
पकाजनादेनीं ठाव | नोहे भाव पालट ॥
८४. भक्तव देव होतो हा भजनाचा नवलाव किती म्हणून सांगावा!

नवळ भजनाचा भावो। स्वतां भक्तचि होय द्वो॥
चाचे करिती इरिकीतेन । उन्मनीं मन निशिदिनीं ॥
नाहीं प्रपंचाचे भान । वाचे सद्! नारायण ॥
पकाजनादेनीं मुक्त । सबाह्यअभ्यंतरीं पुनीत ॥

८५. जो संतांस आवडतो तो देवाचाहा देव होतो.
संतांसी आवडे तो देवाचाही देव। कळिकाळाचे भेव पायांतळी।
आणिकाची चाड नसाचे वासना ।संतांचिया चरणा वांचूनियां॥
पेसे ज्याचें घेम ऐसी ज्याची भाक्त । एकाजनादंनीं सुक्ति तथे राबे॥
८६. आमचे जे सोयरे झाले ते यातिकुळाबाहेर गेले.
आम्हीं ब्र्पुरींचे ब्राह्मण । याति कुळ नाहीं लहान ॥
आम्हां सोवळे ओचळे नाहीं। विटाळन देखो कषणे ढाई ॥
आम्हां सोयरे जे जाहाले ।ते यातिकुळावेगळे केले॥
एकाजनादँनीं बोछु। यातिकुळींचा फिरला संबंछु॥
१ सुखकर, अलोट, २ पवित्र. ३ भय.

,
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८७ देव आपला देवपणा विसरून भक्तांच्या सवे वासना पुरवितो.
देवा विसरे देवपणा । अर्पी चाखना भक्तांसी ॥

भक्तदेहीं सदा वसे । घमे अथे अर्पितसे ॥
जञ जे भक्ताची वासना ।पुरवी आपण त्याचि क्षणा ॥
एकाजनादेनीं अंकित । उभा तेथैचि तिष्ठत॥
८८, भाळ्याभाळ्यांस सुख देऊन देव आपण त्याचें दुःख घेता.
कीतैनाची आवडी देवा। वैकुंठाहाने घाळी घांबा ॥

नवल वेऊंठींच नसे। तो कीतनीं नाचतसे ॥
भाळधाभाळ्यांसाठीं । धांवे त्यांच्या पाठोपाठी ॥
आपुके सुख तया द्यावें । दुःख आपण भोगावे ॥
दीनानाथ पतितपावन । एकाजनादैनीं वचन ॥

८९, देवावर भार घातळा असतां तो निर्धाराने योगक्षेम चाळवीळ.
घालीं देवाचरी भार । आणिक न करी विचार ।
योगेक्षम निघोर । चाळवील तुझा ॥
वाचे गाय नामावळी । वासुदेवीं वाहे टाळी ।
प्रेमाच कलोळीं ।नित्यानंदें सवथा ॥

सोस घेई कारे बांचे । रामकृष्ण वदतां साचें ।
रणै उठते यमाचे । निःसंदेह ॥

१ पापी लोकांना पावन करणारा. २ अप्र प्ताची प्राप्ति यास योग म्हणतात;

'

वप्राप्तवस्तूच्या रक्षणास क्षम म्हणतात. ३ वाजवणे. ४ छं द.
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: ग्ण एका जनादेनीं । करी रामनामध्वनि ।
कवल्याचा दोनी । रक्षी तुज निधीरे ॥

९०, सक्तांचें सर्व दुःख देव निवारण करितो.
भक्तालागीं अणुमात्र व्यथा। ते न खावे भगवंता॥
करुनी सर्वोगाचा बोढा । निवारीतसे भक्तपीडा ॥
होउनी भक्ताच' आकितु । सारथीपणे तो करीतु॥
प्रदह्।दासी दुःख मोठे । द्दोतांची काष्ठी प्रगटे ॥
ऐसा आकित चक्रपाणी । एका शरण जञनादेनीं ॥

९१, दासास जडभारी पडलें असतां नानाप्रकारें देव संरक्षणास
घांबतो.

दासासी संकट पडतां जडभारी । धांवे नानापरी रक्षणार्थ ॥
पडतां संकटों द्रोपदी बहीण । धांवे नारायण लवलाह ॥
सुदामियांच दरिद्र निवटिळें । द्वारकेतुल्य दिलं ग्राम त्यासी ।
अंबन्रदषी साठीं गर्भवास सोशी । परिक्षितीसी रक्षी गभामाजी॥
अज्जुनाचे रथाँ होउनी सारथी । उच्छिष्ट भक्षिती गोवळ्याचे ॥
रावितां गोधने मेघ वरुषला । गोबधेन उचलिला निजबळे ॥
मारुनि कंलासुर सोडिले पितर। रक्षिले निघोरें भक्तजन ॥
पकाजनार्दनी आपुळे म्हणवितां। धांवे हरि सर्वथा तयालागी ॥
९२. ज्ञानदेवादिसंतांबद्दळ देवानें कोणकोणते चमत्कार केळे ?

