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रणसका  !  
 
 
णिहाणरचा वाग णवलास हा शारदीय आल्हाद .।  
वीिारव वागीश्वरी छेडीत मंजुणननाद ॥ 
मायिोणलचा िोल हा अमृतास दे साद । 
अशी मराठी मोहनी रसमय हा पडसाद ॥ 
 
रणचता रसना रंगली शबदाणंकत हा छंद । 
भावणवभावन लोभवी कणरते मानस धुन्द ॥ 
लणलत रम्य कणवताकृती, प्रियी सुखसंवाद । 
रुचेल रुणचरा हा तुला रणसका, रसानुवाद ॥ 

 
--राजा िढे 
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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला आणि साणित्याला आधुणिक ज्ञािणिज्ञािाच्या ि आधुणिक साांस्कृणिक मूलयाांच्या 
आणिष्काराचे सामर्थयय प्राप्ि व्िािे, आधुणिक शास्त्रे, ज्ञािणिज्ञािे, िांत्र आणि अणभयाांणत्रकी त्याचप्रमािे 
भारिीय प्राचीि सांस्कृिी, इणििास, कला इत्यादी णिषयाांि मराठी भाषेला णिद्यापीठाच्या स्िरािर ज्ञािदाि 
करण्याचे सामर्थयय प्राप्ि व्िािे, णिणिध णिद्या ि कलाणिषयक उत्कृष्ट ग्रांथाांची णिर्ममिी करूि मराठी भाषेला 
जागणिक उच्च स्थाि णमळिूि द्यािे या उदे्दशािे मिाराष्र राज्य साणित्य-सांस्कृिी मांडळािे बिुणिध 
िाङ्मयीि काययक्रम आखला असूि िो व्यिस्स्थिपिे काययिािीि आिण्याकणरिा णिश्वकोश सणमिी, 
इणििास सणमिी, भाषाांिर सणमिी, णिज्ञाि सणमिी, मराठी िाङ्मयकोश सणमिी, मराठी शब्दकोश सणमिी, 
लणलिकला सणमिी, प्रकाशि सणमिी आदी सणमत्या स्थापि केलया आिेि. 
 

२. लणलिकला सणमिीच्या काययक्रमाि, मांडळाच्या बिुणिध िाङ्मयीि काययक्रमास अणधक 
सांस्कृणिप्रिि करण्यासाठी लणलिकलाणिषयक िाट्य, िृत्य, िाद्य, णचत्र, मूिी ि गायि या णिषयाांचे 
सांशोधि, णििरि ि इणििास याांचा अांिभाि आिे. या काययक्रमाि कला ि कलासांबांध णिषयाांिर मूलभूि 
सांशोधि करूि णलणिलेले ग्रांथ, सांगीि ि सांगीिशास्त्र, िाटक ि िाट्यशास्त्र, िृत्य ि णशलप इत्यादीिरील 
प्रमािभूि जुन्या ग्रांथाांची भाषाांिरे, णिणिध कलाांचा इणििास, कलाकाराांची चणरत्रे इत्यादी िाङ्मयाच्या 
प्रकाशिाबरोबरच सांस्कृि ि मराठीिर अन्य भारिीय भाषाांिील िसेच पणिमी ि अन्य परदेशी भाषाांिील 
लणलिकलाणिषयक अणभजाि िाङ्मय मराठीि भाषाांिणरि करूि प्रकाणशि करण्याचा काययक्रम अांिभूयि 
आिे. या कलाांचा िाङ्मयाच्याद्वारे मराठी िाचकाांस सांके्षपािे ि णिस्िारािे पणरचय करूि देिे िा मांडळाचा 
मित्त्िाचा उदे्दश आिे. 
 

३. या योजिेखाली मांडळािे कै. के. िारायि काळे याांिी अिुिाणदि केलेले स्िाणिस्लािस्कीचे 
‘अणभिय साधिा’, श्री. श्री. ि. देशपाांडे याांिी अिुिाणदि केलेले कोपलँडचे ‘सांगीि ि कलपकिा’, कै.डॉ. 
श्री. िा. रािांजिकर याांिी णलणिलेले ‘पां. णिष्िु िारायि भािखांडे’, प्रा. र. पां. कां गले अिुिाणदि ‘रस-
भािणिचार’ ि ‘दशरूपक णिधाि’ (भरि िाट्यशास्त्र रसणसद्ाांिणिषयक अध्याय ६ ि ७ आणि 
िाट्यशास्त्रणिषयक अध्याय १८ ि १९ ची भाषाांिरे), श्री. श्री. ि. देशपाांडे अिुिाणदि ‘मिाराष्राचे 
सांगीिािील कायय’, श्री. बा. गां. आचरेकर णलणखि ‘भारिीय सांगीि ि सांगीिशास्त्र’, डॉ. गो. के. भट 
अिुिाणदि णिशाखदत्तचे ‘मुद्राराक्षस’, डॉ. शां. अ. टेंकशे णलणखि ‘रागिगीकरि’, शार्ङयगदेिाचे ‘सांगीि 
रत्िाकर’, स्िाणिस्लािस्कीचे ‘Building a Character’ ि स्टॅणिन्सकीचे ‘Poetics of Music’ िी पुस्िके 
प्रकाणशि केली आिेि. भरिमुिीचे सांगीिशास्त्र (भरि िाट्यशास्त्रािील सांगीिणिषयक अध्याय २८), 
िांणदकेश्वराचे ‘अणभियदपयि’, भामिाचे ‘काव्यालांकार’, आिांदिधयिाचे ‘ध्िन्यालोक’, दांडीचे ‘काव्यादशय’, 
कणि िालाची ‘गाथासप्िशिी’, कणि णबिारीची ‘सिसई’, जयदेि किीचे ‘गीिगोविदम’, भरि के. अय्यर 
याांचे ‘Kathakali’ इत्यादी ग्रांथाांची भाषाांिरे मांडळाच्याििीिे क्रमािे प्रकाणशि व्िाियाची आिेि. याणशिाय, 
श्री. पाियिीकुमार सांपाणदि ‘िांजािूर िृत्य प्रबांध’, डॉ. भा. कृ. आपटे सांपाणदि ‘Maratha Wall Printing’, 
डॉ. सौ. श्यामला बिारसे णलणखि ‘साांगीणिक मािसशास्त्राची मूलित्िे’, डॉ. श्री. व्यां. गोखले याांचे 
‘विदुस्थािी सांगीिािील लय आणि िाल णिचार ’ इत्यादी ग्रांथिी लिकरच मांडळाच्याििीिे प्रकाणशि 
िोिार आिेि. 
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४. मांडळािे स्ििः प्रकाणशि केलेलया ि कराियाच्या लणलिकलाणिषयक ग्रांथाांखेरीज िज्ज्ञ लेखक 
ि कलाकार आणि कलासांस्था याांिा कलाणिषयक सांशोधिासाठी ि प्रकाशिासाठी अिुदािेिी मांडळािे 
णदली आिेि. श्री. ि. णि. दात्ये याांची ‘गायिी कळा’, श्री. णिणखल घोष याांचे ‘रागिालाची मूलित्िे ि 
अणभिय स्िरलेखि पद्िी’ (इांग्रजीि ि मराठीि), प्रा. अशोक दा. रािडे याांचे ‘सांगीिाचे सौंदययशास्त्र’, 
पांणडि बाळकृष्ि कणपलेश्वरी याांचे ‘श्रृणिस्िरदशयि’ ि ‘स्िरप्रकाश’, डॉ. िा. ग. जोशी याांचे ‘मराठी 
छांदोरचिेचा णिकास’, श्री. िा. र. देिधर याांिी णलणिलेले ‘कै. णिष्िु णदगांबर पलुस्कर याांचे चणरत्र’, ि ‘थोर 
सांगीिकार’, इत्यादी ग्रांथाांच्या प्रकाशिाकणरिा मांडळािे सुयोग्य अिुदािे णदली आिेि. गाांधिय 
मिाणिद्यालयाच्या ‘सांगीि कलाणििार’ या माणसकालािी गेली अिेक िषे मांडळाचे अिुदाि णदले जाि आिे. 
 

५. सांगीि णिषयाांिील सांशोधिाच्या सांदभाि, मिाणिद्यालय, मुांबई येथील भौणिकी णिभागामध्ये 
मांडळाच्या अिुदािािे सांगीि-ध्िणि-णिज्ञािाचे मौणलक सांशोधि झाले आिे. त्यामधूि व्याििाणरक 
उपयोगाच्या दृष्टीिे लक्षिीय अशी माणििी ि िाद्य णमळू ि शकलयामुळे िे कायय आिा स्थणगि केले आिे. 
िािसेि म्युणझक ॲकॅडेमी, मुांबई या सांस्थेला स्ियांचणलि ‘सूरमांडल’ ियार करण्यासाठी मांडळािे अिुदाि 
णदले आिे. श्री. िा. दा. मोणििे, साांगली याांिा ४८ श्रुवििर आधारलेलया सप्िकाची बाजाची पेटी ियार 
करण्यासाठीिी अिुदाि णदले आिे. डॉ. ि. णि. मोडक, आस्िि णिभाग, िाणडया मिाणिद्यालय, पुिे याांिा 
दणक्षि भारिािील देिळाांिील स्िांभाांमधूि णिघिाऱ्या सांगीिसुराांच्या सांशोधिाकणरिािी अिुदाि णदले असूि 
त्याांची ध्िणिमुणद्रिे ियार झाली आिेि. दण्डिारारणिि िांबोरा ियार करण्याचा प्रयत्ि कै. डॉ. श्री. ब. 
विभोरकर, अमराििी याांिी कािी िषे केला. त्याकणरिािी मांडळािे अिुदाि णदले िोिे. एकां दरीि 
सांशोधिाच्या प्रयत्िािूि प्रायोणगक उपयुक्ििेच्या दृष्टीिे लक्षिीय यश प्राप्ि झालेले िािी िे येथे िमूद केले 
पाणिजे. परांिु सांशोधिाचे प्रयत्ि सिि चालले पाणिजेि ि त्याकणरिा उते्तजििी णदले पाणिजे म्ििूि मांडळ 
सिि प्रयत्िशील आिे. जे. णग्रणिर्थ् या इांस्ग्लश सांशोधक-कलािेत्त्यािे अवजठा येथील णचत्राांचा सांग्रि 
कािी िषांपूिी प्रणसद् केला. अवजठा येथील णचत्रकला िी भारिािील प्राचीि णचत्रकलेचा एक िैभिशाली 
भाग आिे. या णचत्रसांग्रिाचे पुिमुयद्रि करूि िे प्रकाणशि करण्याची काययिािी देखील मांडळाििे चालू 
आिे. 
 

६. मिाकिी णबिारी िा राजस्थािचा थोर किी १७ व्या शिकाि िोऊि गेला. णमझा राजे जयवसग 
याांच्या दरबारी राजकिीचा माि त्याांिा िोिा. त्याांिी रचलेली ‘सिसई’ ‘णबिारी की सिसई’ म्ििूि विदी 
साणित्याि सुणिख्याि आिे. आजिर विदीमध्ये ‘सिसई’ चे भाष्य ि रसचचािी बरीच झालेली आिे. िा 
रीिीकालीि किी; याची सिय कणििा श्रृांगाररसप्रधाि असूि ऋिुिियि आणि िायकिाणयकाांच्या पे्रमभािाांचे 
णचत्रि त्याांिी मोठ्या रसाळपिे केलेले आिे. भक्िी आणि िीिीचे मािात्म्यिी त्याांिी साांणगिले आिे. केिळ 
७०० दोह्ाांचा एक ग्रांथ णलिूि मिाकिी पदिी पािलेला विदी भाषेिील िा पणिलाच किी असेल. ‘व्यांजिा’ 
िे याच्या काव्याचे मुख्य िैणशष्ट्य आिे. भाषेच्या माधुयासाठी आणि शब्दाांच्या चपखल णििडीसाठी याांिी 
अिेक बोलभाषाांचा आश्रय घेिला आिे. त्याांच्या कणििेि सांस्कृि, पाली, अपभ्रांश, अिधी, व्रज, बुन्देलखांडी 
या भाषाांिील शब्द मुक्िपिे िािरिािा णदसिाि. दोह्ासाठी दोि ओळीच्या णचमुकुलया छांदाि या किीिे 
रसभािाांचे समुद्र गोठिूि ठेिले आिेि. या अमोल ग्रांथाच्या अिुिादािे मराठी साणित्याि एक मित्त्िाची भर 
पडिार आिे. या ग्रांथाचा किी श्री. राजा बढे याांिी केलेला ‘रसलीिा’ िा अिुिाद मूळची रसित्ता मुळीच 
िरिीि िािी. प्रस्िुि ग्रांथ मराठी िाचकाांिा सादर करण्यास मांडळास आिांद िोि आिे. 
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७. सुप्रणसद् पांणडि श्रीिाथ णद्विेदी याांिी किी णबिारी याांच्या काळच्या सामाणजक ि साांस्कृणिक 
पणरस्स्थिीचे णदग्दशयि, त्याांच्या काव्यग्रांथाचे मध्ययुगीि विदी साणित्यािील स्थाि, काव्यािील प्रमुख रस, 
शलैी, ऋिुिियि या सांबांधीचा आढािा घेिारी प्रदीघय प्रस्िाििा या अिुिादास णलणिलयाबद्दल त्याांचा मी 
मांडळाच्याििीिे आभारी आिे. 
 
 
यशोधि डॉ. सुरेंद्र िारकलगे 
मुांबई ४०० ००१ अध्यक्ष, 
६ जूि, १९८३ मिाराष्र राज्य साणित्य सांस्कृणि 

मांडळ. 
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‘णिहारी सतसई’ रसानुवाद, ‘रसलीना’ 
 

णदशा संकेत 
 
कहदी साणहत्याची पाश्ववभूमी 
 

मिाकणि णबिारी णिरणचि ‘सिसई’ या काव्याचा परामषय घेिािा विदी साणित्याि त्या सांबांधाि बरेच 
मांथि झाले आिे. त्याच्या केिळ सांणक्षप्ि माणििीसाठी ि िाग णिलासासाठी त्यासांबांधीच्या इणििासाचे एक 
त्रोटक णचत्र रेखाटीि आिे. सिसईकार णबिारींच्या पूिीची पणरस्स्थिी ि त्या िािािरिाि णिमाि झालेले 
साणित्य याचे यथाथय दशयि घडलयास ‘सिसई’ चे आकलि सुलभ िोऊां  शकेल. 
 

आचायय रामचांद्र शुक्लजींिी विदी साणित्य इणििासाचे णिभाजि िारच मििपूियक केलेले आिे. 
आम्िी येथे त्याांच्याच भूणमकेकडे अांगुलीणिदेश करूां  इस्च्छिो. 

 
सम्राट िषयिधयिािांिर भारि िषाची सांघशक्िी लिाि लिाि राज्य खांडाांि णिभाणजि झाली. प्रत्येक 

राजा स्ििःला सम्राट समजू लागला. रमिीसाठी रिकां दिे सुरू िोऊि रिाांगिे गाजू लागली. 
आपापसािील लढ्यामुळे शक्िी क्षीि झाली ि याचिेळी यििाांची आक्रमिे सुरू झाली. याच कालखांडाला 
िीरगाथा काल असे सांबोधण्याि आले. याच काळाि राजदरबाराांि चारि किींिा प्रणिष्ठा प्राप्ि झाली. 
जळजळत्या लेखिी बरोबरच िळपत्या िरिारी णिरणिण्याचे कसबिी त्याांच्या अांगी िोिे. शापिािी ि 
चापपािी या दोन्िी आयुधाांिी िे सुसज्ज असि. आणि आपलया िािीचा आणि खड्गाचा चमत्कार िे 
रिाांगिािर दाखिीि. याच युगाि ‘रासो’ या ग्रांथाची णिर्ममिी झाली. िरिारींची खिखि ि कां किाची 
णकिणकि याचा मधुर गुांजारि या ग्रांथाि णििाणदि झाला आिे. ‘पृर्थिीराज रासो’ या ग्रांथाि िीर आणि 
श्रृांगार या दोि रसाांचा अद भुि सांगम झाला आिे. 
 

मोंगल शासि स्स्थर झाले. शािी दरबारािील िािािरि बदलले. विदी किींची प्रणिष्ठा ओसरली. 
धमय, सांस्कृणि आणि राजिीणि याांचा णत्रकोि णसद् झाला आणि त्याच्या सियबाजूांिी सांघषय णिमाि झाला. 
पणरस्स्थिी अशी कािी बदलली की भारिीय कणििा काणमिीला साधुसांिाांच्या कुणटराांचा आश्रय घ्यािा 
लागला. याच कालखांडाला ‘भस्क्िकाल’ िे िामाणभधाि प्राप्ि झाले. कबीर, सूरदास, िुलसीदास इत्याणद 
किींिी भक्िीची सरस ज्ञािगांगा प्रिाणिि केली. ‘रामचणरिमािसʼ ि ‘सूरसागर’ या अमर साणित्याची 
रचिा याच कालाि झाली. यद्यणप िीरगाथाकाल वकिा भस्क्िकाल याचे णििेचि या णठकािी अप्रस्िुि 
असले िरी धमयरक्षिासाठी कोदांडधारी रामकृष्िाचे आिािि करण्याचा िा काळ िोिा असे अिश्य म्िटले 
पाणिजे. श्रीरामचांद्रािे आपलया बािुबलािे राक्षसाांचा णिःपाि करूि रामराज्याची स्थापिा केली आणि 
श्रीकृष्िािे आपलया युस्क्ि, शस्क्ि इ. मुत्सदे्दणगरीिे असुराांचा णििाश केला िसेच आपलया मिमोिक लीला 
णिलासाांिी जिजीििाला मािणसक शाांििा प्रदाि केली ि त्याांच्या जीििाि चैिन्यिी पेरले. 
 

परांिु ज्या काळाि प्रस्िुि ‘णबिारी सत सई’चे णशलप णिमाि झाले. त्या काळािील राजिैणिक, 
आर्मथक आणि सामाणजक स्स्थिी अगदी णभन्न िोिी. मोगलाांचे शासि सुदृढ झाले िोिे. कोठे कोिी डोके िर 
काढले िर िे चेचूि काढले जाि असे. या अशा लिाि सिाि लढायाां व्यणिणरक्ि दुसरा कुठलािी प्रबल 
सांघषय िव्ििा. त्याांच्या दरबाराि णिलासाची लयलूट चालू िोिी. सुरा, सुांदरी आणि सांगीि याांचे मिोरांजक 
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िािािरि दरबारी णदमाखाि गाजि िोिे. राजाांच्या िलिारी णिष्प्रभ िोऊि मखमली म्यािाि गांजि 
पडलया िोत्या. रजपूिाांच्या प्रणिषे्ठिे शरिागिी पत्करली िोिी. पराणजि मिोिृणत्त एकिर अांिमुयख िोऊि 
बसिे अगर णिद्रोिी बििे. वकिा आपली गेलेली प्रणिष्ठा णटकणिण्यासाठी णिजेत्याची िाांजीिाांजी करू 
लागिे. या ठाकुर लोकाांि णिद्रोि करण्याचे सामर्थयय िव्ििे आणि सािसिी िव्ििे. णिजेत्याांचे अिुगमि 
करिे िेच त्याांिा सुलभ िाटले. त्यामुळे िास्यणिलासी रांगेलपिाचा प्रभाि त्याांच्यािी दरबाराांि पडला. 
पुन्िा एकदा किींिा या राजदरबाराि जाण्याचा सुयोग आला. आपलया दुबयल मिोिृत्तीच्या ि णिलासी 
आश्रयदात्याच्या रांजिासाठी कणििृांद श्रृांगाराच्या िाांिाखाली श्रृांगाराचीच भ्रष्ट चेष्टा करू लागले. त्याांची 
रणसकिा स्िैर सुटली. या कालखांडाला, श्रृांगारकाल (कािींच्या मिे रीणिकाल) म्िटले जािे. णबिारी या 
श्रृांगारकालािीलच प्रणिणिधी किी गिले जािाि. 
 

श्रृांगारकालाच्या आर्मथक स्स्थिीचे अिुमाि सिज करिा येईल. त्या काळी िक्ि शासक आणि प्रजा 
िे दोिच िगय समाजाि िोिे. राजा िाच किुयम अकिुयम िोिा. णिलासी राजाांच्या णिलास सामुग्रीचा सिय भार 
प्रजेलाच सोसािा लागि असे. राजमिालाच्या चार वभिीबािेर डोकािण्यास किींिा िेळ िव्ििा ि त्याांिा 
िशी आिश्यकिािी िव्ििी. समाज जीििाशी त्या किींचा सांपकय च िुटला िोिा. िे या णिलासी 
िािािरिािच मग्ि िोिे. त्यामुळे प्रजेच्या सुखदुःखाची, त्रासाची त्याांिा िमा िव्ििी. मग त्याांची गाऱ्िािी 
कोि ऐकिार ि त्याांच्या जखमाांिर मलमपट्टी िरी कोि करिार? श्रृांगारकालािील साणित्याि ित्कालीि 
समाजाचे जे णचत्र प्रणिवबणबि झाले आिे त्यािरूि त्या कालािील स्िैरश्रृांगार अणभसाराची मुक्ि मोकळीक 
असिारा िो समाज असािा िरी कसा याची कलपिा करिाच मि िादरिे-अस्िस्थ िोिे. श्रृांगारकालाांिील 
बिुिेक सिय साणित्यरचिा राजदरबारािच णलणिलया गेलया आिेि. त्या रचिा रीणिबद् िशाच रीणिणसद् ि 
रीणिमुक्ििी आिेि. रीणिमुक्ि किी धिािांद िोि. त्याांचा या प्रसांगाशी सांबांध िािी. बव्िांशी या कालखांडाि 
जो किी रीणिग्रांथ (लक्षि ि उदािरिासणिि) णलणिि िसे िो किीच गिला जाि िसे. आणि याच 
कारिामुळे आचायय शुक्लजींिी या कालखांडाला रीणिकाल म्ििूि सांबोणधले आिे. 
 

णबिारीिे काव्याला ििीि िळि लािले. त्याांिी कोित्यािी रीणिग्रांथाची रचिा केली िािी. परांिु, 
‘णबिारी सत सई’ छांदशास्त्राच्या सिय प्रिृत्तींची एक िैणशष्ठ्यपूिय पि आगळीच रचिा मािली जािे. किी 
णबिारींिी िाणयकाभेदािर कोििािी ग्रांथ णलणिला िािी. पि सिसईिील सिय दोिें िाणयका भेदाचीच 
उदािरिे आिेि. श्रृांगाराच्या या प्रिृत्तीची भूणमका भस्क्िकालािच ियार झाली िोिी. प्राकृि ि अपभ्रांश या 
भाषेिील रचिेमध्ये जे िास्िि समाजजीििणचत्र अांणकि केले आिे िे कृष्िभक्िाांच्या साणित्याि खपू शकले 
िािी. कारि त्याांचा सांबांध सियसाधारि लौणकक जिजीििाशी िोिा, आणि याांचा सामान्य जीििापासूि 
दूर श्रीकृष्िाच्या अलौणकक पे्रमाशी जुळलेला िोिा. 
 

श्रृांगारकालािील कणि, कृष्िभक्ि किींच्या काव्यािे प्रभाणिि झाले. सूरदास िसेच कृष्ि 
सांप्रदायािील इिर किींिी राधाकृष्ि आणि अिेकािेक गोपींबरोबर केलेलया रासलीलाांची रचिा आपलया 
काव्याांिूि केली. याचाच पणरिाम श्रृांगारासाठी एक णिशाल अन् णिस्िृि भूणमका आपोआपच णिमाि झाली. 
या किींिी िाणयकाभेद कलपूि परकीया पे्रमाचा प्रकार चिीिे आणिष्कारला ि त्याला राधा कृष्िाच्या 
पे्रमभक्िीचा पणरिेष णदला. त्याांचे म्िििे असे की — 
 

‘आगे के सुकणव रीणि हैं तों कणवताई 
नतु राणधका कन्हाई सुमणरन को िहानो हैं’ 
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(राधा कृष्िाच्या स्मरिाच्या ढोंगाखाली िी शृांगाणरक रचिा करण्यािच िे कणि गुांग झाले). 
 

या प्रमािे श्रृांगारकालाि िायक ि िाणयका, राधा ि कृष्िाच्या स्िरूपाि रेणखलया गेलया. 
णिचारपूियक पाणिले िर णिद्यापणि आणद किींिी राधाकृष्िाला देित्िपदािरूि पदच्युि करूि भूिलािरील 
जिसामान्याि आिूि उभे केले. त्याांिी राधाकृष्ि िे भक्िीचे िव्िे िर श्रृांगाराचेच दैिि मािले. िीर काव्याांि 
श्रृांगाराची अमूप सरस रचिा झाली आिे. प्रत्येक युगाि शृांगार कोित्या िा कोित्या स्िरूपाि अस्स्ित्िाि 
िोिाच पि श्रृांगार काव्याांि िो आपलया प्रबल िेगािे दृश्यमाि झाला. 
 
थोडक्याि श्रृांगार काव्याची िीच पाश्वयभूणम आिे आणि त्यािीलच मिाकणि णबिारी बिुचर्मचि रीणिणसद् किी 
म्ििूि िाखािले गेले आिेि. 
 
कवी णिहारीचा जीवनवृत्तांत 
 

णबिारीचा जन्म ग्िालिेर येथे झाला. ‘जिम ग्िाणलयर जाणिये’ खांड बुांदेले बाल। िरुिाई आई सुघर 
मथुरा बणस ससुराल॥ कािी समीक्षक िा दोिा णबिारीचाच आिे असे माििाि. कािींचा त्याला णिरोध आिे. 
त्याांच्या जीििाशी सुपणरणचि असिाऱ्या दुसऱ्या व्यक्िीिे िा दोिा णलणिला असण्याचािी सांभि िाकारिा 
येि िािी. [णिन्दी साणित्याांि, प्राचीि किींच्या बाबिीि असे अिेक भ्रम आिेि. जन्म, स्स्थिी, स्थाि, मािाणपत्याची िाांिे िसेच रचिेसांबांधी 
सांदेि व्यक्ि केला गेला आिे.] याांच्या िणडलाांचे िाि ‘केशिराय’ िोिे या बाबिीििी मिभेद आिेि. एक िगय णिन्दी 
प्रणसद् किी केशिदासाांिाच याांचे णपिा माििो िर दुसरा िगय केशिदास िे त्याांचे गुरु असािेि असे माििो. 
िे काांिी जरी असले िरी णबिारीचे िडील ‘केशि’ या िािािेच ओळखले जाि ि िे किीिी िोिे िे णिणिि. 
कदाणचि त्याांिा णिशेष प्रणसद्ी णमळाली िसािी एिढेच म्िििा येईल. 
 

‘असिी’च्या ‘ठाकुर’ किीिे णबिारीच्या पत्िीलािी कणियत्री ठरणिण्याचा खूप प्रयत्ि केला आिे. 
पि या गोष्टींची चचा दुसऱ्या कोिीिी केलेली िािी. 

 
णबिारी धौम्य गोत्री घरिारी माथुर चौबे िोिे. त्याांचा जन्म णि. सां. १६५२ ई. सि १५९५ मध्ये झाला. 

त्याांिा एक भाऊ ि बिीि िोिी. जेव्िा णबिारी ७–८ िषाचे िोिे िेव्िाां त्याांचे िडील ग्िालिेर सोडूि 
‘ओडछाां’ला गेले. णिथेच णबिारींिा विदीचे प्रणसद् किी ‘केशिदास’ याांच्या साणन्नध्याचा लाभ झाला. 
णबिारींिी त्याांच्याकडूिच मागयदशयि घेऊि काव्यग्रांथाांचे अध्ययि केले. ‘ओडछा’ जिळच ‘गुडौ’ गािाि 
मिात्मा िरवसि दासजी [‘जम कणर-मँुि-िरिरी परयो यि धरिणर णचिलाि । णिषय िृषा पणरिणर िरिणर के गुि गाि॥ ’]रिाि 
िोिे.णबिारींिी त्याांच्याकडूि सांस्कृि प्राकृि ग्रांथाची सांथा घेिली ि अध्ययि केले. 

 
कािी णदिसािांिर ‘ओडछा’चे मिाराज इांद्रजीिवसि याांचे िैभि ओसरले ि णबिारीचे िडील िी 

ओडछा सोडूि िृांदािि येथे गेले. णिथे णबिारींिी सांगीिशास्त्राचा अभ्यास केला. आणि त्याच िेळी मथुरेला 
त्याांच्या णििािाचा योग जुळूि आला. णबिारी आपलया सासुरिाडीलाच रािू लागले. सासुरिाडीि 
रिािाऱ्या घरजाियाच्या अिुभिाचे सटीक िियि ‘णबिारी सिसई’ि सापडिे. 
 

आिि जाि ि जणियिु िेजणि िणज णसयरािु 
घरिँ जँिाई लौं घट्यौ, खरौ पूस-णदि मािु’ 
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णि. स. १७१ 
 

त्याच काळाि (सां. १६७५) शािजादा शािजिाँ िृांदाििला गेला िोिा. त्यािे मिात्मा 
िरिणरदासाांचे दशयि घेिले. शािजिाँसमोर मिात्माजींिी किी णबिारींची िार प्रशांसा केली. िोिकरू 
णबिारीची योग्यिा पािूि शिाजिाँिे त्याांिा आग्ऱ्यास येऊि रिाियास साांणगिले. [श्री िरिणर िर िाि कौ दीिी बाँि 
गिाई । सगुि आगरैं, आगरे रिि आइ सुख पाई ॥ पणत्रका-भाग ८ अांक १ पृष्ठ ११८] णबिारी आग्ऱ्याला जाऊि रािू लागले. णिथे 
त्याांिा उदूय ि िारसीचे अध्ययि करण्याची सांधी णमळाली. त्याांिी अब्दुलरिीम खािखािाची भेट घेिली. 
त्याांच्या गौरिपर काांिी दोिेिी णलणिले. णबिारीच्या कणित्िशक्िीिर प्रसन्न िोऊि खािखािाांिी त्याांिा 
भरपूर पुरस्कार णदला. 

 
णि.सां. १६७७ मध्ये शािी दरबार भरला. त्या उत्सिाि भारिािील पुष्कळ राजे मिाराजे सस्म्मणलि 

झाले िोिे. णबिारींिी आपलया प्रणिभेचा चमत्कार दाखणिण्याची सुििय सांधी लाभली. णकत्येक राजाांिी 
त्याांिा िार्मषक िृणत्त देण्याची घोषिा केली. सां. १६७७ मध्ये िूरजिाँच्या कुणटल िीणिमुळे बादशिा जिाँगीर 
आणि शिाजादा शािजिाँ याांच्याि मिोमाणलन्य णिमाि झाले. त्यामुळे िो आग ऱ्यापासूि दूर रािू लागला 
आणि त्याचे आणश्रि णबिारी याांचीिी स्स्थिी त्यामुळे अस्स्थर झाली. आिा त्याांिा इिर राजा मिाराजाकडे 
जािे येिे भाग पडले. िे आग्ऱ्यालािी मधूि मधूि जाि असि. सां. १६९२ मध्ये जेव्िा णबिारी आग ऱ्याला 
गेले िेव्िा त्याांिा कळले की ‘आमेर’चे मिाराजा जयवसग आपलया िूिि रािीिर मुग्ध िोऊि 
राजमिालाच्या बािेरिी पडि िािीि. राजकारभार देखील पिािे त्याांिी सोडूि णदले आिे. आदेश असा 
िोिा की रांगाि भांग करिाराची मुळीदेखील गय केली जािार िािी. यामुळे प्रधाि ि मिारािी चौिािी िे 
िार बेचैि झाले िोिे. णबिारी णिथे पोिचले. त्याांिी आपला समाचार मिाराजाांिा पोिचणिण्याचा पुष्कळ 
प्रयत्ि केला, पि दाद लागेिा. शेिटी माणळिीकरिी णिम्ि दोिा मिाराजापयंि पोिचणिण्याि िे कसे िरी 
सिल झाले. 

 
‘िवि पराग, िणि मधुर मधु, िणि णिकासू इर्मि काल। 
अली, कली िी सैं बांध्यो, आगै कौि ििाल’ ॥ णि.स. ३८ 

 
मिाराज िा दोिा िाचूि शुद्ीिर आले आणि प्रसन्न मिािे बािेर आले. त्याांिी पुरस्कार देऊि 

णबिारींचा खूप गौरि केला. ‘अशा प्रकारची कणििा आपि णित्य ऐकिाल िर प्रत्येक दोह्ाला एक मोिर 
याप्रमािे आपिाला पाणरिोणषक देण्याि येईल.’ (माझ्या मिे िे मािधि िारच कमी िोिे) असे मिाराजाांिी 
णबिारींिा अणभिचि णदले. मिारािी चौिािीिे प्रसन्न िोऊि ‘काली पिाडी’ िा गाि त्याांिा इिाम णदला. 
त्यािेळी चौिािी रािी गभयििी िोिी. थोड्याच णदिसाांि राजकुमार राजवसिाचा जन्म झाला. त्याप्रीत्यथय 
आिांदोत्सि सोिळा साजरा करण्याि आला. या प्रसांगी णबिारींिी बरेच दोिे रचले [सिसईिांिर त्याांची कोििीच 
रचिा उपलब्ध िािी. सांभििः उियणरि आयुष्याि णबिारी केिळ िणरिामस्मरिाि णिमग्ि राणिले असािेि.] आणि अगणिि पुरस्कार 
प्राप्ि केला. णबिारी िी एक रणसक व्यस्क्ि िोिी. िी रणसकिा िागरी स्िरूपाची िोिी. साधारि ग्रामीि 
जीििाशी त्याांच्या िृत्तीचा मेळ बसि िव्ििा. इिर िागणरकाांप्रमािे त्याांचा स्िभाििी णििोदी असािा; िरी 
सुद्ा िागरी जीििािील कटु अिुभिाांची िोंदिी त्याांिी सिसईिील दोह्ामधूि घेिलेली आिे. असे अिेक 
दोिे सिसईांि िाचायला णमळिाि. 
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‘आमेर’ चा णिरोप घेिलयािांिर णिरि णिरि णबिारी आपले दीक्षा गुरु मिात्मा िरवसिदास याांिा 
भेटायला िृांदाििला गेले. कािी समीक्षकाांच्या मिे णबिारीिी ‘जोधपूर’ ि ‘’बुांदी येथेिी स्थलाांिर केले 
असािे, परांिु या सांबांधी कािी प्रमाि णमळि िािी. आपली िार्मषक िृणत्त घेण्यासाठी िे णिकडे जािे अशक्य 
मात्र िािी. आपले जीििािील अांणिम णदिस मात्र त्याांिी िृांदाििािच घालणिले आणि णिथेच णि. सां. १७२१ 
मध्ये त्याांिी देि ठेिला. 

 
‘सिसईचा’ प्रत्येक दोिा िजेलदार मोत्याप्रमािे आपला पृथगात्मक प्रभाि िैणशष्ठ्यपूिय रीिीिे 

प्रगट करिो आणि एका सूत्राि ओिलयाप्रमािे त्याांची ‘मुक्िामाळिी बिूि जािे. किीिे ‘सिसई’ मध्ये पे्रम 
आणि भस्क्ि याांचा अपूिय मेळ घािलेला आिे. ‘सिसई’ मोंगलकालीि ऐश्वयय सांपन्न णिलासी रचिा आिे. 
लणलि कलाांिा णिकणसि व्िायला णजिकी सांधी मोंगलकालाि णमळाली िेिढी पुढे कधीच लाभली िािी. 
मोंगल बादशिाांि लणलि कलेबद्दल मिस्िी पे्रम िोिे. राज्याांि णिद्रोि िोण्याचा प्रश्िच िव्ििा. सियत्र 
शाांिीचे साम्राज्य िाांदि िोिे. चैि ि ख्यालीखुशालीिच प्रजािी णिमग्ि िोिी. धमाच्या दृष्टीिेिी 
अकबरापासूि शिाजिािपयंिचा काल णिशेष िाईट िव्ििा. त्यािेळच्या किींिीिी धमाला णिशेष उदार 
बिणिण्याचा प्रयत्ि केला. प्रजेला आपलया धमाबाबि पूिय स्िािांत्र्य लाभले िोिे. ‘णबिारी सिसई’च्या या 
कालयुगीि िािािरिाि झालेले काव्यटजििी णिचार करण्यासारखे आिे. थोड्या प्रबांधकाव्याखेरीज जे 
कािी णलणिले गेले िे मुक्िक काव्य आिे. ‘सिसई’ची देखील मुक्िक काव्यािच गििा िोिे. ‘मुक्िक’ 
काव्याि पूिापार सांबांधाची कािी आिश्यकिा िसिे आणि अथयबोध सिजपिे िोऊ शकिो. जो किी 
प्रसांगोणचि भाििाांचे प्रगटीकरि सिज सुलभिेिे करील, िो णििकाच सिल मुक्िककार िोईल. 
 
“णिहारी सतसई” आणि त्याची परंपरा 
 

िीरगाथा कालापासूि आधुणिक युगापयंि विदी काव्याचे साांगोपाांग मूलयाांकि केले िर दिा बारा 
ग्रांथ असे णमळिील की ज्याांिा सियश्रेष्ठ ग्रांथ म्ििूि िामाणभधाि देिा येईल. ‘पृर्थिीराज रासो’, ‘पद्यािि’, 
‘रामचणरि मािस’, ‘सूर सागर’, ‘रामचांणद्रका’, ‘णबिारी सिसई’, ‘उद्ि शिक’, ‘कामायिी’, णप्रयप्रिास, 
साकेि, िुलसीदास आणि दीपणशखा याांि अणधकिर कथाकाव्ये आिेि. कथाकाव्याि, जीििाची णिणिधिा, 
मिोभािाची सखोलिा, कलपिा णिलास, आणि रूपसौंदयय आणद गुिाांचे सूक्ष्म णचत्र रांगणिण्याची अिुकूल 
सांधी लाभिे. आणि याचमुळे कथाकाव्याांचे लेखि करिाऱ्या किींिा काव्य जगिाि िणरष्ठ स्थाि सिजगत्या 
णमळिे. मुक्िककारिी आपलया गाथामध्ये एकसूत्रिा आिण्याचा सिल प्रयत्ि करिो. त्यालािी िणरष्ठ 
दजा प्राप्ि िोिो. कथाकार किीप्रमािेच मुक्िक किींिािी िीच मान्यिा णमळिे. (‘णबिारी सत सई’ चे िेच 
िैणशष्ट्य िोय.) 

 
सांस्कृिमधील ‘अमरू शिका’ च्या प्रणसद्ीचे िेच रिस्य आिे. ‘णबिारी सिसई’च्या लोकणप्रयिेचे 

रिस्य देखील यािच सामािले आिे. णबिारीच्या काव्याि आिखी एक णिशेषिा आढळिे. आणि िी िी की 
णबिारींिी सिसईि आलांबिाच्या कोमल आणि मधुर णचत्राांचे सुरम्य रेखाटि केले आिे.  

 
‘सिसई’ि श्रृांगार, भस्क्ि, सूस्क्ि, णििोद, िाणयकाभेद, अलांकार, ध्िणि, रसाणद शब्द शक्िींची 

साणिस्त्यक उपादािे, िी सिय शोधलयास णमळू शकिील. ‘सिसई’ि सांभोगिियि णजिके रसाळ आणि 
सिल झाले आिे िेिढे णिप्रलांभ िसािेसे िाटिे. णिप्रलांभ श्रृांगारासाठी जी मिोदशा ििी असिे णिचा आढळ 
त्याांि णदसि िािी. णबिारी त्यापासूि पूिय िांणचि झालेले णदसिाि. ‘सिसई’ि जेथे णियोगिियि आले आिे 
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त्या णठकािी बिुधा अणिशयोक्िीच्या चमत्काराांची रेलचेल णदसूि येिे, ह्ाांचे िेच कारि असािे. सांयोग 
आणि णियोगी जीििाच्या स्स्थिीचा प्रत्ययकारी अिुभि कणि भुक्िभोगी असलयाणशिाय येिे शक्य िािी; 
आणि िी अणभव्यस्क्ि प्रभािकारीिी िोऊ शकि िािी. परांिु णबिारीिे णिरिाला मीलिाचे पूियत्ि प्राप्ि करूि 
णदले आिे. िी सुद्ा णबिारींची एक णिशेषिाच मािली जाईल. 
 

णबिारीिे ज्या पे्रमाचे िियि ‘सिसई’ि केले आिे िे देखील कमी णिलक्षि िािी. ‘िीरगाथा’ 
कालाि िाणयका िलिार गाजणििाऱ्या िीर पुरुषािर पे्रम करीि असि. सांि किीचे पे्रम णिराकार 
परब्रह्मािर िोिे. सूिी किींिी लौणकक पे्रमालाच पारलौणकक बिणिले—सूर, िुलसी आणद भक्ि किींिी 
सगुि साकार भगिांिाच्या चरिी पे्रमपूजा िाणिली. श्रृांगारकालािील पे्रम पूियपिे िायक िाणयकेच्या परस्पर 
पणरपूिीसाठीच गाणयले गेले. परांिु णबिारीची पे्रमणिव्िल िाणयका, भय, लाज, सांकोच इत्याणद सास्त्िक 
भािाांिी मांणडि झाली आिे. यामुळेच णबिारींिी रांगणिलेले पे्रमप्रसांग इिर किींपेक्षा आगळे िाटिाि. 
 

‘णबिारी सिसई’ि भक्िीचे िियि देखील आिे. पि िे केिळ मिोदशेचे ित्काणलक णचत्रि िाटिे. 
णबिारी ित्कालीि कुठलयािी भस्क्ििादाि णशरले िािीि. िे अिुरागाचे किी िोिे. णिराग त्याांच्या 
णचत्तिृत्तीला माििि िव्ििा. भक्िकणिसारखी पािििा, कोमल कािरिा, आणि दीि भाििाांचा अणिष्कार, 
‘सिसईि’ कुठेच णदसूि येि िािी. 

 
‘सिसई’ि णिसगयिियििी आगळ्या प्रकारािे केले आिे. त्या सांबांधीची चचा पुढे प्रसांगािुसार केली 

जाईल. भाििेच्या आिारी ि जािा किी जेव्िा जीििाच्या कटु अिुभिाांचे िियि करिो, िेव्िा जिणिि त्याचे 
लक्ष्य बििे. अशा रचिा सूक्िींच्या श्रेिीि येिाि. ‘सिसई’ि अशा दोह्ाांची िाििा िािी. 
 

‘मीत न नीत गणलतु ह्य,ै जो धनु धणरयै जोणर। 
खाए खरचैं जो जुरै, तो जोणरयै करोणर॥ णव.स. ४८१ 

 
(‘अधय उपाशी रािुिी युक्ि ि िी िडजोड 
सांभाळुणि सांसार िो जुळिी लाख करोड’) रसलीिा ४८१ 

 
कैसे छोटे नरनु तै सरत िडनु के काम। 
मढौ दमौ जातु क्यों, कणह चहे मौ चाम॥ णव.स. १३१ 

 
(‘करू शकेिा साि िे, जें थोराांचे काम। ’ ) 
मढेल कैसी दंुदुभी लाऊनी ऊंणदर चाम र. ली. १३२॥ 

 
िडे न हुज ैगुनन णिनु णिरद िडाई पाई। 
कहत धतुरे सौं कनक गहनौ गढ्यौ न जाइ॥ णव.स. १९१ 
 
(गुिाणििा िच थोरिी, असुिी केिळ िाांि। 
किक िाम धत्तरू घे, घडणि ि डाग जडाि॥ रसलीिा १९१ 
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कनकु कनक तैं सौगुनी सादकता अणधकाई 
उणह खाएँ िौराइ जगु इणह पातैं ही िौराइ 
 
(शिपट किकािूि िे मादक सुिियपे्रम 
माजणि णगळिाां धतु्तरा, केिळ णमळिा िेम रसणलिा १९२) 

 
(सिसईिील मूळ दोह्ाांच्या अििरिासोबिच, श्री.बढे याांिी केलेला यथाथय रसािुिादिी उद धृि 

करीि आिोि. त्यािरूि ‘रसलीिा’ िील रसग्रििाची कलपिा िाचकाांिा येऊ शकेल.) 
 
असे णकिीिरी दोिे सिसईि णमळू शकिाि. णबिारी सिसईि ७१० दोिे सांकणलि केलेले आिेि. 

या श्रृांगारप्रधाि ग्रांथाांि अिेक सामान्य प्रिृत्तीिी ग्रणथि केलया आिेि. या ग्रांथािील भािप्रणिमा णजिक्या 
सुगणठि ि मिोरम आिेि, िेिढेच काव्यकला णशलपिी अप्रिीम आिे. 
 

आिा आपि सिसईच्या परांपरेचािी थोडक्याि णिचार करू या. अपभ्रांश साणित्याि ‘दूिा’ छांद 
मित्त्िपूिय मािला गेला आिे. पि विदी साणित्याि दोिा छांदाला खास असे मित्त्ि िािी. सांस्कृि 
साणित्याि शिक सप्िशिी अथिा सप्ि शणिका असलया रचिाांची प्राचीि परांपरा आिे. सािशे दोह्ाांची 
एकसांध रचिापद्िी विदी किींिी सांस्कृि साणित्यािूि उचलली आिे. [‘णबिारी की सत सई’ पद्यवसि शमा–पृष्ठ ७१.] 
सांस्कृि आणि प्राकृिाि सांख्येच्या आधारािर जे ग्रांथ णिमाि केले गेले आिेि त्याांची सांख्या अलप िािी. 
जाजय णग्रयसयििे पांचणशका, शिक आणि सप्िशिी ग्रांथाची मोजदाद करिािा िी सांख्या ३१ इिकी आिे असे 
साांणगिले आिे. [सिसई सपाक—शामसुांदर गुप्ि, पृष्ठ ४.] प्रस्िुि प्रसांगी या सूचिािलकाच्या चचेची आिश्यकिा 
िािी. पि या सूचीमुळे सांख्यािाचक ग्रांथाांची परांपरा प्राचीि आिे एिढे णिणिि कळिे. प्राकृि भाषेि 
णलणिलेली ‘गाथा सप्िशिी’ या परांपरेचा आद्य ग्रांथ िोय. या ग्रांथापासूिच या परांपरेचा प्रारांभ मािला जािो. 
‘गाथा सप्िशिीं’चा सांग्रि साििाििािे केला आिे. ज्याला ‘िाल’ किी म्ििूििी णिदेणशले जािे. या 
सांबांधीिी पुष्कळच मिभेद णिमाि झाले आिेि. मराठीचे प्रणसद् साणित्य इणििास सांशोधक श्री. स. आ. 
जोगळेकर याांिी गाथा सप्िशिीची णिस्िृि प्रस्िाििा णलणिली आिे. त्याांिी प्रत्येक गाथेचे प्रामाणिक 
णििरििी केले आिे. त्याांिी साििािि अथाि कणि िाल यािेच िा ग्रांथ सांकणलि केला आिे िे मान्य केले 
आिे. डॉ. णत्रभुििवसि आपलया ‘दरबारी सांस्कृि विदी मुक्िक’ या ग्रांथाि िाल यािेच गाथा सप्िशिी 
सांकणलि केली िे अणिणछन्नपिे साांणगिले आिे. या िादणििादाि ि पडिा सिसईची परांपरा णिकणसि 
करिाऱ्या या आणदग्रांथाची चचा आपिाला या णठकािी जास्ि उपयुक्ि िोईल ि अणधक औणचत्यपूिय 
िाटेल. 
 
प्राकृत गाथा सप्तशती 
 

गाथा सप्िशिीचा सांग्रि साििाििािे केला आिे. साििाििाचेच दुसरे िाि “िाल”िोिे. गाथा 
सप्िशिीची पाश्वयभूमी ित्कालीि लोकजीििािर आधारलेली आिे. या ग्रांथाि त्या काळच्या 
समाजजीििाचे णचत्र रेखाटले आिे. याची भाषा मिाराष्रीय प्राकृि आिे. णिप्रलांभ श्रृांगार, दैिांणदि 
जीििािील सजीििा, िैसर्मगक प्रिृत्तीची दृश्य चलत णचत्रे, ग्रामीि जीििािील माया, मोि, मत्सराणद 
व्याणभचारी भाि भाििाांचे मिोिारी लीला णिलास, इत्यादींचे सजीि िसेच मौणलक िियि, याि या गाथाांचे 
णिशेषत्ि णदसूि येिे. यािील श्रृांगार जिजीििाशी सांबांणधि आिे. िा ग्रांथ केिळ सिसईच्या परांपरेला 
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प्रमािभूि िसूि श्रृांगाराि लौणकक सिसईकारािे अिेक प्रकारे पे्ररिा धारि केली आिे. मिाकिी 
काणलदासािरिी गाथा जीििाची यथाथय प्रणिष्ठापिा करण्यासिी कारिीभूि झाला आिे. या ग्रांथापासूि 
सप्िशिीचा प्रभाि झालयाचे णसद् झाले आिे. या ग्रांथाला आदशय मािूि दोि प्रकारच्या सिसई णलणिलया 
गेलया आिेि. पणिली भक्िी आणि सूस्क्िप्रधाि रचिा ि दुसरी श्रृांगारप्रधाि रचिा. 

 
कीथिे या ग्रांथाचा रचिाकाल इ.स. पूिय २०० िा मािला आिे. णग्रयसयििे इ.स.चे ५ िे शिक 

साांणगिले आिे. पि या कालाला पांणडि सांशोधकाांिी अप्रमाणिि ठरणिले आिे. सांशोधिाच्या आधारे गाथा 
सप्िशिी पणिलया शिकािच रचली गेली असे णिणििपिे मान्य करण्याि आले. 
 
आया सप्तशती 
 

सिसईच्या परांपरेि गोिधयिाचायांच्या ‘आया सप्िशिी’ या ग्रांथाच्या रचिेमुळे एक ििीि णदशा 
दृग्गोचर झाली. या आया सप्िशिीचा रचिा काल १२ िे शिक मािले गेले आिे. गोिधयिाचायय, बांगालचा 
राजा लक्ष्मिसेि याांच्या दरबारी राजकिी णियुक्ि िोिे. या रचिेिरिी गाथा सप्िशिीचा अणधक प्रभाि 
णदसूि येिो. िे त्याांिी स्ििःच मान्य केले आिे. आया छांदाि णलणिलेलया सप्िशिीिील िण्यय िस्िू सांख्या 
आणि श्रृांगारप्रधाि अणभव्यांजिाची णििड ‘गाथा सप्िशिीिुसारच केलेली आढळिे. या दोि सप्िशिींच्या 
मध्यकालाि इ.स.८५० च्या जिळपास प्रणसद् अमरू शिकाांची रचिा झाली. अमरू किीच्या श्रृांगाराि 
अद भुि रसप्रिाि सांमीणलि झालेले णदसूि येिाि. परांिु गाथा ि आया सप्िशिीमध्ये एक पारांपाणरक क्रम 
आढळिो म्ििूि सिसईच्या परांपरेि या ग्रांथाांिा णिशेष मित्त्ि आिे. [लालचांणद्रका—सांपादक जाजय अब्रािम णग्रयसयि 
(भणूमका).] 
 
तुलसी सतसई 
 

विदी साणित्याि ‘सिसई’ या प्रकाराचा प्रारांभ ‘िुलसी सिसई’ ि ‘रिीम सिसई’ या ग्रांथाांपासूि 
झाला आिे. णि.सां. १६४२ िा िुलसी सिसईचा रचिाकाल मािला गेला आिे. िी सिसई साि भागाांि 
णिभागलेली आिे. पणिलया भागाि भक्िीचे णिरूपि केले असूि दुसऱ्याि उपासिा ि पराभक्िीचे णििरि 
आिे. णिसऱ्याि रामभजि ि चिर्थया णिभागाि आत्मबोधाची व्याख्या केली आिे. पाचव्याि कमय णसद्ाांि ि 
सिाव्याि ज्ञािणसद्ाांिाचे णिरूपि आिे ि सािव्याि राजिीिीचे िियि केले आिे. एकूि िुलसीचा अांििेिू 
िीणि ि उपदेशप्रधाि आिे. याला ‘सूस्क्िप्रधाि सिसई’ म्िटले िरीिी चालण्यासारखे आिे. 
 