श्ञानराजासाठौं स्वर्थे मित वोढी। विसरूनि प्रौढी थोरपण ॥
तो हा मह्दाराज चंद्रभागेतीरीं। कट धरूनि करां तिष्ठतसे ॥
4 दान देणारा. २ नाहींसें करणें.
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नामदेवासाठीं जेवी दह्ींभात । न पाहे उचित आन दुजे ॥
गोरियाचे घरीं स्वये मडकी घडी । चोखियाची वोढी गुरेढोरे ॥
सांबत्या माळ्यासी खुरपूं लागे अंगे । कबीराचे मागे शेले विणा॥
रोहिदासासवे चर्म रंगू लागे । सजनकसार्याचे अंगे मांस विकी ॥
नरहरि सोनारा घडू फुंक लागे । दामाजाचा वेगे पाडेवोर ॥
जनाबाईसाठी वेचितसे शणी ।एकाजनादेनी धन्य मह्दिमा ॥
९१, सांबता, चोखामेळा इत्यादि संतांचा उल्लेख.
खपू लागे सांवत्यासी । न पाहे यातीसी कारण ॥
घडी मडके कुंभाराचे । चोखामेळ्याचे ढोर वाढी ॥
खजनकसायाचे चिकी मांस। दामाजीचा दाख स्वयें दोय ॥
एकाजनादेनीं जनीसंगै । दळू कांड लागे आपण ॥

९४. भक्तांच्या अगोदर देव कोठें होता !

आधीं देव पाठीं भक्त ।ऐसे मार्ग आलें चालत ॥
हेदी बोलणेची वावं। भक्ता आधों केचा देव॥
भक्त शिरोमणि भावाचा। देव लंपट जाला साचा ॥
भक्तासाठी अबतार। ऐसा आहे निधोर॥
वडील भक्त धाकुळा देव ।एकाजनाद्नी नाहीं संदे६ ॥
९५, “ अक्त वडील देव घाकुढा, ”

भजन भावात उपज्जवी। देच भक्तांते निपजवी ॥
ऐसा भजनेचि देच केळा। भक्त वडिल देव धाकुला ॥
भक्ताकारणें हा संकरप। भक्त देवाचाहि बाप ॥
१ महार. २व्यर्थ, ३ आसक्तं,
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देव भक्ता।चरिये; पोटीं । जाळा म्हणोनि
आवड मोठो ॥
eo
पकाजनादैनीं नवळावो । भक्ताचि केसा जाला देवो ॥

|

९६, जसें सशुणानंतर निर्शुण, तसाच संतानंतर देव,
संत आधीं देव मग । ह्याचे उमग आणा मना ॥

|

देव निर्गुण संत सगुण । म्हणोनि माहिमान देवासी ॥

|

नामरूप अचित्य जाण ।संतीं सगुण वर्णिले ॥
झुळां अळक्ष छक्षा नये। खंती सोय दाविली ॥

।

|

पकाजनादेनीं संत थोर । दूव निघोर घाकुला ॥
९७, संतांच्या पोटांत देव बसतों; देवाच्य। पोटांत संत असतात.
संतापोटीं देव वसे । देवापोटीं संत अस ॥
ऐसा परस्परे मेळा । देव खंताचा अंकिला ॥
संताठाई देच तिष्ठे । देव तेथ संत वसे ॥
एकाजनार्दनी संत । देव तयाचा अंकित ॥
९८, संतांच्या अकावर देव वसतो; व देवाच्या अंकावर संत
बसतात.
संताअंकी देव वसे । देवाअकी संत बेसे ॥

ऐशा परस्पर मिळणी । ससुद्ध तरंग तैसे दोन्दी ॥

देम॑अलंकारवत । तेसे देव भक्त भासत ।
पुष्पी ता परिमळ अले । ९काजनादैनी देव दिसे ॥
९९. भक्तांचे चरण चुरावयास देव घांवतो.

मिठी घाळूनियां भक्तां। म्हणे शिणलेती आतां ॥
धांवे चुरावया चरण। पेसा छाघवी आपण॥

१ मागे, २ स्वार्धान, ३ सेने. ४ सुवास. ५ चेपणें, दाबणे.
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योगियासी भेटी नाहीं । तो आव डीनेकवळी बाद्दीं ॥
एकाजनादेनीं भोळा । भक्तां आळिंगी सांवळा॥
१००. भक्तपणा लहान नाहीं; भक्ताचे पाय देव हृदयांत
बाळगितो,
भक्तपणा खानं नव्हे रे भाई। भक्ताचे पाय देवाचे हृदयीं ॥
भक्त तोचि देव, भक्त तोचि देव। जाणती द्दा भाव अनुभवी॥'
दान सर्वस्वे उदार बळी। त्याचें द्वार राखे सदा वनमाळी ॥
पकाजनादेनीं मिती नाहीं भावा। देवाचि करितो भक्ताची सेवा ॥'
१०१. कृष्णाची निंदा करून, व नारदाचा सन्मान करून कं
सायुज्यास गेला.
संतांसी जो निंदी देवासी जा बंदी। ता नर आपदीं आपदा पावे॥

देवासी जो निदी संतांसी जो वदीं। तो नर गोविदीं खरताहोय ॥'
कृष्णा कंस द्वेषी नारदा सन्मानी । सायुज्यसदनीं पदची पाचे ॥
पकाजनादेनीं शुज सांगे कानी । रहा अलुदिनीं संतसंगे ॥
१०२. संताचा महिमा देवासच माहित, देवाची गोडी संतासच माहित.