रहीम सतसई 
 

रिीम सिसई िी िुलसी सिसईच्या समकालीि आिे. पि िी सिसई अपूिािस्थेि आढळिे. 
िुलसी सिसईप्रमािेच याििी िीणिबोध ि उपदेश याांिा प्राधान्य णदलेले आिे. रणिमिे स्िािुभिाच्या 
आधारािर याची रचिा केलेली आिे. िुलसी ज्ञािाचा मणिमा गािाि. िे मयादािादी आिेि आणि रणिमिे 
सदाचाराला मित्त्ि णदले आिे. िीणि आणि अिुभि सूस्क्िस्िरूपाि व्यक्ि करण्याि रिीम िार कुशल 
िोिे. दोन्िीचा सुांदर मेळ घालूि रणिमिे िा सूस्क्िसांग्रि रचला आिे. 
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मणतराम सतसई 
 

‘मणिराम सिसई’ ि ‘णबिारी सिसई’ िे ग्रांथिी समकालीि आिेि. ‘मणिराम सिसई’ िी रचिा 
प्रासांणगक वकिा पणरस्स्थिी णिशेष घटिाांिर आधारलेली िािी आणि मोिराांच्या लोभािेिी णलणिलेली िािी. 
“मणिरामिे” समयािुकूल आपलया उन्मि क्षिाांचा मुक्ि भािणिदेश त्याि कुशलिेिे, गोिला आिे. आणि 
त्यामुळेच त्याांच्या दोह्ाि सहृदयिा, सरसिा आणि मिोिारी भाष्याचा हृदयांगम सांगम झाला आिे. याचा 
रचिाकाल णि.सां. १६९० च्या आसपास मािला जािो. ‘मणिराम सिसई’ ि त्याांच्याच ‘रसराज’ ि 
‘लणलिललाम’ या ग्रांथाांिील अणधकाांश दोिे सांकणलि केले असा लोकापिाद आिे. णबिारी आणि मणिराम 
याांच्या सिसईांची िुलिा केली िर णबिारींचे दोिे काव्याच्या दृष्टीिे अणधक समृद् आिेि िे णसद् िोईल. 
मणिरामिे आपलया णिणभन्न ग्रांथाांच्या रचिेिच आपलया साऱ्या प्रणिभाशक्िीचा व्यय केला पि णबिारीिे 
आपली सारी शक्िी सिसईिच कें णद्रि केली. ‘णबिारी सिसई’च्या प्रणसद्ी िांिर इिर विदी किींमध्ये जिु 
चढाओढ सुरू झाली आणि णिचा आदशय ठेऊि अिेक रचिा प्रसृि केलया. (१) रसणिणध सिसई (रचिा 
काल सां. १६६० िे सां. १७१७ च्या दरम्याि), ‘िृन्द सिसई’ (रचिा सां. १८६१), ‘राम सिसई’ (रचिा 
काल सां. १८६० िे १८८० पयंि), ‘णिक्रम सिसई’ (रचिा सां. १८३९ िे सां. १८८६ पयंि) या सिय ग्रांथाांिर 
णबिारीचा प्रभाि पडलेला आिे. 
 

णबिारींिी आपलया पूियििी सांस्कृि, प्राकृि आणि विदीपासूि पे्ररिा घेिली आिे. पि िक्ि 
श्रृांगारप्रधाि काव्याचाच प्रभाि त्याांच्या मिोिृत्तीि अणधक णदसूि आला. जरी णबिारींिी गाथा सप्िशिी, 
अमरू शिक आणि आया सप्िशिीचे अिुकरि केले िरीिी त्याांच्या मौणलक अणभव्यक्िीचे िेज कािी 
आगळेच आिे. 

 
सिसईच्या परांपरेचे अध्ययि केलयािांिर िी परांपरा अखांड, सुदीघय आणि सुदृढ असलयाची साक्ष 

पटिे. ‘मुक्िक’ काव्याि दोिा ि आया छांद िाच णिशेषत्िािे िापरला आिे. आणि िोच अणिशय युक्ि 
िाटिो. सिसईच्या परांपरेि णिशषिः िीिच ग्रांथाांिा बिुमान्यिा णमळाली. प्राकृिाांिील गाथा सप्िशिी, 
सांस्कृिमधले ‘अमरू शिक’ ि ‘आया सप्िशिी’ आणि विदीिील ‘णबिारी सिसई’. िे ग्रांथ काव्यािील 
णिकषािर उजळूि णिघालेले आिेि. या ग्रांथाांमध्ये श्रृांगार भाििेला जेिढा िाि णमळाला िेिढा 
भक्िीभाििेलािी णमळू शकला िािी. ‘रसाळिाʼ िे एकमेि त्याांच्या लोकणप्रयिेचे कारि म्िििा येईल. 

 
णिहारी सतसईवरील टीका 
 

णबिारी सिसईच्या सांबांणधि टीकाांचा क्रम जिळजिळ पांधरा सोळा िषांिांिर सुरू झाला. सिसई 
इिकी लोकणप्रय झाली की, िाचक िगय णिणभन्न दृणष्टकोिािूि णिचा रसास्िाद घेण्यािरच थाांबला िािी िर 
णिच्यािर णिणिध प्रकारे टीकाग्रांथाांची रचिािी करू लागला. विदी अथिा विदीच्या अन्य उपभाषाांच्या 
व्यणिणरक्ि सांस्कृि, िारसी, उदूय आणि गुजराथी इत्यादी भाषाांमध्ये गद्य ि पद्य दोन्िी रूपाांि सिसईिरील 
टीकाांचा प्रसार िोऊ लागला. या टीकाग्रांथािील कािींचा िामणिदेशच केिळ साांपडिो पि कािी मात्र 
प्रकाणशि झालया आिेि. त्याांचा सामान्य पणरचय देिे आिश्यक िाटिे. [िा पणरचय “कणििर णबिारी”, “णबिारी की 
िाग णिभणूि”, “णमश्रबांधु णििोद” आणि “णबिारी णििार” यामधूि उदृ्ि केला आिे.] 
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(१) कृष्ट्िलालची टीका 
 
णबिारी सिसईिरील िी पणिली टीका मािली जािे. णिच्या उपसांिाराि णिम्िणलणखि दोिा णदलेला आिे. 
 

‘सांिि, ग्रि सणस जलणध, णछणि, छि िासर चन्द। 
चैत्र मास परि-कृष्ि मैं पूरि आिांद कन्द॥’ [ग्रि ९ सणस १ जलाधें ७ णछणि १. अांकािाम िामिोगणि :—

१७१९.] 
 
कािी टीकाकार या दोह्ाला सिसईच्या समास्प्िचा सूचक माििाि. पि इिर अणधकाांश टीकेि िा दोिा 
सापडि िािी. म्ििूिच िा दोिा कृष्िलालच्या टीकेच्या समास्प्िचा असािा असे िाटिे. त्याच्या अिुसार 
िा काल सां. १७१९ चैत्र कृष्ि ६ म्ििजे ३१ माचय १६६२ इ.स. िा ठरिो. णिच्या आधीची कोििीच टीका 
उपलब्ध िसलयामुळे कृष्िलालच्या टीकेलाच सिसईिरील पणिलया टीकाग्रथाांचे भाग्य प्राप्ि झाले. णिच्या 
शेिटी आिखी एक दोिा णदलेला आिे. 
 

‘प्रथम देिबािी िुिी कुिी िरबािी कीि। 
लाल णबिारी कृि कथा पढै सो िोय प्रबीि॥’ 

 
प्रथम सांस्कृिमध्ये िांिर ब्रजभाषेि िी रचिा झाली आिे. लाल किी म्िििाि जो णिचे पठि करील िो 
साणित्य प्रिीि िोईल. णबिारीच्या पुत्राचे िाि कृष्ि किी असािे अशी िदांिा आिे. [णबिारीिा सांिाि िव्ििे—त्याांिी 
आपला पुिण्या णिरांजि याला दत्तक घेिले िोिे. अशीिी आख्याणयका आिे.] त्याांिी कणित्त ि सिैय्याि टीका णलणिली आिे. या 
टीकेची जयपुरी णमणश्रि व्रज भाषा आिे. 
 

णिचा अथयिी सामान्य श्रेिीचा आिे. याांि शब्दलांकार, ध्िणि इत्यादीचे सांकेि णमळि िािीि. एका 
दोह्ाचा अथय पिा. 
 

‘पारयो सोरु सुहाग कौ इन णिनु ही णपय नेह। 
उन दौहीं अणखयाँ ककै कै अलसौं हीं देह॥ णव.र.६६२ 

 
‘मुग्धा स्िाधीि पणिका-सखी सखीशी सांिाद करिे।’ ‘िे सखी, इि राणधका णबिािी भरिार सौ िेि सुिाग 
कौ सोर पारयो िै। सो कैसैक िायका के अलसोिी देि करिे िै िायक दोिु िीं आँणखयाँ कणर कै देणख सो 
णचत्त चढी।’ 

 
नयणन जागरि लाणलमा, आळसलेले देह । 
धूतव सवणत या दाणवती नसताहंी पणतस्नेह॥६६२॥—रसलीना 

 
(२) मानकसहाची टीका 
 
िी टीका उदयपूरच्या ‘णिजय गछ’ या ग्रामणििासी कणि मािवसगची आिे. िे उदयपूरचे मिाराज राजवसि 
ह्ाांचे दरबारी कणि िोिे. या टीकेची रचिा णि.सां. १७३४-३५ च्या मध्यकाली झाली असािी असे मािले 
जािे. िी टीका देखील साधारि श्रेिीचीच आिे. दोह्ाचे अथय अशुद् आणि अग्राह् आिेि. उपरोक्ि 
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दोह्ाचा अथय कसा केला िो पिाण्यासारखा आिे. ‘पांणडिा िाणयका श्री राधाजू श्रीकृष्िजू सों किैं िै। पारयो 
सोरू इि णबिु इि णपय के िेि णबिु िी िमारौ ब्रजमांडल में यों िी झूठौ िी सुिाग कौ सोर पसारयौ िै। इि 
दौिीं कै अलसौं’ इि दोिु अँणखयाँ देखें िी कौ सुिाग िै। अर कै अलसौंिी िींद भरी देि कै िमारे घर आइ 
सोिि कौ सुिाग ि इत्यथयः’ 
 
(३) अनवर चंणद्रका 
 
शुभकरि ि कमलियि िािाच्या दोि किींिी णमळूि िा टीका ग्रांथ णलणिला आिे. अििरखाँ णदल्लीचे 
सामांि िोिे. त्याांच्या आग्रिािे िी टीका णलणिली गेली आिे. णिचा रचिाकाल सां. १७७१ िा आिे. णिच्या 
रचिेच्या सांबांधाि खालील दोिा णलणिला आिे. 

 
‘जु िै णबिारी सिसया मैं कणि-रीणि-णिलास । 
सो अब अििर-चांणद्रका सब कौ करै प्रकास ॥ 

 
िी टीका १६ भागाांि णलणिली आिे. याांि िक्िाबोधव्य, सांदभय, अलांकार ध्िणि आणद कथि करण्याचा प्रयत्ि 
करण्याि आला आिे. पि दोह्ाांचा अथय णिशद करण्याचा अणधक प्रयत्ि केला गेला िािी. िरी 
ध्िणिभेदाच्या जाणििेिे प्रसांग समजण्यास सिाय्य णमळिे. पूिोक्ि दोह्ाचा त्याांिी णदलेला अथय पिा. ‘जौ 
यािी िाणयका की सखी की उक्िी िै िौ यािी कौं झूठी किणि िै । िाणक आगे कििे िै यि णक कोऊ टोकै 
ििीं । जौ सौणि की कै बाकी सखी की उस्क्ि िोइ िौ अमथय ईषा सांचारी । णिभाििा अलांकार प्रथम भेद.’ 
 
(४) कृष्ट्ि कणवची कणवत्तिंध टीका 
 
या टीकेचा रचिाकाल सां. १७८२ िा आिे. याांि सिसईचा अथय समजािूि देण्याचा प्रयत्ि णदसूि येिो. िी 
छांदबद् टीका असली िरीिी याांि िाणयकाभेद िर्मिलेला आिे. पूिोक्ि दोह्ाांच्या आधी खालीलप्रमािे 
भूणमका णलणिलेली आिे. 
 

(िर। अक्षर ३३। गुरू १५, लघु १८।) 
 

‘यि िाणयका सौणि कौ अलसिणलि देणख अरू रसमसी आँणख देणख सखी सौ काकु ध्िणि किणि िैं 
। अन्य सांभोग-दुःणखिा िोइ । जो सखी िाणयका सौं किै िो णरस णििारि िोइ। ’ 
 
या दोह्ाच्या आशयािे पुढील कणित्त छांद रचला आिे. 
 

सैं कणर आँणख उिींदी करी अघ उिि सो मुख बोल उचारयो। 
बारणि बार जम्िाइ कै यों िी खरौ िि आरस कै ढर ढारयौ॥ 
झूणठ जिािणल िै सुख सेि जगी यि जाणमिी जाणमणि चारयौ। 
देणख िौ प्रीिम की णबि प्रीणि सुिाग कौ सोर णकिौ इवि िारयौ॥ 

 
(५) साणहत्य चंणद्रका 
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िी “किय” किीची रचिा आिे—णिचा रचिा काल सांित १७९४ णि. आिे. 
 
(६) अमर चंणद्रका 
 
िी टीका केशि किीचे प्रणसद् टीकाकार सुरणि णमश्र याांिी णलणिली आिे—जोधपूर येथील मिाराज 
अभयवसिचे सणचि भण्डारी िाडूला अमरचांदा याांच्या आदेशािुसार िी णलणिली गेली. णिचा रचिाकाल णि. 
सां. १७९४ आिे. 
 
(७) रसचंणद्रका 
 
१९व्या शिकािील िी पणिली टीका िोय. िरिरगढचे मिाराजा छत्रवसि याांच्या आदेशािरूि ‘ईसिी खाँ’ 
यािे िी टीका णलणिली आिे. याांि दोह्ाांचा अथय स्पष्ट करण्याचा स्िुत्य प्रयत्ि केला गेला आिे. अकाराणद 
क्रमािे दोह्ाची माांडिी करिे िे या टीकेचे िैणशष्ट्य िोय. 
 
(८) हणर प्रकाश टीका 
 
सांित १८३४ मध्ये िणरचरि दासािे िी रचिा केली आिे. णिच्या सांबांधाि रत्िाकरजी णलणििाि “याांची 
सिसईिरील टीका िारच उत्तम ि अथयणजज्ञासूकणरिा अणिशय उपयोगी आिे.” 
 
(९) प्रताप चंणद्रका टीका 
 
जयपूर िरेश मिाराजा प्रिापवसिाचे आणश्रि मणिराम याांिी अिुमाििः सां. १८५० च्या सुमारास 
‘प्रिापचांणद्रका’ िा टीका ग्रांथ णलणिला. याांि अथयबोध असूि िसलयासारखा आिे. 
 
(१०) सतसैया विाथव अथवा देवकीनंदन टीका 
 
रचिा काल सां. १८६१. बाबू देिकीिन्दिवसिाला प्रसन्न करण्यासाठी ठाकुर किीिे िी टीका णलणिली 
आिे. 
 
(११) रिछोडजींची टीका 
 
गुजराथमधील रिछोडजी दीिाि याांिी िी टीका णलणिली आिे. णिचा रचिा काल उपलब्ध िािी. 
 
(१२) लाल चंणद्रका टीका 
 
िोटय णिणलयम कॉलेजचे विदीचे अध्यापक श्री. ‘लल्लजीलाल’ याांिी िी लालचांणद्रका टीका णलणिली आिे. 
िी सामान्य जिाांच्या बोलीभाषेि रचली आिे. णिची भूणमका णग्रयसयि सािेबाांिी णलणिली आिे. िे सांस्करि 
उपलब्ध िािी. याणशिाय आिखी कािी टीका ग्रांथ आढळूि येिाि. त्याांची केिळ चचाच ‘णमश्र बांधु णििोद’ 
मध्ये िाचायला णमळिे. त्या णिशेष मित्त्िपूिय िसाव्याि अशी शक्यिा िाटिे. 
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(१३) नवाि जुल्ल्िकार अली याचंी टीका 
 
िी कुां डणलयो छांदबद् रचिा असूि रचिा काल णि.सां. १९०३ मािलेला आिे. िी णिशेष उल्लेखिीय िािी. 
 
(१४) रसकौमुदी टीका 
 
िी छांदांबद् टीका श्री. जािकी प्रसादजी उपिाम ‘रणसकेश’ याांिी णि.सां. १९२६ मध्ये णलणिली. णिची 
छांदरचिा मित्त्िपूिय आिे. याि णबिारीच्या केिळ ३१६ दोह्ाांचाच परामषय घेिला आिे. 
 
(१५) प्रभुदयाल पाण्डे याचंी टीका 
 
णिचे प्रकाशि सां. १९५३ मध्ये झाले. णिची भाषा पणरमार्मजि आिे. िी विदी खडी बोलीिील पणिली टीका 
समजली जािे. णिच्याि अन्िय, सरलाथय आणि शब्दाांची व्युत्पत्तीिी णदलेली आिे. 
 
(१६) पं. अल्म्िका दत्त व्यासाचंी टीका 
 
रचिा काल णि. सां. १९४८. 
 
(१७) भावाथव प्रकाणशका टीका 
 
प्रकाशि णि. सां. १९६०. िी टीका णिद्यािाणरधी पां. ज्िालाप्रसाद णमश्र याांिी णलणिली आिे. 
 
(१८) िािा सुमेर कसहाची टीका 
 
णिची णिर्ममिी बिुधा णि. सां. १९५५-६० च्या दरम्याि मािली गेली आिे. 
 
(१९) संजीवनी भाष्ट्य 
 
िे भाष्य पांणडि पद्मवसि शमा याांिी केले आिे. ह्ाि दोि णिभाग आिेि. पणिलया णिभागाि सिसईची 
समीक्षा आिे आणि इिर किींशी णबिारींची िुलिा केलेली आिे. दुसऱ्या णिभागाि सिसईिरील टीका 
आिे. या भाष्याचे प्रथम प्रकाशि णि. सां. १९७५ मध्ये झाले आणि णद्विीय सांस्करि णि. सां. १९७९ मध्ये 
प्रणसद् झाले. या सांजीििी भाष्याला विदी साणित्यसांमेलिािे १,२०० रुपयाांचे मांगलाप्रसाद पाणरिोणषक 
प्रदाि केले आिे. 
 
(२०) णवहारी िोणधनी 
 
िी लाला भगिाि दीि उपिाम ‘दीि’ याांिी णलणिली आिे. णिचा रचिा काल णि. सां. १९७८ िा आिे. िी 
शुद् विदी खडीबोलीि णलणिली आिे. िी टीका मित्त्िाची मािली गेली आिे. 
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(२१) रामवृक्ष िेनीपुरीची टीका 
 
णिचे प्रकाशि सां. १९८२ मध्ये झाले, णिद्यार्थयांकणरिा िी उपयुक्ि गिली गेली आिे. 
 
(२२) णिहारी रत्नाकर 
 
िा ग्रांथ णि. सां. १९८३ मध्ये प्रकाणशि झाला. ह्ाांचे रचिाकार बाबू जगन्नाथदास रत्िाकर याांिी िार 
पणरश्रमािे या ग्रांथाची रचिा केली. त्याांिा याबाबिीि मूळ सिसईच्या प्रणिसाठी बरेच सांशोधि काययिी 
करािे लागले. याि सांशोधिाची सामग्रीिी णदलेली आिे. दोह्ाांचा क्रम लािूि पाठ णिियय करण्याि त्याांिा 
सिि २२ िषे श्रम करािे लागले. िी अत्यांि मित्त्िपूिय टीका असूि अणधकृि म्ििूि सियमान्य झालेली 
आिे. याि शब्दाथय, अििरि आणि भािाथय णदला गेला आिे. शेिटी अकाराणद क्रमािे सूणच ि साि अन्य 
टीकाांचे प्रसांग णदलयामुळे िा ग्रांथ अत्यांि उपयुक्ि म्ििूि णसद् झाला आिे. जे दोिे णबिारीकृि असिे 
सांदेिपूिय िाटले त्याांचे सांकलि पणरणशष्टाि केले आिे. िी टीका अत्यांि प्रामाणिक गिली गेली आिे.  
 

णिसाव्या शिकाि णलणिलेलया अन्य टीकािी प्रत्ययास येिाि. ईश्वरीप्रसाद कायस्थाची टीका, 
सरदार किींची टीका, गदाधराची टीका, अयोध्या प्रसादाांची टीका इत्यादी आिखीिी कािी टीकाकाराांची 
िािे सापडिाि. विदी खेरीज अन्य भाषाांमध्येिी सिसईिरील टीका आढळिाि. 
 
(१) संस्कृत गद्य टीका 
 
या टीकेच्या सांदभाि ‘णबिारी णििार’ च्या प्रस्िाििेि म्िटले आिे – “या अपूिय टीकेच्या रचिाकाराचे िाि 
सुरुिािीपासूि शेिटपयंि ग्रांथाि कुठेच आढळि िािी.” 
 
(२) आयागंुि टीका 
 
सिसई दोह्ाांचा, आयाछांदाि केलेला िा सांस्कृि अिुिाद आिे. णिचे रचिाकार पां. िणरप्रसादजी िे आिेि. 
िे काशी येथील राजश्री चेिवसिाचे प्रधाि किी पांणडि िोिे. िी रचिा सां. १८३७ मध्ये झाली. एक उदािरि 
पिा— 
 

‘मेरी भविाधा हरौ, राधा नागर सोई । 
जा तन की िॉई परै स्यामु हणरत द्युणत होइ ॥ १ ॥’ 
‘सा राधा भिबाधा णिणिधामपिरिु िागणरकी । 
यस्यास्ििु ििुकान्त्या कान्िः श्यामो िणरभयिणि ॥’ 

 
(३) शंृगार सप्तशती टीका 
 
पां. परमािांद भट्ट याांिी सां. १९२५ मध्ये िी रचिा केली. याि प्रथम सांस्कृिािुिाद सरळ भाषेि केला आिे, 
िांिर विदी अिुिाद आणि त्यािांिर सांस्कृि गद्याि णिस्िृि टीका अशी िैणशष्ट्यपूिय रचिा योणजली आिे.  
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(४) जोशी आनंदी लाल याचंी िारसी टीका 
 
णिचा रचिा काल सि १८९३ असा आिे ि टीकेचे िाि ‘सिरांगें सिसई’ ठेिले आिे. उदूयमध्ये दोि टीका 
आढळिाि. पणिली ‘गुलदस्िार णबिारी’ आणि दुसरी ‘गुलजारे णबिारी’. पणिलीचे रचिाकार मुांशी 
देिीप्रसाद कायस्थ ‘प्रीिम’ िे आिेि. उदूयमधील शेर या रचिेप्रमािेच सिसईच्या दोह्ाांचा शेर या 
काव्यप्रकाराि अिुिाद केला आिे. एका दोह्ासाठी एकच शेर त्याांिी योजला आिे िे याांचे िैणशष्ट्य म्िििा 
येईल. ह्ाि णिदीच्या ित्सम आणि िदभि शब्दाांचे प्रयोग केले गेले आिेि. णिची रचिा सां. १९६० मध्ये 
झाली. 
 
(५) भावाथव प्रकाणशका–गुजराथी टीका 
 
गुजराथी भाषेचे प्रणसद् कणि श्री. सणििा िारायि ि गिपणि िारायि ह्ाांिी सां. १९६९ मध्ये या ग्रांथाची 
रचिा केली. िी टीका देखील मित्त्िपूिय मािली जािे. 

 
या प्रमािे ‘णबिारी सत सई’ िरील टीकाांचा पणरिार समृद् आिे. 

 
णिहारींचे वाक चातुयव 
 
कणििर णबिारींिी आपलया सिसईि भािरमिीयिा ि अथयगौरि यािर जेिढा भर णदला आिे िेिढा िाद 
सौंदयािर णदलेला िािी. काव्याचे गाांभीयय सुरणक्षि रािील इिपिच िादसौंदयय त्याांिी उपयोणजले आिे. 
णबिारीच्या मिोिृत्तीि उदभाििाांची एिढी प्रबल शक्िी िोिी आणि भाषेिर त्याांचा एिढा अणधकार िोिा, की 
शब्द त्या भाििेिर विदोळि असि. म्ििूिच दोिा छांद त्याांिी सराईिपिे आणि सिलिेिे िापरला. िे 
माझे णििेचि जास्ि स्पष्ट करण्याकणरिा णिणभन्न किी शायराांच्या त्याच प्रसांगािरील रचिेची उदािरिे 
उद धृि करिो. णबिारीचा एक दोिा असा आिे. 

 
‘णलखन िैठी जाकी सिीगही गणह गरि गरूर। 
भये न केते जगत के, चतुर णचतेरे कूर॥३४७॥ 

 
याच भाििेिर जौक सािेब णलणििाि— 
 

शक्ल िो देखो मुसस्ब्बर खींचेगा िसिीरे यार, 
आपिी िस्बीर उसको देखकर िो जायगा । 

 
 
याच आशयािर मसििीिी णलणििाि— 
 

ि िो मिसूस जो णकसश ैिरि िक्शेमें ठीक उिरे, 
शबीिे यार वखचिाई कमर णबगडी दिि णबगडा। 

 



 
 अनुक्रमणिका 

णबिारीचे दोिे ि उदूय शायराांचे शेर याि भािसाम्य णदसूि येिे. पि अथय आशयाचा िैभिाचा णिचार 
केला िर णबिारीची व्यापक भूणमका आणि अथयगौरि आगळाच णदसूि येिो. 

 
णचत्रकार (मुसस्व्िर) णप्रयिमेचे णचत्र काढू शकेल याबद्दलचा सांदेि जौक सािेबाच्या मिाि णदसूि 

येिो. त्याचा णिश्वास त्याांिा िाटि िािी असे िाटिे. ‘णचत्रकारच णिला पािूि णचत्रासारखा बिेल िी भीणि 
त्याांच्या मिाि आिे. जौकच्या कथिाि िाक प्रचार िापरण्याची कुशलिा णदसूि येिे. मसिबी सािेबािे 
णप्रयिमेचे णचत्र (शबी िे यार) काढण्याची णचत्रकाराला सांणध िर णदली आिे, पि प्रत्यक्ष णचत्राि मात्र कमर 
णबघडली ि चेिरािी णबघडला. कारि णचत्रकाराला िशी अिुभूिीच आली िािी. (कारि िारसी आणि 
उदूय काव्याि णप्रयिमा णबिचेिऱ्याची ि कां बर णिरणिि असिे). णचत्रकाराचा त्याांि मुळीच दोष िािी. णबिारी 
िीच भाििा णिराळ्या िऱ्िेिे प्रगट करिाि.िे म्िििाि, ‘जगािलया प्रणसद् णचत्रकाराांिी णिचे णचत्र 
रेखाटण्यासाठी एकदा का अिेकदा प्रयत्ि केला. णचत्र काढण्यासाठी िें मोठ्या गिािे णिच्यासमोर बसले. 
पि णिच्या ििििोन्मेषी सौंदयािे भारािूि िे णिचे पूिय णचत्र रेखाटू शकले िािीि. जौक आणि मसििीिे 
णचत्र ि बििण्याची कारिे णदली आिेि. णबिारीिी याबाबिीि मौि धरले आिे. कदाणचि त्याची असांख्य 
कारिे असू शकिील. म्ििूिच या दोह्ाि त्याचे कारि ि देिा िे आपलया रणसक िाचकाांच्या कलपिेिर ि 
णििेकशक्िीिर सोपणििाि! आणि िेच त्याचे सांयणमि िाक चािुयय यािच णदसूि येिे आणि िे इिर किी 
शायराांपेक्षा िेगळे िाटिाि. िीच भाििा श्रृांगार सिसई मध्ये कशी रांगणिली आिे. िी पािू या. 
 

सगरि गरि खींचैं सदा चतुर णचतेरे आय। 
पर िाकी िाकंी अदा नेकु न खींची जाय। 

 
याि िाणयकेचे (बाांकी अदा) श्रृांगाणरक िािभाि णचत्र बिणिण्याि अडथळा आििाि. रसलीिेि 

िेच णचत्र श्री. राजा बढे याांिी णकिी यथाथयपिे अिुिाणदि केले आिे िे देखील पािण्यासारखे आिे. 
 

‘क्षिा क्षिाला िाढिे, िििीचे लािण्य 
ििु काांिी मिमोणििी, पािुि िाटे धन्य 
गियगुिी जगिािले, सजले चिुरसुजाि 
णचत्रकुशलिा थाांबली, गळला िो अणभमाि 
िियिे ि िरिर्मििी. सौंदयाचे गूढ 
णचत्र राणि अपुरेच िे, णचत्रकार णदर्ङमूढ’ (रसलीिा). 

 
णबिारींच्या िाग चािुयाचे एक आिखी उदािरि देऊि िे प्रकरि समाप्ि करू इस्च्छिो. 
 

‘दीणठ परोणसन ईणठ ह्यौ कहे जु गहे सयानु। 
सिै सँदेसे कणह कह्यौ मुसकाहट में मानु ॥३८३॥ 

िा दोिा िाचूि किीला काय म्ििायचे आिे िे सिसा लक्षाि येि िािी. पि िाणयका भेदाची 
परांपरा जाििाऱ्या रणसक िाचकाांिा सिज उलगडा िोऊ शकेल की, िी शेजारीि दुसरी कोिी िसूि 
िाणयकेची सिि असािी. िीच आज धीट िोऊि आणि इणठ म्ििजे णििैणषिी बिूि िाणयकेकडे येऊि 
णिरोप साांगिे की िू आपलया पिीला साांग की माझ्या घरी आज कुिी िसलयामुळे माझां अडलेलां  एक काम 
त्याांिी केलां  िर माझ्यािर िार कृपा िोईल.” पणि घरी आलयािांिर िाणयका शेजारिीचा णिरोप त्याला 
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िसि िसि साांगिे. पयायािे शेजारिीिर आपलां  पे्रम आिे िे मी जाििे िे आपलया मांदस्स्मिािे िी सूणचि 
करिे. आपला क्रोधिी णििे उपिासात्मक मांदस्स्मिाि पणरिि केला आिे. [िे अन्यसांभोग दुःणखिो िाणयकेचे मिोभाि 
आिेि.] 
 

रसलीिा म्िििे— 
 

“कुिीच िािीं ग घरीं, एकलीच मी आज । 
कणरणिल माझें काज का सखे िुझ ेपणिराज” 
ओळखूि सांकेि िो, प्रीिीचा पणरिेष 
िासि साांगे णप्रयकरा, शेजीचा सांदेश ॥र. ली.॥३८३॥ 

 
णबिारींच्या काव्यप्रणिभेचे िे अिोखे सामर्थयय आिे. सत सई अशा प्रकारच्या उदािरिाांिी ओिप्रोि 

भरलेली आिे. णबिारींचे शब्दप्रयोग, शब्दमैत्र, िियमैत्री, िियिृत्त आणि अथयगौरि, यामुळे त्याांचे काव्य उच्च 
श्रेिीचे बिले आिे. ज्याच्या काव्यािर इिकी णिशद ि सिांगीि चचा झाली असा भाग्यिाि किी णिन्दी 
साणित्याि णबिारीणशिाय दुसरा िािी. 
 
ऋतु विवन आणि णनसगव णचत्र 
 
श्रृांगार-काल िी सामांियुगाची देिगी आिे. सामांिाांच्या मैिलीि किी कलाकाराांचा आदर अिश्य राखला 
जाि िोिा. पि जे त्याांची दूणषि सौंदययणप्रयिा ि अस्िस्थ णिलासी मिोिृत्तीची णजज्ञासा शमिीि त्याांिा 
बिुमाि णमळे. णबिारी देखील राजा जयवसिाचे दरबारी किी िोिे. त्याांचे काव्य जिजीििासाठी िव्िे िर 
राजामिाराजाांच्या मिोरांजिासाठीच णलणिले गेले आणि मोिराांच्या मोलािे णिकले गेले. त्यामुळे या 
कणिकडूि योजिाबद् ऋिुिियि अथिा णिसगयिियिाची अपेक्षा करिे चुकीचे ठरले असिे आणि पुन्िा 
मुक्िक काव्याि ि दोह्ासारख्या लघुछांदाि प्रबांधाप्रमािे णिस्िृि ऋिुिियिाला जागा िसिे. िरी पि 
णिसगय िािाणिध रूपािे माििी जीििाला प्रभाणिि करीि आला आिे. णबिारीिी त्याला अपिाद िािीि. 
आपलया आश्रयदात्याच्या राजमिालाच्या पणरसराि, िि, उपिि, पशु, पक्षी, पुष्करिी, िडाग इ. आपलया 
बांणदिी दृणष्टिूि जेिढा णिसगय पािू शकि िोिे, िेिढे णिसगयिियि त्याांच्या काव्याि अगत्यािे आले आिे. 
णिसगाच्या उन्मुक्ि िािािरिाि णििार करायला त्याांिा िेळच िव्ििा ि िशी त्याांिा आिश्यकिािी िाटली 
िसािी. म्ििूिच णबिारी सत सईि जे कािी प्रकृणि िियि आले आिे िे एकिर आलम्बि रूपाि अथिा 
उद्दीपिरूपाि. णिशुद् प्रकृणििियि अभािािेच णमळिे. परांिु परांपरागि ऋिुिियि आणि णिसगयणचत्र कुठे 
कुठे आढळूि येिे. 
 

णनसगाचें आलम्िनरूप संणिष्ट णचत्र 
‘छणक रसाल-सौरभ सने मधुर माधवी गंध। 
ठौर ठौर िौंरत िँपत भौंर िौंर मधु अंध ॥४९६॥ णव.स. 
(रसालमांणजणर गांध घे, माधणि मुकुल मरांद। 
णपउणि णिरणि मदधुांद िे, झुकणि झुलि णमवलद—रसलीिा-४९६) 
 



 
 अनुक्रमणिका 

या दोह्ाि िसांिाच्या सौम्यश्रीचे मोिक आणि सजीि णचत्र रेखाटलेले आिे. णिसगाचे मादक 
सौंदयय, िास्िििादी रूपणिधाि आणि िासांणिक िैभिाची अपूिय अणभव्यक्िी करण्याि कलाकार पूिय यशस्िी 
झाला आिे. या लिािशा छांदाि श्रृांगारणप्रय िािािरि िर णिमाि झाले आिेच, पि त्याच्या अिुषांगािे 
णिसगाशी णबिारींचा रागात्मक सांबांधिी व्यक्ि झालेला आिे. िाणयकाभेदािुसार माणििी िाणयकेचा माि 
खांणडि करण्याचा सखीचा प्रयत्ििी त्याि लणक्षि िोिो. 

 
श्रृांगारकालीि सौंदययणप्रयिेला अिुरूप अशा णिसगयिियिाबरोबरच किीच्या सांिेदिशीलिेचे एक 

णचत्र पिा :— 
 

‘कहलाने एकत िसत, अणह मयूर मृग िाघ। 
जगतु तपोवन सौ णकयौ, दीरघ-दाघ णनदाघ ॥४८९॥ 
 
िसणि णिकल एकत्र िेअणि मयूर मृग िाघ। 
बिे िपोिि जगि िे, येिा ग्रीष्म णिदाघ ॥ रसलीिा ॥४८९॥ 

 
ग्रीष्म ऋिुच्या प्रखरिेमुळे व्याकुळ झालेले पशु, पक्षी आपले िैमिस्य णिसरूि एकत्र जमले आिेि. 

अशी स्स्थिीि किीला िे जग िपोििाप्रमािे भासिे. 
 
आिा पािसाचे आलम्बि रूप पिा :— 
 

पावस घन अँणधयार मही रह्यो भेद नकह आनु। 
रात द्यौस जान्यौ परतु लणख चकई चकवानु॥४८६॥ 
 
गगिी घि अांधार िा, धुांिाधार बरसाि। 
चक्रिाकयुग आरिे, कळूि ये णदिराि॥रसलीिा॥४८६॥ 

 
ग्रीष्म आणि िषाऋिुिियिाि किीचे सूक्ष्म णिरीक्षि अिश्य प्रगट झाले आिे. पि णिसगाच्या प्रिी कोमल 
भाििाांचा अभाििी स्पष्टपिे जािििो. 
 

िरीपि णबिारी चमत्कारी किी िोिे. त्याांिी जेथे णिसगाचे चेिि स्िरूप अांणकि केले आिे िे 
अणद्विीय आिे. एका शरद ऋिुचे िे णचत्र पिा :— 
 

‘अरुन–सरोरुह–कर–िरन, दृगखंजन, मुख चंद। 
समैय आइ सुन्दणर सरद, काणह न करणत अनंद॥४८७॥ 
अरुि कां ज कर चरि युगें दृगखांजि मुखचांद्र 
शारदीय सुरसुन्दरी, देि अणमि आिांद॥रसलीिा॥४८७॥ 

 
[आरक्ि कमलाप्रमािे णजचे करचरि आिेि आणि खांजि पक्षाप्रमािे णजचे डोळे आिेि, 

चांद्राप्रमािे णजचे मुख आिे अशी शरदसुांदरी येिाच कुिाला आिांणदि करिार िािी!] 
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आलम्बि स्िरूपाि शारदीय सौंदयय किीला सांिेदिशील बिििे. उलिास आणि आिांद त्याच्या 
मिाांि ओसांडूि ििािो. णिसगािील माििीय सांिेदिाांिी किीचे णिसगाबरोबर िादात्म्य िोिे.  
 

माििीय णक्रयाकलापाच्या धरािलािर णबिारींिी काढलेले अलौणकक णचत्र पिा :— 
 

‘लपटी पुहुप-पराग-पट, सनी स्वेद मकरंद। 
आवणत नाणर नवोढ लौं, सुखद वायु गणत मंद ॥३९२॥ सतसई 
 
सुमपरागपट लेउिी, दांिवबदु मकरांद 
येि लिर ििोढेपरी, टाणकि पद गणि मांद ॥ रसलीिा ॥३९२॥ 
 
‘गोप अथाइन तैं उठे, गोरज छायी गैल। 
चणल-णलणल आि अणभसाकी, भली संिौखैं सैल’ ॥१७६॥ 
कुिी ि बघिी सुिी ओसरी, गेले ग गोपाळ। 
सिलीला िी िेळ चाांगली गोरज सायांकाळ॥ 
गोिि परिे मागुिी–णिसाििे गोकूळ। 
डोळे कुणििी रोणखिाां–सिज उडिे धूळ॥रसलीिा॥१७६॥ 
 
‘कौन सुनै कासौं कहौं, सुरणत णिसारी नाह। 
िदािदी ज्यौं लेत है, ए िदरा िदराह॥६३॥ 
साांगू कुिाला कसे सखे, मला णिसरले िाथ। 
भरले काळे मेघ िे जीि घेइ बरसाि॥रसलीिा॥६३॥ 

 
पणिलया दोह्ाि रूपक आणि उपमा याांच्या सांयोगािे किीची चेििा मधुरिर आणि सुांदरिर 

बििेच, पि त्याचबरोबर माििी प्रिृत्तीच्या िियिाि ‘ििोढा’ (िििधू) िे उपमाि िायूच्या कोमल स्पशाची 
जािीि करूि देिे, िशीच कणिप्रणिभेचा प्रत्ययिी आिूि देिे. दुसऱ्या दोह्ाि दूिी अणभसाणरकेला म्िििे 
‘अग सांध्याकाळ झाली असूि गोधुलीची िेळ झाली आिे–णप्रयकराला भेटायला सांणधकालच चालूि आला 
आिे बघ!’ 
 

णिसऱ्या दोह्ाि िाणयकेला णप्रयकराप्रमािेच काळे मेघ देखील णिषु्ठर भासिाि, याांि आियय 
िाटण्यासारखे िािी. िुलसीदासासारख्या मयादािादी किीचा मयादा पुरुषोत्तम रामिी व्याकुळ िोऊि 
म्िििाि ‘घि घमण्ड गजयि िभ घोरा। णपयाणबि डरपि मि मोरा॥ ’ 

 
मयाणदि रूपरेखेच्या सीमेि णिस्िृि णििेचिाला जागा िसिे. इथे थोडक्याि एिढेच साांगिा येईल 

की, णबिारीचा अिुभि जीििव्यापी िोिा. त्याांिी राजमिालािील िायक िाणयकाांच्या कामक्रीडा 
णिरीक्षिािरच भर णदला िािी, िर ित्कालीि सामाणजक णिशेषिेचेिी गिि अध्ययि केले िोिे. णजथे 
त्याांिा कटुसत्य साांगण्याचा प्रसांग आला णिथे त्याांिी णिसगाच्या सांणिष्ट णचत्राची उभारिी केली आिे. 
णबिारी पार्मथि सौंदयाचे उपासक असले िरी णिसगयिी त्याांिा अपणरणचि िव्ििा.  
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णिहारींची रसज्ञता 
 
सत सईच्या या णििेचिाांि –‘रसाांचे शास्त्रीय णििरि अणभ्रपे्रि िािी.’ या सांबांधाि आचायय रामचांद्र शुक्ल 
णलणििाि, “मुक्िकाांि प्रबांध काव्याप्रमािे रसप्रिाि अपेणक्षि िसिोच. प्रबांधाि कथाप्रसांगाच्या प्रिािाि–
िाचक िाििि जािो आणि अांिःकरिाि एक स्थायीभाि णिमाि िोिो. यािच रसवसचिाचा णशडकाि 
मिाला मोिरूि टाकिो आणि हृदयकणलका क्षिकाल उमलूि उठिे.” साणित्याचा कुिीिी अभ्यासक 
शुक्लजींच्या या मिाशी सिमि िोईल. प्रबांध काव्याि कथाप्रिािाबरोबरच रसणिलासाकणरिािी पुष्कळच 
िाि असिो आणि णिणिध रसाांची सृणष्ट णिमाि केली जाऊ शकिे. मुक्िकाच्या अलपशा पणरणमिीि मात्र िे 
सांभिि िािी. णबिारींचे मुक्िछांद िर अणिशय लघुकाय आिेि. त्याांच्या दोह्ाि रसमीमाांसेचा शोध घेिे 
सुजाििेचे िोिार िािी. 
 

णबिारींची मूळ प्रिृत्तीच श्रृांगाणरक आिे. िे रूपसौंदयाचे पारखी आणि पे्रमाचे उपासक िोिे. भक्िीचे 
कािी दोिे त्याांिी रचले खरे पि त्यामुळे त्याांची भक्िकिींि गििा करिे अन्यायाचे िोईल. श्रृांगाराचा 
स्थायी भाि रणि अथिा पे्रम आिे. णबिारींिी त्याचीच साधिा केली आिे. जेथे रूपसौंदयाचा अभाि िव्ििा, 
मांद श्वासोश्वासािे जेथील िािािरि सुांगणधि झाले िोिे असे णिलासी दरबारी िािािरि त्याांच्या 
कणिमिाला लाभलेले िोिे. िेव्िा त्याांच्या णचत्तिृत्ती श्रृांगाररसािे िुलूि आलयास ििल िािी.  
 

आम्िी पूिीच णििेणदि केले आिे की णबिारी िे सांयोगाचे कणि आिेि. णियोग त्याांिा णिशेष माििि 
िािी, पि या दोन्िींची मूळ पे्ररिा पे्रमच असिे. णबिारीसमोर काणलदास ि िुलसीदास याांच्या स्िकीया 
पे्रमाचा आदशय िोिाच. पि सूरदासाांचा पे्रमादशय त्याांच्या मिोिृत्तीला जास्ि पोषक िोिा. सूरदासािे 
राधाकृष्ि ि कृष्ि गोपींच्या रासलीलािूि पे्रमाचे प्राांगि अणधक णिस्िृि केले. सूरच्या श्रृांगारिियिाबद्दल 
आचायय रामचांद्र गुप्ि सारखे उदार समीक्षकिी िक्रार करिाि. [विदी साणित्याचा इणििास.] “समाजािर िोिाऱ्या 
पणरिामाांची या लोकाांिा खांि िसिे. आपलया भगित्पे्रमाच्या पुष्टीसाठी ज्या श्रृांगारमय लोकोत्तर छटाांिी 
आणि आत्मोत्सगाच्या अणभव्यांजिाांिी त्याांिी जििेला रसोन्मत्त केले आिे, त्याचा लौणकक स्थूलदृष्टी 
ठेििाऱ्या णिषयिासिासक्ि जीिािर कसा प्रभाि पडेल याची जाि त्याांिी ठेणिली िािी. ज्या 
राधाकृष्िाच्या पे्रमाला या भक्िींिी आपलया गूढाणिगूढ मधुराभक्िीचा णिषय बिणिले िेच घेऊि िांिरच्या 
किींिी श्रृांगाराच्या उन्मादकारी उक्िींिी विदी काव्याला भारूि टाकले.” [भ्रमरगीि सार–भणूमका.] 
 

शुक्लजींच्या या अणभप्रायाांिूि दोि गोष्टी णदसूि येिाि. पणिली िी की त्याांिी कृष्िभक्िीि 
श्रृांगाराच्या अणिरेकी िियिाला कलयािकारी मािले िािी आणि दुसरी–श्रृांगारकालाांिील णिलासी िियिाांचे 
उत्तरदाणयत्ि त्याांिी कृष्िभक्िकिीिरच टाकले आिे. 
 

कृष्िभक्िकिींिी राधा-कृष्िाच्या पे्रमाचा अांणगकार केला. श्रृांगारकालािील किींिी दोि पािले पुढे 
टाकूि साधारि िायक-िाणयकािर राधाकृष्िाचा रांग चढणिला. श्रृांगारकालाि राधाकृष्िाच्या पे्रमभक्िीिर 
रांगेल दरबारी दरिडा घािला गेला आणि िेच िे णिलासी दरबारी पे्रम ठरले आणि णबिारींच्या श्रृांगाराचा 
िाच स्थायीभाि िोिा. 
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णबिारींच्या सांयोगिियिाि मिोभाििाांचा उन्माद आिे पि णिथेच पे्रमाच्या कोमलिांिूची िादिीिािी 
झांकारिे. सांयोगाची िृत्ती पार्मथि असिे आणि णप्रयिमेची प्रत्येक िस्िु णप्रय असिे. णबिारींिी परांपरागि 
िियिािूि अगदी आगळ्याच प्रकारे आपली मुक्िक रचिा केली आिे आणि िीच रणसकाांिा भुरळ पाडिे. 
 

‘उड़णत गुड़ी लखी लाल की, अँगना अँगना माँह। 
िौरी लौं दौरी णिरणत, छुवणत छिीली छाँह॥३७३॥ 
बघि अांगिा णप्रयकरा उडणिि उांच पिांग। 
घडे अांगिीं सािली उडिा स्िैर णििांग॥ 
पिांगछाया पािूिी, णिसरुणि सारे भाि। 
धरायास िे धाििे पे्रमी हृदय अजाि॥रसलीिा॥३७३॥ 

 
या इिलयाशा दोह्ाि रसज्ञ णबिारींिी णकिी मजेशीर भािाणभव्यकी केली आिे. िायक पिांग 

उडिीि आिे. त्या पिांगाची सािली िाणयकेच्या अांगिाि पडिे. त्या छायेलाच स्पशय करण्यासाठी िी 
अांगिाि इकडूि णिकडे धािि आिे. इथे त्या पिांगाची छाया िा आलम्बि णिभाि आिे आणि त्याला स्पशय 
करूि िाणयका सांयोगसौख्य भोगू पिािे. 
 

एक िाणयका आपलया णप्रयकराच्या वचििाि इिकी णिमग्ि आिे की िी स्ििःलाच िायक समजू 
लागली आणि स्ििःच्याच रूपािर मोणिि झाली. िायक णिच्या रूपािर ज्याप्रमािे मोणिि िोईल िीच 
भूणमका िी स्ििः आरशाि पािूि िठणििे ि मुग्ध िोिे. 
 

‘णपय के ध्यान गही गही, रही वही है नाणर। 
आपु आपुही आरसी, लणख रीिणत णरिवाणर॥५८३॥ 
आणलणि िोई भृांणग िी-घे भ्रमराचा ध्यास 
स्ियेंच रमिी रमि िो रमिी दपयि भास —रसलीिा॥५८३॥ 

 
उपयुयक्ि उदािरिाांिीच णबिारींची रसज्ञिा स्पष्ट िोि असली िरी आिखी कािी उदािरिे 

देण्याचा मोि अिािर िोिो. 
 
वचन णवनोद :— 
 

ितरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाइ । 
सौंह करैं भौंहनु हँसै, दैन कहै नणट जाइ ॥४७२॥ 
‘आिुर बोलायास िी, मुरणल ठेणि लपिूि । 
शपथ घेि, णभिई िसे, िटि िळे मुरकूि ॥ 
मला कशाला मागिाां, असूि अपुली चूक 
असेल मेली कुठें िरी-मला िसे ठाऊक ॥रसलीिा ४७२॥ 
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गोचारि :— 
 

उन हरकी हँणस कै इतै, इन सौंपी मुसकाइ । 
नैन णमले, मन णमणल गये, दोऊं णमलावत गाइ ॥१२८॥ 
गोधि घेउणि िो णिघे चारािया ििाांि । 
गाय आपुली घालिे चिुरा िी कळपाांि ॥ 
अडिी, िाांसि सोंपिी, िी िी मुरकि माि । 
िैिा िैि, णमिली मिें, सिज घडे गोदाि ॥ रसलीिा ॥१२८॥ 

 
नयन चातुरी :— 
 

कहत, नटत, रीित, णखित, णमलत, णखलत, लणजयात । 
भरे भौन में करत हैं । नैननु हीं सि िात ॥३२॥ 
िटुिी लाजि िासिी, णचडणि, खुलणि, िो मेळ। 
कळि ि कळिाां बोलिी, रमणि गमणि णकणि िेळ॥ 
प्रीिीची दृगभाषिें-घेणि परस्पर झेल। 
लोकादेखि चालिो, िा डोळ्याांचा खेळ॥रसलीिा॥३२॥ 

 
सांयोगाच्या सास्त्िक कां पिाचे आिखी एक उदािरि पिा :— 
 

णकयौ जु णचिुक उठाइ कै, कल्म्पत कर भरतार। 
टेढी यै टेढी णिरणत टेढैं णतलक णललार॥५१८॥ 
धरूणि ििू कर कस्म्पिा लािी कुां कुमरेख। 
दाणिि णदमाख िाकडा, णमरिी ललाटलेख॥रसलीिा॥५१८॥ 

 
आिा णिप्रलांभाि णबिारींची रसज्ञ कणिप्रणिभा कशी प्रत्ययास येिे िे पिािे देखील उणचि िोईल. 

णबिारींिी णिरििियिाांि करूिरसाचा स्िीकार णिशेष केला िािी. त्याांिी पूियराग ि प्रिास िियि याांचेच णचत्र 
रेखाटले आिे. णबिारी िार सूज्ञ किी िोिे. णिरििियिाांि प्रिासाला त्याांिी िार मित्त्ि णदलेले आिे याचे 
कारि प्रिासाि णिरिाला अिुकूल असा िाि णमळिो. पि णबिारीचे णिरििियि चमत्कारपूिय 
अणिशयोस्क्ििे भारलेले आिे. त्यामुळे िाचकाांचे मि णदङ्मूढ िोऊि जािे. इथे एक दोि उदािरिे देऊि 
मी िे णििरि स्पष्ट करिो. 
 

इत आवणत चणल जाणत उत, चली छ-सातक हाथ। 
चढी कहडौरे सैं रहै । लगी उसासनु साथ॥३१७॥ 
सािपािलें  इकडुणि णिकडे, झुकिा खाई झोल। 
णिरिकृशा िी श्वासकस्म्पिा, डुलिो ििुविदोल॥रसलीिा॥३१७॥ 

 
िाणयका णिरििेदिेमुळे इिकी अशक्ि झाली आिे की, श्वास ओढिेिेळी साि-सिा पािले मागे ओढली 
जािे आणि सोडिेिेळी िेिढीच पुढे सरिे. मागे पुढे जािाऱ्या विदोळ्यासारखी णिची स्स्थिी झाली आिे. 
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आडे दै आले िलन जाडे हंू की राणत। 
साहस ककै सनेह िस, सखी सिै णढग जाणत॥२८३॥ 

 
थांडीचे णदिस असले िरी िी ओलीच िस्त्रे िेसिे िरी णिचा णिरिदाि शमि िािी. णिच्या सख्या स्िेििश 
णिला भेटायला आलया िरी त्याांिािी णिरि धग लागू िये म्ििूि ओलया िसिाच्या आडच रिािे लागिे. 
 

औंधाई सीसी सु लणख णवरह िरणन णिललात। 
िुचही सूणख गुलाणि गौं छींटौ छुई न गात॥२१७॥ 
णिरिािल णिज पोळिी णिकल दीि असिाय। 
शमिायािे दाि िो केले शीि उपाय॥ 
गुलाबजल िे वसणचिा िळमळिे िी काय। 
णशिे ि देिा थेंब िी, धगेच जळुिी जाय॥रसलीिा॥२१७॥ 

 
“िाणयकेचे शरीर णिरििापािे जळि आिे. णिच्या सख्या शीिोपचार करीि आिेि. गुलाबजलाची बाटलीच 
णिच्या अांगािर उलटी करिाि पि त्याांचा एक थेंबिी णिच्या देिापयंि पोचि िािी. णिरिधगेिे मधेच जळूि 
जािो.” 
 

याला कुठलया प्रकारचा णिप्रलांभ माििा येईल! —पि त्याांि िास्िि दशयि ि स्िाभाणिक िियि 
मात्र झाले आिे. 
 

‘करे के मीड़े कुसुम लौं, गई णिरह कुल्म्हलाइ। 
सदा समीणपणन-सणखनु हँू, नीणठ णपछानी जाइ॥५१६॥ सतसई 
कणर चुरलया कुसुमापरी कोमजली णिरिाांि। 
ओळखिी ि सख्या णिला, समीप असुणि घराांि॥ रसलीिा॥५१६॥ 

 
“णिरि िेदिेमुळे िाणयकेची दशा चुरगळलया, कोमेजलया कुसुमासारखी झालेली आिे. णिच्या 

समीप सिि असिाऱ्या मैणत्रिी देखील णिला ओळखू शकि िािीि.” 
 

णबिारींिी णिरिाला मीलिािच पूियत्ि प्रदाि केले िेच त्याांचे मोठे िैणशष्ट्य आिे. 
 