संतांचा महिमा देवाचे जाणे । देवाची गाडी संतांसी पुसणं॥
पेसी आंबडी पकमेकां । परस्परे नोहे छुटिका ॥
बहुत रंग उदक एक । यापरि देव संत दोन्हीं देख ॥

संतांविण देवा न कंठे घैडी । उभयतां गोडी पक असे ॥
मार्गे पुढे न हो कोण्ही । शरण एका जनादेनीं ॥
१ लहान. २ गणना. ३ दुःख. ४ घटिका.
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१०३. मी तुमचा नोकर आहे असें देव भक्तांस म्हणतो.
'देव म्हणे भक्तांसो आवडी । मी झालों तुमचा गडी ॥

'खांगाळ तें करीन काम । मजवर ठेवा तुमचें प्रेम ॥
भाव मज द्यावा । आणिक मज नाहीं हेवा ॥
आवडीने देव बोळे । भक्तांमाजि स्वयं खेळे ॥
खळतां गोपाळी । एकाजनादेनी गोकुळी ॥
१०४, भक्तांचे घरीं देव स्वयमेव उभा अपतो.

आग्याचे भाग्य धन्य ते संसारी । सांठविती हरी हृदयामाजी ॥
धन्य त्यांचे कुळ धन्य त्यांचे कर्म । धन्य त्यांचा स्वघमे नाम मुखी
संकटी सुखांत नाम सदा गाय । न विसंबे देवराय एक क्षण ॥
पकाजनादैनीं न्य त्यांचें दैव । उभा स्वयमेव देव घरी ॥
१०५. मी देह, व भक्त माझा आत्मा, असे देव म्हणतो.
बहु दोळाचे नाहीं कारण। मी देह, भक्त आत्मा ज्ञाण ॥

माझा देह शरीर जाण। भक्त आंत पंचप्राण ॥
नांदे सहज भक्त आंत। मी देह, भक्त देहातीत ॥
पकाजनादेनीं भक्त। देवपणा मी भक्तांकित ॥

१०६. भक्त हेव माझे आराध्यदैवत होत.
देके उद्धवा प्रेमळा। सांगतों जीवाचा जिव्हाळा ।
तू भक्तराज निमेळा । खचिते ऐके ॥

सा बेसे/नि आसनी । पूज्ञा करितो निशिदिनीं ।

ते पूज्य मृति तुजलाशुनि । नादी ठाउकी उद्धवा ॥

जयाचानि माते थोरपण। वैङुठादि ह भूषण ।
१ लक्ष लाऊन.
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तयाचे पूजेचे महिमान । एक शिव जाणें ॥
येरां न कळेचि कांहीं । वाउगे पडती प्रवाही ।
उद्धवा तूंपुशिळ पाहीं । म्हणोनि तुज सांगतो ॥
माझं जे आराध्यदैवत । त कोण म्हणसी सत्य ।
भक्त माझे जावांचे हेत । जाणती ते ॥
तयांविण मज आवड ।नाहीं कोणता पोवाडं ।

माझा भकत मज वरपड। काया वाचा मनेंसी॥
माझें विश्रांतीचे स्थान। माझे भकत खुखनिधान ।'
कायावाचामन। मी विकिलो तयांसी ॥
ते हे भकत परियेसी । उद्या सांगे हृषिकेशी ।
पकाजनादेनीं सवीसी। तेचि वदतस ॥
१०७, माझा शरणागत केविळवाणा दिसेल तर ती छाज कोणास ?
माझा शरणागत दिसे केविळघाणाद्वी तां लाज जाणा माझी मज ॥
पकविध भावे आलिया शरण ।कर्म धर्म जाण पूर्ण त्याचे ॥
सम्थाचेसुला काय खावयाची चिता।तेसँ मी त्या तत्वतां न बिसंवे॥.
एकाजनादेनीं हा माझा नेम। आणिक नाहीं वमे भावेविण॥
१०८, तुमचे बोळ वायां गेळे तर माझें जीवित घेऊन काय
करावयाचें ?

तुमचे अप्रमाण होतां बोल। मग फो जीवित्व माझैँ॥'

कासया वागवू सुददीन । नाहीं कारण गदेचे ॥
तुमचा बोल व्हावा निकौ। हेंचि देखः मज प्रिय ॥ . *
मज यावे उणेपण.। तुमचे थोरपण प्रकाशू द्या ॥
पकाजनादेनीं देव । स्वयमेव बोलती ॥
१ कार्य. २ स्वाधीन. ३ दीन. ४ व्यर्थ, ५ खरा.
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१०९, जे कायावाचामनानें मला अनुमरतात द्यांचें मी ऋणंवेपण
पत्करतो.

मज जे अनुसरले काया वाचा मनें।त्यांचे चालवणे सवै मज ॥

ऋणवई त्यांचा अनंत जन्मांचा ।जे गाती वाचा कीर्ति माझी ॥ो
तर्यांचिया द्वारीं छइषमीसहित । उभा मी तिष्ठत याचकपणे ॥
खर्व जडभारी जाणे योगक्षम। एकाजनादैनीं नेम्र ज(णा माझा ॥

|
|
|
|

११०, त्याच्या द्वारांत तिष्ठत राहून त्याचे व्यंग मी पडूंदेत नाहीं
मजसी जेणे विकिलळे शरीर ।जाणें मी निर्धार अंकित त्याचा ॥
त्याचे खर्व काम करीन मी अंग। पडो नेदी व्यंगै सहसा कोठे ॥
घकाजनादैनीं त्याचा मी अंकित । राहे पै तिष्ठत त्याचे द्वारी ॥

१११. धर्माची वाट मोडून अघमाची सीग चढते तेव्हां आम्हांस
जन्म ध्यावा लागतो.
'घमौची वाट मोडे। अघमौ बी शीगै चढे ।
तैं आम्हां येणें घडे । सेसारीस्थीत ॥
आम्हां कां संसारा येणे । इरिभक्ति नामस्मरणे।
जडजीव उद्धरणे ।नामस्मरण करूनि ॥
सर्वके ब्रह्मस्थिति। प्रतिपादाव्या वेदोक्ति।

होघे एक निश्चिती । करणे आम्हां ॥

नाना मते पाषांड॑ । कमैठता अति बंड।

तयाचे ठेंचणे तोंड । हरिभजने ॥
बिश्वरूप स्रष्टि। अजुंना दाविली दृष्टी ।
भिन्नभेदाची गोष्टी | बोळूं नये ॥
१ कजेदार. २ संकट, ३कमान,माप भरल्यावर मग आणखी ढीग करतात तो.

-४ नास्तिक मत,
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पकाजनादेनीं । घारिती भद् मनीं ॥

दुग्हबळे येथुनी । निंदक जाण ॥
११२. तुम्हां सडासंमाजन करून गंध उगाळळेंत हा मजकडून

मोठा अपराध झाला.
तुम्हीं कृपाळु जी देवा ।केली सेवा आवडी ॥

करुनि सडासंमार्जन । पाळे वचन प्रमाण ॥
उगाळूनि गंध पुरविळे । सोहोळे केळे दासांचे ॥
ऐसा अपराधी पातित । एकाजनादैनीं म्हणत ॥

११३, संतसंगतानें माझें कार्य झालें,
संतसंगतीने झाळे माझें काज । अंतरी ते निज प्रगटळें ॥
बरवा झाला समागम । अवघा निवारला श्रम ॥

दैन्यदरिद्र दूर गेले । संतपाउले देखतां ॥
एकाजनार्दनी सेवा । करीन मी आपुल्या भावा ॥

६, साक्षात्कार,
११४, अष्टसात्विकभाव उत्पन्न होतांच देव कृपा करतो.

सास्विका भरणे रामासी दाटणे। स्वेदाचे जीवन येऊं लागे ॥
कांपे तो थरारी स्वरूप देखे नेत्रीं। अश्च त्या भीतरीं वाहृताती॥
आनंद होय पोटी स्तब्ध जाला कंठी ।मोन्य वाकपुर्टी धरुनि राहे॥
१ दूर झाले, २ स्वरूप. ३ भरती, ४ अंगावरील केंस, ५ घाम.

२०८
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टाकीश्वाखोच्छास अश्वमाव देखा । जिरबुनी एका स्वरूप दोय॥

एकाजनादेनीं पेसे अष्टभाव। उत्पन्न होतां देव कृपा करी॥
११५. कानावाटें मी नयनास येऊन शेवटीं नयनाचा नयन झालों.

कानावारे मी नयनासी आलो ।शेखी नयनोचा नयन मी जाहाला
हष्टिद्वारा मो पाहे सृष्टी। सृष्टि दहारपली माझे पोटीं ॥
ऐसे जनादूंने मज केळं । माझे चित्ताचे जीवपण नेळें ॥
एकाजनादेनीं जाणोनि भोळा । माझा सवीग जाद्दला डोळा ॥

११६. एकाजनादैनीं सवीग डोळा बनतो.
चक्षुदपेणीं जग है पाद्दा । जगज्ञीवर्नी सुरुनी रद्द! ।
त॒यो कार्लिंदीतीर्थी नौहा | पापपुण्यासी तिळांजुळि बद्दा ॥
डोळ्यांना सत्य शुरुची खूण । आपले खरूप च्या ओळखून ।/छ्.॥