‘णिछुरै णजये, सकोच इकह, िोलत िनत न िैन। 
दोऊ दौणर लगे णहयैं, णकये लजौं है नैन ॥५७८॥ सतसई 
णिरिी, जगिाांणि भेटिी, सांकोचें धणर मौि। 
मौिणमठीच परस्परा, माणरणि लणज्जि िि ॥ रसलीिा ॥५७८॥ 

 
परदेशाांि गेलेला िायक जेव्िाां आपलया णप्रयिमेला भेटिो िेव्िाां पे्रमाणधक्यामुळे वकिा णिरिाांि आपि 
जगलो या जािीिेिे, दोघेिी सांकोचूि मौि धरिाि, लाजिाि आणि मौिणमठीि णिमग्ि िोिाि. असे 
मिोिारी भािाांचे सुांदर िियि णबिारीसारखा प्रणिभासांपन्न किीच करूां  शकिो. जरी णबिीरींिी णिरििियिाि 
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अणिशयोक्िीचा िापर केला असला िरी सांयोगाि पे्रमाच्या णिणभन्न भाििाांचा हृदयांगम सांगम साधला आिे. 
मिोदशाांच्या रमिीय छटाांचे मिोिारी णचत्रि डोळ्यासमोर उभे केले आिे.  
 

“णबिारी सत सईि” कािी दोिे भक्िीभाििेिरिी आधाणरि आिेि. पि णबिारी भक्िाांप्रमािे 
सांसारािूि णिरक्ि िोऊि भगिांिाची भक्िी करूां  शकले िािीि आणि भगििभक्िाप्रमािे परमात्मा भेटीची 
व्याकुळिािी त्याांच्या मिाि उद भिली िािी, म्ििूि त्याांच्यािर कुठलयािी सांप्रदायाचा आरोप लाििा येिार 
िािी. णभन्न णभन्न सांप्रदायिादाचा अस्स्िकार करिािा िे म्िििाि. — 
 

अपनें अपनें मत लगे वाणद मचावत सौर। 
ज्यौं त्यौं सिही सेइिो एक नन्दणकसोर॥५८१॥ सतसई 
दै्विा दै्वि उपासिा, णभन्न णभन्न णसद्ाांि। 
मिामिाांचा गलबला दशयिीय िेदाांि॥ 
उपास्य दैिि िेगळे—पूणजि भाििुलोर। 
सिाभूिीं सारखा एकच िांदणकशोर॥ रसलीिा ॥ ५८१॥ 

 
णबिारी इिर भक्िाांप्रमािे दीि भाि दशयिीि िािीि. 
 

“करौ कुित जग कुणटलता, तजौ न दीनदयाल। 
दुखी होहुगे सरल णहय, िसत णत्रभंगीलाल॥४२५॥ सतसई 
कपटी मी विदा जगी िोिो दीिदयाल। 
सरल हृदणय िसिे िुम्िाां कणठि णत्रभांगीलाल॥रसलीिा॥४२५॥ 

 
“जग माझी विदा करीि रािो, मी माझी कुणटलिा सोडिार िािी कारि मी जर कुणटलिा सोडली 

िर माझे हृदय सरळ बिेल.आणि िुम्िी िर णत्रभांगीलाल आिाि. (िीि णठकािी िक्रिा धारि केलेले). 
िेव्िा माझ्या सरळ हृदयाांि िास करिे िुम्िाला अणिशय कठीि जाईल. त्यापेक्षा कुणटल रिािेच योग्य 
िव्िे का? ” 
 

कबीराप्रमािे णबिारींिीिी ढोंगी भक्िािर कठोर प्रिार केले आिेि. 
 

“जपमाला, छापैं, णतलक, सरै न एकौ कामु। 
मन काँचै नाचै वृथा, साँचै राचै रामु॥१४१॥ सतसई 
‘िृथाच िाचे लेउिी गांध णटळा जपमाळ। 
राम णमळेिा दाांणभका—भक्िा णमळे कृपाळ॥ रसलीिा ॥ १४१ ॥ 

 
िस्िुिः णबिारी िे लिरी किी िोिे. जे ज्यािेळी अांिःकरिाि स्िुरले िे त्याांिी मिमोिक रीिीिे काव्यािूि 
अणभव्यक्ि केले. िे जरी भक्ि िसले िरी मिाांि उन्मळूि आलेलया भािभाििा त्याांिी णिभययिेिे शब्दाि 
गुांिलया. िे खऱ्या अथािे कलाकार किी िोिे; आणि कलािांि किी कुठलयािी एका सांप्रदायाचा िसिो. 
त्याची दृणष्ट सियत्र सौंदयय िेणरि असिे. सत्यां णशिां सुांदरम िा त्याांचा दांडक असिो. 
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सतसईवरील पूवववती प्रभाव 
 
कोित्यािी किीिर त्याच्या पूियििी किींचा जसा प्रभाि पडिो िसाच समकालीि किींचा देखील 
पडलयाणशिाय रिाि िािी. म्ििूिच कुिािी किीची, णििाांि मौणलक किी म्ििूि गििा करिे णकिपि 
उणचि आिे, िे साांगिे कणठि आिे. मात्र व्यथयच कीस काढिाऱ्या समीक्षकाांची णधटाई िेगळी आिे. 
 

किीच्या मिोिृत्तीप्रमािेच अिुकूल प्रणिकूल भािभाििेचे प्रभाि त्याच्या मिािर िोि असिाि 
आणि िो आपलया प्रणिभेिे िे सांस्काणरि करूि, आपलयाला अिुरूप बििूि काव्याांि माांडिो. याला णबिारी 
िरी कसे अपिाद ठरिील! णबिारी आपलया पूियििी किीच्या काव्याांिील भािािुभािािे प्रभाणिि झाले 
असले िरी त्याांिी त्याांचे अांधािुकरि मात्र केले िािी. त्याांिी णभन्न भाििा सांगोणपि ि सांस्काणरि करूि 
आपलया मिोभूणमकेिुसार त्याांिा सुसांस्कृि रूप णदले ि रणसकाांिा आपलया काव्याांिूि मिोिारी दशयि 
घडणिले. णबिारीचा प्रणसद् दोिा पिा— 

 
‘नकह पराग नकह मधुर मधु, नकह णवकासु इणह काल। 
अली कली ही सौं िँध्यौ, आगैं कौन हवाल ॥४३॥ 
‘िच िोय णिकास अजूि पुरा, िुलले ि पराग णिला पुरिे। 
रसकेसवर िा मधुगांध भरे, उलली िच पाकणळ कोष णरिे॥ 
िणरिी कणलकेिर भाळुणिया, अणल गुांणजि िेर धरी भििी। 
कामाांध जिा सुचिे ि दुजे, पुढिी मग िोइल काय गिी ॥४३॥ रसलीिा. 

 
िाच भाि प्रकट करिारी गाथा—गाथासप्िशिीमधे णमळिे 
 

‘जाि ि कोस णिकासां पािइ ईसीस मालई कणलअ। 
मअरन्द पाि लोणिल्ल मर िािणच्चअ मलेणस॥५-४४॥ 

 
याचाच सांस्कृिािुिाद :— 
 

यािन्न कोश णिकासां प्राप्त्िोिीषां-मालिी कणलका। 
मकरन्दपािलोभयुक्ि भ्रमर िािदेि मदययणस॥४•४४॥ 
‘मधुमालणिची कळी कोिळी, ओलणि णिजसी ओस। 
उलली िच रे पराग िुलले, भरला िच मधुकोष॥ 
मरांद प्याया िोणस उिाणिळ, उणचि ि लांपट भ्रमरा । 
चुरगाळुणि पाकळी णिषु्ठरा, चुांणबणस िाजुक अधरा॥’ शेिाणलका॥४•४४॥ 

 
याांिील भाि असा आिे की “अजूि मालिी कणलकेच्या कोषाि रस भरला िािी. पाकळ्याांची 

उमलिी पुरिी झाली िािी, णिचा पूिय णिकास झालेला िािी िरीिी मकरांदाचा आस्िाद घेण्यासाठी 
िपापलेलया भ्रमरा! णिचे णिदययपिािे िू मदयि करिो आिेस.” 
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एक दुसरा दोिा पिा :— 
 

‘कंजनयणन मंजन णकये िैठी बयौरणत िार। 
कच-अँगुरी णिच दीणठ दै, णचतवणत नंदकुमार॥७८॥ सतसई 
स्िाि मांगला राणधका, कां जियवि भयभीि। 
बसे उन्िाांिच अांगिीं, घिकुां िल सुकिीि॥ 
करी बिािा काणमिी, साणरि कचसांभार। 
कराांगुलीिुणि पाििे, िळूांच िांदकुमार॥७८॥—रसलीना 

 
याला णमळिी जुळिी सप्िशिीिील आया पिा. 
 

णचकुरणिसारिणिययक ििकण्ठी णिमुखिृणत्तरणप बाला। 
त्िमणप मांगुणलकस्लपि कचािकाशा णिलोकयणि॥२३१॥ आ.स. 

 
केस सािरण्याच्या णमषािे आपली माि णिरपी करूि िाणयका अधोमुख अशी पाठ िाकिूि बसली 

आिे; ि केस सािरिाांिा िळूच बोटाांच्या िटीिूि िांदकुमाराकडे बघि आिे.’ 
 
एक असेच उदािरि अमरूशिकािील उद धृि करिो. 
 

शून्यां िासगृिां णिलोक्य शयिादुत्थाय वकणचच्छिै, 
णिद्राव्याजमुपागिस्य सुणचरां णिियण्यय पत्युमुयखम। 
णिश्रब्धां पणर चुांब्य जािपुलकामालोक्य गण्डस्थली, 
लज्जािम्रमुखी णप्रयेि िसिा बाला णचरां चुस्म्बिा॥८२॥ 

 
आिा िाच भाि प्रगट करण्याि णबिारींचे कौशलय पिा. 
 

‘मैं णमसहा सो यौ समुणि मुंहँ चुम्यौ णढग जाइ। 
हँसौ, णखस्यानी गल गह्यौ रही गरै णलपटाइ॥६४२॥ —सतसई 
चुांणबयलें  मुख मी सखे, बघुणि लागली झोप। 
िसले िे, मी लाजलें , पळाांि णजरला कोप॥ 
णमस्स्कल ग णकणि बाइ िे—मला ि कळला भास। 
लाज लपणिली णमठीि मी, गळ्याि ये करपाश॥६४२॥ —रसलीिा 

 
याप्रमािे सिसईचे अिेक दोिे—गाथा सप्िशिी, आया सप्िशिी, अमरूशिक यािील मुक्िकाांशी णमळिे 
जुळिे आिेि. परांिु णबिारींिी त्याांिील भाि आत्मसाि करूि आपलया शलैीिे अणभव्यस्क्ि केलेली आिे. या 
णठकािी आम्िाला अणभव्यक्िीच्या दृष्टीिे णबिारींची श्रेष्ठिा णसद् करायची िसूि, णबिारींिी पूियसूरीपासिू जे 
कािी उचलले, ज्या भाि प्रभािािे त्याांिा पे्रणरि केले, त्याच भाििा त्याांिी त्याच िोलािे ि लाणलत्यपूिय 
पद्िीिे कशा सादर केलया आिेि िे िाचकाांच्या िजरेस आिूि द्याियाचे आिे. 
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येथे समकालीि किीसांबांधी चचा केलयास अिािश्यक णिस्िार िाढेल. णबिारी एक णिलक्षि 
प्रणिभासांपन्न किी िोिे, िेच आम्िाला येथे सुचिायचे आिे. प्रभािाची गोष्ट गौि असिे. अणभव्यक्िीलाच 
कलेमध्ये खरे मित्त्ि प्राप्ि िोिे. 
 
सतसईची छंद योजना 
 
सिसई िी पूियपिे दोिा छांदाि रचलेली आिे. श्रृांगारकालािील बिुिेक सिय किींिी, कणित्त, सिैय्या, 
घिाक्षरी छांदाांचा आधार घेिला आिे आणि त्या सिय किींिी एक िा एक लक्षिग्रांथिी णलणिला आिे. पि 
णबिारींिी कुठलाच लक्षिग्रांथ णलणिला िािी ; आणि दोह्ाणशिाय इिर छांदाांचा उपयोगिी केला िािी. 
सिसईि एकदा सोरठ छांद णदसूि येिो. पि िो अपिादात्मक म्ििािा लागेल. आणि िो छांदिी दोह्ाच्या 
णिकटििी आिे. मुक्िकाि दोिा छांद सिांि लिाि आकाराचा असिो. दोिा अधय-सम-माणत्रक आिे. 
पणिलया आणि णिसऱ्या चरिाि १३-१३ ि दुसऱ्या ि चिर्थया चरिाांि ११-११ मात्रा असिाि. अलपाक्षराांि 
व्यापक अथाचे सांयोजि करिे िे दोह्ाचे िैणशष्ठ्य असिे. णबिारीसारखा रसज्ञ किी या छांदाि सराईिपिे 
णलिू शकिो. मग त्याला इिर छांदाांचे काय िोय! दोह्ाि रूप, भाि, चेणष्टिाांचे समस्न्िि णचत्र रेखाटण्याला 
कौशलय लागिे. णबिारींिी आपले सिय सामर्थयय दोह्ाांच्या रचिेि ओिले आिे आणि प्रभािपूिय भािणचत्रे 
रांगणिण्यासाठी िस्िु-व्यापाराचीिी चोखांदळपिे त्याांिी णििड केलेली आिे. आपलया कलात्मक चेििेसांबांधी 
रणसकाांिा णबिारींिी म्िटले आिे. 
 

‘तंत्री,–नाद, कणवत्त–रस, सरस राग, रणत रंग। 
अनिूडे, िूडे णतरे, जे िूडे सि अंग॥९४॥ —सतसई 
सरस राग सांगीि िे िांत्री िाद िरांग। 
रणसिा कणििा काणमिी, अिुरागी रणि रांग॥ 
पुििेची रस कौमुदी, चांद्रकलेचा सांग। 
सिांगी बुडिा िरे, बुडिी ि णभजिा अांग॥९४॥ —रसलीिा 

 
कलेच्या दृष्टीिे णबिारींच्या दोह्ाि कसलीिी उिीि णदसि िािी. कलात्मक सूक्ष्मिा, भािात्मक पोि आणि 
णचत्रमय ि ध्िणिसांिर्मधि भाषाणिलास िा णबिारींचा खास णिशेष आिे. त्यामुळेच णबिारी इिर किींिूि 
अिन्यसाधारि ठरले आिेि. ह्ाच िैणशष्ठ्याांमुळे खालील दोिा सिसईसांबांधी णलणिला गेला असािा.  
 

“सतसैय्या के दोहरे जनु नावक के तीर। 
देखत कौ छोटे लगैं धाव करैं गंभीर॥ 

 
याचाच मराठी अिुिाद असा. 

 
सिसईचे दोिरे, िीक्ष्ि णिलक्षि बाि। 
घाि कणरणि गांभीर िे णदसिी जरी लिाि॥ —श्री. बढे 
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‘ज्याप्रमािे िळीिूि सोडलेले बाि णदसण्याि लिाि असले िरी घाि मात्र खोल करिाि. िदििच 
सिसईचे दोिे लिाि असले िरी आपली स्मृणि अढळ ठेऊि जािाि.’ त्याांची िी णकमया खालील एका 
उदािरिािरूि कळूि येईल. 
 

‘दृग उरझि, टूटि कुटुम, जुरि चिुर–णचि प्रीणि। 
परणि गाँणठ दुरजि णियैं, दई िई यि रीणि॥३६३॥—सिसई 
भेटणि दृग, िुटि कुटुांब, चिुर णचत्त जुळिीि। 
दुजयि हृदयी अढीं पडे-िी प्रीिीची रीि॥३६३॥—रसलीिा 

 
या इिलयाशा छांदाि अिेक स्स्थिींचे िियि केलेले आिे. दोह्ाचा आकार, पणरिेषाची णिलक्षििा ि पे्रमाची 
व्यापक पणरभाषा िी पािण्यासारखी आिे. पे्रमाि िेत्र गुांििाि, पि कुटुांब िुटिे (त्याांचा सांबांध सुटिो) सरस 
हृदयाांच्या पे्रमािे स्िेिगाठी जुळिाि पि दुष्टाांच्या हृदयाि मात्र गाठ उठिे. गुांििारे एक आणि िुटिारे 
दुसरेच—एकाची स्िेिगाठ पडिे िर दुसऱ्याच्या हृदयाि अढी पडिे—थोड्या ि मोजक्या शद्ाि केिढा 
मोठा आशय भरला गेला आिे पिा. 
 

दोह्ाच्या या िैणशष्ट्यासांबांधी ‘रिीम’ जी म्िििाि, 
 

‘दीरघ दोिा अरथ के आखर थोरे मावि। 
ज्यों रिीम िट कुां डली णसणमट कूद चणढ जावि॥ 

 
अलपाक्षराि व्यापक अथय सामािूि घेिे िे शब्दसामर्थयांिर ि दोिा छांदाच्या समािार शक्िीिर अिलांबूि 
आिे. णबिारीच्या दोह्ाि िे शस्क्िसामर्थयय पणरपूियिेिे णदसूि येिे. 
 
सतसईची भाषा 
 
गोकुळािील गोरसािर पोसलेली आणि मिमोिि कृष्िाच्या लीलाांिी अलां कृि झालेली ब्रजभाषा काव्याच्या 
एका णिशाल युगाला समृद् आणि सरस बििीि आिे. अिधचे मिाकणि मिात्मा िुलसीदासिी णब्रजभाषेचा 
मोि टाळू शकले िािीि. सूरदास िर ब्रजभाषेचे रसणसद् कणि आिेि. सूरदासाांचे सियच साणित्य 
ब्रजभाषेचा गौरि िाढिीि आिे. भस्क्िकालापासूि श्रृांगारकालापयंि आणि आधुणिक युगाच्या प्रारांभापयंि 
काव्यसाणित्य प्राांिािर णब्रज भाषेचे एकछत्री साम्राज्य णिद्यमाि िोिे. आम्िाला येथे णबिारीच्या भाषेिर 
णिचार कराियाचा आिे. परांिु येथेिी सूरपूियदेखील णब्रजभाषेचे अस्स्ित्ि अबाणधि िोिे, िा सांकेििी लक्षाि 
घ्यायला ििा. पि त्याचे णििरि येथे णिशेष मित्त्िाचे िािी. म्ििूिच अगोदर णबिारीच्या भाषेचा ि 
रचिाशलैीचा स्िर णिचाराि घेिला पाणिजे. 
 

णबिारी णचत्रमयी भाषेचे कुशल कलािांि किी आिेि. ध्िणि िा त्याांच्या कणििेचा प्राि आिे. त्याांिा 
आपलया शब्दशक्िीची पुरेपूर जाि िोिी. आणि शब्दगांधाचे िे पारखी िोिे. आणि म्ििूिच एिढ्याशा 
टीचभर दोिाछांदाि सांणिष्ट णचत्र िे सिजिेिे रांगिू शकले. िे एक चलणचत्र णिरखण्यासारखे आिे— 
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“भौंह ऊंचे, आँचरु उलणट, मौणर मोणर मुँ हु, मोणर। 
नीणठ नीणठ भीतर गई, दीणठ दीणठ सौं जोणर ॥२४२॥ —सतसई 
णभिई उांचािणि बघे, मजसी सणख सािांद। 
अांचल उडिुणि दाणििे, णत्रिणल, उदर, कणटबांध॥ 
लचकि मुरडि माि, िी थबके क्षि दाराांि। 
दृष्टी दृणष्टस भेटिी, पाय णिघेिा आांि॥ 
िांसीचा घे डौलिी, स्स्मि उमटे ओठाांि। 
लाउणिया चटका उवर, िीज पळाली आांि॥२४२॥—रसलीना 

 
‘णभिई उांच करिे, बिािा करूि पदर िटणििे, मागे िळूि पिािे, िेत्रपल्लिी करिे ि इच्छा िसिािी 
पटकि घराि णिघूि जािे, इत्याणद शब्दाांच्या सांयोगािे णिणिध भाियुक्ि एक गणिशील णचत्र एका 
िटकाऱ्याि णिमाि झाले आिे. 
 

दुसरे एक स्स्थरणचत्रि पिा— 
 

ितरस-लालच लालकी, मुरली धरी लुकाइ। 
सोहँ करै सैहन हॅभौं, दैन कहै, नणट जाँइ ॥४७२॥—सतसई 

 
‘या णचत्राि रणसक िाणयका आपलया णप्रयकराला अणधक िेळपयंि थाांबिू इस्च्छि आिे. यासाठी ि त्यािे 
बोलािे म्ििूि त्याची बासरी िी लपिूि ठेििे. णप्रयकर शपथ घेऊि िी मागिो, िी िसिे, देिे म्िििे, पि 
अखेर िकार दशयणििे.’ 
 

िसेच िे एक ध्िणिणचत्र पिा— 
 

रणनत भंृग-घंटावली, िरणत दान मधुनीरु॥ 
मंद मंद आवतु चल्यौ, कंुजर कंुज समीरु॥३८८॥—सतसई 
—णकिणि भृांग घांटािली, गळि मधुर मकरांद। 
िसांि कुां जसमीर िा कुां जर चाले मांद॥३८८॥—रसलीिा 

 
किी िसांिऋिुच्या सुखद िायूचे िियि करीि ध्िणि सांकेिािे ित्तीचे णचत्र डोळ्यासमोर उभे कणरिो. 
 

व्रजभाषेि समास पद्िीची अणधक सांयोजिा अशोभिीय िाटिे. रूपसौंदयय अथिा स्िुिीच्या 
सांदभाि किीिे समासपद्िीच्या शब्दािलीचा प्रयोग केलेला आिे. णब्रजभाषेला अिुरूप ि अिुकूल अशा 
लिाि लिाि समासाांचे काव्याि णियोजि करूि त्याांिी भाषेला ओज आिले आणि अलां कृि करूि णिचे 
िैभि िाढणिले. त्याांच्या भाषेमुळे कधी गणिणिरोध णिमाि झाला िािी वकिा अथयबाधािी उप्िन्न झाली िािी. 
उलट िी अणधक अथयसुलभ ि सुांदर झाली. 
 

‘णिकणसि-िििल्ली-कुसुम-णिकणसि पणरमल पाई॥१७५॥ 
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िरीलप्रमािे कुठेकुठे सामाणसक शब्द आले आिेि पि त्यामुळे अथयबोधाला अडथळा िोि िािी. शब्द 
द्राक्षारसाप्रमािे ओठािर सिज णिरघळिाि ि अथय सुलभिेिे कळिो. 
 

‘समरस-समर-सकोच-िस-णििस-न णठक ठहराइ॥५२७॥ 
 
लाक्षणिक शब्द णिन्यासाचे उदािरि पिा. 
 

‘ऑणखनु आँणख लगी रहै, आँखैं लागणत नाकह॥६२॥ 
 

णबिारींिी णब्रज भाषेिील शब्दाांखेरीज अरबी आणि िारसी शब्दाांचा प्रयोग आपलया काव्याि बराच 
केला आिे. 
 
िारसी शब्द :— खूिी (दो. ३२५) खुस्याल (दो. ३२५) िाििा (दो. ७०) चसमा (दो. १४०-१५१) चौगाि 
(दो. १७८) णसरिाज (दो.४) छािगीर (दो. २३१). 
 
अशा प्रकारचे णकत्येक शब्द दाखणििा येिील. 
 
अरबी शब्द :—इजािा (दो. २) रकम (दो. २२०) िमामु (दो. २८१) ििाल (दो. ३८) मौज (दो. ८०) 
आणद. पि आज िे शब्द भाषेि रुढ झाले आिेि. 
 

णबिारी सत सईि चार शब्द असे आिेि की, त्या कालापयंि कुण्यािी किीिे या शब्दाांचा िापर 
केला िव्ििा. आणमर (दो. २२०=अत्याचारी शासक) सबी (दो. ३४९=णचत्र) अकस (दो. ४१९=दुष्मिी 
वकिा िैर) सबील (दो ६५४=उपाय) िे चारी शब्द अरबीच आिेि. 
 

भाषेच्या सांबांधी.–णबिारींिी शब्दाांची िोडमोड करूि, त्याांिी अत्याणधक प्रयोग केले असा 
त्याांच्यािर आरोप करण्याि येिो. पि िे सिय त्याांिा शब्द छांदाि बसणिण्यासाठी त्या अिुरोधािे करािे 
लागले, जसे स्मर साठी समर, ज्यौं-ज्यौ साठी जज्यौं, कै कै साठी ककै इत्याणद. पि िे दोष इिर 
साणिस्त्यक गुिाांिी झाकले गेले आिेि. 
 

णबिारीच्या भाषेचा शास्त्रीय दृष्टीिे णिचार केलयास त्यासाठी एक स्ििांत्र ि णिस्िारपूियक ग्रांथच 
णलिािा लागेल. त्याांची भाषा साणिस्त्यक, िाक्यरचिा डौलदार ि व्यिस्स्थि आणि शब्दप्रयोग 
व्याकरिशुद् आिेि. िाक्यरचिेची सुयोग्य बाांधिी आणि साांकेणिक शब्दप्रयोगाचे सौष्ठि त्याांच्या 
काव्यसांणििेि जागोजागी दृष्टीस पडिे. या णशिाय प्रसांगािुरूप त्याांची भाषा शब्दाांची णििड करूि आपले 
स्िरूपिी बदलि असिे. शुद् व्रजभाषेचा प्रयोग िारच थोड्या किींिी केला आिे. सूरदासाांचीिी शुद् 
व्रजभाषा िािी. णबिारींची भाषा काांिी अांशी पणरमार्मजि व्रजभाषा म्िििा येईल. पि णिचे साणिस्त्यक 
स्िरूपच जास्ि प्रभािी आिे. 

 
श्रृांगारकालीि कविमध्ये शुद् ब्रजभाषेचा िक्ि “घिािांद” या किीिेच आपलया काव्यािूि सुयोग्य 

उपयोग केलेला णदसिो. त्याांच्या भाषेिील सरसिा गोकुळािील गोरसािरच पुष्ट झालेली आिे. “िुि कौि 
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सी पारी पढे िो लला, मि लेिु पैं देिु छँटा कब िी.’ घिािांदाची िी णिदोषिा ि भाषेची सिाई त्याांच्या 
सांपूिय काव्यािूि आढळूि येईल. 
 

आपलया काव्याणभव्यक्िीला अिुकूल असलेलया अिगि भाषाांिील शब्दाांचा णबिारींिी णिःसांकोच 
िापर केलेला आिे. पि त्यामुळे भाषेचे माधुयय िाढूि णिला िाणिन्यच प्राप्ि झालेले णदसिे. अरबी ि 
िारसीिील शब्दाांची उदािरिे आपि पाणिली आिेिच. आिा शेजारी प्रचणलि असलेलया भाषाांच्या 
शब्दाांचा त्याांिी कसा उपयोग केला िे आपि पािू या. णबिारींिी अिधी (पूरबी) भाषेिील आपलया 
भािाणभव्यक्िीला अिुकूल अशा शब्दाांची णििड करूि त्याांिी काव्य प्रिािाि समरस करूि टाकले आिे. 
 

‘स्तन मन, नयन णनतंि को िडी इजािा कीन’ वकिा 
‘णपय णतय सो हँणस कै कह्यौं, लखे णदठौना दीन’ 

 
येथे ‘कोि’ ि “दोि” या शब्दाांचा प्रयोग यमकासाठी केला आिे. कारि व्रजमध्ये ‘कीन्िौ’ िा ‘कीिौ’ 
‘दीन्िौ’ िा ‘णदिौ’ असा शब्दप्रयोग केला जािो. मग या शब्द पणरिियिामुळे णबिारींिी आपलया शब्दमैत्रीला 
िडा लागू ि देिा भाषेची सरसिा िृवद्गि केली आिे. काांिी णठकािी ‘णकयौ’ च्या ऐिजी ‘णकय’ चा उपयोग 
पदपांक्िीि केलेला आढळिो जसे — 
 

‘मनु सणस सेखर की अकस, णकय सेखर सत चंद।’ 
 
बुन्देलखांडी शब्दासाठी ‘खांड बुांदेले बाल’ योजिे पयाप्ि िाटेल. णबिारींच्या भाषेि ‘लखबी’ ‘करबी’ 
‘पायबी’ इ. प्रयोग अणधकिर आढळिो. बुांदेलीिील ‘स्यौ’ या अव्ययाचा प्रयोगिी त्याांिी बराच केला आिे. 
‘गीधे’ ‘बीधे’ ‘चाला’ इ. शब्दाांिा त्याांिी भाििेिुरूप, िियिस्िुशी सुसांिाणदि केले आिे. 
 

श्रृांगारकालािील बिुिेक सियच किी शब्दसांगिीच्या बाबिीि बरेच चोखांदळ िोिे. अिुप्रासयुक्ि 
रचिेचा त्याांिा िव्यास िोिा. णबिारींिी अिुप्रासाबरोबरच अिुकूल ध्िणि णिमाि करण्याि सुयश णमळणिले 
ि िो प्रयोग त्याांिी िार सिलिेिे केला. 

 
सामर्थययशील किी सुसांगि शद्बसांणििेची माांडिी कुशलिेिे करिो. युक्ि शद्बाची ििीि णिर्ममिी 

करिो, कारि भाषेची क्षमिा सीणमि असिे. यासाठीच आपलया भािाणभव्यक्िीसाठी किीला अिेक 
साधिाांचा उपयोग करािा लागिो. कधी कधी अणभव्यक्िीसाठी ि भाषेला सक्षम बिणिण्यासाठी किीला 
ििीि शब्दाांची णिर्ममिीिी करािी लागिे ; त्यामुळे पांणडिाांच्या ि समीक्षकाांच्या क्षोभालािी त्यास बळी पडािे 
लागिे. णबिारी देखील याला अपिाद िव्ििे. 
 
अनुवादक आणि अनुवाद  
 
मिाकिी णबिारींच्या लोकणप्रय सत सई या अमर काव्याचा छायािुिाद िा रसािुिाद आणि िोिी त्याच दोिा 
छांदाि गुांििे, िी एक साणित्याच्या दृष्टीिे गौरिपूिय घटिा िोय. णबिारींिी आपलया या रचिेि जीििाचे 
रिस्य लपणिलेले िािी उलट िे उघडपिे माांडले आिे. िेच यािील गूढ ित्त्ि आिे. आणि म्ििूिच सूज्ञ ि 
रसज्ञ िाचक त्याांि रमिो ि अमयाद आिांदाचा अिुभि लुटिो. याच कारिाांमुळे सिसई िारांिार िाचण्याची 
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इच्छा िोिे. सिसईिर बिुणिध टीका रचलया गेलया त्याचेिी िेच रिस्य िोय. या काव्याच्या सुषमेिेच 
कणिियय श्री. राजा बढे याांिािी अिुिादाकणरिा पे्रणरि केले असािे. या कायाकरिा किीला णकिी 
आत्मवचिि करािे लागले असेल ि णकिी श्रम घ्यािे लागले असिील, याचे अिुमाि करिे कािी लोकाांिा 
सिज िाटेल, मी मात्र िे पािूि अणिशय णिस्स्मि झालो आिे. खडीबोलीिील णिन्दी काव्याचा मराठी 
अिुिाद कािी सीमेपयंि सरळ माििा येईल. पि णबिारींची िी साणिस्त्यक व्रजभाषा, जीि अिेक 
बोलीभाषेिील शब्द िेषाांिर करूि समरस झाले आिेि त्याांच्याशी एकरूप िोऊि, समजूि घेऊि 
छायािुिाद करिे, अत्यांि सामर्थययिाि, प्रणिभासांपन्न कलािांि किीच करू शकेल. त्याि पुन्िा ब्रजभाषा िी 
‘शौरसेिी’ च्या णिकटची िर मराठी प्राकृि भाषेच्या जिळची. असे असूििी मराठी भाषेिील श्री. बढे याांचा 
िा अिुिाद इिका स्िाभाणिक, सरस, ि यथाथय िठला आिे की, िाचकाला सिसा मूळ काव्य ि त्याचा 
अिुिाद याांिील अांिर जािििार िािी. सिल अिुिादाची िीच कसोटी िोय अशी माझी धारिा आिे. 
 

णबिारींची कला, णचत्रणिधाि, ध्िणिसांचय आणि पे्रमप्रसांग इिके गुांिागुांिीचे आिेि की सिसा िे 
आत्मसाि िोि िािीि–त्यासाठी मिाला एकाग्र करािे लागिे. कणििर श्री. राजा बढे याांिी णकिी 
मिोयोगािे िे सिय आत्मसाि केले असेल आणि यथाथय अणभव्यक्िीसाठी मराठी भाषेच्या मूळ प्रकृिीच्या 
मुशीि ओिूि त्याांचा आणिष्कार करण्यासाठी कशी गिि समाधी लािािी लागली असेल त्याांिा. या त्याांच्या 
साधिेचा णिचार करिा मी केिळ चणकि िोिो. मिी णदङ्मूढ िोिे. 
 

भाषेची प्रकृणि, शलैी, शब्दगांध, अथयबोध, भािित्त्ि ि उच्चारिाची णभन्निा प्रत्येक भाषेि आढळिे. 
म्ििूिच अिुिादकाला दोन्िी भाषाांिर पूिय अणधकार प्राप्ि झालयाणशिाय एिढेच िव्िे िर त्यािील ममय 
कळलयाणशिाय, सिल अिुिाद करिे शक्य िािी. श्री. बढेजींचा विदीिर केिळ स्िाभाणिक अणधकारच 
िािी, िर त्यािील ममय कळण्याची पूिय क्षमिा त्याांच्या णठकािी आिे. िे मूलिः िागपूरणििासी आिेि; 
आणि लिािपिापासूि विदीच्या सांपकाि रिाण्याची त्याांिा सांधी णमळाली आिे. विदीचे प्रणसद् 
साणित्यकार त्याांचे घणिष्ठ णमत्र आिेि. पद्माििकार मणलक मोिम्मद जायसी पासूि िे कणििर िरेन्द्र शमा 
याांच्या साणित्यािर अणधकारिािीिे चचा करण्याची क्षमिा त्याांिी प्राप्ि केली आिे. त्याांच्या विदी साणित्य 
अध्ययिाचे िेच प्रमाि िोय. 
 

मराठी साणित्याणिषयी माझे ज्ञाि त्यामािािे अलपच म्िििा येईल. मराठी साणित्यािर साणधकार 
चचा करण्याची योग्यिा मी अजूिपयंि अर्मजि करू शकलो िसलो िरी मला काव्याची अणिशय ओढ 
असलयामुळे, सरस रचिेिील ममय मी जािू शकिो. श्री. बढे याांच्या भािगीिाांिी मला णिशेषरीिीिे आकर्मषि 
केले. ‘माणझया मािेरा जा, रे पाखरा’ िे गीि मला अणिशय आिडले. असे िाटिे की समग्र ‘मेघदूि’ 
एकिटूि या भािगीिाि िे पूिय सरसिेिे बिरूि उठले आिे. िेच णशलप आणि िीच मिोभूणम, पि एक िार 
मोठे अांिरिी णदसूि येिे. मेघदूिािील यक्ष णिरििेदिाांिी एिढा व्याकुळ आिे की जड आणि चेिि याांिील 
ज्ञाि त्याला िोि िािी. िो जड मेघाद्वारे आपलया णप्रयेला सांदेश पाठिीि आिे. पि भािगीिाची भूणमकाच 
िेगळी आिे. त्याचा दूि णजिांि णििांग आिे. एक लाडकी लेक, जी आपलया सासुरिाडीला आिे. िी एका 
पक्षाद्वारे आपलया आईला णिरोप धाडीि आिे. णिला एक िणििी आिे आणि भाऊ पि. भारिीय सांस्कृिीचे 
णकिी पणित्र णचत्र या भािगीिाि उमटले आिे. आणि त्यािील भाििा णकिी िळूिारपिे िािाळलया िे 
पािण्यासारखे आिे. ‘चाांदिे वशपीि जाशी’ या त्याांच्या आिखी एका भािगीिाचा मी णिदेश करिो. आणि 
िो यासाठी िव्िे की िे गीि मला आिडले, िर त्यािील णिसगाचा कोमल स्िर मिाला छेडूि जािो. 
आिखी एक आठिि िाजी आिे. िी आठििाच माझे मि आिांदािे भरूि जािे. ‘गेट िे ऑि इांणडया’ च्या 
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पणरसराि उभारलेलया णशिछत्रपिींच्या पुिळ्यासमोर कणि बढे रणचि ‘जय जय जय णशिराया’ या गीिाला 
िजारोंच्या जमािािे एका स्िराि प्रणिसाद णदला. िसे पाणिले िर ‘णशिराय छत्रपिी झाले’ िे 
णशिछत्रपिींच्या राज्यारोििाचे गीि कमी का यशदायी झाले? 
 

या ग्रांथाच्या प्रस्िाििेच्या सांदभाि मी श्री. राजा बढे याांच्या णििासस्थािी गेलो. त्याांिा खोदूि 
खोदूि प्रश्ि णिचारले िेव्िा मी अणधकच बेचैि झालो. मला कळले की या ६० िषांच्या बाल ब्रह्मचाऱ्याचें 
‘माणझया मािेरा जा’, ‘क्राांणिमालाʼ, ‘िसले मणि चाांदिे’ इ. काव्यसांग्रि आणि एक िाटक, ‘अशी गांमि 
आिे’ एिढेच प्रकाणशि साणित्य आिे. मी मोठ्या गांभीरिेिे त्याांिा णिचारले ‘आिखी अप्रकाणशि रचिा 
णकिी आिेि?’ त्याांिी िसि म्िटले ‘पुष्कळ’ आणि त्याांची मुखमुद्रा गांभीर अन् मौि झाली. 
 

मी णिचार करूां  लागलो. या कलािांि किीची एिढी थोर योग्यिा असूििी मराठी साणिस्त्यकाि िे 
इिके िजरेआड कसे राणिले? आजचे युग जाणिरािबाजीचे आिे पि या िपस्िी किीिे आत्मप्रचार ि 
गटबाजीपासूि स्ििःला अणलप्ि ठेिले. स्िप्रणसद्ीसाठी त्याांिी कािीिी प्रयत्ि केले िािीि, िेच त्याचे 
कारि असािे. िथाणप मी िे णिश्वासपूियक साांगू शकिो की जर श्री. बढे याांचे साणित्य अप्रकाणशि ि 
काळोखािच राणिले िर मराठी भाणषक रणसक िाचक एका सरस काव्याला िांणचि िोिील. 
 

मी मोठ्या सांकोचािे त्याांिा णिचारले. “आपि गृिस्थीजीिि काां स्िीकारलां  िािी?” त्यािेळी 
त्याांच्या मुखािर स्िाणभमाि प्रदीप्ि झालेला णदसला. त्याांिी साांणगिले ‘मला या गोष्टीचा णिचार करायला 
िेळच णमळाला िािी. कॉलेज जीििािच अशी कौटुांणबक पणरस्स्थिी णिमाि झाली की कुटुांबाची जबाबदारी 
माझ्या खाांद्यािर येऊि पडली. मीच आपलया कुटुांबाि सज्ञाि िोिो. सारी भािांडे लिाि िोिी. िांिर 
आपलया अपांग धाकट्या बणििीकडे सांकेि करूि िे म्ििाले–‘िी िाईच आमच्या कुटुांबासाठी णझजली. 
णिचा त्याग िार मोठा आिे. णिच्यामुळेच सारी भािांडे लागी लागली. णििे आपले जीििच कुटुांबाच्या 
चणरिाथाकणरिा समर्मपि केले आिे. िरीिी आमच्या कुटुांबाि जे आपि पिाल िे याच िाईच्या त्यागाचे 
आणि िपस्येचे िल आिे. बांधु णद्विेदी िी िार लाबांलचक किािी आिे आणि आपलया या प्रस्िुि णिषयाशी 
णिचा काांिी सांबांधिी िािी.’ 
 

‘आिा एक अांणिम प्रश्ि मी णिचारू इस्च्छिो’. त्याांची मौि स्िीकृिी पािूि मी णिचारले, ‘आपि विदी 
सांबांधीचा आपला दृणष्टकोि साांगा, आणि णबिारी सिसईकडे आपि कसे काय आकर्मषि झालाि?’ श्री. बढे 
याांिा पाि खाण्याची इच्छा झाली. त्याांिी पािाचे साणित्य जिळ ओढूि म्िटले, ‘आपि एक िािी दोि प्रश्ि 
णिचारले आिेि. मीिी थोडक्याि उत्तर देिो. मला िाटिे की विदीला दुिाची उपमा देिे अणिशय उणचि 
िोईल. ज्याप्रमािे दुिा णकिीिी िुडणिली जािो, णिला णकिीिी अिरोध येिो, िी सदा मुखणरिच रिािे. 
िरळीचे मूळ अमर असिे. िशीच विदी आिे. णजिका ज्या प्रदेशाचा णिला अणधक णिरोध झाला िशी िी 
जास्िच णिकणसि झाली आिे. िसे मी विदीला राष्रभाषेच्या रूपाि िव्िे, िर एका सरस ि प्रगलभ भाषेच्या 
रूपाि ग्रिि केले. राजिीिीि द्यूिाचे िासे कसे िेकले जािाि िे आपि जाििाच. 
 

आिा राणिली णबिारी सिसईची गोष्ट. णबिारींबद्दल णिद्याथीदशेि असिािाच मला ओढ लागली 
िोिी. त्याबद्दल माझ्या विदी स्िेिी णमत्राांकडूि बरेच कळले िोिे. कळि ि कळि, सिसईबद्दलचा माझा 
व्यासांग िाढला. िीिर मी इिका मुग्ध झालो की केव्िािरी याचा अिुिाद करािा िी इच्छा जागृि झाली. 
‘णबिारी रत्िाकर’ ची जी प्रि मजजिळ आिे ि आजपयंि िी मी जपूि ठेिली आिे. िी मी माझ्या एका 
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कॉलेज णमत्राकडूि लाांबणिली आिे. िी पिा माझ्या उशाशी िेिमीच असिे.” त्याांिी मला पुस्िक काढूि 
दाखणिले आणि आम्िी दोघेिी खद्खदूि िसूां लागलो. 
 

या ियस्क किीचे व्यस्क्िमत्ििी कमी आकषयक िािी. गौरििय, ऊां च शरीरयष्टी, णिशाल, उन्नि 
ललाट, भूरी णभिई, रेखीि िाणसका, गांभीर सलील िेत्र आणि झब्बा, धोिर ि कोलिापुरी चप्पल, िा त्याांचा 
साधा िेष. या सिय िैणशष्ट्याांसि कणिियय बढे, आपलया मांदगिीिे येिािा दुरूिच ओळखू येिाि. स्स्मिमुद्रा 
ि णििोदी स्िभािामुळे ििीि णपढीिील लोकिी त्याांचे णमत्र बिले आिेि. त्याांचा णदिािखािा पेशिेकालीि 
बैठकीची आठिि करूि देिो ि िीमधील माांडिीची कलापूिय रांगसांगिी त्याांच्या सुरूची सांपन्निेची साक्ष 
पटणििे. 
 

िरुि ियािच ‘णबिारी सिसई’ मध्ये णििार करिाऱ्या या किीिे आपलया जीििाच्या उिरत्या 
काळाि, पूिीचा सांकलप णसद् केला आिे. ‘रसलीिा’ या िामाणभधािािे सिसईचा रसािुिाद त्याांिी 
रणसकाांिा सादर केला आिे. िी त्याांची िपस्या आणि कठोर पणरश्रम पािूि मला आियय िाटले. सिसईच्या 
अिेक टीका झालेलया आिेि, भणिष्याििी कदाणचि िोिील, परांिु सुरम्य ि सुलणलि अिुिादाचे पणिले 
श्रेय श्री. बढे याांच्या ‘रसलीिा’ लाच णमळेल यामध्ये शांका िािी. अिुिादप्रधाि टीकाांची चचा झाली पि 
शुद् रसािुिाद आजिर कुठलयाच भाषेि झाला िािी. िो प्रथमच मराठी भाषेि करूि श्री. बढे याांिी श्रेय 
िर सांपादि केलेच पि मराठीचीिी प्रणिष्ठा िाढणिली आिे. त्याांचे िे उदािरि भणिष्यकाळाि अन्य भाषीय 
साणिस्त्यकाांिािी पे्रणरि करील असा णिश्वास िाटिो. 
 

भाषात्मक सांयोजिाि बिुिेक िथाकणथि मठाधीशाांच्या मुखाांिूि ऐकायला णमळिे साणिस्त्यक 
देिीघेिी मुळे, मराठीिील श्रेष्ठ साणित्याचे विदीि ि विदीिील श्रेष्ठ साणित्याचे मराठीि अिुिाद व्िायला 
पाणिजेि. परांिु असे रचिात्मक कायय करायला सरसाििारा िारच णिरळा. मराठीचे सुप्रणसद् किी श्री. 
राजा बढे याांिी कठोर पणरश्रमािे िी उक्िी केिळ साकारच केली िािी िर एक आदशयिी प्रस्थाणपि केला. 
अन् एक आव्िाििी णदले आिे. जेव्िा णिन्दीिील किी, कलािांि या णदशेिे सक्रीय िोिील िेव्िा या स्िुत्य 
प्रयत्िाांचा िास्िणिक गौरि िोईल. 
 
या रसानुवादातील काही वैणशष्ट्ये 
 
‘रसलीिा’ या शीषयकािे अलां कृि िोऊि ‘णबिारी सिसई’ मराठी साणित्याि अििीिय िोि आिे. आणि 
त्याबरोबरच दोिा छन्दिी प्रथमच प्रयोगाि येि आिे. ‘रसलीिा’ दोिा छांदािच रचली गेली आिे. 
 
दोिा छांद अधयसममाणत्रक छांद आिे. ‘रसलीिा’ िील िा दोिा छन्द पिा: 
 
। । ऽ ऽ । । ऽ । ऽ  । । ऽ ऽ । । ऽ ।   
भ ि बा धा ि णर रा णध के । छ णब छा या अ णभ रा म ।  
। । ऽ ऽ । । ऽ । ऽ  ऽ । । । । । । ऽ ।  
ि िु काां िी प्र णि णब म्ब िा । िो य ि णर ि घुां णि शा म ॥ 
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या छांद रचिेििी प्रथम आणि िृणिय चरिाि १३ मात्रा असूि णद्विीय ि चिुथय चरिाि ११ मात्रा 
आिेि. िसेच दोिा छांदाि जी भािाची घडि, रांगीि शब्दरचिेचे लाणलत्य ि कां पिाांच्या अणभव्यस्क्िचे 
औणचत्य, जसे सिसईि आिे—िेच ‘रसलीिा’ च्या दोह्ािूि ओिप्रोि णिद्यमाि आिे. णबिरींिी ज्या 
साके्षपािे रचिा केली आिे त्या साके्षपाशी िा किीिी समरस झालेला आिे, याचा प्रत्यय येिो. श्री. बढे याांचे 
िे असाधारि कौशलय आिे आणि याच सायुज्यिेमुळे िे सिसईचा अिुपम अिुिाद करण्यास समथय झाले 
आिेि. 

 
गद्य साणित्याचा अिुिाद अपेक्षाकृि सरळ िोऊ शकिो. परांिु काव्याि भािभाििाांची गुांिागुांि ि 

कलपिेची भरारी असिे, म्ििूिच णबम्बणिधाि करिाऱ्या शब्दाांचा अिुिाद करिे िार कठीि असिे. मी येथे 
एक उदािरि देऊि ‘रसलीिा’ काव्य छायािुिाद ि सिल छायािुिाद कसा आिे िे णसद् करू इस्च्छिो. 
 

प्रथम णबिारींचा दोिा घेऊ. 
 

‘औंधाई सीसी सुलाखे, णिरह िरणन णिललात। 
िीचणह सूणख गुलाि गौ छीटौं छुई न गात॥२१७॥ सतसई 

 
श्री. बढेजींचा अिुिाद : 
 

“णिरिािल णिज पोळिी, णिकल दीि असिाय!! 
शमिायािे दाि िो केले, शीि उपाय ॥२१७॥—रसलीिा 

 
जर िा अिुिाद केिळ भािािुिाद असिा िर याचे रूप काांिी आगळेच झाले असिे. आणि येथेच 

णबिारीच्या चमत्कारपूिय अणिशयोक्िीचा आश्रय घ्यािा लागला असिा. पि अिुिादक प्रथम दोह्ाांचा सांदभय 
देऊि आपलया िाचकाांिा सचेि करिो आणि अणिशयोक्ि चमत्कारापासूि िो अणलप्ि रिािो. ‘रसलीिा’ 
च्या रचिेि भािाांचे सांिुलि िर झाले आिेच पि अथयगौरििी समथयपिे साांभाळला आिे. मला िे अत्यांि 
स्िाभाणिक िाटिे. कारि णबिारीिे राजमिालाि ि राजे रजिाड्याांच्या साणन्नध्याि जे सौख्य उपभोणगले, 
जी चैि केली, णिलासी जीििाचे िािा रांग ढांग अिलोकि केले, िे या णिसाव्या शिकाि कुठूि आढळिार 
? श्री. बढे िे िािािे राजा असले िरी िे आपलया मािणसक साम्राज्याचे. श्री. राजा बढे िे णिसाव्या 
शिकाांिील जागृि किी आिेि. त्यामुळे त्याांच्या अणभव्यक्िीि असा िरक पडिे माझ्या दृष्टीिे अगदी 
स्िाभाणिक िाटिे. 

 
णबिारीचे सिसईिील श्रृांगाणरक दोिे िे िाणयकाभेदािर रचलेले आिेि. “सिसई” िे काांिी एक 

सलग सुसांगि कथाकाव्य िव्िे की ज्याि िण्ययिस्िूचा प्रसांगािुरूप कलाणिकास साधला आिे. त्याांिील 
प्रत्येक दोह्ाची पाश्वयभूणम िेगिेगळी आिे. िी जर िाचकाला अिगि झाली िािी िर त्यािील अथय 
समजूििी रसास्िाद घेण्याचा आिांद त्यास उपभोगिा येिार िािी. श्री. बढे याांिी सिसईिर रचलेलया 
अिेक टीकाग्रांथाचे, व्यासांगी ि ममयग्रािी पणरशीलि करूि, प्रत्येक दोह्ािील िाणयकेची पणरस्स्थिी, प्रसांग 
ि भाि भाििा जािूि घेिलया आिेि ि प्रत्येक दोह्ाची पाश्वयभूमी गद्याि कथि केली आिे िे या अिुिादाचे 
आगळे िैणशष्ट्य िोय. यामुळे णप्रयकरािर अिुरक्ि झालेली पूिािुराणगिी, सुरिामुळे गर्मिि झालेली 
अांकुणरियौििा, मणदरापािािे धुांद झालेली मदालसा, णिरिािे िळमळिारी, उत्कां णठिा, णिरणििी इ. 
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णभन्नणभन्न िाणयकाांचे–पणरस्स्थिी सापेक्ष यथािर्थय केलेले भािदशयि–िी सिय रम्यणचत्रिे त्याांच्या अिुिादाि 
यथाथयिेि शद्बाांणकि केलेली आढळिाि. 
 

श्रृांगाररसाचा स्थायीभाि ‘रणि’ िोय. त्यामुळे या काव्याि जी श्रृांगार चेणष्टिे णिणिध रूपाांिी प्रगट 
िोिाि त्याांचे िेटके अथयगभयरूप रसािुिादाि प्रणिवबवबि झालेले आढळिे. 
 

“चमकणि चांचल ियि िे, णिरल ओढिी आांि। 
सुरसणरिा जणल खेळिे मीि युगुल मौिाांि॥—रसलीिा 
ओठ िासिी कोपिा, पापिीि ये पाप।. 
मुकामार िा मोििी शापाििी उःशाप॥ 
णशिे ि अणशिा आसिे, शीिीि शीिल राग। 
णमळिी लोभी िैि िे णदठींि ये अिुराग॥४६८॥—रसलीिा 

 
णबिारींिी शब्दलाणलत्यािे िाणयकेच्या िािभािाांचे ि अांगणिके्षपाांचे जे रमिीय क्रीडाणचत्र रेखाटले 

आिे त्या सिय मिोिृत्तीचे श्री. बढे याांिी, त्यािील सौंदयय, िादमाधुयय, िरल कोरीि सांिेदिा णटपूि घेऊि 
कशा रेखीि ि युक्ि शब्दयोजिेिे िियि केलेले आिे त्याचे प्रत्यांिर िरील काव्यपांक्िीि णदसूि येईल. 

 
णबिारींिी अिुप्रासयुक्ि शब्दाांची जशी योजिा केली आिे िशीच श्री. बढे याांिी अथयसधि णचत्रमयी 

भाषेची रचिा करूि मूळ काव्यािील रसास्िाद मराठी रणसकासमोर ठेिला आिे. या रसािुिादाि अशी 
अिेक खेळकर, खोडकर ि सुरूणचर भािणचत्रे रांगणिली आिेि; िी िाचिािा एक चलणचत्रच रणसक 
िाचकाांच्या मिःचक्षुपुढे उलगडले जािे. आणि त्यािील िादमाधुयययुक्ि िळुिार शब्दलाघि मिाला भुरळ 
पाडिे. 

 
अिुरक्िाांचा सांयोग आणि णियोग या श्रृांगाररसाच्या िाण्याच्या दोि बाजू आिेि. बव्िांशी सांयोगामुळे 

उत्ताि श्रृांगार ि णियोगाि णिप्रलांभ श्रृांगाराची गुांिि केली जािे. पि सिसईमध्ये सांयोग णियोगाची साांगड 
मोठ्या िाणिन्यपूिय ि लणलि शब्दबांधािे घािलेली णदसूि येईल. त्यामुळे णिरिव्याकुळ झालेलया 
िायकाकडे चोरूि टाकलेला दृणष्टके्षप, िी मूक आमांत्रिे, िाणयकाांच्या मुखािरील भाि, िेत्रपल्लिी, 
कणटणिभ्रम इ. अांगप्रत्यांगाच्या मिोिेधक श्रृांगाणरक िालचाली ि चेणष्टिे णिणिध रूपाांिी प्रगट िोिाि. त्याांचे 
िेटके अथयगभय रूपिाट्य रसािुिादाि प्रणिवबणबि झाले आिे. उदािरिादाखल ४६८ ह्ा दोह्ाचा िरील 
अिुिाद पिा. 

 
णबिारींिी शब्दलाणलत्यािे िाणयकेच्या अांगणिके्षपाचे केलेले भािरम्य क्रीडाणचत्र अिुिादाििी 

िेिढ्याि बिारीिे िठणिलेले णदसूि येईल. मूळरचिेिील भािाणिष्करि मराठीिील णक्रयािाचक अिुयुक्ि 
शब्दयोजिा, िादमाधुयय, रचिेचा िोल ि िालािील िरल-सांिेदिा इत्यादींचा सुसांबद् मेळ घालूि यथाथय 
रसािुिाद केलेला आिे. िो पणरपूियिेिे यािा म्ििूि उपरोक्ि दोह्ाचा थोडा णिस्िारिी केला आिे. त्यामुळे 
मिोभूणमका कळूि िे णचत्र ठसठशीिपिे रणसकासमोर उभे राििे. 

 
िसेच णबिारींिी आपलया दोह्ाि जे िियि रेखाटले आिे त्याचा श्री. बढे याांिी कुठेिी सांके्षप केला 

िािी की अपलाप केला िािी. िसेच कलपिाांची भर िा भेसळ करूि अिास्िि णिस्िारिी केला िािी. असे 
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करण्याि श्री. बढे याांिी दाखणिलेला सांयम ि ममयग्रािी दृष्टी जशी स्पृििीय आिे, त्याचप्रमािे मराठी 
शब्दशक्िीचा योग्य णठकािी अचूक उपयोग करूि रचिा करण्याचे त्याांचे आगळे िांत्रकौशलयिी णदसूि 
येिे. 

 
किी णबिारींिी आपलया मुक्िकाांिा शीषयके णदलेली िािीि. परांिु श्री. बढे याांिी रसािुिादाि 

प्रत्येक कणिका अगर मुक्िकाला िी णदलेली आिेि. जसे ‘मीलि सांकेि’ ‘गुांिागुांि’ ‘पे्रमसमेट’ ‘लाजरी 
णधटाई’ ‘िग्िदीस्प्ि’ ‘चुरचुरिे सौंदयय’ ‘िेच बाई ग िेच’ िाकडीिाट, इत्यादी. त्यामुळे काव्यािील मध्यििी 
कलपिेचा िाचकाांिा जसा बोध िोिो िसेच प्रत्येक मुक्िकाची पाश्वयभूणम णदलयामुळे स्थल, काल, ि प्रसांग 
पणरस्स्थिीचेिी ज्ञाि िोिे ि काव्याचा रसस्िाद घेण्यास िाचकाांची मिोभूणमका ियार िोिे. 

 
जसा एखादा कुशल णचत्रकार आपलया कुां चलयािे प्रणिमेिील िािभाि रांगसांगिी साधूि प्रगट 

करिो िद ििच श्री. बढे याांिी या रसािुिादाि शब्दगांध ि िेचक िादमय शब्द सांणििेिे ि अथयमाधुयािे 
णििटलेली चलणचत्रे, स्स्थणिणचत्रे ि िाट्यणचत्रेिी रांगणिली आिेि. आांणगक िािभािाच्या ि णिभ्रमाच्या 
बारीकसाणरक मिोरम छटा दाखणििारी भािणचत्रेिी या अिुिादाि णदसूि येिील. यािील िािगीदाखल 
कािी उदािरिे पिा. 

 
कंुतल िंध :— 
 

पीत गौर पाठीवरी, सुटले केस मुलाम। 
सुटते णचत्त जगातुंनी सुटते जीणवत काम॥ 
िाणंधत कवचरूनी जई, मावे नच आनंद। 
नजर िाधंतो नीणलमा-कंुतल वेिी िंध ॥५७३॥—रसलीना 
“छुटे छुटािि जगि िै, सटकारे, सुकुमार’ 
मिु बाँधि बेिी-बँधे िील, छबीले बार” ॥५७३॥—सिसई 

 
नटपुतळी :— 
 

सुंदर तनु ती रंगभू, नायक चतुर अनंग। 
नटपुतळी नयनातंली, णशकवी नवरसरंग॥ 
मृदंग नतवणन रंगवी, पारंगत रसभाव। 
नयनलास्य गणत चंचला, अनंत लणलत णवभाव॥२८४॥—रसलीना 
“सब ॲग कणर राखी सुधर िाइक िेि वसखाइ। 
सजुि लेणि अिांि गणि पुिरी पािुर-राइ॥२८४॥—सिसई 

 
मदनाचे कवधान :— 
 

पीत गौर उरु गौरवी, लुणशत काणंत वरदान। 
पृथल जघनयुग गोणजरें, मदनाचे कवधान॥ 
नवतीचे लावण्य ते, िुरती कदलीकंद। 
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पाहुणनया तरुिा जना, गुप्त होय आनंद॥२१०॥ रसलीना 
“जांघ जुगुल लोइि णिरे, करे मिौ णिणध मैि। 
केणल-िरुिु दुख दैि ए, केणल िरुि-सुख दैि” ॥२१०॥—सिसई 

 
णमताक्षरी :— 
 

हृदय पणत्रके वरी कोणरला, अलक्ष प्रीणतलेख। 
णवरह आंच लागता ंणदसे, णमताक्षरातं सुरेख॥४५७॥—रसलीना 
छिौ िेिु कागर णियै, भई लखाइ ि टाँकु। 
णिरि-िचै उघऱ्यौ सु अब सेंिुड कैसौ आँकु॥—सिसई 

 
पदन्यास :— 
 

मंद मंद पदमंणजरी, रुिुंिुिुं पायल िोल। 
पायघडी पसरीत, ये अरुि रंग कहदोल। 
उचलुणन टाणकत चालता, एक एक पाऊल। 
िंधुजीव िुलवी िुले, ठाकय ठाणय अनुकूल॥४९०॥ —रसलीना 
पग पग मग अगसि परि चरि-अरुि दुणि झूणल। 
ठौर ठौर लणखयि उठे दुपिणरया से िूणल॥४९०॥—सिसई 

 
घायाळ णशकारी :— 
 

लोचन सायक हे सखे, कणरणत णवषम संचार। 
णशकार हो घायाळ ती, णशकारीणह िेजार॥३५०॥—रसलीना 
‘अणल, इि लोइि-सरिु, कौ खरौ णिषम सांचारु। 
लगैं लगाएँ एक से, दुिँुिु करि सुमारु॥४५०॥—सिसई 

 
नेत्रणवलोक :— 
 

दीठी दीठ ती भेटता, वषवत अमृत अंश। 
णवरहीं आठव देइ ग, सहस्त्र वृणिक दंश॥६१५॥—रसलीना 
‘जे िब िोि णदखाणदखी भई अमी इक आँक। 
दगैं णिरीछी डीणठ अब, ह्ै बीछी कौ डाँक॥६१५॥—सिसई 

 
लाज लगाम :— 
 

लाज लगाम न माणनती, कणरती खेंचाखेंच। 
मुजोर नयन तुरंग हे, ओढ घेणत णतकडेच॥६१०॥—रसलीना 
‘लाज लगाम ि माििीं, िैिा मो बस िावि। 
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ए मुँिजोर िुरांग ज्यौं, ऐांचिे िूां चणल जाांवि॥६१०॥—सिसई 
 
नको, नकोऽ न ऽ:— 
 

णभवई णभवणवत वाकडी, वदनी ‘ऊंहंू ऊंहंू’ िोल। 
डोळे णभडणवत, ओढता हात देतसे िोल॥ 
येत जवळ ती हळू हळंू, सोडणवता मणििंध। 
‘मला न अवडे, जा नको, भलता सलता छंद’॥६८३॥—रसलीना 
भौंििु त्रासणि, मुँि िटणि, आँणखिु सौ लपटाणि। 
ऐांणच छुडािणि करु, दँूची आगै आिणि जाणि॥६८३॥—सिसई 

 
अचानक भेट :— 
 

एकटीच वटणवटपीं भटकत, णिकट वाणटका दाट। 
णनकट णकती तणर कळे न काहंी भूल भुलावि वाट। 
लटकत वटपारंिी गंुतणव िेली णवटप लपेट। 
िुकत िळकतो मुकुट, सावणरत नटवर देई भेट॥१६२॥—रसलीना 
‘लटणक लटणक लटकिु चलिु, डटिु मुकुट की छॉि। 
चटक-भऱ्यौ िटु णमणल गयौ, अटक भटक-बट माँि॥१६२॥—सिसई 

 
अशी णकिीिरी उदािरिे या रसलीिामधूि देिा येिील. पि िो मोि मी आिरिा घेिो. श्री. बढे 

याांिी णबिारीच्या सिसईचा, त्याांच्या पणरमार्मजि व्रजभाषेचा ‘रसलीिा’ िा रसािुिाद मराठी भाषेि केलेला 
आिे. त्या भाषेिील िैि (ियि), रैि (रात्र) पैि, उलििा, बििारी सुिमुि, चुिरी आणद शब्दाांचा प्रयोगिी 
त्याांिी आपलया काव्याांि केलेला आिे. पि िे शब्द आिा सियत्र पणरणचि आिेि. अणभजाि सांगीि गायिाच्या 
चीजाांमधूि िे शब्द आलेले आिेि एिढेच िव्िे िर मराठी लाििी िाङ्मयाििी या शब्दाांचा बराच िापर 
झालेला आिे. िेव्िा या शब्दाांच्या योजिेमुळे सुणिद्य िाचकाला रसास्िाद घेण्यास मुळीच अडथळा येिार 
िािी याची खात्री िाटिे.उलट या शब्दयोजिेमुळे भाषेची रसित्ता, जडिघडि ि सौंदयय िाढलेलेच णदसूि 
येईल. 

 
श्री. राजाभाऊ बढे याांिी सिसईचा ‘रसलीिा’ िामक जो रसािुिाद केला आिे, त्याचे माझ्या 

अलपमिीप्रमािे समीक्षि केले आिे. या रसािुिादाच्या काव्यरचिेचा पोि रसयुक्ि शब्दगुांिेमुळे 
रेशमासारखा मृदुमुलायम झालेला आिे. त्याचप्रमािे णिणिध अथालांकारामुळे त्याचे अांग भजयरी ि 
लाणलत्यपूिय ि आशयघि शलैीमुळे गभयश्रीमांिी थाटाचे झाले आिे. णबिारी किींिी शब्दाांची जी आिषबाजी 
केली, िोच शब्दणिन्यास ि अथयलाघि श्री. बढे याांिी रसािुिादाि प्रगट केलयाचा आढळ िाचकाांिा येईल.  

 
श्री. बढे याांच्या शब्दाांिा मोत्याांचे िेज आिे िर अथयगभय रचिेि चांद्रज्योिीचे सौंदयय आिे. या रचिेि 

सिजस्िूिय लयबद्िा येऊि, लय ि िाल याांच्या िरल सांिेदिाांचा प्रत्यय येिो. त्याचप्रमािे कलासांपन्न 
साणित्यस्पांदिे जागृि करण्याचे णिलोभिीय िैणशष्ट्य या अिुिादाि प्रिीि िोिे. ज्याप्रमािे णबिारीची 
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सिसई अिेकिेळा िाचूििी िाचकाांची िृष्िा शमि िािी, त्याचप्रमािे ‘रसलीिा’ चा आस्िाद घेिािािी 
रणसकाांिा अिुभि येईल असा मला णिश्वास िाटिो. 

 
सरिेशेिटी मिाराष्र शासिाच्या साांस्कृणिक मांडळािे, मला प्रस्िाििा णलिाियाला साांगूि माझा 

जो गौरि केला, त्याबद्दल साांस्कृणिक मांडळाचा मी अणिशय ऋिी आिे. मांडळाचे मी मिःपूियक आभार 
माििो. णबिारी काव्याचे समीक्षि करिाऱ्या लेखकाांचािी मी अत्यांि आभारी आिे. 

 
 

 मूळ विदी प्रस्िाििा लेखक 
 श्री. श्रीनाथ णिवेदी 
 मराठी अिुिाद 
 श्री. राजदेरकर, गं. द. 
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रसलीना 
 

१  मेरी भव-िाधा हरौ राधा नागणर सोइ। 
 जा तन की िॉईं परै स्यामु हणरत-दुणत होइ॥१॥ 

 
राधास्तुणत 

या सप्िशिीचा सांकलप णसद् व्िािा म्ििूि मिाकणि णबिारी, राधाकृष्िाची मांगलभािे 
प्राथयिा करिो. या सप्िशिीिूि, राधामाधि लीलारसश्रृांगारच णिशेषत्िािें ग्रणथि केला 
आिे. स्िकुल साांप्रदायाप्रमािे राणधकेलाच अगे्रसरत्ि देऊि स्िुिी करीि आिे, “िे 
राणधके, मला या भिबाधेिूि मुक्ि कर. िुझ्या सुांदर देिाची पीिगौर आभा अांगािर 
पडिाच िीलकलेिर शामदेखील िणरि िोिो. िसेच माझे कष्मल म्ििजे पाप िुझ्या 
द्युिीिे िणरि कर.” 
भविाधा हणर राणधके, छणि छाया अणभराम। 
तनुकाणंत प्रणतकिणिता, होय हणरतद्युणत शाम॥१॥ 

*  * 
 

२ अपने अँग के जाणन कै जोिन-नृपणत प्रिीन। 
 स्तन, मन, नैन, णनतंि को िडौ इजािा कीन ॥२॥ 

 
यौवन उदारता 

मुग्धेचा यौििणिकास पािूि, मोणिि झालेला िायक स्ििःशीच म्िििो, “िा यौिििृपणि 
उदार असला िरी आपपरभाि त्याच्या णठकािीिी णदसूि येिोच. आपलया अांगचे जािूि, 
स्िि, मि, ियि ि णििांब या कुटुांणबयाांिा केिढा प्रदेश बिाल केला, िे बघा िरी.” 
जािुणन अपुल्या अंगचे यौवननृपणत उदार। 
स्तन, मन, नयन, णनतंि, या देत वतन णवस्तार॥२॥ 

*  * 
 

३ अर तैं टरत न िर-परे, दई मरक मनु मैन। 
 होडा होडी िणढ चले णचतु, चतुराइ नैन॥३॥ 

 
यौवनागम 

िियौििा िाणयकेच्या सौंदययणिकासािर अिुरक्ि झालेला िायक प्रशांसेिे स्िगि म्िििो, 
“यौििागमामुळां, णिच्या सौंदययदेिाांिूि उत्साि कसा ओसांडिो आिे. णचत्त, चािुयय ि डोळे 
याांिी जिु िटिाद धरला आिे. पैज लािली आिे की, मदिाची मजी कुिािर अणधक 
णदसूि येिे. आणि अणधक उन्माद कुिाला णदलेला आिे याचे प्रात्यणक्षकच िे करीि 
आिेि.” 
णचत्त चातुरी लाणवती पैज नयन हटवाद। 
अणधक कुिातें गौरवी मदन चढणव उन्माद॥३॥ 

*  * 
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४ औरै-ओप कनीणनकनु गनी घनी-णसरताज। 
 मनीं धनी के नेह की िनीं छनीं पट लाज॥४॥ 

 
वशीकरि 

िियौििा िाणयकेच्या ियिाांचे ि त्याांिील उज्िल िेजाांचे, सखी कौिुक करीि णिला 
उत्साणिि करिे, “अग िुझ्या डोळ्याांिील िेजाचां स्िेिाकषयि काांिी िेगळांच आिे. 
पापिीच्या पडद्याआड लपलेलया किीणिका म्ििजे णप्रयकराला आकर्मषि करिारे 
िशीकरि मिीचां आिेिसां िाटिां.” 
 
िळक आगळी लोचना ंकनीणनकेचे वेज। 
लाज लपणवते पापिी, वशीकरि-मणि तेज॥४॥ 

*  * 
 

५  सणन-कज्जल चख-िख-लगन उपजौ सुणदन सनेंहु। 
 क्यौं न नृपणत है भोगवै लणह सुदेसु सिु देहु॥५॥ 

 
मीनेचा शनी 

“सखे, िुझ्या काजळ लािलेलया काळ्याभोर डोळ्याांि जिु शिी आणि मीि या दोि 
ग्रिराशींची युिीच झालेली णदसिे. डोळेभेटीि मीिेचा शिी, पे्रम उणदि करूि, हृदयािर 
अणधकार गाजििो असां भणिष्य साांगिां.” 

 
काजळ कणलत लोचनीं, शनी मीन युणत चार। 
स्नेह उणदत दृग मीलनीं, ये तनुवणर अणधकार॥५॥ 

*  * 
 
६  सालती है नटसाल सी, क्यौं हँू णनकसणत नाँणह। 
 मनमथ-नेजा-नोक सी खुभीखुभी णजय माँणह॥६॥ 

 
किवशल्य 

िाणयकेच्या कािाांिील कुां डलािर भाळलेला िायक, मोठ्या चिुराईिां दूिीला णिची भेट 
करूि द्यायला सुचणििो. “णिच्या कािाांिील कुां डल, कामदेिाच्या भालशूलाप्रमािां माझ्या 
हृदयाांि सारखे सलि आिेि.” 
 
मदन भालिल शल्य तें किव णवभूणषत डूल। 
सलतो सल तो या उरीं णनघे न णनघता ंशूल॥६॥ 

*  * 
 

७  जुवणत जोन्ह मैं णमणल गई, नैंक न होणत लखाइ। 
 सौंधे कै डोरैं लगी अली चली सँग जाइ॥७॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

यौवन चंणद्रका 
शुक्लाणभसाणरकासौंदयय सुगांधाची मििी णिच्या सख्या गाि आिेि, “त्या युििीची 
गौरििुकाांिी चाांदण्याि इिकी एकजीि झाली आिे की िी िेगळी म्ििूि णदसिच िािी. 
णिच्या अांगसुगांधाला भाळूि, णिची भृांग सखी मागोमाग जािािा णदसिे, म्ििूिच णिचां 
अस्स्ित्ि कळूि येिां.” 
णदसे न यौवन चंणद्रका, चादंण्यात णसत अंग। 
गंधरेिुं वलयासवें, जाय अली णतज संग॥७॥ 

*  * 
 

८  हौं रीिी, लणख रीणि हौ छणिकह छिीले लाल। 
 सोनजुही सी होणत, दुणत-णमलत मालती माल॥८॥ 

 
सुविा 

दूिी िाणयकेच्या अांगकाांिीचां िियि करूि िायकाची णमलिोत्कां ठा जागणििे. “मी िर बाई 
णिच्यािर अगदी मोिूि गेले. णिच्या सुििय काांिीमुळां गळ्यािील मालिी माळ िी सोिजुई 
सारखी भासिे.” 
 
पीत गौर तनुकाणंतनें मोणहत मी णिजलाल। 
सोनजुई परी भासते गळा ंमालती माळ॥८॥ 

*  * 
 

९  िहके, सि णजय की कहत, ठौरु कुठौरु लखैं न। 
 णछन औरै, णछन और से, ए छणि-छाके नैन॥९॥ 

 
मत्तलोचना 

दूिी िाणयकेला साांगिे, “िूां आपले पे्रमोन्मत्त डोळे िीट साांभाळ बरां, लोक काय म्िििील 
याचा िीट णिचार कर.” त्यािर िी म्िििे, “मी काय करूां  ग, रूप िारुिी णपऊि िे मेले 
इिके धुांद झाले आिेि, की मिाांि असेल िसेल िे सारखे बरळि असिाि. काळ िेळ 
देखील बघि िािींि.” 
 
रूप वारुिी प्राणशता,ं धंुद जाहले नैन। 
काळ वेळ ना पाहती सागंणत, मन िेचैन॥९॥ 

*  * 
 

१०  णिणर णिणर णचतु उत हीं रहतु, टटी लाज की लाव। 
 अंग-अंग-छणि-िौंर मैं भयौ भौंर की नाव॥१०॥ 

 
काणंतणववतव 
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पूिािुराणगिी िाणयका आपलया सखीला आपली स्िेिदशा साांगिे. “सखे, णप्रयकराच्या 
अांगकाांणििलयाच्या भोिऱ्याांि साांपडलेलया िािेसारखी माझी स्स्थिी झाली आिे. लज्जेचा 
दोर िुटलयामुळां, माझी मािसिौका या काांणिणिििांि णगरक्या घेि आिे. 
 
लाज सुटे, मन भोवतीं णिरे, णचत्त घे धावं। 
काणंत णववती सापंडे शीडाणवि ही नाव॥१०॥ 

*  * 
 

११  नीकी दई अनाकनी, िीकी परी गुहाणर। 
 तज्यौ मनौ तारन-णिरदु िारक ताणर॥११॥ 

 
गजेंद्रतारक 

भक्िाची उपरोणधक मागिी, “िे गजेंद्रिारक प्रभो, माझी करुि िाांक िुझ्या कािीं िािी 
का आली! की गजेंद्रिारक िे आपले ब्रीदच िूां पार णिसरलास !” 
 
ऐकताणंह नच ऐणकली, कानीं पडे न हाकं। 
‘गजेंद्रतारक’ णिरुद हें सोणडलीस का भाक॥११॥ 

*  * 
 

१२  णचतई ललचौंहैं चखनु डणट घुँघट-पट माँह। 
 छल सौं चली छुवाइ कै णछनकु छिीली छाँह॥१२॥ 

 
छायास्पशव 

त्याला बघिाच िाणयकेिे केलेले पे्रमदशयक िािभाि ि चेणष्टिे पािूि िायक मुग्ध झाला. िो 
स्िगि म्िििो, “ओढिी बाजूला सारूि णििां धीटपिािां डोळ्याला डोळा णभडिला. आणि 
लालस िजरेिां माझ्याकडे पाणिलां , आणि क्षिाांि माझ्या पािलािर आपली पडछाया 
पाडूि, िांदि करूि िी णिघूि गेली.” 
 
पदर सारुनी पाहती लोचन लालस धीट। 
जाता ंस्पर्शशत पाउलें  पडछायेनें नीट॥१२॥ 

*  * 
१३  जोग-जुगणत णसखए सिै मनौ महामुणन मैन। 
 चाहत णपय-अिैतता काननु सेवत नैन॥१३॥ 

 
नयनपणरहास 

िियौििा मुग्धेचे सौंदयय ि डोळ्यािील चमक पािूि, सख्या णिचा पणरिास करिाि. “िे 
िुझे ियि, योगी बिूि काििचारी झाले आिेि. मदिरूपी मिामुिीकडूि त्याांिा गुरुमांत्र 
णमळालेला णदसिो. त्यामुळे प्रीणिची सायुज्यिा, समाणध अदै्विी िपप्रयोग त्याांिा अिगि 
झालेले आिेि.” 
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कानन चारी जािती नयन, महामुणन योग। 
अिैती सायुज्यता साणधत प्रीणत प्रयोग॥१३॥ 

*  * 
 

१४  खरी पातरी कान की, कौन िहाऊ िाणन। 
 आक-कली न रली करै अली, अली, णजय जाणन॥१४॥ 

 
किेजप 

मध्या िाणयकेला णप्रयकर अन्यस्त्रीरि आिे िे कळिाांच िी रागाििे, सखी णिला 
समजाणििे, “अग, िू कुिाच काय ऐकिेस! िे िलके काि िार घािक असिाि. रणसक 
भ्रमर रुईच्या िुलािर कधी भाळेल का?” 
 
उगाच संशय हा सखे घातक हलके कान। 
भुले न मंदारा अली, करी न णमकलद गान॥१४॥ 

*  * 
 

१५ णपय-णिछुरन कौ खुसह दुखु, हरषु जात त्यौसार। 
 दुरजोधन लौं देणखयणत तजत प्रान इणह िार॥१५॥ 

 
दुुःखानंद 

िाणयका मुग्धा असिािा, मािेरी जािािा णिरि दुःख णिला णिशेष जाििि िसेल पि 
आिा मध्या झालयािर ि सांसाराची चि कळलयािांिर मािेरी जािािा आिांदाबरोबर णियोग 
दुःखिी जािििां, एकाच िेळी िषय ि खेद मिाि उदभििाि. या णिच्या दोलाचल 
मिस्स्थिीचां सखी िियि करिे. “मािेरी जािािा णिच्या डोळ्याि आसूां ि ओठाांि िासूां 
उमटले आिेि, आिांद ि दुःखाची समा साधली आिे. दुयोधिाच्या प्राि त्यागाच्या िेळची 
स्स्थिीच िी अिुभणििे.” 
 
सुखदुुःखाच्या मीलनीं णवकल होणत असहाय। 
सुयोधनासह प्राि हे जाता ंणनिल काय॥१५॥ 

*  * 
१६  िीनैं पट मैं िुलमुली िलकणत ओप अपार। 
 सुरतरू की मनु कसधु मैं लसणत सपल्लव डार॥१६॥ 

 
णवरल वसना 

णिरल िसिाांिूि िुटूि बािेर पडिारी िाणयकेची ििुकाांिी पािूि मोणिि झालेला िायक 
स्िगि म्िििो, “या श्वेि णिरल िसिाांिूि णिची सुांदर देिकाांणि परािर्मिि िोऊि णिलसिे 
आिे. जिुां काय कलपिृक्षाची डिाळच सपल्लि आकाशगांगेि जलक्रीडा करीि आिे.” 
 
णवरल वसन तनुकाणंत ती, णिलणमल िळके अंग। 
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सुरतरु पल्लव डोलवी, मानस कसधु तरंग॥१६॥ 
*  * 

 
१७  डारे ठोडी-गाड, गणह नैन-िटोही, माणर। 
 णचलक-चौंध में रुप-ठग, हाँसी-िाँसी डाणर॥१७॥  

 
णचिुक-खळी 

िायकाची दृणष्ट णिच्या अांगाांगािरूि शोभा पिाि णिरि असिाां ििुिटीच्या खळीि 
कोसळली. शोभाणधक्यामुळें णिला णिथूि णिघािेसें िाटि िािीं. डोळ्याांचा िा अपघाि 
िायक स्ििाच साांगिो. “या सौंदयय ठगाांिी आपलया झलकीिां अांध करूि या माझ्या 
भटक्या ियि िाटसराांिा ििुिटीच्या खळीि दाबूि आणि िास्याचा गळिास घालूि 
लुटलां  िे णबचारे त्या खळीिच पडूि राणिले. बेिोशािां त्याांिा बािेरच णिघिा येईिा.” 
 
णचिुक खळीतच सापंडे, नेत्रपणथक िेभान। 
हास िासं घाली गळा,ं रूपचोर घे प्राि॥१७॥ 

*  * 
 

१८  कीनै हँ कोणरक जतन अि कणह काढै कौनु। 
 मो मन मोहन-रुपु णमणल पानी मैं को लौनु॥१८॥ 

 
लावण्य-लवि 

सखीची णशकिि ऐकूि िाणयका म्िििे, “सखे, मोििाचां लािण्यरूप माझ्या मिीं मािसीं 
लििासारखां णमसळूि गेलां  आिे. णकिीिी यत्ि केला िरी पाण्याांिूि लििां िेगळां कसां 
काढिाां येईल?” 
 
मनमोहन लावण्य तें लवि मानसीं होय। 
कसें ग राणहल वेगळें मीलकन णमळता ंतोय॥१८॥ 

*  * 
१९  लग्यो सुमनु हूवै, है सिलु, आतप-रोसु णनवाणर। 
 िारी, िारी आपनी सींणच सुहृदयता-िाणर॥१९॥ 

 
संदेशगोपन 

िायक आज या णठकािी येिार, पि अजूि आला िािीं. िेळ टळलयामुळां िाईका रुष्ट 
झाली. उदे्वगािां िाणटकेि िी भटकि आिे. णिच्या मैणत्रिी णिथे आिेि एिढ्याि दुिी परि 
येऊि माणळिीला सांबोधूि म्िििे, “िे माणळिी, जलवसचि करूि ओलाव्यािां बाग 
टिटिीि राखलीस िर िुझी सुमिकामिा सिल िोईल ि िाणटका िुलाांिी बिरेल.” 
 
सुमन सिल हो कामना, वाणटकेतलें  िल। 
जलकसचन कणर माणळिी काल असें अनुकूल॥१९॥ 
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*  * 
 

२०  अजौ तऱ्यौना हीं रह्यौ श्रुणत सेवत इक-रंग। 
 नाक-िास िेसणर लह्यौ िणस मुकुतनु कैं  संग॥२०॥ 

 
िेसर 

किी िाणसकेिील बेसरीचां िियि करिािा सत्सांगाची प्रशांसा करिो. “आजिर कािाांच्या 
सििासाि रािूि कुां डल अधोगिच राणिले. पि िाकाच्या सििासािां बेसर मािधि 
बिली. िी िाकिासी झाली. िाक िे देिाचे भूषि, ियाचे साांणन्नध्य म्ििजे बेसरीचा 
गौरिच म्ििायचा. श्रुणििेदादी ऐकूििी माििाची अधोगणि टळली िािी. पि 
जीििमुक्िाच्या सििासािे अधमाचािी उद्ार झाला. 
 
श्रुणत भूषि ताटंक तें होय अधोगत मान। 
नाकामधली चौिुली सहवासें घे मान॥२०॥ 

*  * 
 

२१  जम-कणर-मुँह-तर हणर पऱ्यौ, इकह धर हणर णचत लाउ। 
 णवषय-तृषा पारहणर अजौ नरहणर के गुन गाउं ॥२१॥ 

 
गुिधीर 

किीचे मिोगि; “यमरूपी ित्तीच्या पुढ्याि िूां पडलेला आिेस. िेड्या मिा, त्या िरिरीचे 
स्मरि कर, णिषयिासिा सोड, िोच िुला या भिसागराांिूि पार करील.” 
 
काळनाग, मुकख तू सदा, नरहणरगुकि धणर धीर। 
पणर हणर णवषय तृषा मना, पार कणरल भवतीर॥२१॥ 

*  * 
 

२२  पलनु पीक, अंजनु अधर, धरे महावरू भाल। 
 आजु णमले, सु भली करी; भले िने हौ लाल॥२२॥ 

 
भले! भले! णिजलाल 

प्रौढा धीरा िाणयकेची उक्िी िायकाप्रि : “पापण्याांिा पािाांचा पीक लागलेला आिे. 
ओठाांिा काजळ शोभिे आिे. भालाला आलत्याची खुलािट, अिािा! णब्रजलाल, आज 
िुमचां ध्याि णकिी मोिक णि सुांदर णदसिे म्ििि साांगू !” 
 
पानपीक पापिीवरी भाणल महावर लाल। 
अधरीं अंजन लागलें  भले भले णिजलाल॥२२॥ 

*  * 
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२३  लाज-गरि-आलस-उमग-भरे नैन मुसकात। 
 राणत-रमी रणत देणत कणह औरै प्रभा प्रभात॥२३॥ 

 
अनुदान 

सखी प्रािःकाली िाणयकेच्या िेत्राांची णिणचत्र िऱ्िा पािूि रात्रीच्या णिपरीि रिीचां रिस्य 
ओळखूि म्िििे, “लाज, आळस, गिय आणि औत्सुक्य इत्याणद भािाांची रांगसभाच, िुझ्या 
डोळ्याांि भरलेली णदसिे. आणि िे सारे रात्रीच्या अिुदािाची चचा करीि आिेि.” 
 
लाज मदालस लोचनीं, प्रीणतभाव, अणभमान। 
हंसत सागंती नेत्र हें, रात्रीचें अनुदान॥२३॥ 

*  * 
 

२४  पणत रणत की िणतयाँ कहीं, सखी लखी मुसकाइ। 
 कै कै सिै टलाटलीं, अलीं चलीं सुख पाइ॥२४॥ 

 
िहािा 

िायक ि िाणयका रांगमिालाि णििोद करीि आिेि. णिथे णिच्या सख्यािी उपस्स्थि 
आिेि. त्यािेळी बोलिा बोलिा िायक िळूच रणि-इच्छा सूणचि करिो. िाणयका स्स्मि 
सांमणि देिे ि मैणत्रिीकडे पिािे. समांजस सख्या बिािा करूि एक एक णिथूि णिघूि 
जािाि. 

 
सखी सहेली देखता ंिोलणत मन णरिवीत। 
पणत रणत सुचवी पाहुनी हळंुच णतला खुिवीत॥ 
चतुर मैणत्रिी जािती अनुसूणचत इंणगत। 
जाणत िहािे सागुंनी, गाकल हसूं खुलवीत॥२४॥ 

*  * 
 

२५ तो पर वारौं उरवसी, सुणन राणधके सुजान। 
 तू मोहन कैं  उर िसी है उरिसी-समान॥२५॥ 

 
उववशी 

श्रीकृष्ि अन्य गोपीकडे गेलेला पािूि राधा रुसिा धरिे. सखी समजािीि णिला म्िििे, 
“अग राधे िू इिकी सुांदर आिेस, की इांद्राची अप्सरा उियशी देखील िुझ्यािरूि ओिाळूि 
टाकािी. मोििाच्या मिाांि िू उरभूषि म्ििूि बसली आिेस.” 
 
ओवाणळल गे उववशी, तुजवर अपुलें  प्राि। 
उरीं वसणस तंू राणधके, उववशीच कीं जाि॥२५॥ 

*  * 
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२६ कुच-णगणर चणढ, अणत थणकत है, चली डीणठ मुँह-चाड। 
 णिणर न टरी, पणरयै रही, णगरी णचिुक की गाड॥२६॥ 

 
लंपटा 

िाणयकेचां सौंदययणिरीक्षि करिािा णिच्या ििुिटीिरील खळीला भाळलेला िायक स्िगि 
म्िििो, “कुचशलै चढूि दृष्टी णशिली, णिचां पाऊल पुढेच पडेिा िरी िी मुखमोििी मुळां 
णिकडे िळली. पि अिािधािािां णचबुकखळीि जाऊि साठिली. आणि अणि थकलयामुळां 
णिथूि मुळीसुद्ा िलली िािी.” 
 
चढत दृणष्ट कुच शलै ती, वदकन वळे ये शीि। 
हनू खळीतच कोसळे, लीलंगत रसलीन॥ 
णखळली तशीच राणह शोभा पाहत िाड। 
लोकरीणतची लंपटा नसेच कसली चाड॥२६॥ 

*  * 
 

२७  िेधक अणनयारे नयन, िेधत कणर न णनषेधु। 
 िरिट िेधतु मोणहयौ तो नासा कौ िेधु॥२७॥ 

 
नाणसका वेध 

िाणयकेच्या सिांग सौंदयािर मोणिि झालेला िायक म्िििो, “िुझे ियिबाि अणि िीव्र 
िर आिेिच, आणि हृदयभेद करिां िे त्याचां सिज कमय, पि िुझी विधली गेलेली 
िाणसकादेखील, माझां हृदय िेधूि टाकिे.” 
 
नेत्रिाि अणत तीक्ष्ि ते, सहज वेणधती प्राि। 
कवणधयली ती नाणसका, कवणधत हृदय अजाि॥२७॥ 

*  * 
 

२८  लौनैं मुहँु दीणठ न लगै, यौं कणह दीनौ ईणठ। 
 दूनी है लागन लगी, णदयैं णदठोना, दीणठ॥२८॥ 

 
णदठोिा 

दृष्ट लागू िये म्ििूि लाणिलेलां  गोलबोट, मुखाची शोभा अणधक िाढििां. िायक 
पणरिासािां म्िििो, “िुला दीठ लागू िये म्ििूि सखीिां िुझ्या गालािर िा णदठोिा 
लािलाय खरा, पि त्यामुळां दृष्टी मात्र दुपटीिां लागिे.” 
 
गाकल णदठोिा लाणव ती, कधीं न लागो दीठ। 
दृणष्ट, दुपटी लागते ते सौंदयव अवीट॥२८॥ 

*  * 
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२९ णचतवनी रूखे दृगनु की, हाँसी-णिनु मुसकाणन। 
 मानु जनायौ माणननी, जाणन णलयौ णपय, जाणन॥२९॥ 

 
मानापमान 

माणििीिां केलेलया अणिभािािरूि, णिचा अणभमाि कळूि स्स्मि करिाऱ्या णप्रयकराची 
अिस्था सखी साांगिे, “िाणयकेचा रुक्ष दृणष्टके्षप ि णििोदािाचूि आलेलां  िसू पािूि, िी 
माणििी रागेजली आिे िे त्याला कळलां .” 
 
दृकष्टत ये उपहास, णतयेच्या ओठावर ल्स्मतहास। 
भासे णचत्त उदास, पे्रमळा सोणड कोरडे श्वास॥ 
अस्वागत हे खास ओळखी कठोर णप्रय पणरहास। 
माणनणनचा अणभमान जािुनी साजि करी णनवास॥२९॥ 

*  * 
 

३०  सि ही त्यौं समुहाणत णछनु, चलणत सिनु दै पीणठ। 
 वाही त्यौं ठहराणत यह, कणवलनवी लौं दीणठ॥३०॥ 

 
कठपुतळी 

परकीया िाणयकेची दृणष्ट इिस्ििा णिरूि अखेर उपपिीिरच स्स्थराििे िे लक्षाि येिाच 
सखी णिला म्िििे, “िुझी दृणष्ट सिय सभाजिाांिा न्यािळूि पुढे जािे आणि परि मागे िळूि 
त्याच व्यक्िीिर थाांबिे. कठपुिळी थाांबिे ि अगदी िशीच, त्यामुळे ‘णचत्तचोर कोि’ िे 
अचूक ओळखिा येिां.” 
 
दृणष्टचें िुलपाखरू, उडत णिरे भवताल। 
परतुणन येत णवसावते पसणरत मायाजाळ॥ 
सभाजनीं ती पाहते, परते तयासमोर। 
कठपुतळीपणर थािंली, पाहुणनया मनचोर॥३०॥ 

*  * 
 

३१  कौन भाँणत रणह है णिरदु अि देणखवी, मुराणर। 
 िीधे मोसौं आइ कै गीधे गीधकह ताणर॥३१॥ 

 
प्रभू पणरक्षा 

भक्िाची उस्क्ि :— “िे मुराणर, आिा िुमच्या पणरके्षची िेळ आलेली आिे. िुमच्या ब्रीदाचा 
िुम्िाला पडिाळा द्यायचा आिे. िुम्िी सांपाणिसारख्या पणिि गृध्राचा उद्ार केला पि 
त्याच्यािूि मी िर जास्िच पणिि आिे. आिाां बघूां या परीक्षा!” 
 
मी पापी प्रभु पाहंु द्या, कसें पाळता ंिीद। 
गृध्र संपाती ताणरला, मी तर अणधक पतीत॥३१॥ 
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*  * 
 

३२  कहत, नटत, रीित, णखित, णमलत, णखलत, लणजयात। 
 भरे भौनमैं करत हैं नैनुन हीं सि िात॥३२॥ 

 
डोळे िेल 

िायक िाणयकेच्या चिुर िेत्रपल्लिीचां िियि सखी करिे, “सिय आप्िजि भोििी असिािा 
िे परस्पर डोळ्याांिीच बोलिाि, आपले अणभप्राय कळणििाि, िसिाि काय णि िटिाि 
काय. कधी रागििाि िर कधी रमिाि आणि एकत्र येऊि आिांणदि िोिाि. या साऱ्या 
खेळाांची जमलेलयाांिा चािूल देखील िसिे.” 
 
नटुनी लाजत हासती, णचडणत खुलणत हो मेळ। 
कळत न कळत िोलती. रमणत गमणत णकणत वेळ॥ 
प्रीतीची दृगभाषिे, घेत परस्पार िेल। 
लोकादेंखत चालतो हा डोळयाचंा खेळ॥३२॥ 

*  * 
 

३३  वाही की णचत चटपटी, धरत अटपटे पाइ। 
 लपट िुिावत णिरह की कपट भरेऊ आइ॥३३॥ 

 
समेट 

उत्तमा खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे,“णजथां रात्रभर िुम्िी िोिा, णिथांच परि 
जाण्याची उत्सकिा िुमच्या मिाि आिे. म्ििूिच िुमची पािलां  िीट पडि िािीि. िुमचां 
कपट मी पुरेपरू ओळखिे, िरीिी िुम्िी त्या अपराधासि मला णप्रय आिाि. िुमच्या केिळ 
दशयि सुखािां मी सारां दुःख णिसरूि जािे.” 
 
आतुर णमलकन का ंपुन्हा ंओढ घेणत हे पाय। 
णजथें कंणठली रात ही णतथेंच मन तें जाय॥ 
णवरह अनल हा णविणवते तुिी णप्रया उरभेट। 
कपट कळे रे राजसा, कणरते तणरणह समेट॥३३॥ 

*  * 
 

३४  लणख गुरुजन-णिच कमल सौं सीसु छुवायौ स्याम। 
 हणर-सनमुख कणर आरसी णहयैं लगाई िाम॥३४॥ 

 
कििसंकेत 

िायक िाणयकेची पे्रमचेष्टा सखी सखीला साांगिे, “राधीकेला िडील मांडळीि बसलेली 
पािूि, शामसुांदरािे िािािील कमलपत्र डोक्याला लािलां  ि आपला लीि प्रिाम सूणचि 
केला. िाणयकेिां िो भाि उमजूि, आरशाि शामसुांदराचां प्रणिवबब झेललां  ि णििां िो आरसा 
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हृदयाशी लािला. आणि पुन्िा दपयिाि सूययवबब पाडूि िे कुचयूग्माांि धरलां . याचा सांकेि 
अथय असा की सूयय अस्िाचलीस जािाांच भेट घेिा येईल.” 
आप्त स्वजना संगणत पाणह णप्रयेतें शाम। 
कमल पुष्ट्प णशकर ठेउनी सुचवी लीन प्रिाम॥ 
कणरचें दपवि किि ती धणर पुढती अणभराम। 
कवळीं हृदयीं राणधका प्रणतकिणित घनशाम॥३४॥ 

*  * 
 

३५  पाइ महावरू दैंन कौं नाइणन िैठी आइ। 
 णिणर णिणर, जाणन महावरी, एडी णमडणत जाइ॥३५॥ 

 
रंगसंभ्रम 

सखी दासीचा पणरिास करीि िाणयकेच्या टाांचेच्या लालीची प्रशांसा करिे, “पायाला 
मिािर (आळिा) लािायला दासी येऊि बसली. पि िाणयकेच्या टाचाच इिक्या लाल 
की मिािरिटी िेगळी णदसेिा. िी मिािर समजूि टाांचच दाबीि िोिी.” 
 
पाकय महावर रंगवटी लाणवत सखी उगाच। 
रंगसंभ्रमीं चोळते लाल लाल टाचं॥३५॥ 

*  * 
 

३६  तोहीं णनरमोही, लग्यौ मो ही इहैं सुभाउ। 
 अनआऐं आवै नहीं, आऐं आवतु, आउ॥३६॥ 

 
णचत्त चोर 

उपपिी िायकाला िाणयकेचे उपिास पत्र, :— “िे कठोरा, माझां मि िुझ्याि इिकां  गुांिलां  
आिे की, िू गेलास म्ििजे िुझ्या मागोमाग िे येिां आणि परि आलास की िुझ्याबरोबरच 
परि येिां, िोपयंि माझां णचत्तच णठकािािर िसिां.” 
 
णचत्त न येथें णजवलगा, तुणिया मागे जाय। 
छायेपणर तें धावतें सोणडते न ती काय॥ 
तंू येता ंनच, येइना, तुझ्याणवना असहाय। 
येता,ं येइल परतुनी तुिेंच धरुनी पाय॥३६॥ 

*  * 
 

३७  नेहु न, नैननु कौ कछू उपजी िडी िला इ। 
 नीर-भरे णनतप्रणत रहैं, तऊ न प्यास िुिाइ॥३७॥ 
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रूपतृषाता 
पूिािुराणगिी िाणयका आपलया डोळ्याांची दशयिाणभलाषा कथि करिे. “सखे िा स्िेि िव्िे 
ग, माझे डोळे सदाच पाण्यािां भरले असले िरी त्याांची दशयि िृषा शमि िािी.” 
 
स्नेह न नयनीं राजसा कासाणवस हें प्राि। 
णपउणन आसवें सारखी णमटे न रूप तहान॥३७॥ 

*  * 
 

३८ नकह परागु. नकह मधुर मधु, नकह णिकासु इकह काल। 
 अली, कली ही सौं िँध्यो, आगैं कौन हवाल॥३८॥ 

 
अकालभोग 

भ्रमराच्या रुपकािां किी प्रियासक्ि जीिाांिा उपदेश करिो. “अजूि णजला पराग आले 
िािीि, रस भरला िािी, रांग धरला िािी, अशा कणलकेिर आसक्ि िोऊि मूढा भ्रमरा! 
णिच्या भोििी िेर धणरिोस, गुांजारिािे मोि घालिोस! आजच िी कथा िर पुढे काय 
िोिार िे णदसिांच आिे.” 
 
नच िुलले सुमपरागही नच भरला मधुकोष। 
भ्रमर कळीवर भाळला होय खुळा िेहोष॥ 
उलली ना ती पाकळी, थरथरते मृदू काय। 
णमठी सुटेना आज ही, पुढें कळेना काय॥३८॥ 

*  * 
 

३९  लाल, तुम्हारे णिरह की अगणन अनूप, अपार। 
 सरसैं िरसैं नीर हँू, िर हँू णमटै न िार॥३९॥ 

 
पाऊसिड 

दूिी िायकाला िाणयकेची हृदय व्यथा कथि करिे. “िे सुभग, िुमच्या णिरिाची ज्िाला 
इिकी णिलक्षि आिे की पाऊस पाण्याि िी अणधकच िाढिे आणि उन्िाळझळीििी णमटि 
िािी.” 
 
िरसाती सर वाढवी तव णवरहाल्ग्न अपार। 
उन्हाळ िळ ही तापवी अणधकच ग्रीष्ट्म दुपार॥३९॥ 

*  * 
 

४०  देह दुलणहया की िढै ज्यौं ज्यौं जोिन-जोणत। 
 त्यौं त्यौं सौं त्यैं सिैं िदन मणलन दुणत हप्रणत॥४०॥ 
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यौवन ज्योणत 
िियौििा मुग्धेच्या मैणत्रिींचा आपसािील आमोद प्रमोद “या ििपणरणििा मुग्धेच्या 
देिािर जसजशी यौिि काांिी चढूि उज्िलिा येि आिे, िसिसे सििीच्या मुखािरील 
िेज मलीि िोि आिे.” 
 
यौवन ज्योती वाढती अंग अंग उजळीत। 
सवतमुखीं ये म्लानता भरता रंग कळींत॥४०॥ 

*  * 
 

४१  जगतु जनायौ णजकह सकलु, सो हणर जान्यौ नाँणह। 
 ज्यौं आँणखनु सिु देणखयै, आँणख न देखी जाँणह ॥४१॥ 

 
दृगपरीस 

कुिा आत्मज्ञाणियाची स्िगि उस्क्ि, “ज्या परमेश्वराच्या कृपेिां सारां जग आपलयाला 
णदसिां त्याच प्रभूला आपि मात्र पािू शकि िािी. ज्या डोळ्याांिी सिय जग पिािा येिां िे 
डोळे स्ििःलाच पािू शकि िािीि. 
 
जग जािणव जो आपिा तो ना पाणहला ईश। 
दृग िघती जग भोवतीं ते दृग होणत परीस॥४१॥ 

*  * 
 

४२  मंगलु किदु सुरंगु, मुखु सणस, केसणर-आड गुरू। 
 इक नारी लणह संगु, रसमय णकय लोचन जगत॥४२॥ 

 
मंगल-गुरु-चंद्रयूती 

िाणयकेच्या भालािर कुां कुमवबदी ि आडिी केशरगांधणचरी पािूि िायकाचे डोळे अिुरागमय 
िोिाि. लाल वबदुचा मांगल आणि मुखरुपी चांद्र आडव्या केशरगांधणचरीचा बृिस्पिी, या 
णिन्िी ग्रिाांच्या युिीिां िी सुांदरी माझ्या लोचिाांिा रसमय बिणििे.” 
 
मंगल गुरु ग्रह चंद्र युणत भालावरणत सुरेख। 
णवणध रेणखत लणलताक्षरें शुभ भाग्याचा लेख॥ 
िाले लोचन जगत हे रसमय प्रिय णमकलद। 
हृत कमलीं घे कोंडुनी चाणखत सौख्य मरंद॥४२॥ 

*  * 
 

४३  णपय णतय सौं हँणस कै कह्यौ, लखैं णदठौना दीन। 
 चंदमुखी, मुखचंदु तैं भलौं चंद-समु कीन॥४३॥ 
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गालिोट 
सखी सखीला म्िििे, “िाणयकेिे गालबोट लािलेले बघूि णप्रयकर िसि म्िििो, “िे 
चांद्रमुखी िे गालबोट आपलया मुखचांद्राला लाऊि िू िुबेिूब चांद्राची प्रणिकृिीच 
उठिलीस.” 
 
गालिोट तें पाहुनी णप्रय िोले ल्स्मत हास। 
चंद्रमुखी मुखचंद्र करी चंद्राचा उपहास ॥४३॥ 

*  * 
 

४४  कौंहर सी एडीनु की लाली देणख सुभाइ। 
 पाइ महावरू देइ को, आपु भई िे-पाइ॥४४॥ 

 
सणख संभ्रम 

सखी सखीला साांगिे, “इांद्रायिीच्या िळासारख्या लालसुरांग टाचा पािूि सखीला 
मिािर रांग लाििािा सांभ्रम पडला. िी िशीच िाि आखडूि बसली.” 
 
इंद्रायिी िलापरी पाउल लाल सुरंग। 
कसें महावर लाविे होय सहचरी गंुग॥४४॥ 

*  * 
 

४५  खेलन णसखए, अणल भलैं  चतुर अहेरी मार। 
 कानन चारी नैन-मृग नागर नरनु णसकार॥४५॥ 

 
नरमृगया 

िाणयकेची अांिरांणगिी सखी, णििां आपलया ियि कटाक्षािां घायाल केलां  िे जािूि 
पणरिासात्मक बोलिे. “सखे कामदेिासारख्या चिुर णशकाऱ्यािां िुझ्या या काििचारी 
मृगाांिा मृगया करण्याि चाांगलच िरबेज केलय. िागरजिाांची मृगया िे सिजच लीलेिें 
आणि कुशलिेिें करिाि.” 
 
खेळणव णशकवी लणक्षता चतुर णशकारी मार। 
काननचारी नैनमृगा नरमृगया सणवकार॥४५॥ 

*  * 
४६  रसकसगार-मंजनु णकए, कंजनु भंजनु दैन। 
 अंजनु रंजनु हँू णिना खंजनु गंजनु, नैन ॥४६॥ 

 
णतचे डोळे 

श्रृांगाररसाांि अिगािि करीि यथोणचि िािभािाांचा आणिष्कार करिारे णिचे डोळे आपलया 
णिमलिेिां कमळालािी लाजणििाि. आणि स्िाभाणिक असिाऱ्या काजळकोरीिां अांजि ि 
लाििािी खांजि पक्षाचा गिय िरि करिाि.” 
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कंज भंजना लोचनें साणधत रसश्रृंगार। 
नयनाजंन ना लाणवता कणरती खंजनहार॥४६॥ 

*  * 
४७  साजे मोहन-मोह कौं, मोही करत कुचैन। 
 कहा करौं, उलटे परे टोने लाने नैन॥४७॥ 

 
जादूटोिा 

पूिािुराणगिी िाणयकेचे सखीशी णििगूज “सखे, मोििाला मोििी घालिािा मी आपलया 
ियिाांि जादू भरली पि त्याचा पणरिाम मात्र उलट झाला. माझी जादू माझ्यािरच 
उलटली अन् मीच मोििाला भाळले.” 
 
मीठ मोहरी घालता ंधरते जादूटोिा। 
मोह घाणलता ंमोहना मीच मोणहले कोिा। 
जादुगार हे नैन सखे कणरणत कसे गारुड। 
काय करंु मी िाइ ग घेती उलटा सूड॥४७॥ 

*  * 
 

४८  याकैं  उर औरै कछू लगी णिरह की लाइ। 
 पजरै नीर गुलाि कैं , णपय की िात िुिाइ ॥४८॥ 

 
शीतल आग 

णिरणििी िाणयकेची मिस्स्थिी सखी इिराांिा साांगिे. “णिच्या हृदयाला णिरिाची काांिीं 
णिलक्षिच आग लागली आिे. गुलाबपािी वशपलां  िर िी अणधकच भडकिे. पि 
णप्रयकराचां िाांि काढिाच शमिे.” 
 