तिही अवस्था सांडुनि मार्ग अधेचंद्राच्या चांदण्यांत चागे ।
चांदणे ग्रासुनि त्या ठायीं जागे । गड उन्मनी झडकरी वेगे ॥
एबढे ब्रह्मांडफळ ज्या देहीं । तै आटले देखण्याचे पोटीं ।
त्यासी पहातां पाठी ना पोटी । मीतूंपणाची पडली तुटी ॥
चद्दूंशून्याचा निरसी जेणें । शून्य नादीं तें शून्यपणे ।

झून्यातीताथे स्वथंभ दोणे। शून्य गाळूनि निरशान्यपणे ॥
चार सद्दा दद्दा बारा सोळा। ह्या. तो आरडया देखण्याच्या कळा।

कळातीत स्वर्यंभ निराळा ! एकाजनादेनीं सर्वोग डोळा ॥
१ डोळा. २ आरसा.
६ अत्यंत शल्य.

३ चवथी अवस्था, ४ ज्ञान करणें. ५ बियोग,
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११७, डोळ्याचा डोळा उघडा पाहिल्यावर जन्ममरणाप पुनः
येणार नाहीं अशी खात्री पटली.

जन्ममरणाचे तुटले सांकडे । केवल्य रोकडे उभे असे॥
डोळियाचा डोळा उघड दाविला । संदेह फिटला उँरी चुरे॥
एकाजनादेनीं संशयाचे नाहीं। जन्ममरण देही पुन्हा न ये॥

११८. चिन्मय आत्मञ्योत पाहून एकाजनार्दनाची भ्रांति
निरसली,
त्रिसुवनींचा दीपप्रकाछु दोखिला । हृदयस्थ पाहिला जनार्दन ॥
दीपाची ती वाती वातीचा प्रकारा । कळिंकामय दीपदेही दिसे

चिन्मय प्रकादा स्वयं आत्मज्योति। एकाजनाईनीं ्रांति निरसली॥

११९. एकाजनादेनास स्त्र पहाट होऊन अवघा लखलखाट
झाला आहे.

पाहें रे मना पाहळे रे। बुद्धिबोधे इंद्रिया खम जाळे रे ॥
नयनीं पहातां न दिसे बिंब । अवघा प्रकाशा स्वयंभ ॥
पकाजनादेनीं पहाट । जनीं वनीं अवनीं लखलखाट ॥
१२०. जिकडे पाहे तिकडे बोधभानूचा उद्य होऊन अस्तमानाचे आडनांवह्दी उरलें नाहीं.
बोधभानु तया नाहीं माध्यान्ह ।सायंप्रातनाह! तेथे कैंचा

अस्तमान ॥
१ संकट, २ मूर्तिमंत, ३ बाकी, ४ ज्योतिरूप, ५ उजाउलेँ, ६ पृथ्वी,
सं...१४
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कर्मचि खुंटळे करणोचि हारपळें । अस्तमान गेळँ अस्तमाना ॥
hohe
जिकडे पाहे तिकडे

उदयोचि दिसे । पूर्वपश्चिम तेथे केंचा भासे ॥
णकाजनार्देनी नित्य प्रकाशा । कर्माकर्म जाळे दिवसा बंदर जैसा

१२१. एकनाथानें गंगेत धुडी दिस्याबरोबर जळात यिन्मयस्वरूप
दिसल्यानें गंगा पावन झाली.
जळ स्पशो जातां ख्ानीं। तंव चिन्मात्र भासे जीवनीं ॥
केसी वाहताहे गंगा । ख्नानीं हारपले अंगा॥
अंगत्ब सुकले अंगा । ख्नानीं सोंबळी जाली गंगा ॥
एकाजनाद्नी मज्ज॑न। सकळ तीथे जाळी पाचन ॥
१२२, स्वयंप्रकाशांत स्नान करून एकभावानें सर्व भूतांस नमन
करणें द्वीच संध्या,

स्वयंप्रकाशामाजी केळे असँ खान। दवेता त्यागून निर्मळ जाददळा॥
सुविद्येचं वख्न गुडोनि बेसलो। भूतदया ल्यालों विभूति अंगीं ॥
संसारासी तीन बाँजळी घातले पाणी। आत्मत्वालागुनि अध्ये दि
पका भावे नमन भूतां पकपर्णी । पकाजनाईनीं संध्या जाद्दळी ॥
१२३. एकनाथाची संध्या होऊन साचा सदेह गेला.
झाली संध्या संदे माझा गोळा । आत्माराम इदयीं रेजे आला ॥
शुरुङपा निर्मळ भ।गीरथी। शांति क्षमा यशुना सरस्वती।

असं पदे पकर जेथे होर्त। । स्वानुभव खान हैंसुक्त स्थिति ॥

सदुबुद्धीचे घालूनि शुद्धासन। बरी सद्युरुची दया पारिपूणे ।
शमदूम विभूति चञ्जुनी जाण । वाचे उच्चारी केशव नारायण ॥
१ स्नान, बुडी. २ अंथरूण. रे स्थानें.
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बोध पुत्र निमोण झाला जेव्हां। ममता म्हातारी मरोनिगेली तेव्हां
भक्ति बद्दीण धाउनि आली गांवा ।आतां संध्या करू मीकैशीकेव्हां॥
सहज कमें झालीं तीं ब्रह्मापंण । जन नोहे अवघा हा जनार्दन ।
देखे ऐकतां निवती साधुजन । पकाजनादैनीं बाणली निजखूण ॥

१२४. एकनाथाची घनगर्जना ऐकल्याबरोबर जनादैनसागरास
पूर आला.
चेणुनादाचिया किळां । पान्हा फुरळा निराळा ॥
आतेभ्रूत जीव तिन्ही । चातक निवाळे जीवनीं ॥

स्वाचुभवाचे सरिते । जावि जीवना दारे भरते ॥
एका एक गजे घनीं। पूर आला जनादेनी ॥
१२५. देव विटाळेंबीण पोटा आला.
बिराळौबिण पोटा आला । अवघा संसार मिंधा केला ॥
लञ्च लागतां आला पोटा । मग सोडिले अंतरपटा*।

चौकारेसी बुडाली धेडी। लग्न लाविले औटावे घड़ी ॥
पकाजनादेनीं लझ समरखे। पाहो गेलिया त्या लाविले पिखे॥
१२६. चतुरमुंजरूपाचें दर्शन होऊन संसाराचा ठाव पुसतो.
चतुभुज इयाममूर्ति । शेख चक्क ते शोभती ।
पीतांबर वेजयंती । रुळती गळां ॥
देव देखिला देखिला । तेणे संसाराचा ठावो पुशिला।
बिदेही तो भेटला । भक्त तयाते ॥
१ किरण, २ नदी. ३ पाणी. ४ आधीन. ५ घटका. ६ वेड, ७ रत्नांची
साळ;

|
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दोघां होतांचि मिळणी।जुरे देच भक्तपणीं।
फिटली आयणी । सवे कोड कठीण ॥
छद पाहिजे नामाचा। निश्चयो कायामने बाचा ।
एकाजनार्दनी त्याचा । देव होय अंकित ॥

१२७. चतुर्सुज देवास हृदयांतच पाहिल्याने एकनाथाचा संशय
फिटला.
सायासाचे बळ। ते आजि जाहले अनुकूळ ॥
धन्य जादळें धन्य जाइळे। देवा देखिले हृदयीं ॥
पकाजनाद्नीं संशय फिटला ।देव तो देखिला चतुर्भुज ॥
१२८, ध्यानीं, मनीं, शयनीं एकनाथास देवाचें दर्शन.
पक धरिया भाव। आपणचि होय देव ॥
नको आणिक सायास । जाय जिकडे देव भसि धो
च्यानीं मनी शायनी । देव पाहे जर्नी वनीं ॥
अवलोकी जिकडे । एकाजनादेनीं देव तिकडे ॥

१२९, “ जागत राम सोवत राम, ”
|

गुरुकृपांजन पायो मेरे भाई । रामबिना कछु जानत नाद्वा ॥

अर्द्र राम भीतर राम ।ज्या देखो व्हां रामही राम ॥
जागत राम सोवते राम । सपनोंमे देखु तो रामही राम ॥
एकाजनादँनीं भावद्ी निका । जो देखो सा राम सरीका ॥
१
तरास, कलेश, २ लेइणें, घालणें, ३कांड्री. ४ आंत. ५निजलें असता. ६स्वप्रात,
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विठ्ठलावांचून रिता ठाब आतां उरला नाहीं.

मागे पुढे विइळ भरला । रिता ठाव नाहीँ उरळा॥
जिकडे पहावे तिकडे आहे । दिशाटुँम भरला पाहे ॥
एकाजनादंनीं स्वदेशी | वि्वछ व्यापक निम्चयेश्ञी ॥
१३१, देवाचा कसा नवळावो पहा कीं जिकडे पाहीन तिकडे
देवच दिसतो.

१

पहा कैसा देवाचा नवलावो । पाहे तिकडे अवघा देवो ॥
पहाणे परतळं देवे नबळ केले । सबही व्यापिले काय पाहों ॥
पह्याणियाचा ठाव समूळ फिटला । अबघा देहीं दाटला देव

माझ्या ॥
पकाजनादैनीं केसे नवल जाइल । दिशाठुम दाटले देह
सहजी

१३२. जेथें तेथें देव उघडाच दिसत असल्यानें निळाजरासा वाटतो.
कय
NRG
gly"
fg
LN)
TT
em
देवासी कांहीं नेसणे

नसे ।जथे तेथें देव उघडाचि द्सि ॥

देव निलाजरा देव निलाजरा । देव निलाजरा पहा तुम्हीं ॥

न लाजे जेथे नाहीं गांव। पांढरा इकर झाला देव ॥
पकाजनादेनीं पएकल्या काज ।भाक्ते तेणौचि नेळी लाज ॥
„