लोक णवलक्षि िाइ ग ही णवरहाची आग। 
गुलाि जल तें चेतवी, णविवी णप्रयानुराग। 
अंग अंग इंगळासवें जळतो मािा गावं। 
शमतो श्रवि ये जसे गोड णप्रयाचें नावं॥४८॥ 

*  * 
४९ कहा लेहुगे खेल पैं, तजौ अटपटी िात। 
 नैंक हँसौंहीं हैं भई भौंहैं, सौंहैं खात॥४९॥ 

 
अवेळ चेणित 

माणििी िाणयका रागेजली आिे. सखी णिला शपथा घालूि समजाणििे. िी शाांि झाली 
असिा िायक पुन्िा सििीचां िाांि घेिो. पि सखी मोठ्या खेळकरपिािां त्याचां िचि 
उडिूि लाििे ि त्याला सचेि करिे. “असा अिेळी खेळ कसला करिा िी णबचारी 
आिाांच कुठे शाांि झाली आिे. णमठाचा खडा टाकूि जमि आलेलां  दूध उगाच काां 
िासििाां?” 
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णतला कशाला णचडणवता ंकणरता काय कुचाळी। 
आणधच ती रागेजली चढती णभवय। 
आि घालुनी आिले, जरा कुठें ये हासूं। 
कळींत दंवकिदूच ती णदसे लोभला आसूं ॥ 
थट्टा तणर सूचते कशी दूध लागते नासूं। 
लाजेला ये लाणलमा, नकाच काजळ िासू ॥४९॥ 

*  * 
 

५०  डारी सारी नील की ओट अचूक चुकैं  न। 
 मो मन-मृगु करवर गहैं अहे ! अहेरी नैन॥५०॥ 

 
नैन णशकारी 

िायक िाणयकेचे णप्रयाराधि करिो “णप्रये िुझे कबयर ियि, णचत्त्यासारखे िील िस्त्राच्या 
पालिीमागे दडूि, अचािक, ि अचूक माझ्या मिोमृगािर झेप घेिाि.” 
 
नीलािंर तें साणजरें लावण्याचें िाड। 
णनळी पालवी िाकुनी तरुशाखेच्या आड। 
णचत्यापणर घे नेमका अचूक दृणष्ट के्षप। 
नैन णशकारी घेणत हे मनोमृगावर िेप॥५०॥ 

*  * 
 

५१ दीरघ सास न लेणह दुख, सुख साईं कह न भूणल। 
 दई दई क्यौं करतु है, दई दई सु किुणल॥५१॥ 

 
दैव भोग 

कुिा णिपत्तीग्रस्िाला त्याचा णमत्र धीर देिो. या सांकटाि सापडलयािांिर केिळ ‘दैि दैि’ 
करूि उपयोगी िािीं. दैिािेच णदलेला िा भोग धैयािे सिि कर. उसासे सोडीि बसू 
िकोस देिािर णिश्वास ठेि.” 
 
‘दैव दैव’ कणरसी वृथा देवच देई भोग। 
लािं उसासे सोणडसी भाग्याचा हा योग॥ 
आशेनें हुरळंु नको णनराशेत णनश्वास। 
सुख दुुःखातंणह संयमी ठेणव णचणत्त णनश्वास॥५१॥ 

*  * 
 

५२ िैणठ रही अणत सघन िन, पैणठ सदन-तन मॉणह। 
 देणख दुपहरी जेठ की छाँहौं चाहणत छाँह॥५२॥ 
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स्वयं दूणतका 
पूिािुराणगिी, स्ियांदूणिका िाणयका िायकाला म्िििे, “अशा भयांकर उन्िाि आपि कुठे 
णिघालाि! या घराि येऊि थोडा णिसािा घ्या. जेष्ठािील दुपारची सािली देखील 
आडोसा शोधिे, सघि काांिाराि लपिे वकिा िरुिली घेर घालूि बसिे. छपराखाली 
वभिीच्या कुशीि णशरिे, आणि िाटेिरूि चालिािा पाय धरूि राििे.” 
 
भर दुपारची सावली पडते ना िाहेर। 
अंग चोरुनी घेतसे तरुभोवतीं घेर। 
परसाणंतल छपरातलीं भींतीच्या उदरातं। 
लपते येऊणन सानुली मायेच्या पदरात॥ 
माध्यान्ही माथ्यावरी येतानंा रणवराय। 
भीतीने वाटेवरी, छाया धणरते पाय॥५२॥ 

*  * 
 

५३ हा हा ! िदन उघाणर, दृग सिल करैं सिु कोइ। 
 रोज सरोजनु कैं  परैं, हँसी ससी की होइ॥५३॥ 

 
डोळयाचें पारिे 

खांणडिा िाणयकेिे िायकाला पािूि उदाणसििा दाखणिण्यासाठी घुांघट ओढूि घेिला 
आिे. चार डोळ्याांची िजरािजर झालयािर णिचा राग ओसरेल या कलपिेिां सखी णिच्या 
स्िरूपाची प्रशांसा करीि घुांघट काढण्याला प्रिृत्त करिे. “सखे, आपला मुखचांद्र असा 
झाकू िकोस. आमच्या डोळ्याांचे पारिे िरी णिटू दे. िुला अशी अभ्राणिरणिि पिािािा 
चांद्राचा देखील माज उिरेल. चांद्रकाांि पाझरू लागेल.” 
 
‘हं हं, िाकंू नकोस ग सणख अपुला मुखचंद्र। 
णिटंु दे िाई पारिें, सरीज नयनानंद॥ 
अभ्राणरणवरणहत पाहता ंसरेष ती नाराज। 
सहज सखे उतरील ग त्या चंद्राचा माज॥५३॥ 

*  * 
 

५४ होमणत सुखु, कणर कामना तुमकह णमलन की, लाल। 
 ज्वालमुखी सी जरणत लणख लगणन अगणन की ज्वाल॥५४॥ 

 
ज्वालामुखी 

पूिािुराणगिीची णिरिव्यथा, सखी िायकाला साांगिे. “िे णब्रजलाल, अिुरागरूपी अग्िीची 
ज्िालामुखीसारखी ज्िाला प्रज्िणलि झालेली पािूि, िुमच्या भेटीची कामिाच िी त्याि 
ििि करिे आिे.” 
 
ज्वालामुणखपणर भासते अनुरागाची आग। 
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धणर ती मीलन कामना हवन करी सुख त्याग॥५४॥ 
*  * 

 
५५ सायक सम, मायक नयन, रंगे णत्रणवध रंग गात। 
 िखौ णिलणख दुणर जात जल, लणख जलजात लजात॥५५॥ 

 
मायाणवनी साजं 

दूणि िायकाला सांकेिस्थळी िेण्यासाठी म्िििे, “सायांकाळसारखे मायािी ि णत्रणिध 
रांगाांिी रांगलेले णिचे डोळे पािूि, त्या सरोिराांिील कमले देखील लाजली आणि मीि 
असूये दुःणखि िोऊि पाण्याांि लपले.” 
 
संध्ये सम मायावी णत्रणवध रंकग नयन नटे। 
दूरजलीं लपणत मीन, संकोणचत कमल णमटे॥५५॥ 

*  * 
 

५६ मरी डरी णक टरी णिथा, कहा खरी, चणल चाणह। 
 रही कराणह कराणह अणत, अि मुंह आणह न आणह॥५६॥ 

 
व्यथेची कथा 

प्रोणषिपणिका िाणयकेच्या णििेष्ट पणरस्स्थिीचां िियि सखी करिे, “अग िू इथां अशी उभी 
काां आिेस, चल जरा लौकर. िी णिष्प्राि झाली की णिची व्यथा पार णमटली िे बघ. 
कण्ििा कण्ििा िी एकदम थाांबली, अन् आिा िर ‘िाय िाय’ असे दुःखीि उद्गारिी 
णिच्या मुखािूि णिघि िािीि.” 
 
काय कथंू ग णतची व्यथा, पहा तंूच कणर घाइ। 
मरिीं मरता ंणमटली ‘हाय’ णन श्वासणह नाकह॥५६॥ 

*  * 
 

५७  कहा भयौ जौ िीछुरे, मो मनु तोमन-साथ। 
 उडी जाउ णकतहँू, नऊ गुडी उडाइक-हाथ ॥५७॥ 

 
उडता पतंग 

गणिका िाणयका गायिासाठी परदेशी गेली आिे. णिथूि िी आपलया यजमािाला णलणििे 
“यािेळी आपि दूर दूर असलो िरी काय झालां ! माझां मि िर िुमच्यािच गुांिूि राणिलां  
आिे. आपि िाटेल िेव्िा ओढूि धरू शकिा! पिांग अांिराळाि िाटेल िसा उडाला िरी 
िो णििश असिो. दोरा उडणििाऱ्याच्या िािीच असिो. िो केव्िािी उिरिूि त्याला जिळ 
घेऊ शकिो.” 
 
सख्या पतंगापरी उडे मी दूर जरी मनचोरा। 
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ओढायातें परी खालती तुणिया हातीं दोरा॥५७॥ 
*  * 

 
५८ लणख, लोने लोइननु कैं  कोइनु, होइ न आजु। 
 कौनु गरीिु णनवाणजिौ, णकत तूठ्यौ रणतराजू॥५८॥ 

 
नयन माणरती मूठ 

कुलटा िाणयकेच्या ियिकडाि कामदेिाची झलक ि उपपिीला भेटण्याची उत्सुकिा 
पािूि, सखी पणरिासािां म्िििे, “आज िुझ्या डोळ्याांि उत्कां ठेची आगळीच चमक णदसिे, 
ज्याच्यािर िुझी कृपादृष्टी िळली, असा िो भाग्यिाि कोि आिे बरां! कुिािर िें लािण्य 
लुटणििार आिेस?.” 
 
कोिासाठीं मदणनके लावण्याची लूट। 
भाग्यवंत तो कोि ग, नयन माणरती मूठ॥५८॥ 

*  * 
 

५९ सीतलताडरु सुिास कौ घटै न मणहमा-मूरू। 
 पीनस वारैं जौ तज्यौ सोरा जाणन कपूरु॥५९॥ 

 
गुि मणहमा 

कणिची प्रास्िाणिक उस्क्ि, “अरणसकािे गुिाांचे चीज केले िािी, िरी गुििांिाचा अिादर 
िोि िािी, वकिा त्याचा मणिमा कमी िोि िािी, णपन्नस रोग्यािां कापराचा सोरा म्ििूि 
त्याग केला िरी कापराची शीिलिा ि सुगांध िािीसा िोि िािी.” 
 
गुिमणहमा नच हो कमी अनादंरे गुि अंध। 
णपन्नस रोग्यातें जसा सोरा, कापुर गंध॥५९॥ 

*  * 
 

६० कागद पर णलखत न िनत, कहत संदेसु लजात। 
 कणह है सिु तेरौ णहयौ मेरे णहय की िात॥६०॥ 

 
पणहलें  पत्र 

प्रोणषि पणिकेिे णप्रयकराला पत्रािूि णिरििृत्ताांि कथि केला. पि िे अपुरे िाटूि कलपिा 
येण्यासाठी एक दोिा णििे णलणिला, “या टीचभर कागदािर माझी णिरि व्यथा कशी 
कळिू! णलणििािािी लाज िाटिे. अश्रू णलिू देि िािीि. िाि सारखा थरथरिो. कािी 
सूचिच िािी-एिढांच णलणििे-माझां हृदय िुमच्याजिळच असलयामुळे माझे मिोभाि िुम्िी 
त्यालाच णिचारूि िे गूज ऐकूि घ्या.” 
 
मणनचे मणन लाजत मी णलणहतानंा पत्र णप्रया। 
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जािाया मन मािें पुसिें अपुल्या हृदया॥ 
देह इथें एकलाच तुजजवळी हृदय णरघे। 
तंूच सागं तंूच िोल, णहतगूज तें ऐकुणन घे॥६०॥ 

*  * 
 

६१ िंधु भए का णदन के, को तारयौ, रघुराइ। 
 तूठे तूठे णिरत हौ िूठे णिरद कहाइ॥६१॥ 

 
खोटे णिरुद 

भगिांिाजिळ भक्िाची मागिी, “िे प्रभो रामचांद्रा, िुम्िी कुठलया णदिाचे बांधू झालाां, 
कुठलया पणििाला िुम्िी िारलि! कीं ज्यामुळां दीिबांधू म्ििूि िुम्िी खोटां णबरुद णमरणििाां! 
िास्िणिक खरा पणिि ि दीि िर मीच आिे.” 
 
कोि िंधु ते तारले दीनिंधु रघुनाथ । 
णिरुद खोटें णमरणवता,ं पणतत खरा मी नाथ ॥६१॥ 

*  * 
६२ जि जि वै सुणध कीणजयै, ति ति सि सुणध जाँणह। 
 आँणखनु आँणख लगी रहैं, आँखैं लागणत नाँणह॥६२॥ 

 
आठव 

णियोणगिी िाणयका आपली दशा सखीला साांगिे, “णप्रयकरा, िुझी आठिि येिाच मी 
देिभाि णिसरिे. िुझ्याकड डोळे लागले असलयामुळे िे डोळेच लागि िािीि... माझी 
िीजच िरिली.” 
 
तुज आठणवता ंणवसरते णप्रया सुटे अवधान। 
डोळे नच हे लागती, तुिे लागलें  ध्यान॥ 
दृणष्ट तरळते, वाहते आसवातं काळीज। 
णमटते ना ही पापिी, हारवली रे नीज॥६२॥ 

*  * 
 

६३ कौन सुनै, कासौं कहौं, सुरणत णिसारी नाह। 
 िदािदी ज्यौ लेत हैं ए िदरा िदराह॥६३॥ 

 
काळे मेघ 

प्रोणषि पणिका िाणयका सखीला म्िििे, “सखे णप्रयकर मला णिसरले, िे मी कुिाला कसां 
साांगू! त्याांिूि िी बरसाि लागली. काळे मेघ भरूि आले आिेि! आिा कसां िोईल ग 
माझां.” 
 
सागुं कुिाला कसे सखे, मला णवसरले नाथ। 
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भरले काळे मेघ हे, जीव घेई िरसात॥६३॥ 
*  * 

 
६४ मैं हो जान्यौ, लोइननु जुरत िणढ है जोणत। 
 को हो जानतु, दीणठ कौं दीणठ णकरणकटी होणत॥६४॥ 

 
खुपरी प्रीत 

पूिािुरागाि िायक िा िाणयकेचे स्िगि बोल, “मला िाटलां  दृष्टभेट झाली म्ििजे दृणष्ट 
आिांणदि िोईल, हृदय िुलूि येईल. पि झाल उलटांच. दृष्टभेट झाली आणि आिा डोळे 
आलयासारखे डोळ्यािूि सारखी आसिांच गळिाि आणि हृदय दुःखािां भरूि येिां.” 
 
घडता ंडोळे भेट ही िुलते मन सुखणवत। 
येती भरुनी आसवें खुपते नयनीं प्रीत॥ 
जुळवी पणहली प्रीत ही नवनजराचंा वेध। 
सखे अखेरी ती ठरे जीव िुलाचंा मेघ॥६४॥ 

*  * 
 

६५ गहणक, गाँसु औरै गहे, रहे अधकहे िैन। 
 देणख णखसौहैं णपय-नयन णकए णरसौं हैं नैन ॥६५॥ 

 
मायाजाल 

िायक प्रािःकाळी िाणयकेकडे आला. िाणयका प्रीिीि उचांबळूि त्याच्याशी बोलू लागली. 
पि एकाकी त्याच्या डोळ्यािील लाली बघूि सांशयािे णििे णभिया चढिलया, त्यामुळे िीचे 
बोल मधेच िुटले.” 
 
येत उमाळा, आवरी अधरीं आतूर िोल। 
हसूं पाहता ंलोचनीं, रोषें नेत्र अिोल॥ 
चेष्टेनें रागेजली, लाल जहाले गाल। 
संशय येई मानसीं कळले मायाजाल॥ 
पाहुणन लाली लोचनीं णभवई चढली ऊंच। 
िोथटले स्मरिािही सरला प्रणतप्रपंच॥६५॥ 

*  * 
 

६६ मैं तासौं कैवा कह्यौ, तू णजन इन्हैं पत्याइ। 
 लगालगी कणर लोइननु उर मैं लाई लाइ॥६६॥ 

 
णितुर डोळे 

पूिािुरागाि णिकल झालेली िाणयका आपली णिकलिा सखीला साांगिे. सखी त्यािर 
म्िििे, “अग मी िुला णकिीदा बजािलां  की, या घरािील णििुरािर, चोरािर मुळी 
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देखील णिश्वास ठेऊ िकोस. िे मेले णििुर डोळेच चोराला चोरिाट दाखिूि घर 
लुटििाि, घराि घेिाि अि घरधन्याला िशी पाडिाि. िरी िू माझां ऐकलां  िािींस. 
आिा काय!” 
 
‘ठेऊं नको णवश्वास मुळीं’ ग, सखी णतला समजावी। 
हेर घराणंतल णितूर डोळे, कणरतो लावालावी। 
णचत्तचोर तो घरातं घेतो, जाग िाई ग जाग। 
गुणपत मनातंील सागूंणन चोरा घरा लाणवतो आग॥६६॥ 

*  * 
 

६७ िर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न। 
हणरनीके नैनातु तैं, हणर नीके ए नैन॥६७॥ 

 
शरसंधान 

सखी िायकाजिळ िाणयकेच्या डोळ्याांची प्रशांसा करिे. “िे िरी, णिचे डोळे 
िणरिियिाांिूििी णिलक्षि प्रभािी आिेि. त्याांिी मन्मथ बािाांिािी िरिलां  आिे. वजकूि 
त्याचा शरणधच िस्िगि केला आिे. मी असे मोिक पि घािकी डोळे कधी कुठेच पाणिले 
िािीि.” 
 
णवलोल सुंदर मदनातेही कजणकणत जे लणडवाळे। 
सहज हणरणत हणरप्राि कवधुणन मनोमृगीचे डोळे॥६७॥ 

*  * 
 

६८ थोरै ही गुन रीिते, णिसराई वह िाणन। 
 तूम हँू, कान्ह, मनौ भए आजकाल्ल्ह के दाणन ॥६८॥ 

 
वृणत्त णवसर 

किी श्रीकृष्िाला व्यांगोक्िीिां आपलया काळाांिील दािाराांची गुिग्रािकिा साांगिो. “िे 
कृष्िा, पणिले िर िुम्िी अलपगुिािरिी मोणिि िोि िोिा, पि आिाां मात्र िी िृणत्त 
णिसरलाि असां णदसिां! िुम्िी एिढे उदार असूििी, आजच्या दािशूरासारखे कृपि कसे 
बिलाि?” 
 
अल्प गुिावर भाळूनी, केलें  कौतुक मान। 
वृणत्त णवसरला आज ती दाते कृपि समान॥६८॥ 

*  * 
 

६९. अंग-अंग-नग जगमगत दीपणसखा सी देह। 
 णदया िढाऐं हँू रहै िडौ उज्यारौ गेह॥६९॥ 
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दीपणशखा 
सखी िायकाजिळ िाणयकेच्या रूपाची प्रशांसा करिे. “णिच्या अांगािरील अलांकाराांची 
झगमग दीपणशखेभोििी असिाऱ्या िेजोिलयासारखी भासिे. अांधाराििी णिचां घर 
उजळलेलां  णदसिां. 
 
अंग अंग नग िगमगे दीपणशखेपणर देह। 
दीप णविणवता ंउजळते अंधारातणह गेह॥६९॥ 

*  * 
 

७० छुटी न णससुता की िलक, िलक्यौ जोिनु अंग। 
 दीपणत देह दुहूनु णमणल णदपणत तािता रंग॥७०॥ 

 
मोरपंखी 

िाणयकेच्या ियसांधीचे िियि सखी करिे, “अजूििी णिच्या अांगी अल्लड खेळकरपिाची 
झाांक आिेच आणि िुकिीच यौििछटािी दृगोचर िोऊ लागली आिे. शशैिाची साांज 
शोभा आणि यौििाची उषा अरुणिमा याांचा मिोिर सांगम, या ियसांणधकाली शशैि सीमेिर 
णदसूि येिो. िी मोरपांखी शोभा अिियिीय आिे. 
 
शशैव शोभा ती उरे, येई यौवन रंग। 
मोरपंणख घेई छटा रंग णमलनीं अंग॥७०॥ 

*  * 
 

७१ कि कौ टेरतु दीन रट, होत न स्याम सहाइ। 
 तुम हँू लागी जगत-गुरू जग-नाइक, जग-िाइ॥७१॥ 

 
जगरीत 

किीचे आिािि. “िे प्रभो, मी िुझ्या िाांिािां कधीचा बाििो आिे. माझी िाक िुझ्या कािी 
िािी का आली? की िे जगन्नायका, आजच्या जगाच्या चालीरीिींचा िुझ्यािरिी प्रभाि 
पडला आिे!” 
 
णकणत हाकारंु मोहना, घेणस न कारें धाव। 
जगन्नायका तुजवरी जगताचाच प्रभाव॥७१॥ 

*  * 
७२ सकुणच न रणहयै, स्याम, सुणन ए सत्तरौं हैं िैन। 
 देत रचौहौं णचत कहे नेह-नचौ हैं नैन॥७२॥ 

 
णवसंगती 

िाणयकेची समजूि घालिािा िायकािे िाि टेकले. णिराशेिां िो णिघूि जाईल या भीिीिां 
सखी णििोद करूि त्याचा उत्साि िाढणििे. “णिची िी कठोर िचिां िुम्िी मिािर घेऊ 
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िका. आणि सांकोणचि िोऊ िका. िे िाटक सारां लटकां  आिे. णिचे डोळे बघा कसे 
मिािलया मिाांि िसिािेि िे!” 
 
कट वच लटके मोहना होऊं नका िैचैन। 
राग नसे अनुराग हा सागंणत चंचल नैन॥७२॥ 

*  * 
७३ पत्रा हीं णतणथ पाइयै वा घर कैं  चहंू पास। 
 णनतप्रणत पून्यौकह रहै आनन-ओप-उजास॥७३॥ 

 
पंचागं णतथी 

िाणयकेच्या मुखचांद्राची प्रशांसा सखी िायकाजिळ करिे. “णिथी एक िर पांचाांगािरूि 
कळिे वकिा चांद्रोदयािरूि. पि णिच्या घराच्या आसपास मुख चांद्रामुळे सदाच पौर्मिमा 
िाांदि असलयामुळे णिथे पांचाांग पािूिच णिथी साांगािी लागिे.” 
 
नादंतसे णनत पौर्शिमा, इंदूवदन णवकास। 
पंचागंातुणन णतथी कळे घराणनकट लोकासं॥७३॥ 

*  * 
 

७४ िणस सकोच-दसिदन-िस साँचु णदखावणत िाल। 
 णसयलौं सोधणत णतय तनकह लगणन-अगणन की ज्वाल॥७४॥ 

 
अल्ग्नणदव्य 

सखी साांगिे,“आजिर सांकोचामुळां िी िुम्िाला भेटू शकली िािी, आणि आपलां  पे्रम णििां 
मिािलया मिाि झाांकूि ठेिलां . पि िृवद्गि िोऊ लागलयामुळे सांकोचािां िे दाबूि ठेििां 
अशक्य झालेलां  आिे. उलट णिरिाग्िीिां िी सांिप्ि झाली असलयािां िे णिचां पे्रम उघडां 
पडलां . सांकोचरूपी दशिदिाच्या णििशिेि िी ििबल झाली. आपलया देिाला 
णिरिाग्िीि जाळूि घेऊि िी जािकीप्रमािेच अस्ग्िणदव्य करीि आिे. सांकोचाच प्रायणिि 
घेि आिे. या शुणद्िच णिच िुमच्यािरील पे्रम णसद् िोि.” 
 
अशोकवकन हा णववश करी दशवदनी संकोच। 
णवरह अनल जाळीत जानकी जीवन शुणध घे शोच॥७४॥ 

*  * 
७५ जौ न जुगणत णपय णमलन की, धूणर मुकणत-मुँह दीन। 
 जौ लणहयै सँग सजन, तौ धरक नरक हँू की न॥७५॥ 

 
मीलनमोह 

गोणपका उद्िाला साांगिाि,“णप्रय मोििाच्या मीलिाची युक्िी आम्िाला साांग. िुझी मुक्िी 
आम्िाला िको. त्याची भेट िीच आमची मुक्िी. त्याांच्या सििासाि िरक देखील आम्िाला 
स्िगयिुलय िाटेल.” 
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नको मुल्क्त रे उद्धवा, युल्क्त तुिी िहुसाल। 
शामल सुंदर लाडका भेटणव रे णिजलाल॥ 
नरकपुरी णप्रय ती अम्हा सजिासर णवकराल । 
मोहन मोहच मुल्क्त ही कोमल िंध मुिाल॥७५॥ 

*  * 
७६ चमक, तमक, हाँसी, ससक, मसक, िपट, लपटाणन। 
 ए णजकह रणत, सो रणत मुकणत; और मुकणत अणत हाणन॥७६॥ 

 
कंुहंू कंुहू 

कुिी कामी रणिप्रशांसा करीि आिे. “ज्या रणिसुखाि चमक दमक आिे, िीच रणि 
परमािांददाणयिी िोय, आणि अशी मुक्िरिी िसली िर िो णििाश समजािा.” 
 
लपट िेप चमक िमक अधणर मधुर हासे। 
मुक्त मनें रणत णवरता ंशयकन स्वगव भासे॥ 
रात छळत तळमळता—चुरता तनु चुरगळता। 
मुकता ंरणत होत हाणन, मुल्क्त णमळे रणत िळता॥ 
कंुजर रणत िंुज सजे टोचता परािी। 
णहसक मसक, लपट, िपट उंहंू कंुहंू कंुहंू वािी॥७६॥ 

*  * 
 

७७ मोहंू सौं तणज मोहु दग चले लाणग उकह गैल। 
 णछनकु छाइ छणि-गुर-डरी छले छिीलैं  छैल॥७७॥ 

 
मंतरलेला गूळ 

पूिािुराणगिी िाणयका सखीला म्िििे, “छणबरूपी मांिरलेलया गुळाची चटक लाऊि, त्या 
बाांके छैल णििारीिां, माझ्या डोळ्याांिा आपलया िादी लािलां . आिा त्याची पाठ िे सोडीि 
िािीि.” 
 
गोड रूप छणि पाहता ंमंतरलेला गूळ। 
चटावली ही लोचनें चाखुणन घेती भूल॥ 
दाणर घरी छायेपरी तुणिया मागोमाग। 
ससेणमरा हा पाणठशी लागे जागोजाग॥७७॥ 

*  * 
७८ कंज-नयणन मंजनु णकए, िैठी बयौरणत िार। 
 कच-अँगुरी-णिच दीणठ दै, णचतवणत नंदकुमार ॥७८॥ 
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स्नातमंगला 
िाणयकेची प्रियलीला सखी सखीला साांगिे, “िी कां जियिी राणधका न्िाऊि उन्िाि 
आपले केस सुकिीि बसली िोिी. केस सािरण्याच्या णमषािां िळूच बोटाांच्या िटीिूि 
णििां िांदकुमाराकडे पाणिलां .” 
 
स्नात मंगला राणधका, कंजनयकन भयभीत। 
िसे उन्हातंच अंगिी घनकंुतल सुकवीत॥ 
करी िहािा काणमनी साणरत कचसंभार। 
करागुंलीतुन पाहते हळच नंदकुमार॥७८॥ 

*  * 
 

७९ पावक सो नयननु लगै जावकु लाग्यौ भाल। 
 मुकुरु होहुगे नैंक मैं, मुकुरु णिलोकौ, लाल॥७९॥ 

 
हातचे कंकि 

णप्रयकराच्या भालािर मिािररांग लागलेला पािूि िाणयका म्िििे, “िे णप्रयकरा, िुझ्या 
भालाला लागलेले मिािर, माझ्या डोळ्याांिा अस्ग्िसारखा चटका लाििां. जरा आरशाांि 
बघा, िािीिर पुसलयािर िािी म्ििाल!” 
 
भाकल महावर लागलें  खूि उमटली लाल। 
खुपते नयना ंमाणिया जळती अनल ज्वाल॥ 
मुरकत मुरकत हासता ंमुकुर पहा णिजलाल। 
हात कंकिा आरसा नव्हते काकंह म्हिाल॥७९॥ 

*  * 
 

८० रहणत न रन, जयसाणह-मुख लणख, लाखनु की िौज। 
 जाँणच णनराखरऊं चलै लै लाखनु की मौज॥८०॥ 

 
लक्षदान 

किी राजा जयवसिाची युद्कुशलिा ि दािशूरिा याचा गौरि करिो, “जयवसि समोर 
येिाच, रिाांगिाि लक्षािधी सेिासमूििी जाग्यािर ठरि िािी आणि मुखांिािी त्याच्या 
औदायामुळे लक्षािधी िोिाांची प्राप्िी िोिे.” 
 
जयकसहाच्या सन्मुख न ठरे लाखाचंी सेना। 
उदारता दे णनरक्षराही लाख, मागतानंा॥८०॥ 

*  * 
 

८१ णदयौ, सु सीस चढाइ लै आछी भाँणत अएणर। 
 जापैं सुखु चाहतु णलयौ, ताके दुखकह न िेणर॥८१॥ 
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दुुःखाचा आहेर 
कुिा णिपत्तीग्रस्िाला सज्जिाचा उपदेश–“देिािां णदलेलया सुखदुःखाचा िूां णििम्रिेिां 
अांणगकार कर. ज्याच्यापासूि िुला सुख पाणिजे आिे त्यािां णदलेलां  दुःखिी िू िसिमुखािे 
सिि कर.” 
 
देत सौख्य वा दुुःख ही प्रभू, नको अव्हेर। 
सुखें अंणगकारी मना दुुःखाचाही अहेर॥८१॥ 

*  * 
 

८२. तणरवन-कनकु कपोल-दुणत णिच िीच हीं णिकान। 
 लाल लाल चामकर्शत चुनीं चौका-चीन्ह-समान ॥८२॥ 

 
रददंश 

अन्यसांभोगदुःणखिा िाणयका, िायकाकडूि परि आलेलया दूिीच्या गालािर दािाांची 
मांडलाकृणि िठलेली पािूि चिुराइिां ि व्यांगाथािां णिची भलािि करीि म्िििे, “िुझ्या 
कािािील सुिियिेलीचां सोिां, िुझ्या गालाच्या काांिीशी एकजीि झालयामुळां मधुि मधुि 
िुसत्याच दाि रोिलेलया खुिासारखां िाटिां. अथाि िो दांिव्रि िव्िे म्ििा!” 
 
कंुडल द्युणत ती लीन हो सहज सुविी गाल। 
रदनदंश तो भासतो, णचन्ह उमटलें  लाल॥८२॥ 

*  * 
 

८३ भोणह दयौ, मेरौ भयौ, रहतु जु णमणल णजय साथ। 
 सो मनु िाँणध न सौंणपयै, णपय, सौणतणन कैं  हाथ ॥८३॥ 

 
गंुतागंुत 

सपत्िीिर िायकाचे पे्रम आिे िे जािूि िाणयका त्याला म्िििे, “राजसा! मला णदलेलां  
आपलां  मि, दुसऱ्या कुिालािी देऊां  िका. कारि माझांिी मि त्याि गुांिलेलां  आिे. या 
ओढािािीि माझ्याच गळ्याला िास बसेल.” 
 
मला णदले मन राजसा देता ंअन्य कुिास। 
मािेंही मन गंुतलें  तेढ पडे जीवास॥ 
ओढ तुिी णतकडे जरी, गुरिटला रे श्वास। 
ओढाताणित या अशा लाउ नको गळिासं॥८३॥ 

*  * 
 

८४ कंुजभवनु तणज भवन कौं चणलयैं नंदणकसोर। 
 िूलणत कली गुलाि की, चटकाहट चहँू ओर॥८४॥ 
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चटक पहाट 
उपपिीिे परकीयेबरोबर रात्रभर कुां जाि णििार केला आणि पिाट झाली िरी णिला 
णमठीि घेऊि िो पिुडला आिे. िाणयका कुललाजेच्या भीिीिां, त्याला पिाट झालयाचां 
जाििूि लौकर बािेर पडायला णििणििे, “आिाां पिाट झाली पिा, बािेर चाांगलच 
चटकलां  आिे, कुां जािूि बािेर पडायला ििां. गुलाबाच्या कळ्या िुलिािा पाकळ्याांचा 
चुटचुट आिाज येि आिे. जिू चुटक्या िाजिूि आटपा म्ििूि सुचिीि आिे आणि मलािी 
घरी परिायची चुटपुट लागली आिे.” 
सोड णमठी यदुनंदना, िाली पहा पहाट। 
जाऊं या सदनीं सख्या, मोडंू नका वणहवाट॥ 
णकलणिलती िघ कोटरीं मंजुल खंजन गात। 
चुटचुटती कणलका कशा उलतानंा कंुजातं॥८४॥ 

*  * 
 

८५ कहणत न देवर की कुित कुल-णतय कलह डराणत। 
 पंजर-गत मंजार-णढग सुक ज्यौं सूकणत जाणत॥८५॥ 

 
पंजरकीर 

सखी सखीला साांगिे, “अग िी णबचारी कुलिधु, कुलकलिाला णभऊि दीरािां केलेले 
चाळे पिीला साांगि िािी. त्यामुळां त्याला जास्िच अिसाि चढिां आणि िी णबचारी 
मिािलया मिाि जळिे. अगदी माांजरासमोर ठेिलेलया वपजऱ्यािलया पोपटासारखी णिची 
गि. णदिसेंणदिस णबचारी कृश िोि आिे.” 
 
कुलकलहा णभउनी वधू उदास मकन णदलगीर। 
पणतला नच ती सागंते छळतो लंपट दीर॥ 
माजंर समोर सारखें, जिुं कीं पंजर कीर। 
कृश होई ती कोमला, रातंणदन अवधीर॥८५॥ 

*  * 
 

८६ औरै भाँणत भए ि ए चौसरु, चंदनु चंदु। 
 पणत-णिनु अणत पारतु णिपणत मारतु मारुतु मंदु ॥८६॥ 

 
चंद्रताप 

णिरिािे पीणडि िाणयकेचा िाप, चांदि, गजरे, चाांदिी सिल इ. शीिोपचारािे शमिू 
बघिे, त्यािेळीं िाणयका म्िििे, “सखे, िी चांदिउटी, मोगऱ्याांचे गजरे, चाांदण्याचे स्िाि, 
िे सारे उपचार माझे िैरी झाले आिेि ग. िे सारे सौख्याऐिजी सांिापच देिाि आणि 
मांदपिि िर माझ्या प्रािािरच उठला आिे.” 
 
चंदन गजरे मोगरा चंद्र देतसे ताप। 
पणत णवरही अणत दुणरत ये, मंदपवन हो शाप॥८६॥ 
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*  * 
 

८७ चलन न पावतु णनगम-मगु जगु, उपज्यौ अणत त्रासु। 
 कुच-उतंग णगणरव गह्यौ मैना मैनु मवासु॥८७॥ 

 
अनंग चोर 

िाणयकेच्या कामोद्दीपक कुचाांची शोभा आठिीि िायक स्िगि उद्गारिो, “या कुचरूपीं 
उतु्तांग शलै णशखरािर अिांगचोराांचा सदैि णििास आिे. त्यामुळे िाटसराांिा मोठा घोर 
लागला आिे. जग कािी सरळमागािां जाऊ शकि िािी. िणििाटीच्या िाटेिरच िे या 
ठगाांचां सांकट आलयामुळांच िी िाट णबकट ठरली (आणि िाकडी िाट धरिां प्राप्ि झालां .)” 
 
कुच उत्तुंग णगरीवरी अनंग घातक चोर। 
णिकट वाट वणहवाणटची वाटसरानंा घोर॥ 
कुचलावे तणर तया कसे, िनले धीट मुजोर। 
णनकट जाउनी व्हायचें चोरावरती मोर॥८७॥ 

*  * 
 

८८ णत्रिली, नाणभ णदखाइ, कर णसर ढणक सकुणच, समाणह। 
 गली, अली की औट कै, चली भली णिणध चाणह॥८८॥ 

 
आंतर दशवन 

िायकाला बघिाच िाणयकेिे जी मिमोिक िालचाल केली आणि आपलां  पे्रम प्रगट केलां , 
िी आठिूि िायक म्िििो, “मला समोर पािूि ि सांकोच िाटलासे दाखिूि णििां 
डोळ्यािर पदर घेण्याच्या णमषािां िाि ऊां चािूि, आपले मांदोदर, णत्रिली ि णिम्ििाणभ 
आवदचे आांिरदशयि घडिीि ि सखीच्या चोरूि माझ्याकडे पिाि गल्लीिूि पसार झाली.” 
 
लोकलाज लटकीच ती दाणवत सणख संकोच। 
िाणंकत मुख पदरातंली, सन्मुख िघता ंतोंच॥ 
णत्रवली सुंदर नाणभ ती णदसे उचलता ंहात। 
चुकणवत नजर सहेणलची चोरुणनया ंपहात॥ 
आंतर दशवन गोणजरें घडवुणनया ंणनणमषातं। 
णशरली णिजली ती जशी वाकड्याच वळिातं॥८८॥ 

*  * 
 

८९ देखत वुरै कपूर ज्यौं उपै जाइ णजन, लाल। 
 णछन णछन जाणत परी खरी छीन छिीली िाल ॥८९॥ 
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छिीली 
िाणयका णिरिक्षीि झालयाचां सखी िियि करिे, “िे णब्रजलाल िुझ्या णिरिाि िी 
णदिसेंणदिस इिकी क्षीि िोि आिे की एखादणदिशी िी छबीली कापरासारखी भुरयकि 
उडूि जाईल.” 
 
णदसंदीस ती क्षीि होतसे णवरहानें णिजलाला। 
कापरापरी जाइल उडुनी क्षिीं छिीली िाला॥८९॥ 

*  * 
 

९० हँणस, उताणर णहय तैं, दई तुम जु णतकह णदना, लाल। 
 राखणत प्रान कपूर ज्यौं वहै चुहुणटनी-माल॥९०॥ 

 
कपूवरगौरी 

दूिी िायकाला साांगिे, “णब्रजलाल, त्या णदिशी िुम्िी आपलया कां ठािील लिांगमाला, 
मोठ्या पे्रमािे िसूि णिला णदलीि. िी माळ णिच्या हृदयाला कापरासारखी जपिे.” 
 
आठवतो का णदन तो, हासंत णदलीत लवंगमाला। 
णतजला अपुल्या कंठामधली काढुणनया णिजलाला॥ 
जाइल उडुनी आनंदानें कापरापरी काया। 
जपते रुळता ंणतणचया हृदया तीच माळ यदुराया॥९०॥ 
 

*  * 
९१ कोऊ कोणरक संग्रहौ, कोऊ लाख हजार। 
 मो संपणत जदुपणत सदा णिपणत-णिदारनहार॥९१॥ 

 
लणक्षत शाम 

कुिा समाधािी भक्िाची उक्िी, “मला लक्ष िको णि दशलक्ष िको. िी सांपत्ती घेऊि मी 
काय करूां ? केिळ िुझ्या चरिाकडे माझे सदैि लक्ष रिािे िीच माझी मिीषा आिे. िे 
सांकटणिमोचि शाम, एिढीच माझ्यािर कृपा कर!” 
 
लक्ष कोणट धनसंपदा नकोच तें सुखधाम। 
लक्ष लागलें  श्रीपदीं संकट मोचन शाम॥९१॥ 

*  * 
 

९२ िैज-सुधादीणधत-कला वह णलणख, दीणठ लगाइ। 
 मनौ अकास-अगल्स्तया एकै कली लखाइ॥९२॥ 

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

अगस्ताची कळी 
िायक ि िाणयकेिे शरदािलया शुक्ल णद्वणियेला चांद्रास्िकाली मीलिसांकेि ठरणिला 
आिे. अगस्ििृक्ष िे सांकेिस्थाि! आज िो णदिस उगिला. िाणयका िडीलधाऱ्या मांडळीि 
बसलेली आिे. चांद्रास्िाची िेळ झाली. सखी णिला णिथे येऊि सांकेिाची चिुराईिां 
आठिि करूि देिे. 
 
गगन अगस्ताची कळी पणहला येत िुलोर। 
अस्ताचकल शरदातंली रम्य णिजेची कोर॥९२॥  

*  * 
९३ गदराने तन गोरटी, ऐपन-आड णललार। 
 हूठ्यौ दै, इठलाइ, दग करै गँवाणर सुवार ॥९३॥ 

 
रानगौरी 

कुिा ग्रामीि िरुिीला, मुरकिािा पािूि िायक स्िगि म्िििो, “िी भरदार ििुयौििा, 
रासिट िटमोगरी, ललाटािर आडिी णचरी रेखूि, आपलया डोळ्याांिी िासि मुरडि 
हृदयाचा अचूक ठाि घेिे.” 
 
गोरटी तरिीताठीं रानटी नटमोगरी। 
कंुकवाची णचरी भाळी, ठेवी हात कटीवरी॥ 
मुरके लचके, णिरके भोवतीं रानकभगरी। 
नेमका घाव घालोनी करी घायाळ सुंदरी॥९३॥ 

*  * 
 

९४  तंत्री-नाद, कणित्त-रस, सरस राग, रणत-रंग। 
 अनिूडे िूडे, तरे जे िूडे सि अंग॥९४॥ 

 
रसमग्न 

सांगीि, काव्यरस आणि रमिीरणिरांग याि सियस्िािे बुडले िेच खरे िरले. आणि जे ह्ाि 
बुडाले िािीि, िरिरच िरांगले िेच खरोखर बुडले. 
 
सरस राग, संगीत, तें तंत्री नाद तरंग । 
रणसता कणवता काणमनी, अनुरागी रणतरंग ॥ 
पुनवेची रसकौमुदी चंद्रकलेचा संग। 
सवांगीं िुडता ंतरे, िुडणत, न णभजता ंअंग ॥९४॥ 

*  * 
 

९५ सहज सणचक्कन, स्याम-रुणच, सुणच, सुगंध, सुकुमार। 
 गनतु न मनु पथु अपथु, लणख णिथुरे, सुथरे िार॥९५॥ 
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णवपथ मनोरथ 
िाणयकेच्या रेशमी कुां िलािर भाळलेला िायक णित्य कियव्य णिसरूि णिच्या भेटीच्या 
वचिेि आिे. िे पािूि त्याचा णिकटििी णमत्र त्याला समजाििो. त्या उपदेशािर िायक 
म्िििो, “णिसगयिःच स्स्िग्ध, कोमल, काळेभोर आणि कुणटल पि अमल अशा सुांगणधि 
केशपाशाि माझां मि गुांिूि पडलां  आिे. मिोरथ पथ अपथ याचा णिचारच करीि िािी. 
केिळ धािि सुटिो.” 

 
शाम तरल शुणच कंुतला ल्स्नग्ध गंध अरुवार। 
पथ णवपथ न मनोरथा, िघता कच सुकुमार॥९५॥ 

*  * 
 

९६ सुदुणत दुराई दुरणत नकह, प्रगट करणत रणत-रूप। 
 छूटैं पीक, औरै उठी लाली ओठ अनूप॥९६॥ 

 
िाकािाक 

िायकािे िाणयकेचे अधरपाि केले. त्यामुळे ओठािर लाली चढली. णििे िो रस्क्िमा 
िाांबुल पािािे झाकली. पि िाांबुलरस पुसलयािर चुांबिलाली प्रगट झाली. िे पािूि ि 
णिची रणिलणक्षि करूि सखी म्िििे, “सखे, मूळची िुझ्या ओठाांची रस्क्िमा िाांबुलरसािे 
का झाकिार आिे? िो पुसलयािर देखील, िुझ्या ओठािर आगळीच लाली णिलसिे 
आिे.” 
 
चंुिन लाली ना लपे, पुसता ंतािुंल पाक । 
पडेल उघडी िाइ ग, अधरीं िाकािाक ॥९६॥ 

*  * 
९७  वेई गणड गाडैं परीं उपयौ हारु णहयैं न। 
 आन्यौ मोणर मतंगु मनु माणर गुरेरनु मैन ॥९७॥ 

 
मदन गुलेल 

िायकाच्या िक्षस्थली, िारािील मोत्याांचे गोल ठसे उमटले आिेि. िे लक्षूि खांणडिा 
िाणयका म्िििे, “णप्रयकरा, असे सांकोणचि िोऊ िका. िुमच्या िक्षािर िठलेली िी 
मोत्याांची णिगुयि माळ िव्िे िो, आपलया सारख्या मत्तमिांगजाला मदिािां गलोल मारूि 
इकडे िळिूि आिलां  त्या गलोल गोट्याांची िी णचन्िां आिेि.” 
 
मोत्याचंी ती माळ णनगुविी, वठला उकर मणििेल। 
मतंगमन वळवीत आणि हा माणरत मदन गुलेल॥९७॥ 

*  * 
 

९८ नैंक न िुरसी णिरह-िर नेह-लता कुल्म्हलाणत। 
 णनत णनत होणत हरी हरी, खरी िालरणत जाणत ॥९८॥ 
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णहरवी डहाळ 
सखी िायकाला िाणयकेच्या दरणदिी िृवद्गि िोिाऱ्या प्रीिीचां िियि करूि साांगिे, “िी 
पे्रमलिा णिरिािां करपली असली िरी कोमेजली िािी. प्रीिपालिीिां णिची डिाळ िेिमी 
णिरिीगार असिे.” 
 
पे्रमलता णवरही जळे, कोमजते न णजव्हार । 
िुटे नव्हाळी पालवी डहाळ णहरवीचार ॥९८॥ 

*  * 
९९ हेणर कहडौरैं गगन तैं परी परी सी टूणट। 
 धरी धाइ णपय िीच हीं, करी खरी रस लूणट॥९९॥ 

 
रूपलुटी 

ििोढा िाणयका सखीसमिेि विदोळ्यािर झोके घेि आिे. अचािक िायक णिथे येिो. त्या 
बरोबर िी सांकोचािां णिथूि पळ काढण्याच्या णिणमत्तािां विदोळ्यािरूि खाली उडी घेिे. 
णप्रयिम, त्िणरि धाांिूि णिला अलगद िरचेिर झेलिो आणि आवलगि देि भुईिर उभी 
करिो. िा िृत्ताांि सखी सख्यािा साांगिे, “अग, आम्िी बागेि, जाांभळी झुलयािर ऊां च ऊां च 
झोके घेि िोिो. िेिढ्याि णिचा णप्रयकर अचािक णिथे आला. सांकोचािां णििां उांच 
चढणिलेलया विदोळ्यािरूिच खाली उडी घेिली. पि त्यािां धाऊि णिला मधोमधच 
झेलली. िी चांद्रकोरीसारखी कलली आणि त्यािां साळसूदपिे घट्ट आवलगिाचा आिांद 
लुटूि, त्या णभत्रीला पडूां ि देिा, सरळ उभी केली.” 
 
णप्रयास अवणचत पाहता,ं लाजता, दृणष्टके्षप। 
मेघिुल्याहुणन अप सरा घेइ खालती िेप॥ 
सावंणर आवणर धाउनी, मधेच धणरला िेल। 
भुजातंरी कवळी णतला, खूप साधला खेळ॥ 
साळसूद पि पहा पुन्हा,ं घेइ संकटीं धावं। 
कळंू न देई ती कुिा रूपलुटीची हाव॥९९॥ 

*  * 
 

१०० नैंक हँसौंहीं िाणन तणज, लख्यौ परतु मुहँु नीणठ। 
 चौका-चमकणन-चौंध मैं परणत चौंणध सी दीणठ॥१००॥ 

 
दंतद्युणत 

िायकाच्या अपराध शांकेमुळे रुष्ट झालेली िाणयका उपिासािे िसि िसि आपला राग 
व्यक्ि करिे. त्यामुळे िायकाचे डोळे सांकुणचि िोिाि. िे पािूि सखी िाणयकेला 
सािरण्याचा प्रयत्ि करिे. “सखे, िुझां िे सदैि िसिां सोडूि दे. त्यामुळां भलिाच णिपयास 
िोिो. या िुझ्या दांिद्युणिमुळां बघिाऱ्याचे डोळे णदपिाि आणि िुझा चेिरािी त्याांिा िीट 
बघिा येि िािी. िे जरा लक्षाि घे.” 
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हसूं नको ग अशी सदा, सोड तुिी ही खोड। 
दंतद्युणत णदपवील ग होइल ना णहरमोड॥ 
दृष्टीसंभ्रम हा सखे करील जोड णवजोड। 
चकोरासही रुचेल ना रूपचादंिें गोड॥१००॥ 

*  * 
 

१०१ प्रगट भये णिजराज-कुल, सुिस िसे िज आइ। 
 मेरे हरो कलेस सि, केशव केसवराइ॥१०१॥ 

कणवकुलकीर्शत 
किी श्री केशि भगिािाचे रूपक आपले णपिाश्री केशिराय याांच्याशी करूि दुःख िरिाची 
प्राथयिा करिो, ‘िे णद्वजकुलोत्पन्न चांद्रिांशीय णब्रजिासी केशिराय, माझे क्लेश िरि करा.’ 
 
केशव केशवराय हे चंद्रवंकश णिजराज। 
मािे क्लेश हरी तसा केशव तो णिजराज॥१०१॥ 

*  * 
 

१०२ केसणर कै सणर क्यौं सके, चंपकु णकतकु अनूपु। 
 गात-रूपु लणख जात दुणर जातरूप कौ रूपु॥१०२॥ 

 
सुविव देणहनी 

िाणयकेच्या गौराांगाचां िियि सखी िायकाजिळ करिे. “णिच्या गौराांगाची बरोबरी केशर 
करूां  शकिार िािी. चांपक णिका पडेल. णिच्या सुिियकाांिी पुढे जािरूप देखील 
झाांकोळिे.” 
 
सुविवमय देणहनी पाहुनी, सुविव चंपक िुरे। 
जातरूप सौंदयव णिके हो,कोषीं केसर णवरे॥ 
केशरास नच, स्विवचंपका णतची न येई सरी। 
जातरूपही उिे पाहता ंसुविव तनु गोणजरी॥१०२॥ 

*  * 
१०३ मकराकृणत गोपाल कैं  सोहत कंुडल कान। 
 धरयौं मनौ णहय-धर समरु, ज्यौढी लसत णनसान ॥१०३॥ 

 
मकर ध्वज 

सखी िायकाकडे जाऊि आलेली आिे. िाणयकेच्या सौंदययिियिाचा प्रभाि िायकािर 
पडूि िो काममोणिि झालयाचे सखी िाणयकेला साांगिे ‘सखे, गोपालाच्या कािाांिील 
मकराकृणि कुां डल थरथरि िोिे, जिुां काय कामदेिािां त्याच्या हृदयाचां अणधराज्य वजकूि 
घेिलां  आणि त्याच्या णिजयाचा मकरध्िज कािाांच्या देिडीिर िडिडि िोिा.’ 
 
मुकंुद कानीं डोलती मकरकंुडलें  आज। 
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मकरध्वज देवडीवरी, स्मर हृकद कणर अणधराज॥१०३॥ 
कंजनयन दल कंणपता उलता भ्रमता णमकलद। 
थरथरती ती कंुडलें  मोणहत होइ मुकंुद॥ 
कजकुणन मन्मथ गाजवी हृदयावर अणधराज। 
मकरध्वज देवडीवरी, िडिडतो स्मरसाज॥१०३॥ 

*  * 
 

१०४ खौणर-पणनच, भृकुटी-धनुषु िणधकु समरु, तणज काणन। 
 हनतु तरुन-मृग णतलक-सर सुरक-भाल भणर ताणन॥१०४॥ 

 
भ्रूभंग 

िाणयकेचा भु्रकुणटभांग पािूि िायक मोणिि िोिो. “आडव्या भु्रकुणटधिुष्याचा कां कर ओढूि 
िा कामरूप णशकारी, सूक्ष्म भालणिलकाच्या चांद्राकृिी बािािां िरुि मिोमृगाांची पारध 
करिो आिे.” 
 
कंुकु आडवे कंकर भ्रूधनु खेणचत लक्षावधी। 
तरुिमृगातें, णतलक भाल शर, कवणधत स्मरपारधी॥१०४॥ 

 
*  * 

 
१०५ नीकौ लसतु णललार पर टीकौ जणरतु जराइ। 
 छणिकह िढ़ावतु रणि मनौ सणस-मंडल मैं आइ॥१०५॥ 

 
रणव चंद्र युणत 

िाणयकेच्या भालािरील जडािवबदीची शोभा पािूि मोणिि झालेला िायक स्िगि म्िििो, 
“णिच्या ललाटािर जडािवबदी इिकी सुांदर णदसिे, की जिु काय, चांद्रमांडलािर येऊि 
सूययच णिची शोभा िाढिीि आिे.” 
 
भालावरती जडावकिदी खुले चादंण्या रातीं। 
चंद्रमंडळी रणव वाढणव कीं णवधुकििाची कातंी ॥ 
जडावकिदी शोभली भाली लाणवत नार। 
रणव येई णवधुमंडणळ वाढणव काणंत अपार॥१०५॥ 

*  * 
 

१०६ लसतु सेत सारी-ढप्यौ, तरल तरयौना कान। 
 परयौ मनौ सुरसणर-सणलल रणि प्रणतकििु णिहान॥१०६॥ 
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तनुकंप 
िाणयकेच्या कािाांिील िाटांक (दाणगिा) दाखणिण्याचे णमषािे, सखी िाणयकेचा ििुकां प 
सूणचि करिे. “णिच्या कािाांिील िाटांक कां णपि ििुमुळें डोलि आिे. िो णिच्या शुभ्र 
पदराांिूि गांगेच्या पाण्यािील, प्रभािसूयय प्रणिवबबाप्रमािे िरळिो आिे.” 
 
कानीं कंुडल िाकलें , डुले क्षौम वसनातं । 
भानुकिि कीं तरल तें, सुरसणरता सणललातं॥१०६॥ 

*  * 
 

१०७ हम हारीं कै कै हहा, पाइनु पारयौ प्यौरु। 
 लेहु कहा अजहँू णकए तेह-तरेरयौ त्यौरु॥१०७॥ 

 
णकती ग समजावू! 

सणख, िाणयकेचा राग ओसरण्यासाठी म्िििे–“आम्िी िाां िाां म्ििूि त्याला थोपणिलां  अन् 
समजुिीिां िुझ्या पायी पडायला लािलां , पि िुझा िट्ट आपला कायमच! अशा रागािां 
णभिया चढिूि िुला काय ििांय! िो इथूि णिघूि जािा, अशी का िुझी इच्छा आिे?” 
 
समजाउणन आिले तयाला, तुणिया पडला पायीं। 
‘हा ंहा’ं कणरता ंतुला सारखें अम्ही हारलो िाई॥ 
पणरही ताठा तुिा सरेना, रोष तयावर वाया। 
अणभमानें चढवोनी णभवया, लावतेस परताया॥१०७॥ 

*  * 
 

१०८ सतर भौंह, रूखे िचन, कणरती कणठि मनु नीणठ। 
 कहा करौं है जाणत हणर हेणर हँसौंहीं डीणठ॥१०८॥ 

 
रागाणवभाव 

सखीिें िाणयकेला माि कसा धरािा, यासांबांधी णशकिि णदली. पि णप्रयकराला पिािाांच 
णिला िसूां आलां  ि णिचा अणिभाि काांिी णटकला िािीं. आपलया या णििशिेचा िृत्ताांि 
िाणयका सखीला साांगिे, “सखे, िूां साांणगिलयाप्रमािे सगळां केलां  बघ, णभिया काय 
चढिलया, लटक्या रागाचा आि काय आिला, डोळे उदासीि केले, कटुिचिां उच्चारूि 
दूर सरूि बसले, पि िें सारां व्यथय गेलां . िे डोळेच घािकी मेले बघिाांच िसि सुटले, 
आणि त्याांिी माझा सारा अणिभाि लटका पाडला.” 
 
हृदय कणठि, भ्रूवक्रता, रुक्षवचन कटु भाव। 
यौवन ताठा दाउनी लटका आणित आव॥ 
हुरहुरते तणर अंतरीं, सोसत अपुला जाच। 
काय करंू गा दृणष्ट ही, हसे तया िघताच॥१०८॥ 

*  * 
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१०९ वाणह लखैं लोइन लगै कौन जुवणत की जोणत। 
 जाकैं  तन की छाँह-णढग जोन्ह छाँह सी होणत॥१०९॥ 

 
चंद्रसाउली 

सखी िाणयकेच्या ििुद्युिीची िायकाजिळ प्रशांसा करिे—“णिच्या अांगकाांिीची िुलिाच 
िोऊ शकि िािी. दुसरी कुिी रमिीिी णिची बरोबरी करू शकि िािी. णिच्या द्युणिमुळां 
चाांदिां देखील णिच्या पडछायेसारखां िाटिां.” 
 
तुले न युवती अन्य ती, अंगकाणंत अणभराम। 
पडछायेपणर चादंिे णतणचया णनकटीं शाम॥१०९॥ 

*  * 
११० कहा कहौं वाकी दसा, हणर प्राननु के ईस। 
 णिरह-ज्वाल जणरिो लखैं मणरिौ भई असीस॥११०॥ 

 
णवरह वेदना 

सखी िायकाला, िाणयकेची णिरििेदिा कळणििे–“िे, प्रािेश, णिची णिरिदशा मी काय 
साांगू! णिरिज्िालेिे णिला णजिांि जळिाांिा पािूि, मरिािांच णिची सुटका झाली िर बरां 
असां िाटिां.” 
 
काय दशा सागूं णतची हे हणर प्रािाधार। 
णवरहें मरिीं मारता माणनल ती उपकार॥११०॥ 

*  * 
 

१११ जेती संपणत्त कृपन कैं , तेती सूमणत जोर। 
 िढत जात ज्यौं ज्यौं उरज, त्यौं त्यौं होत कठोर॥१११॥ 

 
गववकठोर 

कणिची प्रास्िाणिक उस्क्ि ‘कृपिाजिळ जेिढी सांपत्ती जास्ि, िेिढीच कठोरिािी िाढि 
जािे. उरोज जसजसे िाढि जािाि िसिसे अणधकच कठोर िोि असिाि.’ 
 
कृपि संपदा वाढता अणधकाणधक ये जोर। 
उरज जसजसे वाढती अणधकच होणत कठोर॥१११॥ 

*  * 
११२ ज्यौं ज्यौं जोिन-जेठ णदन कुचणमणत अणत अणधकाणत। 
 त्यौं त्यौं णछन णछन कणट-छपा छीन परणत णनत जाणत॥११२॥ 
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जौवनवंती 
िाणयकेच्या शरीरािरील यौििागमाची मधुर चािूल ि सौंदययशोभा सखी िायकाला 
साांगिे–“जसजशी यौििरूपी जेष्ठमासाि कुचरूपी णदिाची सीमा िाढि जािे, िशी िशी 
कणटरूपी रैि क्षिाक्षिाला सांकुणचि िोिे” (इकडे कुचणिस्िार णिकडे कणटसांकोच). 
 
जेि यौवन णदनापरी कुच सीमा णवस्तार। 
आकंुणचत कणट रैन हो क्षि क्षि क्षीिाधार॥११२॥ 

*  * 
 

११३ तेह-तरेसै त्यौंरु कणर कत कणरयत हग लोल। 
 लीक नहीं यह पीक की, श्रुणतमणन िलक कपोल॥११३॥ 

 
तािुंलपीक 

पिाटेच िायक िाणयकेकडे आला आिे. अििधािािां, त्याच्या गालािर लागलेला 
िाांबुलपीक ि पुसिा राणिला आिे. िो पािूि िाणयका रागाििे. पि चिुर सखी िे सािरूि 
घेण्यासाठी ि िायकाला सूणचि करण्यासाठी म्िििे, “अग णभिया चढिूि एिढी 
रागििेस कशाला? त्याांच्या कपोलािर िो कािी िाांबुलपीक िव्िे िेडे. कािािील 
लालमण्याची झाक गालािर पडली आिे. णिच्यािर रागिण्याि काय अथय?” 
 
रागे णभवई चढणवसी, हारवलाच हरीख। 
संशय िाई तो तुिा, चंचंल नयनीं तीख॥ 
िाकं पडे िाकंले न तें कानाणंतल मािीक। 
गालावरती कवडसा, नव्हेच तािुंल पीक॥११३॥ 

*  * 
११४ नैंक न जानी परणत, यौं परयौं णिरह तनु छामु। 
 उठणत णदयैं लौं नाँणद, हणर, णलयैं णतहारौं नामु ॥११४॥ 

 
उत्कंणठता 

दूिी, िायकाला, िाणयकेचा णिरि णििेणदि कणरिे — “णिरिामुळे िी इिकी क्षीि झालेली 
आिे की, िी सिजपिे णदसूि देखील येि िािी; णिजीि भासिे. पि िुमचां िाांि कािी 
पडिाच, णिजेच्या शलाकेसारखी िेजाळूि उठिे.” 
 
णवरहानें अणत क्षीि ती, णदसे न दुिळा देह। 
तुिे नावं पणर ऐकता ंज्योणतमवय हो गेह॥११४॥ 

*  * 
 

११५ नभ-लाली चाली णनसा, चटकाली धुणन कीन। 
 रणत पाली, आली, अनत आए िनमाली न॥११५॥ 
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कुठे कंणठली रात 
उत्कां णठिा िाणयका सखीला म्िििे, “सखे, पिाटेच्या काळोखाि अरुिलालीची कोिळी 
छटा णदसू लागली. णचमण्याांची णकलणबल सुरू झाली. पि ििमाली अजूि आले िािीि. 
मला िाटिां त्याांिी कुठांिरी अन्य रमिीसि िा रात्र घालणिली असािी.” 
 
नभलाली चाळते णनशा, कचव कचव वनकंुजातं। 
णक्षणतजावर अरुणिमा उठे, िंुजुंमुजुंं येइ प्रभात॥ 
ये न अजुणन वनमाली सखे, सरली सारी रात। 
अन्य कुिा रमिीशी गमे रमला रणतरंगात॥११५॥ 

*  * 
 

११६ सोवत सपनैं स्यामधनु णमणलणहणल हरत णियोगु। 
 ति हीं टणर णकत हँू गई, नींदौ नींदनु जोगु॥११६॥ 

 
स्वप्नरंजन 

िाणयकेिे िायकाला स्िप्िाि पाणिले, आणि िेिढ्यािच णिची िीज चाळिली. मध्येच 
सौख्याि असा णबब्बा घालिाऱ्या िीजेला िी म्िििे, “अग, स्िप्िाि त्याांची भेट 
झालयामुळे, मी माझे णियोग दुःख णिसरले. केिढा आिांद झाला िोिा मला! पि मेली िी 
िीज जन्माची दुष्ट णि अिखळ! ऐििेळी िी पळाली, अन् माझे डोळे उघडले! दुष्ट मेली! 
आिा मी णिला म्ििू िरी काय? आपलच िशीब खोटां!” 
 
आकलगन िंधनातं मी, स्वल्प्नं पाणहला शाम। 
कुरवाणळत हनु शातंवी णवरह काम सुख धाम॥ 
ऐनवेकळ पापिीतुनी पळते मेली नीज। 
पदराने पुसते पुन्हा ंछळता डोळे भीज॥११६॥ 

*  * 
 

११७ संपणत केस, सुदेस नर नवत, दुहुणन इक िाणन। 
 णवभव सतर कुच, नीच नर, नरम णवभव की हाणन॥११७॥ 

 
वळिाचे पािी 

कणिची प्रास्िाणिक उस्क्ि- “श्रेष्ठपद प्राप्ि झालयािरिी, कुलिांि आणि कुां िल णििम्रिेिांच 
रिािाि. पि िीच श्रेष्ठिा कुचाांिा आणि िीचािा प्राप्ि झाली, िर िे अणधकच िाठर 
बििाि. पि णिभिकाल सांपला कीं त्याांिा कोिी णिचारीि िािी—िे आपोआप िरम 
पडिाि.” 
 
वैभवातंही लीन हो कंुतल केश कुलीन। 
ताठरती कुच, नीच ही-सरता होती दीन॥११७॥ 

*  * 
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११८ कहत सिै कणि कमल से, मो मत नैन परवानु। 
 नतरुक कत इन णिय लगत उपजतु णिरह-कृसानु॥११८॥ 

 
विवा 

पूिािुरागाि िाणयका सखीला साांगिे, “सियच किी, कमलाांची ियिाांिा उपमा देिाि. पि 
मला िाटिां िे खरे िज्रपाषािच आिेि. म्ििूिच िजरािजराांची टक्कर झालयािर णठिगी 
उडिे आणि णिरिििव्यािां सारा देि पेटूि उठिो.” 
 
कमलापरी ती लोचने-देती कणव उपमान। 
गमती मजला नेत्र ते कणठि वज्रपाषाि॥ 
दृष्टी दृष्टीस लागता ंणठिगी उडते जाि। 
यौवन मदनासणहत हे सहज पेटते रान॥ 
वाढणव विवा वाहूनी समीर णनस्संदेह। 
अश्रूंनीणह णविे न तो आंतुनी जळतो देह॥११८॥ 

*  * 
 

११९ हणर हणर! िणर िणर उठणत है, कणर कणर थकी उपाइ। 
 वाकौ जुरु, िणल िैद, जौ तो रस जाइ तु जाइ॥११९॥ 

 
रसौषणध 

सखी, िायकाला िाणयकेची णिरिव्यथा कथि करिे–“िाय! िाय, ‘िणर,िणर’ करीि िी 
क्षिाक्षिाला िळमळि उठिे. माझे िर सारे उपाय थकले–कािी गुि िािी. िे िैद्यराज 
आिा आपि णिला साांभाळा, मी िुमचे पाय धरिे. णिला प्रीिीरस पाजिाच िी खास बरी 
िोईल आणि िी रसौषणध िुमच्यािाचूि णिला कोि देिार? िेव्िा चला. आिा घाई करा.” 
 
हाय, हाय, असहाय ती, थकले सवव उपाय। 
उठते िसते, तळमळे कोमजली मृदु काय॥ 
सणख मािी ती वाचवा, धणरते तुमचे पाय। 
प्रीती रस णतज पाजुनी, धावुणनया कणवराय॥११९॥ 

 
१२० यह णिनसतु नगु राणख कै जगत िड़ौ जसु लेहु। 
 जरी णवषम जुर जाइयै आइ सुदरसनु देहु॥१२०॥ 

 
णवषमज्वर 

णिरणििी िाणयकेची दशा, सखी पत्रद्वारे िायकाला कळणििे, “िे काांणििीि, मलीि िोऊ 
पिािारां स्त्रीरत्ि िाांचिूि आपलया पदरी यश घ्या. आपलया सुदशयिािां णिचा िा णिषमज्िर 
सिज उिरेल” 
 
णवषमज्वर उतरेल तो-जरी सुदशवन द्याल । 
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वाचणविें स्त्री रत्न हें तव हातीं णिजलाल॥१२०॥ 
*  * 

 
१२१ या अनुरागी णचत्त की गणत समुिैं नकह कोइ। 
 ज्यौं ज्यौं िूड़ै, स्याम रँग, त्यौं त्यौं उज्जल होइ॥१२१॥ 

 
आगळी रीत 

एका भक्िाची उस्क्ि–“या अिुरागी हृदयाची रीि काांिी आगळीच आिे. शामरांगाांि 
रांगिाच िे अणधकच उज्िल िोिां.” 
 
प्रिणयजनाचं्या अनुरागाची कळे न काहंी रीत । 
शामरंकग रंगता ंणचत्त हें उज्वल होय पुनीत॥१२१॥ 

*  * 
 

१२२ णिय सौणतनु देखत दई अपने णहय तैं, लाल। 
 णिरणत सिनु मैं डहडही उहैं मरगजी माल॥१२२॥ 

 
प्रीणत णनमाल्य 

पे्रमगर्मििा िाणयकेची ऐट, णिचा िोरा सखी िायकाला साांगिे–“िे सुभग, अन्य सििींिा 
पािूि, िुम्िी णिला णदलेला िार, मोठ्या णदमाखािां त्याच्यासमोर गळ्याांि घालूि णमरणििे 
आिे.” 
 
सवतीतें पाहुनी, णदलेला हृदयावरला हार। 
प्रिुल्ल वदनें णनमाल्याचा णमरवी ती उपहार॥१२२॥ 

*  * 
 

१२३ छला छिीले लाल कौ नवल नेह लणह नाणस। 
 चँूिणत चाहणत, लाइ उर पणहरणत, धरणत उताणर॥१२३॥ 

 
पे्रममुणद्रका 

पूिािुराणगिी िाणयकेच्या पे्रमदशेचां िियि सख्या आपसाि करीि आिेि. “णप्रयकराच्या 
पे्रमाची साक्षी, िी भेटअांगठी णिला लाभिाच, िी कुठां ठेऊां  णि कुठां िािीं, असां णिला 
झालांय. णिचां चुांबि घेि िी हृदयाशी काय धरिे! पुन्िा पुन्िा णिच्याकडे बघिे-कुिी चोरूि 
बघिील या भीिीिां सांकोचूि बोटािूि काढूि पोटी खोचूि ठेििे. पि णिच्या या कृिीमुळांच 
मिाि असलेलां  पे्रम उघडां पडिां. िे णिला कािी कळि िािीं.” 
 
भेटीची अंगठी णतच्या अंगुलीत अरुवार। 
चंुणित लावी हृदयास ती िघुनी वारंवार॥ 
संकोणचत कुणि पाहता,ं काढुणन घे णनणमषातं। 



 
 अनुक्रमणिका 

पोटीं खोचुणन ठेणवते-लपे न प्रीणत मनातं॥१२३॥ 
*  * 

 
१२४ णनत संसो हंसौ िचतु, मनौ सु इकह अनुमानु। 
 णवरह-अणगणन-लपटनु सकतु िपणट न मीचु-सचानु॥१२४॥ 

 
णवरही हंसी 

सखी िायकाला िाणयकेचा णिरि णििेणदि करिे–“णिरिामुळां, आिाां मरिे कीं मग, अशी 
केणिलिािी णिची स्स्थिी झालेली आिे. णिचा प्राििांस, काळससाण्याच्या पकडीिूि 
अलगद णिसटिो. श्वास अजूि चालू आिे. काळ पक्षी टपूि बसलेला आिे-पि 
णिरिज्िाला धगधगि असलयामुळें-ससाण्याला त्या िांसीिर झेप घेिाां येि िािीं.” 
मरिीं मरते मोहना, तुिा लागला ध्यास। 
प्रािहंस तो तळमळे, अजुन चालतो श्वास॥ 
णवरहज्वाला पोळती, घाणल सारखी खेप। 
काळससािा घेइना हंसीवरती िेप॥१२४॥ 

*  * 
 

१२५ थाकी जतन अनेक कणर, नैंक न छाडणत गैल। 
 करी खरी दुिरी सु लणग तेरी चाह चुरैल॥१२५॥ 

 
अतृप्त कामना 

सखी िायकाला िाणयकेचा णिरि जािििे, “िुझ्याबद्दलच्या अणभलाषेिां णिला अगदी 
दुबयल करूि टाकलां  आिे. िीच णिला सारखी छळिे आिे. णकिीिी यत्ि केले िरी िुझी 
कामिा णिला सोडीि िािीं.” 
 
टळे न टळता ंही िला, अिला दुिवल हाय। 
तुिी कामना सोणडना थकले सवव उपाय॥१२५॥ 
(सोडी न आस चुडेल ती थकले सवव उपाय) 

*  * 
 

१२६ लाज गहौ, िेकाज कत घेणर रहे, घर जाँणह। 
 गोरसु चाहत णिरत हौ, गौरसु चाहत नाँणह॥१२६॥ 

 
गोरस चोर 

स्ियांदूणिका िाणयका िेषिचिािां आपला अणभप्राय णप्रयकराला कळणििे. सोबिच्या 
गौळिींिा िाटिां िी त्याला चाांगली खडसािि आिे, “अिो आम्िाला असे िाटेिर का 
अडणििा? िुम्िाला ििां असलेलां  दणिदुधाचां दाि िर आम्िी अगोदरच णदलां  आिे. जरा 
थोडी लाज धरा. गरिी िारींिा असां अडििां बरां िव्िे. मिाची िािी िरी जिाची असू द्या. 



 
 अनुक्रमणिका 

आम्िाला घरी जाऊ द्या. िुम्िाला गोरस ििा असला िर िो घरी णमळेल-असा 
भररस्त्यािर िव्िे!” 

 
वाट अडणवता ंका ंअशी, नसता ंकाहंीं काज। 
चोरुणन गोरस मागशी, धरी जनाचंी लाज॥ 
साजंवेळ सरताचं ही, देइन सदनीं आज। 
णमळेल घकर धारोष्ट्ि ही गोरस तो रसराज॥१२६॥ 

*  * 
 

१२७ धाम घरीक णनवाणरयैं, कणलत लणलत अणलपंुज। 
 जमुना-तीर तमाल-तरु-णमणलत मालतीपंुज॥१२७॥ 

 
मीलन संकेत 

स्ियांदुणिका िाणयका आपलया िचिचािुरीि सांकेिस्थाि सुचिीि, णप्रयकराला णिकडे 
भेटायला साांगिे. “यमुिािीरीं िमालिरूां च्या गदय छायेजिळ, भ्रमरगुांणजि अशा 
मालिीकुां जाि िी दुपारची िेळ णिश्राांणिला चाांगली आिे.” 
 
उन्हातले णवश्राणंतस्थल तें, यमुनातट कातंार। 
तमालतरु अकलणगणत छाया, कळे न ग्रीष्ट्म दुपार॥ 
सुमनसंग गंुजारव मंजुल कणरलोलुप अणल पंुज। 
मुकुल उमल िोलाणवत जवळी मालणत मीलन कंुज॥१२७॥ 

*  * 
 

१२८ उन हरकी हँणस कै, इतै इन सौंपी मुसकाइ। 
 नैन णमलैं  मन णमणल गए दोऊ, णमलवत गाइ॥१२८॥ 

 
गोदान 

िायक सकाळी आपलया गायी ििाि चरायला घेऊि णिघाला. िाणयकेिे आपली गायिी 
त्या कळपाि घािली. त्याचिेळी दोघाांची दृष्टभेट झाली आणि मिाि मि णमिले. सखी 
सखीला साांगिे, “िायकािे िसिच कळपाि गाय घालिािा णिला अडिले ि णििेिी 
मुरकि मुरकि िसूि आपली गाय कळपाि घािली. या मेळािच डोळेभेट घडली आणि 
गोदाि साधलां .” 
 
गोधन घेउणन तो णनघे चारावया वनातं। 
गाय आपुली घालते चतुरा ती कळपातं॥ 
अडवी हासंत सोपवी ती ही मुरकत मान। 
नैना नैन, णमनली मनें, सहज घडे गोदान॥१२८॥ 

*  * 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१२९ परयौ जोरु, णवपणरत रणत रुपी सुरत-रन-धीर। 
 करणत कुलाहलु ककणकनी, गह्यौ मौन मंजीर॥१२९॥ 

 
पुरुषाणथत 

रांगमिालािील सख्या वकणकिी िादािरूि, प्रौढा िाणयकेच्या णिपरीि रणिचे अिुमाि 
करीि, आपसाि बोलि आिेि,–“मांजीर पुवल्लगी असलयामुळे िायकाचा पक्ष धारि 
करूि, िायकाच्या िरचढ िृत्तीला सिाणजकच उते्तजिा देिो. पि आज कसा मुका मैंद 
बिला आिे. आणि िी वकणकिी, िाणयकेच्या पक्षाची पि िेिमी दबूि बसलयामुळे मुकी ि 
अबोल असिारी आज आिांदािां कोलािल करीि आिे. यािरूि िाटिां िाणयकेचा 
प्रणिद्वांदीजोड खाली णिपचीि पडला असूि िी सुरिरिधीरा त्याच्यािर माि करीि 
आिे.” 
 
िाले ग णवपरीत हे वरी सुरत रिधीर। 
कोलाहल कणर ककणकिी, मौन होणत मंजीर॥ 
स्तंणभत होती पाहता ंकाय उलटलें  िंद। 
पडे िाधंला सुंद तो वरचढ हो उपसुंद॥१२९॥ 

*  * 
 

१३० णिनणत रणत णवपणरत की करी परणस णपय पाइ। 
 हँणस, अनिोलैं  हीं णदयौ उतरु, णदयौ िताइ॥१३०॥ 

 
मूक संमणत 

सखी सखीला साांगिे—“णप्रयकरािे णिचे पाय धरूि णिपरीि रिीची णििांिी केली. णििे, 
कािी ि बोलिाां, णदव्याकडे िळूि िळूच िुां कर घालूि दीप मालणिला.” 
 
णवनवी णप्रयतम िहुपरी होउणन पदीं णवनीत । 
रणत णवपरीत करावया नयनानंी खुिवीत॥ 
िाहुपाशीं ओढुनी णप्रयेस घेइ समीप। 
हसे हळंूच न िोलता,ं शयकन मालवी दीप॥१३०॥ 

*  * 
 

१३१ कैसे छोटे नरनु तैं सरत िडनु के काम। 
 मढ़यौ दमामौ जातु क्यौं, कणह चूहे कैं  चाम॥१३१॥ 

 
थोर ते थोर 

किीची प्रास्िाणिक उस्क्ि–“छोट्या मािसाकडूि मोठी कामां कशी पार पडिार? 
उांदराच्या चामड्यािां िगारा कसा मढणििाां येईल?” 
 
करंु शकेना सान ते, जें थोराचंें काम। 



 
 अनुक्रमणिका 

मढेल कैसी दंुदुभी लाउणन उंणदरचाम॥१३१॥ 
*  * 

 
१३२ सकत न तुव ताते िचन मो रस कौ रसु खोइ। 
 णखन णखन औटे खीर लौं खरो सवाणदलु होइ॥१३२॥ 

 
आटीव दूध 

सकाळी अपराधी िायकाला पािूि पे्रयसी त्याला परुष िचिाांिी िाडिे. शठ िायक गोड 
बोलूि, णिचा राग शाांिणिण्याचा प्रयत्ि करिो–“िुझे िे िापलेले बोल, माझ्या पे्रमािांदाचा 
स्िाद अणधकच िाढिीि आिेि. प्रणिक्षिी कढि असलेलया आटीि दुधाचा स्िाद 
आिखीच मधुर ि रुचकर िोि जािो.” 
 
राग तुिा णनत वाढवी अणधक प्रीणतचा स्वाद। 
पळ पळ आटुणन दूध, दे अमृतमय आस्वाद॥१३२॥ 

*  * 
 

१३३ कणह, लणह कौनु सकै दुरी सौनजाइ मैं जाइ। 
 तन की सहज सुिास िन देती जौ न िताइ ॥१३३॥ 

 
काचंनगौरी 

सखी, िाणयकेच्या गौरििाचां ि णिच्या अांगसुगांधाचां रसमय िियि करीि िायकाची 
अणभलाषा चेिाणििे. “िी सोिजाईि लपली असिा िेगळी णदसि िािी. िक्ि 
अांगसुगांधािरूि, िी णिथे असािी, असां िाटिां.” 
 
सोनजाइतुणन सोनसळी, णदसे न लपले अंग। 
सहज परी तनुगंध तो कळणव आगळा रंग॥१३३॥ 

*  * 
 

१३४ चाले की िातैं चली, सुनत सणखनु कैं  टोल। 
 गोएं हँू लोइन हँसत, णिहँसत जात कपोल॥१३४॥ 

 
पणहली रात 

िाणयका अिूढा, परकीया, मुणदिा आिे. ज्याच्यािर णिचां पे्रम िोिां त्याच्याशी णिचा णििाि 
झाला िािी. आज णिची पणिली मीलिराि आिे. िो णिच्या श्वशुरगृिाजिळच रिािो. 
त्याला भेटायला णमळेल या आशेिे िी सासरी जायला उत्सुक आिे, पि मािेर 
सोडिािािी णिला िाईट िाटिांच. आिांदाचां िांसू या दुःखापेक्षा अणधक आिे–िे गालािर 
उमटिां. िे पािूि सखी म्िििे–“सासरी जायचां आिे, िे कळिाच,णप्रयकर भेटीच्या 
आिुरिेचा आिांद मािेरच्या िाटािुटीच्या दुःखािर माि करूि गालािर उमटिोच. िी 
दाबिे–पि दबि िािी”. 



 
 अनुक्रमणिका 

सखी सहेलींचा थवा, कुजिुजतो परसातं। 
णचडणवत, आज कनी अमुची आली मीलन रात॥ 
आनंदोत्सुक ती मनीं, अधणर हसूं लपवीत। 
पणर िाई गालावरी रंगणव लाज गुपीत॥१३४॥ 

*  * 
 

१३५ सनु सूक्यौ, िीत्यौ िनौ, ऊखौ लई उखाणर। 
 हरी हरी अरहणर अज्यौं, धणर धरहणर णजय नाणर॥१३५॥ 

 
लवथवती तूर 

अिुशयािा िाणयकेला सखी धीर देिे–“सखे, शेिािला सोििाग सुकला, कापसाचे 
णदिसिी सरले. ऊस िोिा लपायला, पि त्याचीिी िोड झाली. िरी िू घाबरू िकोस, 
धीर धर! अजूििी पलीकडलया शेिाि, िुकिीच िुलािर आलेली णिरिी िूर उांच मार्थयािे 
लिथििे आिे.” 
 
सोनताग सुकला ग िाई, सरला िघ कापूस। 
लपवायाला उंच वाढला तोणह तोडला ऊस॥ 
धीर धरी तणर देत णदलासा होउं नको आतूर। 
येत िुलावर लवथवते ती अजुनी णहरवी तूर॥१३५॥ 

*  * 
 

१३६ आए आपु, भली करी, मेटन मान-मनोर। 
 दूणर करौ यह, देणख हे छला णछगुणनया-छोर॥१३६॥ 

 
लपवा ती अंगठी 

िाणयका अपराधी णप्रयकरािर रागिलेली आिे. णिची समजूि घालण्याकणरिा िो आला 
असिािा, सखी त्याच्या बोटाि अन्य स्त्रीची अांगठी बघूि िळूच म्िििे, “कृपया िी अांगठी 
कराांगळी बोटािूि काढूि लपिा, िािीिर णिचा राग आिखी भडकेल. िार बरां केलांि, 
िुम्िी आलाि िे, मी स्िागि करिे िुमचां, पि िी अांगठी अगोदर लपिा, िी आिखी आग 
लािील.” 
 
स्वागत हो आलात तें, णतचा घालवा राग। 
लपवावी ती अंगठी, उगाच लावील आग॥ 
मान मुरड अणभमान तो हराल जणर चातुरी। 
करागंळीवरली मुदी णतला न मुणदता करी॥१३६॥ 

 *  * 
 

१३७ मेरे िूित िात तू कत िहरावणत, िाल। 
 जग जानी णिपरीत रणत लणख किदुली णपय-भाल॥१३७॥ 
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रात्रीच्या खुिा 
दांपिीिी रूपपणरिियि करूि, रात्री णिपरीि रिीचा आस्िाद घेिला. िायकािे सिय श्रृांगार 
उिरूि ठेिला. पि भालािर वबदी मात्र िशीच राणिली. सखी िे बघूि िाणयकेची चेष्टा 
करिे, “अग सखे, मी िुला एिढां णिचारिे िर अशी उडिाउडि का करिेस! णप्रयकराच्या 
भालािरील वबदीिां, जगाला साांगायचां िे सारां साांणगिलां  बरां का! असला णिपरीि प्रकार 
लपूि रिायचा िािी.” 
 
लपणवलास णकणतही जरी अपुला रात णवलास। 
भालावरली किदुली, सागें सवव जगास॥ 
कळली िरं का िाइ ग तुमची आतुर प्रीत। 
भाणल उमटली ती णचरी, रणत केली णवपरीत॥१३७॥ 

*  * 
 

१३८ णिणर णिणर णिलखी हू लखणत, णिणर णिणर लेणत उसासु। 
 साईं! णसर-कच-सेत लौं िीत्यौ चुनणत कपासु॥१३८॥ 

 
उध्वस्त संकेतस्थल (कापुसवेंच) 

अिुशयािा िाणयकेचे सांकेिस्थल कापसाच्या शेिाि आिे. कापसाचा णिसरा िेचा 
झालयािर कपाशी कापली जाईल ि णिचे सांकेिस्थल उध्िस्ि िोईल. त्यामुळां णिला िार 
िाईट िाटिां. णिच्या या दुःखाचां िियि णिची सखी आपलया मैणत्रिीजिळ करूि खेद 
प्रदर्मशि करिे, “कपाशीचा शेिटला िेचा करिािा, िी लाांब उसासे सोडीि आिे. आिा 
कापिीि शेि उजाड िोिार–ि िे सांकेिस्थल णमटिार, या कलपिेिां िी दुःणखि आिे”. 
 
टाणक उसासा, श्वास घे, दुुःख अंतरीं तेंच। 
पुरे होय ती कापिी, णतसरी कापुसवेंच। 
हाय अभागी लंुचते जसे पाढंरे कें स। 
उरे न जागा मीलना–कुठे भरावी शेंज॥१३८॥ 

*  * 
 

१३९ डगकु डगणत सी चणल, ठठुणक णचतई, चली णनहाणर। 
 णलए जाणत णचतु चोरटी वहै गोरटी नाणर ॥१३९॥ 

 
पापिीतले चोर 

िायक दूिीजिळ िाणयकेच्या िािभािाचां िियि करीि आपलां  पे्रम प्रगट करिो–
“िांसीसारख्या डौलदार चालीिां डगमग डोलि िी वकणचत थबकली. िाकड्या िजरेिां 
माझ्याकडे बघि, िी णचत्तचोरटी बघिा बघिा माझां णचत्त चोरूि िेि आिे”. 
 
डगमगती उर चालता थिकत णनरणखत नार। 
णचत्तचोरटी गोरटी, दे णिजली चट कार॥१३९॥ 
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*  * 
 

१४० करी णिरह ऐसी, तऊ गैल न छाडतु नींचु। 
 दीनैं हँू चसमा चखनु चाहै लहै न मीचु ॥१४०॥ 

 
अंध अंतक 

सखी िाणयकेची णिरिदशा िायकाला णिणदि करिे,“णिरिािे िी इिकी क्षीि ि दुबयल 
झाली आिे की चाणळशी लाणिली िरी िी मृत्यूला णदसिार िािी. िा िीच णिरि मात्र णिची 
पाठ मुळीच सोणडि िािी. सारखा णिला छळिो”. 
 
चाणळशीतुनी अंतका णदसे न दुिळा देह। 
णवरह नीच हा सोणडना पाठ णतची तें गेह॥१४०॥ 

*  * 
१४१ जपमाला, छापैं, णतलक सरै न एकौ कामु। 
 मन-काँचै नाचै िृथा, साँचै रॉचै रामु ॥१४१॥ 

 
भल्क्तदंभ 

दाांणभक भक्िािर कणिचा कोरडा–“जपमाळा, िप्िमुद्रा, णटळा लाऊि का कधी प्रभू प्रसन्न 
िोिो! या िरिरच्या उपचाराांिी राम णमळि िािी. अांिरांगािां राम रमिो”. 
 
वृथाच नाचे घेउनी दंभ णटळा जपमाळ। 
राम णमळेना दाणंभका, भक्ता णमळे कृपाळ॥ 
(काचेंपणर प्रणतकिि ते-मकन क्षि भंगुर रूप। 
साचं्यातुणन ओणतल्या हृदीं मूर्शत वसे अपरूप)॥१४१॥ 

 
१४२ जौ वाके तन की दसा देख्यौ चाहत आपु। 
 तौ िणल, नैंक णिलोणकयै चणल अचकाँ, चुपचापु॥१४२॥ 

 
चतुर दूणत 

प्रोणषिपणिका िाणयकेची दूणि, णिच्या णिरिव्याकुलिेचां िियि करूि िायकाला णिच्याकडे 
येण्याला उद्युक्ि करिे. िी म्िििे–“जर माझ्यािर िुमचा णिश्वास िसेल, आणि णिची 
णिकलािस्था िुम्िाला पिायची असेल िर िळूच अगदी गुपचुप माझ्याबरोबर चला. णिला 
िुमची चािूल लागिा कामा िये. कारि िुम्िी आलयाची जािीि िोिाच िी प्रिुणल्लि 
िोईल आणि माझां म्िििां िुम्िाला खोटां िाटेल. िेव्िा त्िणरि चला आणि पडिाळा पिा”. 
 
काय सागुं मी णतची दशा, तो णवरहाचा ताप। 
कळंू न देताना णतला चला पहा चुपचाप॥ 
जपून टाका पाउलें -म्हिाल खोटी हूल। 
प्रिुणल्लता होइल ती, लागताचं चाहूल॥१४२॥ 
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*  * 
 

१४३ जणटत नीलमणन जगमगणत सीकँ सुहाई नाँक। 
 मनौ अली चंपक-कली िणस रसु लेतु णनसाँक॥१४३॥ 

 
णनळी मोरिी 

िाणयकेच्या िाणसकेिील णिळ्या मोरिीचां िायक कौिुक करीि म्िििो, “णिच्या 
चािेकळीसारख्या सुांदर िाणसकेिर िीलमण्याची मोरिी णकिी छाि शोभिे. णिची चमक 
पािूि, चांपकाकडे कधी ि झुकिारा भ्रमर, आज लोभूि रसलोलुपिेिे त्या 
चांपककणलकेिर बसला आिे असां िाटिां”. 
 
नीली मोरिी, नाणसका रेणखव, िाक सुरंग। 
चापेंकणळवणर णनशंक कीं िसे नील रसभंृग॥१४३॥ 

*  * 
 

१४४ िेरु कछुक कणर पौणर तैं, णिणर, णचतई मुसकाइ। 
 आई जावनु लैन, णजय नेहैं चली जमाइ ॥१४४॥ 

 
णवरजि 

िायक आपलया मिमोिक शेजारिीच्या प्रियचेणष्टिािे अिुरक्ि िोऊि स्ििःशीच म्िििो, 
‘पडिीिूि बािेर पडिािा णििां मागे िळूि पाणिलां , डोळे िसि बोलले, “दिी जमिायला 
णिरजि मागायला मी आले िोिे” पि णिरजि माझ्या मिाि पडलां  आणि पे्रम जमिूि िी 
णिघूि गेली.’ 
 
‘णवसरलेच ग णवरजि न्याया’ परते लाजत लीन। 
पहात माझ्याकडे पुटपुटे लोभस शेजारीि॥ 
पडलें  णवरजि मनातं माझ्या जमून आले दही। 
चटावली ही मनी चोरटी डोळे आकुणन णपइ॥१४४॥ 

*  * 
 

१४५ जदणप तेज रौहाल-िल पलकौ लगी न िार। 
 तौ ग्वैंड़ौ घर कौ भयौ पैंड़ौ कोस हजार॥१४५॥ 

 
अंगि 

िायक परदेशािूि परिला आिे. गाांिसीमेिर पोचिाच भेटीची उत्कां ठा इिकी िाढली कीं 
घराचां अांगि शेकडो कोस अांिराचां आिे असां त्याला िाटलां . िाणयकेला िो आपलया 
पे्रमाणधक्याची जािीि देि आिे,“णप्रये, इिक्या लाांबूि घोड्यािरूि शीघ्रगिीिां यायला 
मला पळाचा देखील अिणध लागला िािी, पि अांगि ओलाांडिािा मात्र शेकडो कोसाांचां 
अांिर कापािां लागलां ”. 
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वायुगती हा पोंचवी वारु धरीं हो तोष। 
अंगि पणर हें वाटलें  दूर शेकडों कोस॥१४५॥ 

*  * 
 

१४६ पूस-मास सुणन सणखनु पैं साईं चलत सवारु। 
 गणह कर िीन प्रिीन णतय राग्यौ रागु मलारु॥१४६॥ 

 
मेघमल्हार 

प्रौढा प्रित्स्य पे्रयसी, णप्रयाच्या परदेशगमिाला सांगीि अडसर घालण्याचा प्रयत्ि करिे. 
सखी इिर सख्याांिा साांगिे, “पौषाच्या पिाटेला पिी दूरदेशी जािार या कलपिेिे 
सकाळीच उठूि िी मेघमलिार आळिीि बसली. (अकाल धुांिाधार पाऊस पडला िर 
त्याचां जािां लाांबेल िी आांिणरक इच्छा!)”. 

 
कळलें  जाणतल ते उद्या पहाट होता दूर। 
तो पौषाणतल प्रीणतचा णवयोग णदन ये कू्रर॥ 
येवो अडवाया तरी पाउस धंुवाधार। 
घेउणन वीिा ती िसे आळवीत मल्हार॥१४६॥ 

*  * 
१४७ िन-तन कौं, णनकसत, लसत हँसत हँसत, इत आइ। 
 दृगं-खंजन गणह लै चल्यौ, णचतवन-चैंपु लगाइ॥१४७॥ 

 
खंजन चाप 

िाणयका आपलया दाराशी आली. िायक िसि िसि णिकडूिच ििाि जायला णिघिो. 
त्याच्या त्या लाघिी दृणष्टके्षपािां िी त्याच्याकडे आकर्मषि झाली ि मागोमाग जायला 
णिघाली. सखी णिला अडिूि णिचारिे,“अग, िू णिघालीस कुठां?” त्यािर िी उत्तरिे, 
“सखे, मी काय करू ग! िो इकडूि िसि िसि आला. माझे दृगखांजि िडिडूां लागले. 
त्यािां आपलया मोिक िजरेच्या पाशािां त्याांचे पांख बाांधले आणि पापिीचा चाप लाऊि, 
त्याांिा आपलया मागोमाग ििाि ओढूि िेि आिे”. 

 
पायरीवरी आपुल्या, आले मी िाहेर। 
मला पाहुनी हासती ते डोळयाचें हेर॥१४७॥ 

 
१४८ मरनु भलौ िरु णिरह तैं, यह णनहचय कणर जोइ। 
 मरन णमटै दुखु एक कौ, णिरह दुहँु दुखु होइ॥१४८॥ 

 
समाधान 

परस्परािुरक्ि पे्रमीजीिाांच्या भेटी गाठी िुटलया. णिरिािे आांिलयाआि िळमळि असिा 
िाणयकेचा अांि िोिो. त्याचे सुहृद िायकाचे समाधाि करिाि.“णिरि दुःखाि सारां आयुष्य 
घालणिण्यापेक्षा या दुःखािूि णिची लिकर सुटका झाली यािच िूां समाधाि माि. 
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दोघापैकीं एकिरी सुखी िोऊ दे. आणि िी िुझी कोमलाांगी णप्रया सदैि दुःखाांि 
राणिलयापेक्षा णिच्या मरिसौख्याि िूिी सुखी िो”. 
 
णवरह दुुःख हें साणहना, येई मरिा कींव। 
दोघामधुनी होऊं दे सुखी एकतणर जीव॥१४८॥ 

*  * 
 

१४९ हरणष न िोली, लणख ललनु, णनरणख अणमलु सँग साथु। 
 आँणखनु ही मैं हँणस, धरयौ सीस णहयैं धणर हाथु॥१४९॥ 

 
प्रीणत संकेत 

सखी सखीजिळ णक्रयाणिदग्धा िाणयकेच्या भाििाांचां िियि करिे. “िायक अणमत्र 
मांडळीच्या मेळाि बसला असिा, िी मोठ्या चिुराईिां ि सूचकिेिां, कािी ि बोलिा, 
डोळ्याांिी िसि आपलया हृदयािर िाि ठेऊि, ि िोच णशरी घेऊि आपली प्रीणिमान्यिा 
त्याला कळििे.” 
 
तया पाहता ंअनोळखी त्या णमत्राचं्या मेळातं। 
न िोलताहंी नयन हासती उरीं ठेणवते हात॥ 
संकेतानें लाउणन हृदया णशरीं घेतसे तोच॥ 
सहजपिें ती चतुरा देई तया प्रीणतची पोंच॥१४९॥ 

*  * 
 

१५० को जानै, है है कहा; िज उपजी अणत आणग। 
 मन लागै नैननु लगैं, चलै न मग लणग लाणग॥१५०॥ 

 
व्रजविवा 

पूिािुराणगिी िाणयका णिरििापािे सांिप्ि िोऊि अांिरांणगिी सखीला म्िििे, “कोि जािे 
काय िोइल िे, या िृांदाििाि आज िेगळाच िििा पेटला आिे. अगोदर डोळे जळिाि 
आणि मग मािस-सरोिरालािी आग लागिे, त्याची धग सोसिि िािी ग!” 
 
कळे न होइल काय तें, व्रजा लागली आग। 
नयनालागी, जीवालागी, विवा जागोजाग॥१५०॥ 

*  * 
 

१५१ धरु धरु डोलत दीन है, जनु जनु जाचतु जाइ। 
 णदयैं लोभ-चसमा चखनु लघु पुणन िड़ौ लखाइ॥१५१॥ 
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लघु उदारता 
लोभविदा: किीची उक्िी, “लोभी मािूस दारोदार याचिा करिो. लोभाचा चष्मा 
लािलयामुळे, त्याला लघुपुरुषिी भारी उदार िाटिो.” 
 
लोभी दाणवत दीनता णिरतो दारोदार। 
लोभ-चाणळसी लाणवता, लघुता णदसे उदार॥१५१॥ 

*  * 
 

१५२ लै चुभकी चणल जाणत णजत णजत जल-केणल अधीर। 
 कीजत केसणर-नीर से णतत णतत के सणर-नीर॥१५२॥ 

 
जलकेणल 

जलक्रीडा करीि असलेलया िाणयकेकडे दूणि िायकाचां लक्ष िेधिे. ि णिच्या अांगप्रत्यांगाचां 
ि गौरििाचां कौिुक करिे, “िी बघा, िी सुिियिांसी जलक्रीडा करीि आिे. ज्या ज्या 
बाजूला िी डुबकी घेिे, णिथलां  णिथलां  सणरिेचां पािी, णिच्या अांगकाांिीमुळां केशरी रांगाचां 
िाटिां.” 
 
घे डुिकी, जलकेणल ती कणरता ंकाणंपत तीर। 
तनुकातंीनें केशरी हो सणरतेचे नीर॥१५२॥ 
 
जलकेणल करी सणरतेत सखी, कलती जलकाणपत जात जशी। 
उणर कंुभ तरंगणव काय वरी, लहरीवर वाहत घेइ उशी॥ 
चुिके जळ, पाठ पन्हाळ भरे, तणर घे डुिकी वळवीत कुशी। 
वलयातुंणन ये वर कंजमुखी, उडवीत तुषार णमकलद जशी। 
कचकंुतल गंुणियलें  सणललों, जलकिदु सरातुंणन मोणतलरी। 
तनुकाणंत प्रभा जल गौरणवते, सणरता जिुं केशणर रंग वरी॥१५२॥ 

*  * 
 

१५३ णछरके नाह निोढ-दग कर-णपचकी-जल-जोर। 
 रोचन-रँग-लाली भई णिय-णतय-लोचन कोर॥१५३॥ 

 
लोचनलाली 

सणख सांिाद–“जलक्रीडा करिािा णप्रयकरािे आपलया ओजळींिां णप्रयिमेच्या डोळ्याांि 
पाण्याची णपचकारी मारली. पि त्यामुळां इिर रमिीचेच डोळे लाल झाले!” 
 
नयन नवोढेचे भरी, कर णपचकारी माणर। 
होती लोचन लाल ते िघता दुसऱ्या नाणर॥१५३॥ 

*  * 
१५४ कहाँ लडैते दग करे, परे लाल िेहाल। 
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 कहँु मुरली, कहँु पीतपट, कहँु मुकुट, िनमाल॥१५४॥ 
 
नयनिंुज 

िाणयकेच्या िेत्रकटाक्षािां घायाळ झालेलया िायकाचां िियि दूिी आपलया सखीजिळ 
करिे. “सख,े िू आपलया डोळ्याांिा भारीच लाडािूि ठेिलां  आिेस. अि भाांडखोर िरी 
णकिी! बघ त्याांिी काय प्रकार केला िो! उगाचच णबचाऱ्या मोििाशी लढि घेिली, आणि 
त्याचे केिढे िाल केलेि! पीिाांबर एकीकडे, ििमाला दुसरीकडे, कुठे मुरली, कुठे मुगुट, 
अशा बेभाि स्स्थिीि कदांबािळी णबचारा घायाळ िोऊि पडला आिे.” 
 
लाडवले डोळे तुिे,णप्रयास कणर घायाळ। 
कुठें मुरणल ती, पीतपट, मुकुट, कुठें वनमाळ॥१५४॥ 

*  * 
 

१५५ राधा हणर, हणर राणधका िणन आए संकेत। 
 दंपणत रणत-णिपणरत-सुखु सुरतहँू लेत॥१५५॥ 

 
णवपरीत रती 

राधामाधिाच्या रसलीलेिील णिपरीि रिीचां िियि, सखी, सखीजिळ करिे, “राधा, 
कृष्िाचा िेष धारि करूि, िी कृष्ि बिली, आणि राधेची िेषभूषा करूि कृष्ि बिले 
राधा. दोघेिी सांकेिस्थळी भेटूि णिपरीि रिीचा आिांद लुटीि आिेि.” 
 
राधा हणर हो, हरी राणधका, सजुणन ठरे संकेत। 
दंपणत रणत णवपरीत ती सहज सुरत सुख घेत॥१५५॥ 

*  * 
 

१५६ चलत पाइ णनगुनी गुनी धनु मणन-मुणत्तय माल। 
 भेंट होत जयसाणह सौं भागु चाणहयतु भाल॥१५६॥ 

 
गुिप्रशंसा 

गुििीि ि गुििांि या दोघािाांिी उपिार देिाऱ्या जयवसिाच्या औदायाचा गौरि. 
 
गुिहीनाही धन णमळे, गुिास मौल्क्तक माळ। 
भाग्य अभाग्याचें खुले-दे जहकसह नृपाळ॥१५६॥ 

*  * 
१५७ जसु अपजसु देखत नहीं देखत साँवल-गात। 
 कहाँ करौ, लालच-भरे चपल नैन चणल जात॥१५७॥ 
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णनलाजरे 
िाणयका श्रीकृष्िाकडे सारखी पिाि आिे. “कुलिधूिां परपुरुषाकडे असां एकटक बघू 
िये.” असां सखी णिला साांगिे. त्यािर िाणयका उत्तरिे, “काय करूां  ग, िे डोळे मेले 
भारीच लालसी, शामसुांदराला पिािाच त्याांचां भािांच िािीसां िोिां. कीर्मि अपकीर्मिची पिा 
ि करिा सारखे त्याच्या मागोमाग णिरिाि.” 
 
काय करंू ग सावंळा मनमोहन अणभराम। 
चंचल मन हें धावंतें पाहताच घनश्याम॥ 
िाई भाणरच लालसी, णनलाजरे हे नैन। 
णिरती मागोमाग ते होउणनया िेचैन॥१५७॥ 

 
१५८ नख-णसख-रुप भरे खरे, तौ माँगत मुसकाणन। 
 तजत न लोचन लाँलची ए ललचौहीं िाणन॥१५८॥ 

 
मेले लोभी 

िाणयका उभी रािूि सारखी िायकाला बघिे आिे. सखी म्िििे, “अग, एकदा पािूि पुरे 
िािी का झालां ? चल आिा णिघू या”. त्यािर िी म्िििे “थाांब ग जरा. माझ्याकडे एकदा 
पािूि िे िसले की जाऊया. माझे िे डोळे त्याांचां िखणशखान्ि सौंदयय प्यायले खरे, पि मेले 
िािरे त्याांच्या मधुस्स्मिाची अजूि िाट पिाि आिेि. िे काय आपला लोभी स्िभाि 
जन्माि सोडिार आिेि?” 
 
प्याले ग नखणशखान्त मी सखे सावळे रूप। 
पहावया ल्स्मत एकदा ंगालीं, सौख्य अमूप॥ 
अडले हें डोळे णतथें कसा आवरू क्षोभ। 
अणत लोभी ही लोचनें सुटे न याचंा लोभ॥१५८॥ 

*  * 
 

१५९ छै णछगुनी पहँुचौ णगलत अणत दीनता णदखाइ। 
 िणल िावन कौ बयौतु सुणन को, िणल तुम्हैं पत्याइ॥१५९॥ 

 
णत्रपादभूणम 

िाणयकेच्या गुिरुपािर मुग्ध झालेला िायक, णिची भेट घडिूि आिण्यासाठी दूिीला 
णििणििो. त्यािर त्याची चेष्टा करीि दूिी म्िििे, “भलेच आिाि की िो िुम्िी! बोट णदलां  
की मिगट धरायला ियार! याबाबिीि िुमचां पाऊल सदाच पुढे! बणलराजाच्या उदारिेचा 
िायदा घेऊि बटुिामिािां णत्रपादभूणम बळकािली. मग िुमचा िरी णिश्वास कोि धरील? 
िुमचांिी धोरि िेच!” 
 
णदली करागंणल धणरतसा मनगट भली न रीत। 
पणहलें  पाउल टाकुनी िटू णत्रपद कजकीत॥ 
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िळी देत, णवश्वासता, घेत िळी, भूदान। 
िटु वामन िहु धूतव ती, मूर्शत णदसे जणर सान॥१५९॥ 

*  * 
१६० नैना नैंक न मानहीं, णकतौ कह्यौ समुिाइ। 
 तनु मनु हारैं हँू हँसैं, णतन सौं कहा िसाइ॥१६०॥ 

 
दोन जुगारी 

पूिािुराणगिी िाणयका, िायकाला पािूि मांदस्स्मि करिे. “परपुरुषाकडे पािूि असां िसू 
िये” असे सखीिे सुचणििाच, िी आपली पे्रमणििशिा प्रगट करीि उत्तरिे, “अग या 
डोळ्याांिा मी णकत्ती साांगिे, समजाििे, पि याांिा िीिी अिीिीची मुळीदेखील चाड िािी. 
णबलकूल ऐकि िािी माझां. पके्क मेले जुगारी आिेि. ििमि पिाला लाऊि जुगार 
खेळिाि आणि िरलयािांिरिी िसिच रिािाि! िि आणि मि माझां जािां! त्याांिा काय! 
दुसऱ्याच्या जीिािर खेळिारे मेले िे जुगारी. अगदीच बेशरम आिेि.” 
 
ऐकती न ही लोचने, कळे न दृष्टीकोन। 
तन मन हरता हासती, खुळे जुगारी दोन॥१६०॥ 

 
१६१ मोहन-मूरणत स्याम की अणत अदभुत गणत जोइ। 
 िसतु सु णचत-अंतर, तऊ प्रणतकिणितु जग होइ ॥१६१॥ 

 
अंतयाणमन 

शामसुांदराचे स्िरूप मिोमिी भरलेलया भक्िाांचे उद्गािर, “मिमोिि माझ्या मिोमिी 
िसि असला िरी अणखल जगाििी मला िोच भरलेला णदसिो”. 
 