१३३, देवास नेऊन बाहेर घातळें तरी तो परतुन घरांमध्ये येतो.
चैष्णवा घरीं देव सुखावला । बाहेरी नवजे दर्वेडोनि घातिला ॥

देव म्हणे माझे पुरतसे कोड । संगती गोड या वैष्णवांची ॥
१ रिकामा. २ वृक्ष, ३ गच्च भरणॅ. ४ जात नाहीं. ५ हांकलणें.
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जरी देव नेउनी घातिला दुरी । परतोनि पाहे तंव घराभीतरी ॥.
कीर्तनाची देवा आवडी मोठी । एकाजनादैनीं पडली मिठी ॥
१३४. घर सोडून परदेशास गेलों असतां कड्याकपाटांवर
श्रीह्वारे दिसून माझा एकांत नाहीसा झाला,
घर खोडोनि जावें परदेशा । मजसव देव सारिसा ॥
कडेकपाटेसी वरी । जिकडे पाहे तिकड हरी ॥

आतां कोणीकडे जावे । जिकडे पाहे तिकडे देव ॥
एका बैसला निरंजनी । न जाइजे जनीं चनीं ॥
१३५, अंतरीं बाहेरी एकमय होऊन गेलें.

जिकडे जावे तिकडे देवाचे सांगाते | ऐस केले नाथ पंढरीच्या ॥
दाब्द तेथे जाला समूळचि वाँव । गेला देहभाव हारपोनि॥
अंतरी बाहेरी एकमय जाहलें । अवघे कोंदाटेलें परब्रह्म ॥
पकाजनादेनीं ऐसा जाहली वत्ति।वृत्तीची निद्वात्ति चिदानंदीं ॥
१३६, मन रामांत रंगून रामरूपच होऊन गेलें,

मन रामों रगळे अवघे मनचि राम झालं ।

सबाह्य अभ्यंतरी अवघे रामरूप क्रोंदले ॥ घु ॥
चित्तचि हारपळे अवघे चेतन्याचे झाळें ।
देखतां देखतां अवघे विश्व मावळळें।
पहातां पहातां अबघे सवेस्व ठकले ॥ १॥
१ यहा. २ देव. २.व्यर्थ. ४ भरलें.
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आत्मयारामाचे भ्यान लागले मज केसे ।
क्रियाकम धमे अवघे येणोचि प्रकाश ।
सत्य मिथ्या प्रक्कति-पर रामचि अवघा भासे ॥ २॥
भक्ति अथवा ज्ञान शांति आणिक योग स्थिति ।
निधघोरितां न कळे रामस्वरूपी जडली प्रीति ।
पकाजनादेनीं अवघा रामचि आदि अंतीं ॥३॥

१३७. एकनाथाची स्वराज्यप्रापि.

हरिखाची गुढी बोधावा आला।
अहंकार गजेतु अविवेक मारिला ॥
संतोषं विवेक आपआपणिया विसरला।
ळाजुनी महा हारुष आनंदासी गेला ॥

मारविला कोध ममता खती निघाली।
तुटला मत्सर शांति सुखे खुखाबली ॥

पकाजनादैनीं पाहतां सहजी पैंसहजे ।
स्वराज्य सोंग तेथे नाहीं पें दुजे ॥
१३८, आम्ही मरून जिवावांचून जिवंत राहिलो,
देह जाईल तरी जावो राहील तरी राहो ।
दोराचियां खपी जिणे मरणे ना वावो ॥
आम्हीं जितांचि मेला जितांचि मेलो ।
मरोनियां जाला जीवेबिण ॥
सृगजळाचें जळ भरले असतां नाद्दी।
१ बोध, २ संपूण, ३ जगणे.
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आटल्या तेथे कोरड होईल काई ॥
एकाजनादेनीं जगचि जनादन ।

जिणे मरणे तेथे सहज चेतन्यघन ॥
१३९, आतां आम्हांस अवघें त्रैलोक्यच आनंदाचे झाळें आहे.
अवोचि त्रेलोक्य आनंदाचे आतां ।
चरणीं जगन्नाथा चित्त ठेळे॥

माय जगन्नाथ बाप जगन्नाथ ।
अनाथाचा नाथ जनादन ॥

पकाजनार्दनी पकपणे उभा।
चैतन्याची शोभा शोभलीस ॥
१४०, एकाजनार्दनापुढें देव स्वयमेव उभा असल्यानें देवभक्त
ही भाषा निरसून गेली,

अभेद भजनाचा इरिखं। देव भक्त जाहले पक ॥
कोठे न दिसे भेववाणी । अवघा कहाणी बुडाली ॥
द्वारपळे देवभक्तपण । जनीं जाहला जनादन ॥
देव भक्त नाहीं मात। मुळींच खुंटला शब्दाथ ॥

पकाजनादेनीं देव। पुढे उभा स्वयमेव ॥
१४१, डोळे भरून परब्रझाच्या सुखाचा सोहळा मी पाहिला.