मोहन मूती सुंदरा तेजोमय अणवलंि। 
वसे अंतरी रूप तें जगणत पडे प्रणतकिि॥१६१॥ 

*  * 
 

१६२ लटणक लटणक लटकतु चलतु, डटतु मुकट की छाँह। 
 चटक-भरयौ नट णमणल गयौ अटक भटक-िट माँह॥१६२॥ 

 
अचानक भेट 

राधेला श्रीकृष्िासि भाांडीर ििािूि बािेर पडिािा सख्याांिी पाणिलां . णप्रय भेटीि घरी 
यायला णिलांब लागला. राधा सारिासारि करीि गौप्य गोपिाचा प्रयत्ि करिे. “अग त्या 
भाांडीर ििाच्या चक्रव्यूिाि मी सापडले. कुठे िाटच णदसेिा, णकत्ती भटकले. भीिी 
िाटली, काय करािां, कािी सुचेिा, अगदीं रडकुां डीला आले. पि अखेर दैिािांच खैर 
केली. आणि शामसुांदराची माझी भेट झाली. त्याांिीच मला त्या घिदाट ििािूि िाट 
दाखिूि, बािेर आिले. त्याांचे उपकार कसे िेडू!” 
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एकटीच वट णवटपी भटकत णिकट वाणटका दाट। 
णिकट णकती, तणर कळे न काही भूल भुलावि वाट॥ 
लटकत वट पारंिी गंुतणव वेली णवटप लपेट। 
िुकत िलकतो मुकुट सावणरत नटवर देई भेट॥१६२॥ 

*  * 
 

१६३ मणलन देह, वेई िसन, मणलन णिरह कैं  रूप। 
 णपय-आगम औरे चढ़ी आनन ओप अनूप॥१६३॥ 

 
णप्रयागम 

‘णप्रयकर येिारʼ िी िािा कळिाच णिरणििीची काया िषािे प्रिुणल्लि झाली. अांगाांगािर 
िव्या काांिीची झळाळी णदसू लागली. मुखम्लाििा णिरली. अांगािरील मलीि िसििी 
खुलूि उठले. 
 
तनु म्लान मणलन वसन नेसली णवरािी। 
कंुतल णनस्नेह तसे, णदसत दीनवािी॥ 
णप्रयकर येताचं परी काणंत खुले देहीं। 
रोमाणंचत अंग अंग मोहर मन मोही॥१६३॥ 

*  * 
 

१६४ रंगराती रातैं णहयैं णप्रयतम णलखी िनाइ। 
 पाती काती णिरह की छाती रही लगाइ॥१६४॥ 

 
णवरहकातर 

‘परि येिार’ िे िाक्य असलेले णप्रयकराचे पे्रमपत्र िाचलयािांिर णिच्या सुखािुर ि बेभाि 
स्स्थिीचां सखी िियि करिे, “णप्रयकराचां पत्र िािीं पडिाच िी सुखािली. आगमिाची 
िािा िाचिाच णिचा आिांद गगिाि मािेिा. िी पणत्रका, णिरि कािरूि टाकिारी 
कािरच णिला िाटली.” 
 
पे्रमपत्र तें उरीं लावते णमटुनी लोचन पात। 
कातर ती हो णवरह कातरी, येत चादंिीरात॥१६४॥ 

*  * 
 

१६५ लाल, अलौणकक लणरकई लणख लणख सखी णसहाँणत। 
 आज काल्ल्ह मैं देणखयतु उर उकसौंही भाँणत॥१६५॥ 

 
कंुवारशीव 

कुां िारशीि ओलाांडूां  पिािारी, अांकुणरि यौििा िाणयकेच्या मखमली अांगािरील ऊर उमल, 
िी ििी िव्िाळी, सखी िायकाला साांगिे, “णब्रजलाल, णिचा अल्लडपिा पािूि 



 
 अनुक्रमणिका 

मैणत्रिींिािी िेिा िाटिो. आजकाल णिच्या मखमली देिािर जरिार गुांिली जाि आिे. 
िक्षस्थळी कमल कळ्याांची उमल णदसू लागली आिे. िी मधूि मधूि थरथरत्या िािाांिी 
सांकोचूि आपलां  िक्ष चाचपिे ि या ििलाईि मोिरिे.” 
िघुनी अल्लडता णतची कणरता वेडेचार। 
वयें वाढता ंमैणत्रिी करंु िघती अनुकार॥ 
कंुवार सीमा संपता अशातं उमले ऊर। 
चाचपते उर आपुले लागे मकन हुर हूर॥१६५॥ 

*  * 
 

१६६ णिलखी डभकौंहें चखनु णतय लणख, गवनु िराइ। 
 णपय गहिणर आऐं गर राखी लगाइ॥१६६॥ 

 
कंठाकलगन 

िायकाला सोडूि जािािा पािूि पे्रयसीचे डोळे भरूि आले. कां ठ दाटूि आला. णिची 
शोकाकुल पणरस्स्थिी पािूि िायकाला गणििर आला ि णिला त्यािे घट्ट आवलगि णदले. 
 
णतणचया नयनीं आसवें दाटूणन येई कंठ। 
गणहवर येई णजवलगा, आकलणगत आकंठ॥ 
णनघता प्रवास संपवी ही प्रीणतची कीतव। 
उल्लंघील कसा पुढें प्रयाग संगम तीथव॥१६६॥ 

*  * 
 

१६७ प्रणतकिणित जयसाणह-दुणत दीपणत दरपन-धाम। 
 सिु जगु जीतन कौं करौ काय-बयूह मनु काम ॥१६७॥ 

 
कायव्यूह 

राजा जयणसव्िािे बाांधलेलया शीशमिालाचे ि राजसौंदयाचे कणिकृि िियि–“ त्या दपयि 
धामाांि, राजा जयवसगाची अिेक सौंदयय वबबे भरलेली णदसिाि. जिूां काय जग 
वजकायला काम देिािे िा सौंदयाचा ‘कायव्यूि’ च रणचला आिे. 
 
नृपणत छिी प्रणतकििवी अगणित दपविधाग। 
जग कजकायाते जिूं ‘कायव्यूह’ रणच काम ॥१६७॥ 

*  * 
 

१६८ िाल, कहा लाली भई लोइन-कोइनु माँह। 
 लाल, तुम्हारे दगनु की परी दगनु मैं छाँह॥१६८॥ 

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रत्युत्तर 
प्रभािसमयी िायक िाणयकेच्या घरी आला आिे. अन्य णठकािी रात्रीचे केलेले जागरि 
लालबुांद त्याच्या डोळ्याि अजूि िरांगिे आिे. िी लाली बघिाच िाणयकेचे डोळेिी 
क्रोधािे लाल िोिाि. िरी िो शठकपिाटकी णिचे डोळे लालबुांद िोण्याचे कारि 
णिचारिो. “णप्रये! िुझे डोळे असे लाल का ग णदसिाि?” िी त्िणरि उत्तर देिे, 
“णप्रयकरा, िी लाली िव्िे िो, िुमच्या डोळ्याांची अरुणिमाच माझ्या डोळ्याांि प्रणिवबणबि 
झालेली आिे!” 
 
प्र.–‘का ंग तुिे डोळे असे आज भासती लाल’। 
उ.–‘प्रणतकििच नयनातंले अपुल्या तें णिजलाल’॥१६८॥ 

*  * 
 

१६९ तरुन कोकनद-िरनिर भए अरून णनणस जाणग। 
 वाही कैं  अनुराग दग रहे मनौ अनुराणग॥१६९॥ 

 
णनणशजाग 

प्रौढा खांणडिा अधीरा िाणयकेचे चिुर बोल–“रात्रीच्या जागरिामुळे रक्िकमलासारखे 
झालेले डोळे णकिी सुांदर णदसिािेि. रािोत्पलाच्या अिुरागाची अरूि शोभाच उमटलेली 
भासिे.” 
 
रक्त कमल नयनीं िुले, अरुिराग णनणशजाग। 
उमटे हा तव लोचनी राणगणिचा अनुराग॥ 
घालणवली सारी णनशा काल कुठें णिजराज। 
जागरिाची रल्क्तमा नयनीं णदसते आज॥१६९॥ 

*  * 
 

१७० तजतु अठान न, हठ परयौ सठमणत, आठौ जाम। 
 भयौ िामु वा िाम कौं रहै कामु िेकाम॥१७०॥ 

 
काम णवव्हळ 

दूिी, णप्रयकराला िाणयकेच्या णिरिव्यथेची ि कामणिव्िलिेची कथा साांगिे, “णदिराि 
अपराधाणििा काम णिचा छळ करिो आिे. त्या दुष्टािां णिचा प्राि घेण्याची प्रणिज्ञाच केली 
आिेसे िाटिां.” 
 
छळतो णतजसी सारखा अपराधाणवि काम। 
आठो प्रहरी चालवी णनष्ट्कारि संग्राम॥ 
िाई भाणरच दुष्ट हा िसे माडुंिी ठाि। 
दाणव वाकडी वाट ही हटवादी घे प्राि॥१७०॥ 

*  * 



 
 अनुक्रमणिका 

१७१ आवत जात न जणनयतु, तेजकह तणज णसयरानु। 
 धरहँ जँवाई लौं धयौ खरौ पूस-णदन-मानु॥१७१॥ 

 
घरजावाई 

पौष्य मासािील णदिस िा लिाि असिो. त्या णदिसाची िुलिा किी घरजािायाशी 
करिो. “या पौष्य मासाांिील णदिमाि घर जािायाच्या मािाप्रमािेच कमी झालेले णदसिे. 
आिा आपली उग्रिा सोडूि िो अगदी थांड पडलेला आिे.” 
 
पुसे न कोिी येता जाता ंकाकंह न उरला मान। 
कणतराहंीन घरजावाया पणर पौष्ट्यातील णदनमान॥१७१॥ 

*  * 
 

१७२ चलत चलत लौं लै चलैं  सि सुख संग लगाइ। 
 ग्रीषम-वासर णसणसर-णनणस प्यौं मो पास िसाइ ॥१७२॥ 

 
ऋर णशणशर 

िायक परदेशी जायला णिघाला. णिरि व्याकुल िाणयकेची सखी णिची समजूि घालूि 
धीर देिे. त्यािर िी म्िििे, “बाई ग िे गेलेि खरे पि जािा जािा िी णशणशरराि ि 
ग्रीष्मणदिस मला छळायला ठेऊि गेलेि. त्याांची छळिा मी कशी ग सिि करू.” 
 
संगे घेउणन सवव सुखें ही णजवलग जाई दूर। 
ग्रीष्ट्म णदवस अन् णशणशर रात ही ठेऊणन मागे कू्रर॥१७२॥ 
 

१७३ िेसणर-मोती-दुणत-िलक परी ओठ पर आइ। 
 चूनौ होइ न चतुर णतय, क्यों पट-पों छयौ जाइ॥१७३॥ 

 
संभ्रणमता 

यौििागमािे िाणयकेच्या देिािर ििे िेज आले आिे. या णिमलकाांिीची झळाळ णिला 
सिांगी सजणििे. िाकािील बेसरमोत्याचे िेजणकरि णिच्या ओठािर पडलयामुळे, णिला 
सारखा ओठाला चुिा लागलयाचा भास िोिो. िी िीििीिदाां िािािां पुसिे. पि िो पुसिा 
पुसि िािी. िी णिची सांभ्रणमि स्स्थिी पािूि, सखी पणरिास करीि म्िििे, “अग, िुझ्या 
ओठािर बेसरमोत्याचां णकरिवबब पडलां  आिे िो कािी चुिा िव्िे. मारे पदरािां पुसिेस िी! 
िो पुसिार आिे िाटिां!” 
 
अधरीं तुणिया िेसर मोती-िाक, नव्हे ग चुना। 
पदरानें पुसतेस सारखी चोरुणन चोरुणन पुन्हा॥१७३॥ 

 
१७४ णचतु णितु िचतु न, हरत हणठ लालन-दग िरजोर। 
 सावधान के िटपरा ए, जागत के चोर॥१७४॥ 
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जागृत चोर 
पूिािुराणगिी िाणयका दूिीला णप्रयकराच्या डोळ्याचे गाऱ्िािे साांगिे–“अग त्याांचे डोळे 
सािध डाकू आणि जागृि चोर आिेि. त्याांच्यापासूि माझां णचत्तधि बचाििां अगदी अशक्य 
आिे.” 
 
जीव जागवुणन घालती, चतुराईनें चोर। 
सावधपणि हा दरवडा, नेत्र दरवडेखोर॥ 
कसें णचत्तधन वाचवंू दृग ते िहु िलजोर। 
सावध करुनी चोरती जागृतीतले चोर॥१७४॥ 

*  * 
 

१७५ णिकणसत-नवमल्ली-कुसुम-णनकणसत पणरमल पाइ। 
 परणस पजारणत णिरणह-णहय िरणस रहे की िाइ॥१७५॥ 

 
िैरी सौरभ 

िषाकालीं िि मणल्लकेचा गांध लुटूि ििािारा िैरी गांधिाि, णिरिी हृदयाांची जाळपोळ 
करिो. िाणयकासणखसांिाद—“सखे ििमणल्लकेचा गांध लुटूि ििािाऱ्या पणिलया 
पाऊसधाराांिी णभजलेला िा पिि, आपलया स्पशािां माझां हृदय पोळिो णजिलगाची 
आठिि देऊि जीि जाळिो आिे ग!” 
 
णवकणसत नव मालणतचा पणरमळ, पणहली पाउसधार। 
कसणचत जाळी णवरही हृदया समीर गंध तुषार॥१७५॥ 

*  * 
 

१७६ गोप अथाइनु तैं उठे, गोरज छाई गैल। 
 चणल,िणल,अणल, अणभसार की भली सँिौखैं सैल॥१७६॥ 

 
संणधकाल 

णप्रयभेटीसाठी सांध्यासमय अणभसाराला अिुकूल असलयाचे दूिी िाणयकेला सूणचि करिे. 
“अग, ओसरीिर आिा कुिीच िािी. गोप केव्िाच उठूि गेले आिेि. सांध्या देखील गोरज 
धूलीिां धूसर झालेली आिे. यािेळीं अणभसाराणिणमत्त सिलीला णिघण्याची उत्तम सांधी 
आिे. चल, घाई कर. सखे, िी सांधी दिडू िकोस!” 
 
कुिी न िघती, सुनी ओसरी गेले ग गोपाळ। 
सहलीला ही वेळ चागंली गोरज सायंकाळ। 
मोहन परते मागुती णवसावते गोकूळ। 
डोळे कुणिही रोणखता ंसहजच उडते धूळ॥१७६॥ 

*  * 
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१७७ पहँुचणत डणट रन-सुमट लौं, रोणक सकैं  सि नाँणह। 
 लाखनु हँू की भीर मैं आँणख उहीं चणल जाँणह ॥१७७॥ 

 
लक्षवेध 

िाणयकेच्या िेत्र कटाक्षाकडे लक्ष िेणधि दूिी म्िििे, “रिाांगिाि चढाई करिाऱ्या 
िीरासारखे, िुझे डोळे, िेमका िेध घेऊि, लक्षािधी लोकािूि आपला प्रणिद्वांद्वी िुडकूि 
त्यािर प्रिार करिाि, कुिीिी त्याांिा अडिू शकि िािी.” 
 
लक्षावणध सैन्यातं घुसोनी जाय जसा रिधीर । 
कुिी न अडवी , डोळे गाठणत लक्ष्य आपुलें  नीट ॥ 
लोकादेखत लक्षवेध तो व्यूह मोडूनी चाल । 
येत पुढें कोवळी णधटाई हतिल हो रखवाल ॥१७७॥ 

*  * 
 

१७८  सरस सुणमल णचत-तुरँग की कणर कणर अणमत उठान 
 गोइ णनिाहैं णजणतयै खेणल पे्रम-चौगान ॥१७८॥  

 
कंदुकगोल 

सखी िाणयकेला णशकिि देिे. “िेडे, पे्रम कधी लपूि रिाि िािी, िे सिांगाांिी बडबडि 
असिां. (पोलो खेळािरील रूपक) िुझा णचत्तिारू असा ठायीच उडिूि काय उपयोग? 
पुढे चाल करूि मैदाि मारायला ििां. िुझ्या उठाििीला अडणिण्याची कुिाची टाप आिे 
िे िरी बघू!” 
 
सरस णचत्त अनुराग तुरग तो कणरत उठावि वेंध। 
टोलवीत ने खेळ चातुरी चकणवत चुकणवत गेंद॥ 
देत नजर कणध लपवुणन छेडुणन घेई णतरका िोल। 
सहज कजणकते पे्रमखेळ ती मारुणन कंदुक गोल॥१७८॥ 

*  * 
 

१७९. हँणस हँणस हेरणतनवल णतय मद गे मद उमदाणत। 
 िलणक िलणक िोलणत िचन, ललणक ललणक लपटाणत॥१७९॥ 

 
उन्माणदता 

मैणत्रिींिी णिला मणदरा पाजूि िायकाकडे िेली. त्या मणदराधुांणदि णििें केलेले प्रीिीचे 
चाळे दूिी सख्याांिा साांगिे. “मणदरेच्या धुांदीि णििां काय काय चाळे केलेि म्ििूि साांगू! 
झुकि डोलि, बोलली काय! बरळली काय, पदराची आठिि िािी. लाजेला िाि िािी, 
िसण्याला मयादा िािी. अगदी साखळीची सुटली िोिी. अशी बेभाि णिची दशा. आणि 
अखेर िर णििां किर केला. सगळ्याांदेखि िायकाला अशी कडकडूि णमठी मारली की 
कािी पुसू िका!” 
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णपउनी मणदरा उन्माणदत ती िुलत िुके मदधंुद। 
हसत हसत िोलते-िरळते णवस्कटला कचिंध। 
पदर उडे उर उघडे घाया सुळीं भीणत संकोच। 
कसून मारी णमठी णप्रयातें दिे दुधारी खोच॥१७९॥ 

*  * 
 

१८० णमणल चंदन-िेंदी रही गौरैं मुँह न लखाइ। 
 ज्यौं ज्यौं मद-लाली चढ़ै, त्यौं त्यौं उघरणत जाइ॥१८०॥ 

 
मणदर सौंदयव 

िाणयकेच्या गौराांगािर मणदरा णपऊि चढलेलया लालीची दूिी िायकाजिळ प्रशांसा करिे. 
ि िी धुांद मीलि सांधी साधायला उते्तणजि करिे. आलेली घडी दिडू िका िा णिचा सांदेश, 
“णिच्या मुखािर लािलेली चांदिाची वबदी गौरििांि णमसळूि गेलयासारखी भासिे, पि 
जशी जशी मणदरेची धुांदी चढि जािे, िशी िशी आलेलया लालीमुळां िी वबदी उमटूि 
णदसिे.” 
 
गौर मुखावर चंदन किदीं णदसेन चर्शचत भालीं। 
णनखरून येई चढे जसजशी मधुर मणदरेची लाली॥१८०॥ 

*  * 
 

१८१. मैं समुिौ णनरधार, यह जगु काँचो कॉच सौ। 
  एकै रुपु अपार प्रणतकिणित लणखयतु जहाँ॥१८१॥ 

 
अनंतरूप 

अदै्वििाद्याचे मिोगि “माझा असा णिधाणरि णसद्ाांि आिे की जग िे काांच वभगासारखे 
आिे. प्रभूचे एकच रूप अिांिरूपाांिी िस्िूिस्िूिूि दृगोचर िोिे.” 
 
काचं, कभग सम भासे जग हें असत्य क्षिभंगूर। 
अनंत रुपें प्रणतकिणित हो एकरुप अंकूर॥१८१॥ 

*  * 
 

१८२. जहाँ जहाँ ठाढ़ौ लख्यौ स्यामु सुणभ-गसरमौरु। 
 णिन हँू उन णछनु गणह रहतु दगनु अजौं वह ठौरु॥१८२॥ 

 
णप्रय आठव 

श्रीकृष्ि गोकुळ सोडूि मथुरेला गेले. गोपगोणपकाांिा िा णियोग असह् झाला असला िरी 
दुःखाि सुख म्ििूि श्रीकृष्ि सििासािे रमिीय झालेली स्मृणिस्थळे त्याांिा अणधकच णप्रय 
िाटिाि. त्याच्या आठििीिच िे मिाच समाधाि करिाि. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

अजुनी नयना सुखणवती कंुज पुणलन स्मृणत धाम। 
णजथे खेळला सावळा मनमोहन अणभराम॥१८२॥ 

*  * 
 

१८३. रँगी सुरत-रँग, णपय-णहयैं लगी जगी सि राणत। 
 पड पैंड पर ठठुणक कै, ऐंड-भरी ऐंडाणत॥१८३॥ 

 
रणतसुख गर्शवता  

रणिकेली िांिर, पे्रम गर्मििा िाणयकेची चेष्टा मैणत्रिी आपसाि करिाि. “णप्रयकराच्या 
णमठीि रात्रभर जागरिाि रमलेली िाणयका, सििीसमोर मारे मुरकि कशी णमरििे पिा 
िरी.” 
 
सुरत रंणग रंगली अंगना, अंग अंग सुखसाथ। 
आवळीता ती णमठीत णजवलग जागरिाची रात॥ 
वशीकरि साधलें , मनाशी आठवीत रणत भेट । 
गववभरें ठुमकते दाणवत सवतीतें ती ऐट॥१८३॥ 

*  * 
 

१८४ लालन, लणह पाऐं दुरै चोरी सौंह करैं न । 
 सीस-चढ़े पणनहा प्रगट कहै पुकारैं नैन ॥१८४॥ 

 
शपथ सागंतो 

िायक अन्य स्त्रीकडूि सकाळी परि आला आिे. ि िो शपथेिर आपला अपराध 
लपणिण्याचा प्रयत्ि करिो आिे. पि त्याच्या डोळ्यािील लाली छपि िािी. त्याचे 
समथयि ऐकूि िाणयका म्िििे, “अिो, शपथ खाऊि का कुठां चोरी लपिार आिे? िुमचे 
डोळेच, काय साांगायचां िे ओरडूि साांगिािेि की.” 
 
आि घाणलता लपे न चोरी, हे अंतणरचें हेर । 
नयन सागंती ओरडून ते काय आंत िाहेर ॥१८४॥ 

*  * 
 

१८५. तुरत सुरत कैसें दुरत, मुरत नैन-जुणर णनणठ । 
 डौंडी दै गुन रावरे कहणत कनौडी णडणठ ॥१८५॥ 

 
नजर चोर 

प्रौढ खांणडिा अधीरा िाणयकेिां केलेली णप्रयकराची पुष्पपूजा. “िुकिांच कायय सांपलेलां  
णदसिांय, डोळ्याला कािी डोळा देिा येि िािी. िजर कािरी बािरी णदसिे. चुकूि 
िजरािजर झाली िर डोळे खाली झुकिाि. िी िुमची चुकिाचुकिीच आांिलां  गुणपि 
बडबडिे.” 



 
 अनुक्रमणिका 

सुरत सागंते सुरत ही सरली ती नुकतीच । 
नजर चुकणवते चोरटी नजरा नजर न तीच ॥ 
चुकून णमळता ंटाळते, कणरत नयन संकोच । 
देणत दवंडी णपटुणनया अपराधाची पोंच ॥१८५॥ 

*  * 
 

१८६ मरकत-भाजन-सणलल-गत इंदुकला कैं  िेख । 
 िींन िगा मैं िलमलै स्यामगात-नखरेख ॥१८६॥ 
 

नखलेखा 
अन्य स्त्रीशी केलेलया रणिसमराांि िायकाच्या िक्षस्थलािर िखक्षि उमटले आिे. िे पािूि 
खांणडिा िाणयका म्िििे, “पाण्यािां भरलेलया िील पात्राि चांद्रकलेचां प्रणिवबब पडािां िसां 
या शामिक्षािर उमटलेली िखरेखा चांद्रकलेच्या डौलािां णमरिीि मला व्यणथि करिे.” 

 
नीलसरीं प्रणतकििली चंद्रकलेची रेख । 
शाम तनुवर उमटला नखलेखा आलेख ॥१८६॥ 
*  * 

 
१८७. िालमु िारैं सौणत कैं  सुणन परनाणर-णिहार । 
 भो रसु अनरसु, णरस रली, रीि खीि इक िार ॥१८७॥ 
 

भाव णवरोध 
सििीकडे ि जािा, परकीयेकडे रात्र कां णठली िे कळिाच िाणयकेच्या मिाि उठलेले 
परस्पर णिरोधी भाििरांग दूिी इिर सख्याांिा साांगिे. “िायक सििीकडे ि गेलयामुळे 
पळभर िी आिांणदि िोिे. पि पळाि परकीयेच्या णिचारािां दुःणखि िोिे. क्षिाि रोष 
उत्पन्न िोऊि त्याच्या उपिासाला िी प्रिृत्त िोिे. असूया, आिांद, दुःख, कोप, चीड, 
उपिास या सिय भाििा एकाच िेळी मिाि िाचू लागिाि.” 

 
सवतीकडे न कंणठली, परनारीसह रात । 
सुखी होय ती काणमनी, अशी ऐकता ंमात ॥ 
असुया दुखवी, हासवी, उपजे भाव णवरोध । 
राग, हषव, उपहास तो चीड खेद उपरोध ॥१८७॥ 
*  * 

 
१८८. दुरत न कच णिच कंचुकी, चुपरी, सारी सेत । 
 कणव-आँकनु के अरथ लौं प्रगणट णदखाई देत ॥१८८॥ 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

कंचुकीलक्षिा 
अांकुणरि िाणयकेचा, िळुां िळुां िोिारा कां चुकीउर दूिी सखींिा साांगिे “अग आिा पाांढऱ्या 
साडीिूि णदसायचां िे णदसिांच, कां चुकी िीकडे पडिेयसां िाटिां.” 

 
प्रगट पहाताना णदसे कुचकंचुकी उभार । 
कणव अक्षर लक्षिेपरी कळणव अथव संभार ॥१८८॥ 
*  * 

 
१८९. भई जु छणि तन िसन णमणल, िरणन सकैं  सु न िैन । 
 आँग-ओप आँगी आँग आँगी, दरी दुरै न ॥१८९॥ 
 

रंगसंगणत 
केशरी काचोळी ि िसि िेसलेलया गौरििी िाणयकेच िियि सखी करिे. “अग णिचा 
मूळचाच लालगोरा रांग, अन् अांगािर केशरी साडी ि त्याच रांगाची काचोळी त्या गोणजरीिां 
घािलया ि घािलया सारखीच िाटिे.” 
 
तनुकातंींत णवलीन हो आंभरिाचंा रंग । 
वसनणवहीनच भासते सणखचे सुंदर अंग ॥ 
आभरिें ती तंग, रंग हो तनुकातंीत णवलीन । 
अंग गौर कुचमंडळ सुंदर भासे कंुचुकहीन॥१८९॥ 

 
१९०. सोन जुही सी जगमगणत अँग अँग जोिन-जोणत । 
 सुरँग, कसूँभी कंचुकी दुरंग देह-दुणत होणत ॥१९०॥ 

 
कुसुंिी काचोळी 

सखी, िाणयकेच्या यौिि सौंदयाची िायकाच्या मिािर मोणििी घालिे. कुसुांबी काांचोळी 
अांगाि घािलयामुळ िो रांग ििुद्युिीची कुसुांबी झाक याांचा मिोिर सांगम मिाला भुरळ 
पाडिो” 

 
सोनजुईपणर अंग िळाळे सुंदर यौवन ज्योत । 
कुसुंि रंगी लाल कंचुकी पडे दुरंगी िोत ॥१९०॥ 

*  * 
 

१९१. िडे न हूज गुननु णिनु णिरद-िडाई पाइ। 
 कहत धतूरे सौं कनकु, गहनौ गयौ न जाइ॥१९१॥ 

 
विव धत्तरू 

कणिची प्रास्िाणिक उक् िी, “िुसत्या िािाच्या मोठेपिािां अांगी गुि बािि िािीि. 
धोिऱ्याला किक म्िटलां  िरी त्याचे दाणगिे घडि िािीि. 



 
 अनुक्रमणिका 

गुिाणवना नच थोरवी, असुनी केवळ नावं। 
कनक नाम धत्तरू घे घडणत न डाग जडाव॥१९१॥ 

*  * 
 

१९२. कनकु कनक तैं सौगुनौ मादकता अणधकाइ । 
 उकह खाऐं िाराइ, इकह पाऐं हीं िौराइ ॥१९२॥ 

 
मादक सुविव 

कणिची उक् िी, “धि वकिा सुििय याांची धुांदी धोिऱ्यापेक्षा शिपटीिां अणधक असिे. त्यामुळां 
मािूस जास्ि उन्मत्त बििो. धोिरा चाखूि मािूस धुांद िोि असला िर सुििय केिळ 
पिािाच त्याला शिपटीिां धुांदी चढिे.” 
 
शतपट कटकाहून तें मादक सुविव पे्रम । 
णगळता ंमाजणव धत्तुरा, धंुदणव िघता ंहेम ॥१९२॥ 

*  * 
 

१९३. डीणठ िरत वाँधी अटनु, चणढ धावत न डरात । 
 इतकह उतकह णचत दुहुनु के नट लौं आवत जात ॥१९३॥ 

 
सज् जा–रज् जु 

िायक ि िाणयका अमोर समोर असलेलया आपलया घराांच्या सज् जािरूि एकमेकाकडे 
िजर लािीि आिेि. परस्पर ह्रदयाांची अांिरािरूि देिािघेिाि चालू आिे. दोरीिरूि 
इकडूि णिकडे चालिाऱ्या डोंबाऱ्याप्रमािां त्याांची मिां िजरेच्या बाांधलया दोरािरूि, 
कसबी िटाप्रमािां िोल साांभाळूि इकडूि णिकडे णिरि आिेि. 

 
सज् जावरूनी िाधंला दो नजराचंा दोर । 
इकडुणन णतकडे धावंते मन हें मौन मुजोर ॥ 
रज् जुवरुनी चालता ंणचत्त नटापणर धीट । 
घडता डोळे भेट ती िंध तािले नीट ॥१९३॥ 

*  * 
 

१९४. िटणक चढणत उतरणत अटा, नैंक न थाकणत देह । 
 भई रहणत नट कौ िटा अटकी नागर-नह॥१९४॥ 

 
प्रीत कभगरी 

िायक खाली कुठेिरी उभा आिे. िाणयका त्याला पािण्यासाठी णििणििदा गच् चीिर येिे. 
णिची िी चढउिर सखी वभगरीच्या रूपकािां साांगिे, “पट् कि िी गच् चीिर येिे, डोकििे, 
पुन्िा खाली जािे. सारखी णिची चढउिार चालू आिे. णबचारीला थकिा देखील येि 
िािी. िािािील गोिाला गुांडाळत्या उलगडत्या वभगरीसारखी िी खालीिर णिरि आिे.” 
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येइ न थकवा, घाणलत िेरे गच् चीवर सारखी। 
पे्रम रज् जुवर कभगरीपरी चढत उतरते सखी॥१९४॥ 

*  * 
 

१९५. लोभ-लगे हणर-रूप के करी साँटी जुणर, जाइ। 
 हौं इन िेची िीच हीं लोइन िडी िलाइ॥१९५॥ 

 
लोभी दलाल 

पूिािुराणगिी िाणयकेचे सखीशी णििगुज, “अग, माझे डोळे अगदी एखाद्या लोभी 
दलालासारखे आिेि. शामसुांदराच्या रूपाला भाळूि, मला ि णिचारिा माझां णचत्त ि मि 
त्याांिी परस्परच णिकूि टाकलां .” 

 
हणररूपातें मोहुनी लोभी नयन दलाल। 
णवकलें  ग िाई मला णदला परस्पर माल॥१९५॥ 

*  * 
 

१९६ णचलक, णचकनई, चतक सौं लिणत सटक लौं आइ। 
 नाणर सलोनी सावंरी नाणगणन लौं डणस जाइ ॥१९६॥ 

 
गव्हाळी नागीि  

[िायक कुिा सािळ्या सुांदरीिर मोणिि झाला आिे. णिला दाखिीि िो दूिीला म्िििो, 
“िी सािळी सुकुमारी, िाणगिीसारखी सळसळि येऊि, िसि मुरकि दांश करूि, 
णबजली सारखी झटकि णिघूि गेली”] 
 
णनतळ अंग, सळसळते णिजली, नाणगि रंग गव्हाळ । 
डसे णजव्हारी, हसे मुरकुनी, जाय करुणन घायाळ ॥१९६॥ 

*  * 
 

१९७ तोरस-राच्यौं आन्-िस कहौ कुणटल-मणत कूर । 
 जीभ णनिौरी क्यौं लगै, िौरी, चाणख अँगूर ॥१९७॥ 

 
द्राक्षासव 

[िायक अन्य स्त्रीिर अिुरक् ि आिे. िे कळिाच, िाणयका रुष्ट झालेली आिे सखी णिची 
प्रशांसा करीि समजूि घालिे. “सखे लोक उगाच कािाि जिर ओििाि, त्याांचां काय 
ऐकिेस? एकदा मधुर द्राक्षाांची चि घेिलयािर कुिी कडु विबोली चाखील का? िेडी 
आिेस िू अगदी.”] 

 
ऐकंु नको ग सखे कुिाचें खोटें नाटें काहंीं। 
उगाच कानीं जहर ओतती, भले न िघते त्याहीं ॥ 
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रुचे न रणसका वरवरला तो कनिोनीचा नूर। 
चवी चाखता ंएकदाचं हें टंचमधुर अंगूर॥१९७॥ 

*  * 
 

१९८ जुरे दुहुनु के दग िमणक, रुके न िीनैं चोर। 
 हलुकी िौज हरोल ज्यों परे गोल भीर ॥१९८॥ 

 
संगीन संगर 

[िायकाला बघिाच, िाणयकेिां मुखािरूि ओढिी घेिली. पि िी णिरल असलयामुळे, 
िायकाची िजर, िी भेदूि आि णिच्या डोळ्याांशी लढि घेि आिे. िे ियिसांगर सखी 
सखींिा साांगिे. “णििे मुखािर घेिलेली णिरल ओढिी भेदूि दोघाांचेिी डोळे 
बालेणकल लयाांिच परस्पराांिा णभडले. बालेणकल लयाची कोिळी रक्षक सेिा गारद झाली. 
आिा मुख्य सेिेिरच सारा भार पडला. त्याांिी या िािघाईच्या चढाईि परस्पर सांणगिी 
रोखलया. आणि चार डोळ्याांचे सांगीि समर सुरू झाले.”] 
 
णभडती सेनासंघ संगरी नाजुक चमू णवजोड। 
िोडुनी घुंघट गोट, अघाडी सेना करी णिमोड। 
रोणखणत नैनानैन, संणगनी, खिा खिी दृगमोड। 
अध्या िुकल्या, अध्या णमटल्या पापिीत तडजोड॥१९८॥ 

*  * 
  

१९९. केसर केसणर-कुसुम के रहे अंग लपटाइ। 
 लगे जाणन नख अनखुली कत िोलणत अनखाइ॥१९९॥ 

 
केशर ककजल 

[सखी खांणडिा िाणयकेचा भ्रमणिरास करूि, णिचा रोष घालणििे. “बाई ग त्याांच्या अांगािर 
त्या िखाांच्या खुिा िव्िेि. उटी लाििािा िे केशर पराग णचकटले आिेि. िूां उगाच का 
त्याच्यािर कोपिेस?] 
 
केशर रंगी, अंणग तयाच्या तंूच लाणवली उटी। 
संदेहानें िघणस का ंग देह छटा गोरटी॥ 
अंकग णचकटलें  चुकार चुरलें  केशर कुसुम पराग। 
जखम नखाची नव्हेच िाई, वृथाच धणरसी राग॥१९९॥ 

*  * 
 

२००. दग णमहचन मृग-लोचनी भस्यौ, उलणट भुज, िाँहथ । 
 जाणन गई णतय नाथ के हाथ परस हीं हाथ ॥२००॥ 
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उलटा िासा 
िायक पाठीमागूि येऊि िकळि िाणयकेचे डोळे झाकिो. िी िो करस्पशय ओळखूििी 
िाि िसेच रािू देिे. उलट आपलया बािुिे त्याला उलटे किटाळिे. सखीिचि, “त्या 
मृगियिीचे डोळे णप्रयकराि मागूि िळूच झाकले. णििां अचूक ओळखलां , ि उलट बािुांिी 
त्याला आवलगि देऊि पुढ झुकिलां  ि आपलया अांगािर ओढूि घेिलां . 
 
हळूच येउणन मागुती नयन िाणकतो नाथ। 
सहज ओळखी स्पशवता दोन कुिाचे हात॥ 
तसेच कवळी ती तया ंउलटे भुजिंधात। 
अंग अंग घे दािुनी धणरते उत्संगातं॥२००॥ 

*  * 
 

२०१  तणज तीरथ, हणर, राणधका, तन-दुणत कणर अनुराग। 
 णजकह िज-केणल-णनकंुज-मग पग पग होतु प्रयागु॥२०१॥ 

 
पे्रम-प्रयाग 

कणिची िृांदाििासांबांधीची पे्रमभाििा.- 
“मिा, िीथययात्रा सोडूि िू कृष्िराधेचे ध्याि कर. गोकुळ िृांदाििाि जा. णिथे, णजथे णजथे 
राधाकृष्िािी पे्रमणििार केला, िी िी स्थळे त्याांच्या णचरांिि पे्रमामुळे प्रयागच बिले आिे. 
पािलोपािली िुला प्रयाग यात्रा घडेल.” 
 
नको तीथव हणर राणधका तनु द्युणत वणर अनुराग। 
व्रजकुल केणल-णनकंुणज या पकद पे्रमप्रयाग॥२०१॥ 

*  * 
 

२०२. णखन णखन मैं खटकणत सु णहय, खरी भीर मैं जात । 
 कणह जु चणल, अनहींणचतै, ओठनु, हीं णिच िात ॥२०२॥ 

 
मुटपुट 

(िाणयकेिे णप्रयकराला गदीि पाणिले. िी सखीच्या कािाि कुजबुजिािा िायकाचे लक्ष 
णिकडे िेधले. णिच्या ओठाांची िालचाल थाांबली. पि िी गोष्ट िायकाच्या मिाला बोचली. 
िो सखीला म्िििो, “गदीिूि जािािा णििे माझ्याकडे चोरूि पाणिले अन् मैणत्रिीच्या 
कािाि कािीिरी पुटपुटली. िी पुटपुटच माझ्या मिाि सारखी खटकिे आिे.”) 
 
गदी मधुनी पाणहलें -न पाहताणंह अिोल। 
सणखच्या स्कंधीं चाचपे, सहजच िुकवी तोल॥ 
खुिावीत नजरेतुनी, हळंूच हलती ओठ। 
पुटपुट ती उकर टोचतें उपहासाचें िोट॥२०२॥ 

*  * 
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२०३  अजौं न आए सहज रँग णिरहू-दूिरैं गात । 
 अि हीं कहा चलाइयणत, ललन, चलन की िात ॥२०३॥ 

 
अपुरी हौस 

णप्रयकर िुकिाच परदेशािूि परि आला आणि िो लौकरच परि जािार. त्यािे परि 
जाऊ िये म्ििूि सखी त्याला णििणििे. “णियोगािांिर पणिली भेट िोिे ि िोिे, िो पुन्िा 
परि जायचे िे उणचि िव्िे. अिो अजूि पुरिा रांग भरला िािी. िौस णिटली िािी. णमठी 
पडली िािी िोच िोडूि णिघायचां! इिके कािो कणठि िोिा.” 
 
णवरहानंतर ती घडे, पणहली वणहली भेंट । 
णमठी तोडुनी का पुन्हा ंपरतायाचें थेट ॥ 
अली न अजुनी टवटवी, चढला पुरता रंग । 
हौस न पुरली ती पुरी, नच धणरले हो अंग ॥२०३॥ 

*   * 
 

२०४ अपनैं कर गुणह आपु हणठ णहय पणहराई लाल। 
 नौल णसरी औरै चढी िौलणसरी की माल॥२०४॥ 

 
िकुल माळ 

ििणििार करिािा िायकािे आपलया िािािे गूांिूि बकुळीची माळ िाणयकेच्या गळ्याि 
घािली. या पे्रमोपिारािे िी अणधकच िुलूि उठली, णिच्या ििुकाांिीचां िियि सखी 
करिे.“आपलया िािािां गुांिलेली बकुळमाळ णिच्या गळ्याि घालिाच िी मोिरली, णिचां 
ििुसौंदयय अणधकच खुलूि णदसिे.” 
 
िकुल माळ घाली गळा ंस्वकरें गंुिुनी नाथ। 
काणंत खुलावी अणधक ती नवलाई नवजात॥२०४॥ 

*  * 
 

२०५ नई लगणन, कुल की सकुच णिकल भई अकुलाइ। 
 दुहँू ओर एची णिरणत, णिरकी लौं णदन जाइ॥२०५॥ 

 
अल्स्थरा 

पूिािुराणगिी िाणयकेची अिस्था सखी सखीला साांगिे. “िाणयकेची प्रीणि आणि कुलरीणि 
याांच्या ओढािािीि णिची णिरकीप्रमाि गणि झालेली आिे. णदिरात्र िी अस्स्थर आिे.” 
 
नवा प्रिय अनुराग तो णवकल करी कुल लाज। 
णिरकीपणर णदन ओणढते, णचत्त गरगरे आज॥ 
रुचे न तनश्रृंगारही िुला िुलाचंा साज। 
दोणहकडे मन धावंते– सुचे न काहंी काज॥२०५॥ 
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*  * 
 

२०६ इत तैं उत, तैं इतै, णछनु न कहू ठहराणत । 
 जक न परणत,चकरी भई णिणर आवणत णिणर जाणत ॥२०६॥ 

 
िावरी 

पूिािुराणगिीची दशयिोत्कां ठा सखी साांगिे, “चकरीसारखी, णप्रयदशयिासाठी इकडूि 
णिकडे िी सारखी णिरि आिे.” 
 
इथुणन णतथें ती णतथुणन इथें पल ना ल्स्थर हे पाय । 
चढे उतरते कभगरी तशीच गणत असहाय ॥२०६॥ 

*  * 
 

२०७ णनणस अँणधयारी नील पटु पणहणर,चली णपय-गेह। 
 कहौ, दुराई क्यों दुरै दीपणसखा सी देह॥२०७॥ 

 
णनशाणभसार 

अांधेच्या रात्री णदसू िये म्ििूि िाणयकेिे णिशाणभसार केला आिे. पि सखी मागाि बरोबर 
ओळखिे. िी म्िििे, “रात्रीची रांगसांगिी साधूि िू णिळा अणभसार केला आिेस खरा, पि 
िेडे िुझी दीपकळीसारखी अांगकाांिी का कुठे लपिार आिे. िी अांधारािच उजळूि 
णदसिे”. 
 
णनशाक् सानंीं नीलवसन नेसुनी णनघाणलस गेह । 
सोडुणन, कैसी लपणवशील ग दीपणशखेपणर देह ॥२०७॥ 

*  * 
 

२०८ रह्यो ढीठु ढाढसु गहैं ससहणर गयौ न सरू। 
 मुरयौ न मनु मुरवानु चणभ, भौ चूरनु चणप, चूरू॥२०८॥ 

 
सुर-मार 

पे्रयसीच्या पायािील पैंजि झार ऐकूि मोणिि झालेला णप्रयकर दूिीला म्िििो, “माझ 
मि णिच्या पायािील पैंजिािच गुांिूि राणिलां . पैजिाांच्या मांजुल स्िराांचा मार खाि, त्या 
आघािािां णिथेच चूर झालां . पि णिचे पाय सोडले िािींि.” 
 
दोन पावलावरी िाधंले, मन हें िालें  चूर। 
चूर चूर हो पैंजि घातें, तरी न होई दूर॥ 
सुरासुरीं तो घुंगरमारा कणरते पायल िार। 
धीर धरोनी तरी साहते सुरातंले हे वार॥२०८॥ 

*   * 
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२०९ सोहत अँगुठा पाइ कै अनवटु जरयौ जराइ। 
 जीत्यौ तणरवन-दुणत, सुढणर परयौ तरणन मन पाइ॥२०९॥ 

 
शरिागत 

िाणयकेच्या पायाांिील अांगठ्यािरील अििट (जोडिें) शोभेचां सखी िियि करिे. “णिच्या 
पायािील अांगठ्याि अििट इिकां  शोभूि णदसिां की जिु काय त्या िाटांक (अििट) 
द्युिीमुळां ििप्रभ िोऊि सूययदेखील णिच्या चरिी शरि आला आिे.” 
 
अनवट जणडतें अंगठा, उतरे तो रणव काय । 
द्युणतणकरिीं तरिीं ढळे धरी तरुिीचे पाय ॥२०९॥ 

*  * 
 

२१० जंघ जुगल लोइन णनरे करे मनौ णिणध मैन । 
 केणल-तरुनु दुख दैन ए, केणल तरुन-सुख दैन ॥२१०॥ 

 
मदनाचें कवधान 

पे्रयसीच्या मृदुल मिोिर जघिाांची िायक स्िगि प्रसांसा करिो. “िे जघि इिके सुांदर 
आिेि की िे बघूि कदलीकां दािािी णिचा िेिा िाटािा ि िे मदिाचे विधाि बघूि िरुि 
आिांणदि व्िािेि”. 
 
पीत गौर उरु गौरवी, लुणशत काणंत वरदान । 
पृथुल-जधन-युग गोणजरें मदनाचें कवधान ॥ 
नवतीचें लावण्य तें िुरती कदली कंद । 
पाहुणनया तरुिा जना गुप् त होय आनंद ॥२१०॥ 

*  * 
 
२११ रही पकणर पाटी सु णरस भरे भौंह, णचतु, नैन । 
 लणख सपनैं णतय ऑन-रत जगतहु लगत णहयैं न ॥२११॥ 

 
स्वप् न णदठीं 

त्या सुभगेिां स्िप् िाि णप्रयकराला अन्य णमठीि बघिाच, िी रागािूि त्याच्यापासूि दूर 
झाली. िी माि दूिी सखीला साांगिे, “स्िप् िणदठीि णप्रयकराला अन्य णमठीि पिािाच, 
जागृिीििी िी त्याजपासूि दूर सरकली ि रागािे णभिया चढिूि, बाजूस िळूि पलांगाची 
गाि घट्ट धरूि पडूि राणिली” 
 
णप्रया पाहते णप्रयकरा णमटल्या स्वप् न णदठींत। 
रणतरंगीं रंगला सखा पडुनी अन्य णमठींत॥ 
कोपें चढवी भीवया, धरूनी मंचक गात। 
पाठ णिरणव एकीकडे पहुडे लोटुणन हात॥२११॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

२१२ णकय हाइलु णचत-चाइ लणग, िणज पाइल तुव पाइ। 
 पुणन सुणन सुणन मुँह-मधुर धुणन क्यौं न लालु ललचाइ॥२१२॥ 

 
पदमंजीर 

सखी म्िििे, “सुभगे, केिळ िुझ्या पायािील मांणजराच्या ध्ििीि िो एिढा चाळिला आिे, 
िर िुझे मांजु बोल ऐकायला िो गुिग्रािी णकिी अधीर झाला असेल याचा णिचार कर”. 
 
हरणव भान, मन कणय लालाणरन मंजुल पदमंजीर । 
ऐकायातें मधुर िोल तव, णकती ग िाइ अधीर ॥२१२॥ 

*  * 
 

२१३ साहस सहसु, कीनै जतन हजारु । 
 लोइन-कसधु तन पैणर न पावत पारु ॥२१३॥ 

 
रूपकसधू 

दूिी णप्रयकराच्या असीम सौंदयाचां िियि िाणयकेजिळ करिे. “लाख प्रयत्ि करूििी 
त्याच्या रूप लािण्याचा अथाांग सागर, िे डोळे पार करू शकिार िािीि”. 
 
लावण्याचें तुिान तें अथागं दया काठं। 
तरंग ते हेलावती, सौंदयाची लाट॥ 
साहस केलें  िाइ ग, णकणतदा ंकेला धीर। 
तरी न तरले नैन हे, रूपकसधूचे तीर॥२१३॥ 

*  * 
 

२१४ पट की णढग कत ढाणंपयणत, सोणभत सुभग सुिेष। 
 हद रद छद छणि देणत यह सद रदछद की रेख॥२१४॥ 

 
मधुकंस 

पे्रयसीच्या ओठािर रददांश उमटला आिे. िी कधी पदरािां, िर कधी ओठ दाबूि िी लपिू 
पिाि आिे. सखी िे बघूि णिचा परीिास करिे. “अग ओठािरील िे प्रीणिणचन्ि अशी 
लपििेस काां! या रदिदांशामुळां िर त्याांची शोभा अणधकच िाढली आिे. 
 
छणि सुंदर, अणत सुभग तो पणरसीणमत रददंश। 
पदरानें का ंिाणंकसी अधराचंा मधुकंस॥२१४॥ 

*  * 
 

२१५ नाह गरणज नाहर-गरज, िोलु सुनायौ टेणर। 
 िँसी िौज में िंणद-णिच हँसी सिनु तनु हेणर॥२१५॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

हणरगर्शजत 
सेिाांच्या मध्ये बांणदिी असलेली रुस्ख्मिी, श्रीकृष्िाची आव्िाि गजयिा ऐकूि िर्मषि झाली. 
िी मिाि म्िििे,“बघा िे आले, आिा या रुस्ख्मिीला बांणदि कोि ठेऊ शकिार! िी 
िणरगजयिा ऐकूि या कोलह्ाांची िाराांबळ उडेल”. या कलपिेिां णिला िसूां आलां . 
 
येता ंती हणर-गर्शजतें, कसहाचा हंुकार। 
कोल्ह्याचंी कुइ थािंली, कणरता वन संचार॥ 
सशापरी णशशुपाळ तो, पळतो सेनाभार। 
राजिंणदनी रुल्क्मिी, हंसत करी सत्कार॥२१५॥ 

*  * 
 

२१६ िाल-िेणल सूखी सुखद इकह रूखी रुख-धाम। 
 िेणर डहडही कीणजयै सुरस सींणच, घनस्याम॥२१६॥ 

 
उन्हाळ िळ 

कलिान्िणरिा िाणयकेच्या सखीची उक् िी, मािी िायकाला िी सुचणििे, “अिो चिुर, 
आपलया रुक्ष चेषे्टिां, िी सुकुमार िेल कोमेजूि गेली आिे. िुमच्या ह्रदयाचा ओलािा 
णमळिाच िी पुन्िा टिटिेल. करा ि णबचारीिर एिढी दया!”. 
 
उन्हाळ िळ िाला लता सुकवी उतरे िील। 
जल कसचुणनया ंपालवी णतजसी हे घननील॥२१६॥ 

*  * 
 

२१७ औंधाइ सीसी, सुलणख णिरह-िरणन णिललात। 
 णिच हीं सूणख गुलािु गौ, छीटौ छुई न गात॥२१७॥ 

 
णवरहानल 

िाणयकेच्या णिरििापाांचां िियि दूिी िायकाजिळ करिे. “णिरििापािां िी िळमळिे आिे. 
णिच्या णजिाची कािली झाली आिे. कािी केलया णिझि िािी. शीि उपाय म्ििूि 
गुलाबपािी अांगािर वशपिाच, िुषार देिाला ि लागिा िरचेिरच जळूि त्याांची िाि 
िोिे”. 
 
णवरहानल णतज पोळवी, णवकल दीन असहाय। 
शमवायातें दाह तो केलें  शीत उपाय। 
गुलािजल तें कसणचता,ं तळमळतें ती काय। 
णशवे न देहा थेंिही मधेंच जळुनी जाय॥२१७॥ 

*  * 
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२१८ तजी संक, सकुचणत न णचत िभ्रत िाकु कुिाकु। 
 णदन णछनदा छाकी रहणत छुटतु न णछनु छणि छाकु॥२१८॥ 

 
रूपवारुिी 

पूिािुरागािील िाणयकेच्या पे्रमधुांदीची कथा मैणत्रिी आपसाि साांगिाि “णििां लोकलाज 
अगदीच सोडली, बेपिा झाली आिे िुसिी! िागिां काय! िे बोलिां काय! सदाच 
णप्रयकराच्या रूपाची िारुिी णपऊि त्या िशेिच िी धुांद असिे”. 
 
लोकलाज नच भीणतही, उरला ना संकोच। 
धंुदीतच रातंणदनीं िरळे, उरे न पोच॥ 
आसुसले डोळे सदा भेटवी हषवणनधान। 
सुटे न सुटता ंतें णतचें रूपवारूिी पान॥२१८॥ 

*  * 
 

२१९ णिणर णिणर ििणत, कणह कहा कह्यौ साँवरे गात। 
 कहा करत देखे कहाँ; अली,चली क्यौं िात॥२१९॥ 

 
‘सगळं सगळं सागं’ 

िाणयका णप्रयकरासांबांधी दूणिला अणिशय उत्कां ठेिां णिचारिे, िी अधीर आिुरिा एक सखी 
दुसरीला साांगिे. “पुन्िाःपुन्िा िी मला णिचारिे, िे िुला कुठां भेटले? काय करीि िोिे? 
माझी आठिि काढली का? अगदी एकटेच िोिे की दुसरां कुिी जिळ िोिां! काय 
म्ििाले! अगदी सगळां सगळां साांग”. 
 