|

माझे मीपण देहंच सुरांले।प्रत्यक्ष देखिले परब्रह्म ॥

|

परब्रह्म सुखाचा सोइळा । पाहिलासे डोळां भरुनीर्या ॥
१ आनंद, २ कथा. ३ नाहीसे झालें.
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अह्मश्ञानाची ते उघडली पेटी । जाहळूँ पोटीं शीतळ जाणा ॥

दकाजनादैनी श्ञानाचे तेंज्ञान। उघड समाधान जाहळे जीवा ॥

१४२, एकातेक जनार्दनाच्या ठायीं एका एकपणे जडून गेला.
पाहों गेळो देचाळागीं । देवरूप जाळ अंगीं ॥

आतां मीतूपणा ठाव उरला नाहीं अवघा देच ॥
खुबर्णाचीं झालीं लेणी । देव झाला जगपणीं ॥
घरीं शत्तिका बतेत । जगीं देव तेखा व्याप्त ॥
पकानेक जनादैनीं। पका जडला पकपणे ॥

१४३. आतां मी पूजा करूं गेल्यास माझी मीच सेबा केल्याप्रमाणें
होइल.
देवपूज़ ठेवितां भावो ।तो स्वर्येचि जाला देचो ॥

आतां कैसेनि पूजूं देवा ।माझी मज दोतसे सेवा ॥

अत्रं गंध धूप दीप। तेही माझैचि स्वरूप ॥

पएकाजनादैनीं करी पूजा । तेथे पूज्य पूजकु नाहीं दुजा
१४४. जोपयैत आपली आपण पूजा करण्याची राहाटी नाही

तोंपर्यंत आपली पूजा करणाऱ्यपिक्षां अज्ञान बरा,
आपुली पूजा आपण करावी । ही जंव ठावी राहाटी नाहीं ॥
कासया ती पूजा जाणिवेचा शीण।त्याहुनी अज्ञान बरा दिखे ॥

पकाजनादैनां ज्ञानाश्ञाने । पूजावे श्रीचरण विठोबाचे ॥
१ अत्तर. २ व्यवद्दार,
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१४५, अहं ब्रह्मास्मि.

मी तो स्वये परत्रह्म । माचि स्वयं आत्माराम ॥
मा तो असं निरुपाधि । मज नाहों आधिब्याधि ॥
मी तो एकट एकला । द्वेतभाव मावळला ॥
मजविण नाहीं काणी । एका शरण जनादेनीं ॥
१४६, “ कोहं ओहं सोहं ” पलीकडचा बोध,

नामपाठे निवृत्ति शानदेवा उपदेशी । ओह सोहं कोहं साक्षी केले॥
तिन्हापरता बोध तयासि बोधिला । नामपाठे झाला शांतरूप ॥
जनादनाचा एका गमोनि मनासी । लागतो चरणांसी जनादेना ॥
१४७, जें जे दृष्टांत दिखें तें तें ब्रह्मरूप आहे..
केवल्यनिधान तुम्हीं संतजन । कायावाचा मन जडळें पार्यी ॥ :

खर्वेभावे दास अंकित अंकिला। पूणेपणे जाहला बोघ देही ॥
जे जे दृष्टी दिसे ते ते ब्रह्मरूप । एकाजनादूर्नी दीप प्रज्वाळिला॥

१४८. सर्व खल्विदं ब्रह्म ।
मीच देवो मीच भक्त । पूजा उपचार मी समस्त ॥

हीच उपासना भाक्ते । धमे अर्थ सषे पुरती ॥
मीच गंघ मीच अक्षता। मीच वाहे मीच पुता ॥
मीच धूप मीच दीप। मा माझें देखे स्वरूप ॥
मीच माझी करी पूजा । एकाजनादेनीं नाहीं दुजा ॥
१ चिंता, व शारीरिक रोग, २ मोक्षाचा ठेवा, ३ साहित्य.
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१४९. अष्टही दिशांस देव परिपूर्ण भरल्यानें पूरवेपश्चिमभाव
उरला नाहीं.

अष्टही दिशा पूर्ण भरला देव । मा पूर्व पश्चिम भाव तेथे कैचा ॥'
पाहे तिकडे देव व्यापुनि भरला । रिता ठी उरला कोठे नाहीं ॥.
समाधि समाधान मनाचे उन्मन । मीदेवा भिन्नपण नाहीं नाहीं ॥
एकाजनादं॑नीं एकपणासाठी | देव पाठी पोटी अक्तामागै ॥

१५०, उत्तम भूमि शोधून गुरुववनबीज पेरिल्यावर आहेल्या अन॑तः
पिकाची गणती करणारा कोण ?
भूमि शोधोनि साधिळे काज । गुरुवचन बीज पेरियेले ॥
केसे पीक पिकळे प्रेमाचे । साठवितां गगन टोचे ॥
सैह्या चारी शिणले मार्पारी । सकळ नवहे अद्याप वरी ॥
एक!जनादेनी निजभाव । देही पिकला अवघा देव ॥

१ मग, २ लह्दान, २ सहा शास्त्रे. ४ चार वेद. ५ मोजणारा. ६ संपूर्ण,
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