णिरुणन णिरुणन पुसते सखी, कुठें पाणहला शाम। 
कुठें गंुतलें  होते का ग, करीत कसलें  काम॥ 
डोळे उडवुणन हंसले का ग, णदसला का अनुराग। 
माझ्या णवषयीं काय िोलले, अगदीं सगळं सागं॥२१९॥ 

*  * 
२२० नव नागणर-तनु-मुलुकु लणह जोिन-आणमर जौर। 
 घणट िणढ़ तें िढी घणट रकम करीं और की और॥२२०॥ 

 
राजवाटप 

यौििाला अणधकार णमळालयािांिर, िृपिियिािां देिप्रािाांि घडूि आलेलां  पणरिियि. 
सत्तामदािां केलेलया सुांदर अत्याचाराांचां िियि सखी दुसरीजिळ कणरिे. “यौिि िृपिीला 
णिच्या सुांदर ििूचा ििीि प्राांि णमळिाच त्याच्या सीमा सुटलया ि त्यािें अणधकार 
गाजिायला आरांभ केला. सिांगी अदलाबदल करूि टाकली. आधीच्या लिािाांिा 
मोठेपि णमळालां  आणि मोठे िोिे त्याांचा सांकोच केला. असा अत्याचार माजणिला.” 
 
तनुप्रदेशीं गाजवी, यौवन नृप अणधकार। 
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घटवी गुरुता, गौरवी, लघुता कणर िणडवार॥ 
णनतंि, स्तन नयना णमळे मुलुख वाढता घेर। 
कणट कंुणचत, गणत चंचला देइ घणटत आहेर॥२२०॥ 

*  * 
 

२२१ कीजै णचत सोई, तरे णजकह पणततनु के साथ। 
 मरे गुन-औगुन-गननु गनौ न, गोपीनाथ॥२२१॥ 

 
पणतततारक 

भक् िाची भगिांिाला प्राथयिा, “देिा, माझें गुिािगुि लक्षाि ि घेिा िे प्रभो! मला िार. िूां 
पणिििारक आिेस आणि मी अणिपणिि आिे”. 
 
अगणित गुि अवगुिास या गिा न गोपीनाथ। 
ह्रदकय दया मम येउ द्या पणतताते द्या हात॥२२१॥ 

 
२२२ मृगनैनी दग की िरक, उर-उछाह, तन िूल। 
 णिन हीं णपय-आगम उमणग, पलटन लगी दकूल॥२२२॥ 

 
शकुनवंती 

णप्रयकराच्या आगमिाची शकुििािा ऐकिाच िाणयकेच्या िेषभूषा श्रृांगाराची लगबग सखी 
साांगिे. “िी पिा मृगियिी, आज णकिी धाांदल उडालीय णिची! शुभशकुि झालयामुळां 
भेटीची उिाणिळिा णिला श्रृांगार देखील सुचू देि िािीं. “डािा डोळा लिला, जघिबािुांिा 
स्िुरि आलां . त्यामुळां णप्रयागमाची सूचिाच णमळाली असां िाटूि णिची िाराांबळ उडाली. 
णिची लगबग सुरू झाली.” 
 
लवे पापिी धाग ती, मृग नयनीं हो धंुद। 
आनंदे मन मोहरे, लाज कपोली िंुद॥ 
वसन नेसतें रेशमी कणरते सणख श्रृंगार। 
शकुन तनूचें सागंती, णजवलग अणज येिार॥२२२॥ 

*  * 
 

२२३ रहे िरोठे में णमलन णपऊ प्रानन के ईसु। 
 आवत आवत की भई णिणध की घरी घरी सु॥२२३॥ 

 
पाऊल वाजले 

दाराि पाऊल िाजले. पि आपले प्रािाधार बािेरच आप् िजिाांशी ि णमत्रमांडळीशी बोलि 
उभे असलेले पािूि, िी अधीरा आिलया आि िळमळिे. पळाचा णिलांब णिची आिुरिा 
अणधकाणधक िाढणििो. 
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आले िाई वाजले पाऊल तें दारातं। 
ऊंिरठ्यावर थािंले िोलत पणरवारात। 
साहवे न हा अडथळा, णवलंि पळ अवकाश। 
युगसम वाटे ती घडी आतुर त्या जीवास॥२२३॥ 

*  * 
 

२२४ रणव िंदौ कर जोणए, ए सुनत स्याम के िैन। 
 भए हँसौं है सिनु के अणत अन खौं है नैन॥२२४॥ 

 
कदंि चोर 

गोपी िस्त्रिरि प्रसांगी श्रीकृष्िाच्या खट्याळ पिाचां िे िियि. “िुम्िी सियजिींिी िाि 
ऊां चािूि सूयाला िमस्कार केलाि िरच िुमची िस्त्रे मी िुम्िाला परि देईि”. िें कृष्िाचे 
बोल ऐकूि जलाांिील त्या िग्िगोणपकाांच्या रागेजलया डोळ्याांिा िसू िुटलां . 

 
कराल जणर रणववंदना दोन्ही जोडुनी हात। 
देइन वसने ही तुन्हा ंऊंचावीत भुजातं। 
नग्न उभ्या जणल गोणपका, ऐकुणनया हे िोल। 
कुणपत कुमुणदनी लाजती हसती नयन णवलोल॥२२४॥ 

 
२२५ हैाँ हीं िौरी णिरह-िस, कै िौरौ सि गाउँ। 
 कहा जाणन ए कहत है सणसणह सीतकर-नाउँ॥२२५॥ 

 
चंद्रताप 

णिरिािे आधीच मी िळमळिे आिे. त्यािूि िी चांद्रणकरिे मला भाजूि काढीि आिेि. 
लोक या िापदायक चांद्राला शीिकर का म्िििाि िेच मला कळि िािी. सारां खोटां आिे 
िे!”. 
 
खुळयाच या पुरवाणसनी णपउणन चादंिें धंुद 
चंद्रकरें लोभाउनी, लुटती सौख्य स्वच्छंद॥ 
िाले ग मी िावरी-हा कसला आनंद। 
णवरही जनातंें ताप दे शीतल कर हा चंद्र॥२२५॥ 

*  * 
 

२२६ अनी िडी उमडी लखैँ आणसिाहक, भट भूप । 
 मंगलु कणर मान्यौं णहयैँ, भो मुँहु मंगल रूप ॥२२६॥ 

 
राजप्रशंसा 

किी, राजा जयवसिाच्या शौयाची िाखाििी करिो. “अणसधारी जयवसिािे परचक्राची 
मांगल घडी आलेली पिािाच त्याचें मुखिी मांगलग्रिासारखेच आरक् ि झाले”. 
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आली मंगल ही घडी रक् तवदन अनुरुप। 
पाहुणनया ंपरचक्र ते अणसवाहक जयभूप॥२२६॥ 

*  * 
 

२२७ सोवत, जागत, सु-पन-िस, रस, णरस,चैन, कुचैन। 
 सुरणत स्याम घन की, सुरणत णिसरैँ हँू णिसरे न॥२२७॥ 

 
उरजखम 

प्रोणषि िाणयका आपली स्मृणिदशा सखीला साांगिे. “जागृिीि, स्िप् िाि, रागाि, 
अिुरागाि, मीलिाि, णिरिाि, शामसुांदराची स्मृणि मला पळभर देखील सोडीि िािीं ग! 
णिसरू पिािे पि णिसराचाच णिसर पडिो!” 
 
शयकन, स्वल्प् न जागेपिीं नयकन वसे अणभराम। 
अनुरागीं रागातंही णवसरंु कशी रे शाम॥ 
सुखदुुःखातणह आठवे सणख ते लाणडक िोल। 
जपते जखमणह ती उरीं आसवातंली ओल॥२२७॥ 

*  * 
 

२२८ संगणत सुमणत न पावहीँ परे कुमणत कैँ  धंध। 
 राखों मेणल कपूर मैँ, ही ग न होइ सुगंध॥२२८॥ 

 
कहग व कापूर 

किीची स्िाभाणिक उक् िी, “दुजयिाला सज् जिसांगिी लाभली िरी त्याचा स्िभािगुि जाि 
िािी. कापराजिळ विग ठेिला िरी त्याला सुगांध लाभ िोि िािी”. 
 
सुमणत न होई दुमवणत असो सुसंगणत संग। 
मेळणवता ंकापरासवें सुगंध घेइ न कहग॥२२८॥ 

*  * 
 

२२९ िडे कहावत आप सौं, गरुवे गोणपनाथ। 
 तौ िणदहौं, जौ राणखहौ हाथनु लणखमनु हाथ॥२२९॥ 

 
पैज 

दूणि िाणयकेच्या कोमल िािाांचां िियि करीि गोपीिाथाशी पैज लाििे. त्याच्या मिाि 
णिच्याणिषयी रुची उत्पन् ि करिे. “त्या चारुशीलेचे िाि इिके िाजुक आणि सुांदर आिेि 
की कुिाचांिी िे पािूि भाि िरिां. त्या िािािूि िुम्िी आपलां  मि सोडणिलांि िर 
गोपीिाथ, िुमचा णिग्रिगिय मी खरा मािीि! िी सिजच िुम्िाला वजकील! ििी िर 
आपली पैज!” 
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पुरे जाहली थोरवी गर्शवत गोपींनाथ। 
माणनन मी तेव्हा ंखरी यशणह वशीकरिातं॥ 
गौर रेशमी पाहता ंणतचे मुलायम हात। 
गंुतवील मन पल् लवी सहजच हातोहात॥ 
सुटाल कैसे सुंदरा पडता ंमृदु िंधातं। 
पैज लावते मोहना जरी कजणकला त्यातं॥२२९॥ 

*  * 
 

२३० कौडा आँसू-िँूद, कणस साँकर िरुनी सजल। 
 कीने िदन णनमूँद, दृगमकलग डारे रहत॥२३०॥ 

 
अयाणचत 

“पूिािुराणगिी िाणयका णप्रयकराच्या ध्यािाि मग्ि आिे. णिच्या डोळ्यािूि अश्रू आिेि. 
दूिी िायकाला णिच्या दशेचां िियि करीि णिला अयाणचि मलांग बििूि दाि देिारा दािा 
बिण्यासाठी िायकाला णििणििे “णिचे अयाणचिासारखे डेळे अश्रूांच्या किड्याांच्या 
साखळ्याांिी जखडले आिेि ि णिश् चेष्ट पडली आिे.” 
 
कपदव कणडची साखळी आवळले असुिंध। 
मलंग डोळे िाधुंनी पडे अचेतन िंध॥२३०॥ 

*  * 
 

२३१ उयौ सरद-राका-ससी, करणत क्यौं न णचत चेतु। 
 मनौ मदन णछणतपाल कौ छाँहगीरू छणि देतु॥२३१॥ 

 
शरद-पुनव 

माणििी िाणयकेचा अणभमाि दूर करण्यासाठी सखी णिला म्िििे, “अग; शरदपुििेचा 
मधुचांद्र उगिला आिे आणि आपली छत्रचामरां त्यािां मदिाला बिाल केलेली आिेि. िेव्िा 
त्याच्या दरबाराि जाऊि त्या राजराजेश् िराला िुला िजरािा िको का द्यायला! त्यािां 
णचत्तािर अणधकार गाजिायला सुरूिाि केली िर िुझी पांचाइि िोईल, म्ििूि साांगिे.” 
 
शरदपुनवमधुचंद्र हा करीत मनसंकेत। 
मदनराजया आपुली छत्रचामरें देत॥ 
णचत्त मंडळावरी असा गाजवील अणधकार। 
नजरािा दे माणननी मान राजव्यवहार॥२३१॥ 

*  * 
 

२३२ ढरे ढार, तेहीं ढरत; दूजैं ढार ढर न। 
 क्यौं हँू आनन आन सौं नैना लागत नै न॥२३२॥ 
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अढळपद 
िायक कुिा सुांदरीिर भाळला आिे. त्याचा अांिरांगणमत्र, िी अप्राप् य आिे, असे साांगूि ‘िा 
िाद सोड’ म्ििूि त्याला णििणििो. त्यािर त्याचे उत्तर,”िेड्या! माझ्या मिाि एकदा िी 
ठसलयािर दुसरीिर मि जाईल िरी कसां! माझ्या णचत्ताि णिची जागा अटळ आिे.” 
 
ढळलें  मन हे एकदा ंढळे न णचत्तणनधान। 
आढळलें  नयनास जें अढळ जाहलें  जाि॥२३२॥ 

*  * 
 

२३३ सोवत लणख मन मानु धणर, णढग सोयौ प्यौ आइ। 
 रही, सुपन की णमलणन णमणल, णतय णहय सौं लपटाइ॥२३३॥ 

 
िोपेतील वीज 

िाणयका रागारागािां झोपली आिे. िायक णिच्याजिळ िळूांच बाजूला झोपिो. मधेच 
कामोद्दीपि झालयामुळे िी त्याला करकचूि णबलगिे. पि आपि झोपेिच आिोि िा भास 
णिमाि करिे. त्यािां आपिाला जागिूि आपला राग काढािा िी मिीषा. सखी साांगिे, 
“रागेजूि िी झोपली खरी. पि मधेच जिु झोपेिच णप्रयकराला णमठी मारूि िी िशीच 
पडूि राणिली.” 
 
रागें रागे िोपली इकडे णिरवुणन पाठ। 
हळंूच येई मंचकी णप्रयकर पाहुणन वाट॥ 
जवळी पहुडे आिुनी, नयनी खोटी नीज। 
आकलणगत ह्रदयेश् वरा िोपेमधली वीज॥२३३॥ 

*  * 
 

२३४ जोन्ह नहीं यह, तमु वहै, णकए जु जगत णनकेतु। 
 हो उदै सणस भयौ मानहु ससहणर सेतु॥२३४॥ 

 
णतणमरणनकेत 

प्रोणषि पणिका िाणयकेला णियोगकाली सिय जग अांधारमय भासू लागिां चाांदिांदेखील 
अांधाराचांच रूप आिे असां णिला िाटिां. िी सखीला म्िििे “सखे िे चाांदिे िव्िेच ग! या 
मेलया अांधारािां सारां जगच आपलां  णििासस्थाि बिणिलां  आिे. मला िाटिां चांद्रोदय 
झालयामुळां िा अांधारच भीिीिां पाांढरा िटक पडलाय!” 
 
चंद्रोदय होता ंभयें तमच होतसे श् वेत। 
नसे चादंिें हे गमे जग अंधारणनकेत॥२३४॥ 

*  * 
 

२३५ जात जात णितु होतु है ज्यौं णजय मैं संतोषु। 
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 होत होत जौ होइ, तौ होइ घरी मैं मोषु॥२३५॥ 
 
दान संतोष 

धिलोभी पुरुषाांसांबांधी किीची उस्क् त्त. “धिसांचय कमी झाला िर ईशइच्छेिेच िे घडले 
म्ििूि सांिोष माििे, वकिा धि णमळणििािा ईश् िर इच्छेिेच िे णमळेल िी भाििा ठेऊि 
सांिोषी रिाण्याि काय िरकि आिे! त्यामुळे िर सिजच मुस्क् त्तलाभ घडिो. णमळणिण्याि 
सांिोष ि दािमुक् त्तीि णिशेष आिांद व्िािा. पि िेमकां  िे उलटच घडिां”. 
 
गेलें  धन तें जाऊं द्या, तोषणव हा धनशोष। 
मोक्षलाभ हो संचयीं दानतृल्प्त संतोष॥२३५॥ 

*  * 
 

२३६ तन भूषन, अँजन दृगनु, पगनु महावर-रंग। 
 नकह सोभा कौं साणजयतु, कणहिैं हीं कौं अंग॥२३६॥ 

 
जातीची सुंदर 

सखी िाणयकेच्या स्िाभाणिक सौंदयाचां िियि करिे, “िी जात्याच एिढी सुांदर आिे की 
िरपाांगी एिढ्या साजश्रृांगाराची, अलांकाराांची णिला मुळी आिश्यकिाच िाटि िािी, मेंदी 
िको, काजळ िको की अांगराग िको, िशीच िी सुांदर णदसिे”. 
 
नको भूषिें, लोचनीं काजळ, मेहदी रंग। 
काचंनकातंी सहज ती सुतनू गौर सुरंग॥२३६॥ 

*  * 
 

२३७ पाइ तरुणन-कुच-उच् चपद णचरम ठग्यौ सिु गाउँ। 
 छटैं ठौरू रणहहै वहै, जु हो मोलु छणि नाउँ॥२३७॥ 

 
गंुजमाळ 

कुपात्री मिुष्याला राजािे उच् चपद णदले. त्याला िेिििी भरपूर आिे. लोक त्यामुळे 
त्याला सियगुि सांपन् ि समजिाि. गळ्याि पडलेली गुांजेची माळ मोत्याच्या मोलािां 
णमरणििे. स्थािभ्रष्ट झालयाबरोबर त्याचां मित्ििी जािां ि िो पूिय पदािर येिो. कणिची 
अन्योक् िी. “िरुिी कुचािर लोळि असलयामुळे गुांजाची माळ, गुििांिीच्या अणभमािािां 
स्ििःची अमोल रत्िाांच्या माणलकेि गििा करिे, िोऱ्यािां णमरििे. पि िी एकदा िुटूि 
स्थािभ्रष्ट झालीं की िे गुि सांपिाि ि गुांज िी गुांजच ठरिे.” 
 
तरुणि कुचावर लोळते ती गंुजेची माळ। 
मोठेपि णमळताचं हे णवसरे अपुला काळ॥ 
तोरा दाणवत िसणव, ते रत्नाचा अणभमान। 
तुटता ंसूतच णनगुविी उतरे सवव गुमान॥२३७॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

*  * 
 

२३८ णनतप्रणत एकत हीं रहत, िैस-वरन-मन-एक। 
 चणहयत जुलाल णकसोर लणख लयन-जुगल अनेक॥२३८॥ 

 
युगुल णकशोर 

युगुल उपासक भक् िाची उक् िी. “णित्य प्रिी एकत्र िसिारे. िय, रांग, रूप ि अांिरांगािे 
एक असिाऱ्या युगुलणकशोराची सौंदययशोभा या दोि डोळ्याि कशी सामाििार? त्यासाठी 
िेत्रयुगुलेिी अिांि ििीि.” 
 
एकणत्रत णदनरात ती, रूप विव वय एक। 
युगुल णकशोर सुदशवना दृगयुग देइ अनेक॥२३८॥ 

*  * 
 

२३९ मन न धरणत मेरौ कह्यौ तँू आपनें सयान। 
 अहे, परणन पणर पे्रम की पर हथ पाणर न प्रान॥२३९॥ 
 

‘संभाळ ग िाई’ 
िाणयकेला सखीची णशकिि,“िू आपलया शिािपिाच्या घमेंडीि जाऊि माझ्या 
बोलण्याकडे दुलयक्ष करू िकोस. माझां ऐक िरी, मी िुला अगोदरच सािध करिे. असलया 
चोरट्या पे्रमाि पडूि िू आपले प्राि परक्याच्या ििाली करू िकोस! माझे अिुभिाचें बोल 
ऐक.” 
 
तुिी चातुरी राहंु दे, ऐक देऊनी कान। 
उगाच देणशल आपुले परक्या हाती प्राि॥ 
पडणशल जरी पे्रमातं या नुरेल ठाव णठकाि। 
डाका घाणलत चोरटे नीट माडुंनी ठाि॥२३९॥ 

*  * 
 

२४० नख-रेखा सोहैं नई, अलसौहें सि गात। 
 सौंहें होत न नैन ए तुम सौहें कत खात॥२४०॥ 

 
उघड गुणपत 

खांणडि िाणयकेचा णप्रयकराला समज.“आज देिािर अगदी ििे ओरखडे णदसिािेि. देि 
आळसलेला, डोळे णशिलेले! अशी िजर का चुकणििा! सगळां कािी उघड उघड 
णदसिांय, उगाच शपथा कशाला घालिा! आपलया पराक्रमाची णचन्िां साऱ्या देिािर 
उमटली आिेि. अांग सत्य बडबडिां, जीभ लटकां  बोलिे.” 
 
नवा नवा नख-लेख हा आलसलेला देह। 
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नयन चुकणवती लाजरे उरला नच संदेश॥ 
गुणपत खुलें  लपवायला उगा घाणलत आि। 
अंग अंग िोलते वठलें  पे्रमणनशाि॥२४०॥ 

*  * 
 

२४१ हणर, णकजणत णिनती यहै तुमसौं िार हजार। 
 णजकह णतकह भाँणत डरयौ रहयौ परयौ रहौ दरिार॥२४१॥ 

 
मुल्क् त नको 

सेिाित्पर ि दशयिोत्सुक भक् िाची श्रीकृष्िप्राथयिा. “िे प्रभो, िृांदािििासी! माझी आपलया 
चरिी सिस्त्ररििार णििांिी आिे, की मला आपि मुक् िी देऊ िका. पि आपलया मांणदराि 
णचरांिि सेिेचा अणधकार मात्र मला द्या!” 
 
नको मुल्क् त मज माधवा णवनणत पदीं शतवार। 
राहंू दे तव मंणदरीं सेवेचा अणधकार॥२४१॥ 

*  * 
 

२४२ भौंह उँचैं आँचरु उलणट, मौणर मोणर, मुहु मोणर। 
 णनणठ नीणठ भीतर गई, दीणठ दीणठ सौं जोणर॥२४२॥ 

 
प्रियचेणष्टत 

िाणयकेिे आपलया दारािूि िायकाकडे पािूि केलेले िािभाि, िो आपलया णमत्राांिा 
साांगिो. “णभिया ऊां चािूि, णििां िषोत्िुल ल िजरेिां माझ्याकडे पाणिलां , पदर खाांद्यािर 
उलटा टाकूि णत्रिलीचां ि िाजुक कणटबांधाचां दशयि घडिलां  आणि लचकि, मुरडि 
क्षिभर दाराि थाांबूि जडपािलािां िी आि णिघूि गेली.” 
 
णभवई ऊंचावुनी िघे मजसी सणख सानंद। 
अंचल उडणवत दाणवते, णत्रवली, उदर, कणटिंध। 
लचकत मुरडत मान ती, थिके क्षि दारातं। 
दृष्टी दृणष्टस भेटवी-पाय णनघेना ंआंत॥२४२॥ 

*  * 
 

२४३ रस की सी रुख, सणस मुखी, हँणस हँणस िोलत िैन। 
 गूढ मानु मन क्यौं रहै भए िूढ-रँग नैन॥२४३॥ 

 
नयन गोपन 

खांणडिा, धीरा िाणयकेची मिधरिी, “िे शणशमुखी, िू िसि िसि बोलि आिेस िरी 
िुझ्या मिािला रोष डोळ्याि णदसिो आिे. डोळे इांद्रगोपासारखे लाल सुरांग झाले आिेि, 
आणि गालिी त्याला साथ देि आिेि. िुझ्या मिािले गूढ कळू दे िरी!” 
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हसत शणशमुखी िोलते, प्रसन्न प्रिय रसातं। 
इंद्रगोप नयनीं णदसे प्रीत गुणपत गालातं॥२४३॥ 

*  * 
 

२४४ णजकह णनदाघ-दुपहर रहै भई माघ की राणत। 
 णतकह उसीर की रावटी खरी आवटी जाणत॥२४४॥ 

 
ग्रीष्ट्मदुपार 

दूिी िायकाजिळ िाणयकेच्या णिरििापाचां िियि करिे. “शीि सुगांणधि िाळ्याच्या 
पडद्याि, ग्रीष्म दुपार देखील, माघामधलया थांडीच्या रात्रीसारखी िाटिे. पि माझी सखी 
िुझ्या णिरििापािां िाळ्याच्या पडद्याििी िोरपळिे आिे”. 
 
शीत सुगंणधत णिरणमरी वाळयाच्या पडद्यातं। 
ग्रीष्ट्म दुपारणह भासते माघामधली रात॥ 
णवकल होय मािी सखी तळमळते रे आंत। 
ऊन िळा वाळाच दे णनत तुणिया णवरहातं॥२४४॥ 

*  * 
 

२४५ रही दहेंडी णढग धणर, भरी मथणनया िाणर। 
 िेरणत कणर उलणट रई नई णिलोवन हाणर॥२४५॥ 

 
धादंल 

िाणयका िाक घुसळीि आिे. एिढ्याि णप्रयकर णिथे येिो. त्याला पिािाच णिची धाांदल 
उडिे. उलटी रिी धरूि िी पािीच घुसळू लागिे. लक्षाि येिाच लाजिे ि पुन्िा बािरिे. 
 
दणह दुतली ठेवी तशी, घाई घाइ अधीर। 
घुसळे रणव उलटीं धरी माथन भरले नीर॥ 
येता ंअवणचत कोि तें, पंजणर िोले कीर।   
दणधमंथन कणर िावरी तुटती णतरपे तीर॥२४५॥ 

*  * 
 

२४६ देवर-िूल-हने जु, सु सु उठे हरणष अँग िूणल। 
 हँणस करणत औषणध सणखनु देह-ददोरनु भूणल॥२४६॥ 

 
गोडगुलेल 

िाणयका आपलया दीरािर अिुरक् त्त आिे. दीरािां णिला िुलां  िेकूि मारिाच णिचां अांग अांग 
िुली िुललां , सखीला िाटलां  णिच्या अांगािर दादरे उठले आिेि, िेव्िा कािी िरीं औषध 
लािायला ििां. औषध लाििािा िी मिािूि िसि िोिी. एक चिुर सखी दुसरीला 
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साांगिे,“अग मी साांगू का, णिचां धाकट्या दीराशीं गुप् िपे्रम चालू आिे. त्यािां णिला िुलां  
िेकूि मारली णिच्या िाजुक देिािर ददोरे उठले.” 
 
येत चोरया पावलीं णतचा धाकला दीर। 
णतजवरती चतुराइनें सोणड िुलाचें तीर॥ 
िुलीं िुलावें अंग तें–आठणव गोड गुलेल। 
हसे मनाशीं आपुल्या, औषध लाणव िुलेल॥२४६॥ 

*  * 
 

२४७ िूले िदकत लै िणर पल, कटाच्छ-करवार। 
 करत िचावत णिय-नयन-पाइक धाइ हजार॥२४७॥ 

 
नयनिंुज 

चारचौघाि बसलेलां  िे पे्रमीयुगुल परस्पराांशी चोरटी लोचिलढि खेळि आिे. त्या 
लढिीची णिची सांजयसखी िियि करिे. “दोघाांच्यािी डोळ्याांचे पायदळ णशपाई पापण्याांची 
ढाल ि कटाक्षाांची िरिार घेऊि समोरासमोर आले. आणि एकमेकािर िार करू लागले. 
चुकिूि अडिू लागले. असा घाि बचािाचा खेळ भरसभेि चालू िोिा.” 
 
रोखुणनया दृगसंणगनी समरीं सैणनक नैन। 
परस्परातंें छेणडती टोचुणन चुकणवत पैन॥ 
कटाक्ष खर तलवार ती चालणव वारंवार। 
ढाल अडणवते पापिी सहज िेणलते वार॥ 
कणट खाली कणध नेमके कणर घावावर घाव॥ 
वक्षावंणर सहजीं सखी िेणलत घाव॥२४७॥ 

*  * 
 

२४८ पहुला-हारु णहयैं लसैं, सन की िेंदी भाल। 
 राखणत खत खरे खरे खरे-उरोजनु िाल॥२४८॥ 

 
शेत राखि 

िायक कुिा ग्रामीि स्त्रीला शेि राखिािा पिािो. णिच्या णिरोगी ि िैसर्मगक सौंदयािर 
मोणिि िोऊि िो स्िगि म्िििो. “हृदयािर पोथमण्याांची माळ घालूि ि भालािर 
सिणटकली लािलेली रािणकशोरी शेिाि उभी रािूि आपलया टोकदार उन्नि उरोजाांचां 
शस्त्र घेऊि शेिाची राखि करीि आिे.”(आणि केस त्या उरोजाांचां.) 
 
भालावर सन किदुली गळयातं गहुला हार। 
शेत राखते उभा उभी उभय उरोज उभार॥२४८॥ 

*  * 
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२४९ लई सौंह सी सुनन की, तणज मरली, धुणन आन। 
 णकए रहणत णनत राणतणदनु कानन-लागे कान॥२४९॥ 

 
नाणदनी 

िाणयकेच्या अिुरागाची स्स्थिी, दूिी िायकाला कथि करिे, “जेव्िापासूि आपलया 
रसििी मुरलीचे मांजुस्िर णििे ऐकले, िेव्िापासूि त्या स्िराांणशिाय दुसरा स्िर ऐकायचा 
िािी अशी जिू काय णििे आि घेिली आिे. णिचे काि सदाच काििाकडेच लागलेले 
असिाि.” 
 
मंजु मुरणलरव ऐकता ंतेंच लागलें  ध्यान। 
नको श्रवकि ध्वणन अन्य तो जिूं घातली आि॥ 
नाद घेतला एक तो रुचे न कोणकलगान। 
रातंणदन ती काननीं िसे लाऊनी कान॥२४९॥ 

*  * 
 

२५० तंू मणत मानै मुकतई णकयैं कपट णचत कोणट। 
 जौ गुनही तौ राणखयै आँणखनु माँि अगोणट॥२५०॥ 

 
कपट नाटकी 

शठ िायक खांणडिा िाणयकेपासूि आपला अपराध लपणिण्यासाठी कपट िाटक करिो. 
त्याचा िादसांिाद सखी साांगिे, “अणिशय कपटी आिाि िुम्िी. अपराध झाकण्यासाठी 
केलेलां  कपट िाटक मला कळि िािी िोय! िुमची अशी सुटका िोईल असां समजू िका.” 
“बरां बुिा, आम्िी अपराधी आिोंि िे िुमच्याकणरिा ििां िर कबूल करिो. मग त्यासाठीं 
णशक्षा म्ििूि, िूां आपलया, डोळ्याांि मला बांद करूि ठेि. आणि दोन्िी भुजाांिी करकचूि 
मला बाांधूि टाक, मग िर झालां .” 
 
कपट पुरें मी जािते-तुमचे लटके िोल। 
होइ न सुटका सागुंनी अपराधी चंडोल॥ 
पटे न तुजसी माणननी, िाधुंनी भुजिंधातं। 
कर िंदी मज साजिी दोन सजल नेत्रातं॥२५०॥ 

*  * 
२५१ णगणर तैं ऊँचे रणसक-मन िूडे जहाँ हजारु। 
 वहै सदा पसु नरनु कौं पे्रम-पयोणध पगारु॥२५१॥ 

 
पे्रम-पयोधी 

कणिची स्िाभाणिक उक् िी–या पे्रमपयोधीि ऊां च पियिासारखी रणसक मिे बुडाली, पि 
िोच पे्रमसागर िरपशू सिज उल लां घूि जािाि. 
 
िुडणत शतावणध तंुगणगरी रणसक मनें हळुवार। 
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सहज लंणघती नरपशू पे्रमपयोणध अपार॥२५१॥ 
*  * 

 
२५२ भावकु उभरौंहौं भयौ, कछुकु परयौ भरु आइ। 
 सीप-हरा कैं  णमणस णहयौ णनसणदन हेरत जाइ॥२५२॥ 

 
मन्मथ पाउले 

ज्ञाियौििा िाणयकेची कमिीय िालचाल सखी िायकाला साांगिे.“िी मुग्धा गळ्यािील 
वशपलािार पिाण्याच्या णिणमत्तािां िरिर येिाऱ्या कोिळ्या िक्षाांकडे िारांिार पिािे, िळूच 
चाांचपिे, त्या उभाराांची ििलाई णिला मुग्ध करिे.” 
 
णनरणख रातणदन ती उरी रम्य कशपला हार। 
अजाि मुग्धा या णमषें वक्षी येत उभार॥ 
कशी कुठोनी लागली णतच्या मनीं चाहूल। 
वळलें  कंुवार णशवेकडे मदनाचें पाऊल॥२५२॥ 

*  * 
 

२५३ गली अँधेरी, साँकरी भौ भटभेरा आणन। 
 परे णपछाने परसपर दोऊ परस-णपछाणत॥२५३॥ 

 
अंधारी भेट 

अरुां द अांधाऱ्या गल लीि िायक िाणयकेची अचािक धडक भेट झाली. पि परस्पर स्पशािां 
त्याांिी एकमेकाला ओळखलां  िी गोष्ट सखी साांगिे, “त्या अरुां द अांधाऱ्या बोळीिूि दोघेिी 
समोरूि येि असिा धडक भेट झाली. अांगाला अांग लागिाच त्या पणरणचि स्पशािां त्याांिी 
एकमेकाांिा अचूक ओळखलां .” 
 
अरंुद अंधारी णदसे िोळीमधली वाट। 
धडक लागुनी भेटती जशी िुटावी लाट॥ 
आणि अचानक जािवे पणरणचत पणहला स्पशव। 
णदठीं णदसेना काणंहही णमठींत मावे हषव॥२५३॥ 

*  * 
 

२५४ कणह पठई णजय-भावनी णपय आवन की िात। 
 िूली आँगन मैं णिरै, आँग न आँग समात॥२५४॥ 

 
आनंदमात 

पणिच्या घरी येण्याचा सुखदायी सांदेश ऐकिाच िाणयकेचा आिांद गगिाि मािेिा, णिला 
अांगि ठेंगिां झालां .” 
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साजि अणज येिार ही आनंदाची मात। 
िुलीं िुले ती अंगिीं अंग अंग िहरात॥२५४॥ 

*  * 
 

२५५ णजन णदन देखे वे कुसुम, गई सु िीणत िहार। 
 अि, अणल, रही गुलाि मैं अपत कँटीली डार॥२५५॥ 

 
काटेंरी डहाळ 

णिगि िैभि, गणलि यौिि ि सुख णििाश यािरील िी अन्योस्क् ि – “िे भ्रमरा, सुांदर 
सुगांणधि पुष्पे या उजाड उद्यािाि िुला णदसिार िािीि. िो िसांिकाल आिा सांपला, 
बिर ओसरला. ज्या गुलाांबािर िू भाळलास त्याची काटेरी पियिीि डिाळ िेिढी उरली 
आिे.” 
 
शोणधत णिरसी कशास भ्रमरा उगाच रानोमाळ। 
िुला िुलाचंा िहर संपला, गेला वसंत काळ॥ 
तुिा लाडका गुलाि सुकला, उजाड िाला माळ। 
उरली केवळ पिवहीन ही काटेंरीच डहाळ॥२५५॥ 

*  * 
 

२५६ मैं िरजी कै िार तँू, इतणकत लेणत करौट। 
 पँखुरी लगैं गुलाि की पणरहै गात खरौट॥२५६॥ 

 
देहदहेज 

णिश्रब्ध ििोढा िाणयका, िायकाकडूि िोंड णिरिूि बाजूस झोपली आिे. सखी िे बघूि 
णिला भीिी घाणलि, ि देिाची प्रशांसा करीि णिला कड णिरिायला उद्युक्ि करिे. 
“सांभाळ गडे, िू एका बाजूस अगदीं कडेला झोपली आिेस, णिकडे पसरलेलया गुलाब 
पाकळ्या लागूि िुझे गाल खरचटायचां. मग म्ििशील की मी साांणगिलां  िािी म्ििूि! 
सुचििे िो. णिकडे िळलीस िर बरां!” 
 
कड णिरवुकनया ंिोपशीं सोडुणन अधी शेज। 
कुिी नसे या िाजुला द्याया देहदहेज॥ 
सागंुं णकती ग मी तुला, उगाच कणरसी हाल। 
कमल पाकळी लागुनी खरचटती हे गाल॥२५६॥ 

*  * 
 

२५७ नीचीयै नीची णनपट दीणठ कुही लौं दौणर। 
 उणठ ऊँचैं, नीचौ दयौ मनु कुकलग िणप, िौणर॥२५७॥ 
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लाजरी िेंप 
िाणयकेची दृणष्ट णप्रयकराला पाििाच, खाली खाली झुकि, एकदम ससाण्यासारखी िर 
झेप घेऊि मिोणििांगािर झडप घालूि पांख पाडीि पुन्िा खाली झुकिे. िी झटापट िो 
दूिीला साांगिो.“मला पिािाच णिची दृणष्ट खाली िळि अचािक िर उठली. ि पळाि 
मिािर झडप घालूि लगेच पुन्िा साळसूदपिे खाली पािूां लागली.” 
 
णवनयें खाली पाहूनी करी धूतव संके्षप। 
उचलुणन वरती पापिी, घेइ अचानक िेप॥ 
नजर िटापट लाजरी िडप घेतसे नाज। 
कुकलग हे मन पाखरंु नेत ओढूनी िाज॥२५७॥ 

*  * 
 

२५८ सूर उणदत हँू मुणदत-मन, मुखु सुखमा की ओर। 
 णचते रहत चहँू ओर तैं, णनहचल चखनु, चकोर॥२५८॥ 

 
सखी मुखचंद्र 

सखी िायकाजिळ िाणयकेची मुखप्रशांसा करिे. “रणिचा उदय झालािर िी चकोर त्या 
मुख चांद्राकडे एकटक पािाि चौिेर सुख लुटीि आिे.” 
 
रणव येई उदया तरी, सणख मुखचंद्र चकोर। 
चाणखत सुख चौिेर ते टक लाउणन णचतचोर॥२५८॥ 

*  * 
२५९ स्वेद-सणललु, रोमाचं-कुसु गणह दुलही अरु नाथ। 
 णदयौ णहयौ सँग हाथ कैं , हथलेयै हीं हाथ॥२५९॥ 

 
पाणि पणरिय 

पाणिपणरियाि परस्पराांचे िाि िािाि घेिाच िे अिुरक् ि झाले. िी घटिा सखी साांगिे, 
“पाणिग्रिि करिािा कराि कर गुांििाच, अांग रोमाांणचि झाले, त्याच िािाांिी परस्पर 
हृदयदाि केले. िे अांग रोमाांच जिु कुश, स्िेदजल आणि आिांदी आसिां याांिीच दािाचा 
सांकलप सोडला.” 
 
णदले हात हातात हो शुभमंगल अवधान। 
कुश पुलक जल आसवें कणर हृदयाचें दान॥२५९॥ 

*  * 
 

२६० दल्च्छन णपय, है िाम-िस, णिसराई णतय आन। 
 एकै िावणर कैं  णिरह लागी िरष णिहान॥२६०॥ 
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शशवश कालवीट 
स्त्रीबिुल ि अिेक पत्िी असिारा िायक, शेजारिीिर अिुरक् ि िोऊि साऱ्याांिाच 
णिसरला. णिच्या घरीच त्याचां िास्िव्य आिे. पत्िी आपसाि बोलिाि, “इिके चाांगले 
असूििी या कुलटेिां त्याांिा िादी लािलां . आपिा साऱ्याांचाच त्याांिा णिसर पडला. अगदी 
शेजारी असूििी िषय िषय त्याांची भेट घडि िािी–असा िा जिळचा णिरि सिि करािा 
लागिो. मोठी मायाणििी आिे मेली.!” 
 
काळवीट तो सोडुनी हणरिींचा संसार। 
शशिाला ती वश करी–जवळ णतचा शेजार॥ 
णदवस णदवस राही णतथें, सोडुणनया घरदार। 
घडे न दशवन वषवही, णवरकह सदा अंधार॥२६०॥ 

*  * 
 

२६१ मोहँू दीजै मोषु, ज्यों अनेक अधमनु णदयौ। 
 जौ िाधैं ही तोषु, तौ िाँधौ अपनै गुननु॥२६१॥ 

 
सगुि दशवन 

सगुि भक् िीच्या उपासकाची भगिांिाला णििििी. “िे अधमोद्ारका प्रभो! ज्याप्रमािे िू 
णकत्येक अधमाांिा मुक् ि केलेस िसाच यािी अधमाचा उद्ार कर. मला बाांधूि ठेिण्यािच 
जर िुला सांिोष असेल िर, िुझ्या सगुि भक् िीच्या बांधाांिी मला बाांधूि टाक.” 
 
णदली मुल्क् त अधमा णकती, अधमाधम मी िार। 
सगुि भल्क् त मज देइ वा गुिीं णनगुविा तार॥२६१॥ 

*  * 
 

२६२ णचतु तरसतु, णमलन न िनतु िणस परोस कैं  िास । 
 छाती िाटी जाणत सुणन टाटी-ओट उसास ॥२६२॥ 

 
कभती आड 

िायक िाणयका दोघेिी शेजारी रिािाि. दोन्िी घराि िक् ि एकच वभि आड आिे. त्या 
पे्रमी हृदयाांच्या भेटी मात्र राजरोस घडि िािीि. जिळ असूििी िी िाटािूट. त्या ििाश 
जीिाांचे सुस्कारे मात्र वभिी आडूि एकमेकाांिा ऐकू येिाि. पि भेटीची आस णमटि िािी. 
सखी साांगिे,“त्या णिरि णिकल हृदयाांची चक्रिाकासारखी स्स्थिी झालेली आिे. णिकट 
असूििी िी िाटािूट-केिळ सुस्कारे ि िुांदके याांचीच देिघेि वभिीआडूि चालू आिे!” 
 
णतकडे कभती आडुनी ऐकंु येणत णनश् वास। 
णवव्हल होई हृदय हे, णवकल पे्रम अणभलाष॥ 
तगमगती मकनच्या मनीं, असुनी णनकट णनवास। 
तुटे न अंतर, अंतरें तुटती णमटे न आस॥२६२॥ 
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*  * 
 

२६३ जालरंध् र-मग अँगनु कौ कछु उजास सौ पाइ। 
 पीणठ णदऐ जगत्यौ रह्यौ, डीणठ िरोखैं लाइ॥२६३॥ 

 
अपुरे दशवन 

िायक िाणयकेच्या शेजारी राििो. णिच्या घराि जाळीच्या झरोक्यािूि िायकाच्या घराची 
गच् ची णदसिे. िायकाला त्या जाळीिूिच णिचे अपुरे दशयि घडले. िी जाळी उघडूि बघेल 
या आशेिर िो रात्रभर णबछान्यािर लेटूि टक लािीि णखडकीकडे बघि राणिला. दूिी 
िाणयकेला म्िििे, “अग, िुझ्या झरोक्याच्या जाळीिूि िुझ्या गोरट्या अांगाची झळक 
त्याला णदसली. िू जाळी उघडूि बघशील या आशेिर िळमळि िो जागि राणिला. णकिी 
पे्रम आिे बघ त्याचां िुझ्यािर.” 

 
अंग काणंतची िळक ती िरोक्यातुनी येइ। 
जाळीमधुनी तें तुिें अपुरें दशवन होइ॥ 
पाठ टेकुनी सारखा णखडकीकडे पहात। 
डोळे लाउणन घालवी जागरिातंच रात॥२६३॥ 

*  * 
 

२६४ परणतय-दोषु पुरान सुणन लणख मुलणक सुखदाणन। 
 कसु कणर राखी णमश्र हँू मुँह-आई मुसकाणन॥२६४॥ 

 
पुराि-रंग 

पुरािाि परस्त्रीगमि दोषाबद्दल पुराणिक बुिा साांगि असिा श्रोिृिृांदाि बसलेली, 
पुराणिकाची सौख्यपात्रा साणभप्राय व्यांगाथािां खुदकि िसली. बोिाांिािी िसूां आलां . पि 
श्रोत्याांिा िें कळू िये म्ििूि त्यािी ओठ दाबूि िे णमटिूि टाकलां . 
 
सागंणत पुराि रंगुनी परकीया रतदोष। 
श्रोतृवंृकद कुणि परणकया खुदकन हसे सरोष॥ 
लक्ष वेणधता णमश्रजी, दािुणन अपुले ओठ। 
हसं उमटलें  लपणवती वरती करुनी िोट॥२६४॥ 

*  * 
 

२६५ सणहत सनह, सकोच, सुख,स्वेद, कंप, मुसकाणन। 
 प्रान पाणन कणर आपनैं, पान धरे मो पाणन॥२६५॥ 

 
तािुंल दान 

िायक कािी कामासाठीं िाणयकेच्या दारी आला. णशष्टाचारािुसार त्याला पाि देण्यासाठीं 
िाणयका दाराि आली. पाि देिािा णिचा अणिभाि पािूि िो मोणिि झाला. िा प्रसांग िो 
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दूणिला साांगिो. “मला पाि देिािा णिच्या डोळ्याांि स्िेि, लज् जा, सांकोच डोकािला. देि 
रोमाांचाांिी मणिरला, घामािां चेिरा डांिरला. िािाांिा कां प सुटला िोिा. त्या कापऱ्या करािां 
िाांबुलदािाबरोबर, प्रािदाििी केलां .” 
 
प्रीणत, भीणत, संकोच तो स्वेद, कंप, सुख भास। 
मुठींत घेउणन जीव ती येत कणरत ल्स्मत हास॥ 
वश करुनी अनुभाव हे कजणकत पंचप्राि। 
अंगुणल लाघव तें करी देता ंतािुंल दान॥२६५॥ 

*  * 
 

२६६ सीरैं जतननु णसणसर-णरतु सणह णवरणहणन, तन-तापु। 
 िणसिे कौं ग्रीषम-णदननु परयौ परोणसनी पापु॥२६६॥ 

 
णप्रय णवरह ताप 

प्रोणषिपणिका िाणयकेची दूिी िायकाला णिचा णिरि णििेणदि करिे. िायकाचां 
शेजारिीिर पे्रम िोिां. त्यामुळां त्या दोघाि कलि उत्पन्न िोऊि िायक परदेशी णिघूि 
गेला. िाणयका आिा णिरिािे सांिप् ि झाली आिे. दूिी िायकाला साांगिे. “िी णिरि 
ज्िालेिां िोरपळि आिे. णशणशरऋिू िर अणिशय िापदायक िाटिो. त्याि ग्रीष्म दुपारिी 
जिळ येि आिे. शेजारच्या पापाचां िळ िी भोगिे आिे.” 
 
णवरह ज्वाल कराल ती णशणशर शीत उपचार। 
ग्रीष्ट्म साहुनी पाप हें करी णनकट शेजार॥२६६॥ 

*  * 
 

२६७ सोहतु संगु समान सौं, यहै कहै सिु लोगु। 
 पान-पीक ओठनु िनै, काजर नैननु जोगु॥२६७॥ 

 
रंगसंगणत 

िायकाच्या ओठाला काजळ आणि डोळ्याला पािपीक लागलेला पािूि िाणयका 
उपिासािां म्िििे. “सारे सज् जि म्िििाि की समाि सांगिी साजूि णदसिे. िाांबुल लाली 
ओठािरच ििी आणि काजळ डोळ्याांिाच शोभिां. स्थळ णिपयास कािी शोभूि णदसि 
िािी.” 
 
सुजन सागंती सववही साजे संग समान। 
ओठीं तािुंल पीक तो नयनीं अंजन छान॥२६७॥ 

*  * 
 

२६८ तँू रणह, है ही, सणख, लखौं; चणढ न अटा, िणल, िाल। 
 सिणहनु णिनु हीं सणस-उदै दीजतु अरघु अकाल॥२६८॥ 
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चंद्राणवि चादंिे 
िाणयकेिां चिुथीचां व्रि धरलां  आिे. चांद्रोदय बघण्यासाठी िी िारांिार गच् चीिर जािे. िी 
उपाशी असलयामुळे, णिला चढण्या उिरण्याचा त्रास िोऊ िये म्ििूि सखी णिला अडणिि 
म्िििे. “अग िू इथांच थाांब, मी गच् चीिरूि चांद्रोदय बघूि येिे. कृपा करूि िू जाऊ 
िकोस. चांद्रोदय ि िोिाच लोकाांिा चाांदिां पडलयाचा भास िोईल. त्याांची णदशाभूल 
िोईल. अकाल अध्यय देऊि िे उपास सोडिील आणि त्याचां पाप िुझ्या माथी बसेल.” 
 
थािं इथे ग जाऊं नको, सौधावरणत उगीच। 
चंद्रोदय तो चवणथचा िघते जाउणन मीच॥ 
चंद्रावाचुंणन चादंिें, जनास होइल भास। 
देणतल अध्यव अकाल ते सोणडतील उपवास॥२६८॥ 

*  * 
 

२६९ णदयौ अरघु, नीचैं चलौ, संकटु भानै जाइ। 
 सुणचती है औरौ सिै सणसकह िोलोवौं, आइ॥२६९॥ 

 
संकष्टीचें पारिें 

सखी म्िििे, “िू अध्यय णदलांस, आिाां गच् चीिरूि खाली चल. सांकष्टी सोडायची आिे िा! 
आणि इिर णस्त्रयाांिािी िे बरां िोईल. त्याांचां सांकट टळेल. णबचाऱ्या सुणचत्तािां उपास 
सोडिील. िू इथां असलीस िर चांद्र कोििा. िा कीं िो, असा त्याांिा सांभ्रम पडायचा! चल 
त्याांच्या पदरी पुण्य पडू दे.” 
 
अध्यव णदलें  चल जाऊं ग, चंद्र उणदत गगनातं। 
सोडायातें पारिें सौधावरुनी आंत। 
णिटंु दे त्याचंें पारिें णवलोकुनी शणशकिि॥ 
भ्रमणतल रमिी पाहुनी हें सुंदर प्रणतकिि॥२६९॥ 

*  * 
 

२७० लणलत स्याम लीला, ललन, िढी णचिुक छणि दन। 
 मधु-छाक्यौ मधुकरू पस्यौ मनौ गुलाि-प्रसून॥२७०॥ 

 
गोंदि 

िाणयकेच्या ििुिटीिरील गोंदिाचां सखी िायकाजिळ कौिुक करिे, णिच्या इिलया 
ििुिटीिरील गोंदि, इिकां  सुरेख आणि गोड णदसिां की जिु काय गुलाबाच्या पाकळीिर 
भ्रमर रस णपऊि धुांद झोपला आिे. 
 
गोंदि तें हनुवटीवरी गोंडस नील करंद। 
गुलाि कणळवर भंृग की पहुडे णपउणन मरंद॥२७०॥ 

*  * 
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२७१ सिै सुहाएई लगैं िसैं सुहाए ठाम। 
 गौरें मुँह िेंदी , लसैं अरुन, पीत, णसत,स्याम॥२७१॥ 

 
सारच सुंदर 

कणिची प्रास्िाणिक उक् िी. “योग्य स्थािी, योग्य िस्िू सुशोणभि णदसिे. एिढेच िव्िे िर 
उत्तम जागी सामान्य िस्िूिी उठूि णदसिे. गौरमुखािर लाल, पाांढरी, णपिळी, णिळी, 
कुठलीिी वबदी सुरेख णदसिे.” 
 
गौर मुखावर किदुली, अरुि, पीत, णसत, शाम। 
सौंदयासह सकलही णदसे रम्य अणभराम॥२७१॥ 

*  * 
 

२७२ भए िटाऊ नेह तणज, िाणद िकणत िेकाज। 
 अि, अणल, देत उराहनौ अणत उपजणत उर लाज॥२७२॥ 

 
पणथक णनवास 

कािी णदिसाांपासूि िायक िारच कमी िेळ घराि रिािो ि इिर रमिींच्या साणन्नध्याि 
दीघयकाळ घालणििो. सखी टोमिा मारिे त्यािर पिीला ऐकू जाईल अशा बेिािां िाणयका 
उत्तरिे. “अग, आिा िे घर, धमयशाळा झाली आिे. पािुण्याांिी थोडािेळ थाांबािां, णिसािा 
घ्यािा ि णिघूि जािां, कुिीिी उिरािां इथां. िू माझ्याशी उगाच िाद घालिेस! बोलूि 
बोलूि मलाच लाज िाटायला लागली आिे. कोडग्याांिा त्याचां काय?” 
 
सदन जाहलें  हे सखे आता ंपणथक णनवास। 
मलाच उपजे लाज ही, िोलुनी िोलंु कुिास॥ 
घरचे िाले पाहुिे दोन घडीचा वास। 
िालें  मन ही कोडगे णकती करंू उपहास॥२७२॥ 

*  * 
 

२७३ मानु करत िरजाणत न हौं, उलणट णदवावणत सौंह। 
 करी णरसौंहीं जाकहगी सहज हँसौंहीं भौंह॥२७३॥ 

 
मुलखाचे लिाड 

िाणयका िायकासमोर माि धरू इस्च्छिे. सखी म्िििे, “माि घ्यायला िुला मी कशाला 
अडिू? उलट मीच म्िििे की िू भरपूर माि घे, पि िुला िे जुळेल का? मारे णभिया िर 
चढिशील, माि णिरिशील, िे एकपरी जमेल, पि िुझे िे सदाचे िसरे डोळे, या 
लबाडाांिा कसां आिरशील! त्याांिाच िीट साांभाळ.” 
 
अडवंु कशाला मी तुला, खुशाल कणर गे मान। 
शपथ उलट मी घालते, िुकवी तो अणभमान॥ 
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जुळेल कोपें चढवुनी णभवई साधुनी कोन। 
मुलुखाचे पणर हासरे लिाड डोळे दोन॥ 
आवर ग िसवे पुरे, कळे न वेळ अवेळ। 
णमटुणन पापिी खेळती नजरिंणदचा खेळ॥२७३॥ 

*  * 
 

२७४ णतय-णतणथ तरुन-णकसोर-िय पुन्यकाल-सम दोनु। 
 काहँू पुन्यनु पाइयतु िैस-संणध संक्रोनु॥२७४॥ 

 
संगम सीमा 

िाणयकेची णकशोरािस्था सांपूि िी िुकिीच िारुण्याि पदापयि करिे आिे. ियाचा िा 
सांणधकाल सुखसांगमाला सुयोग्य अिसर आिे. असे सखी िायकाला साांगूि, णिच्या 
भेटीला प्रिृत्त करिे.” 
 
पुण्यप्रद ये पयणतथी रम्य संक्रमिकाल। 
शशैवयौवनसंगमीं स्त्रीसुख सुसंणधकाल॥२७४॥ 

*  * 
 

२७५ गनती गणनिै तैं रहे, छत हँू अछत-समान। 
 अणल, अि ए णतणथ औम लौ परे रहौ तन प्रान॥२७५॥ 

 
अवम णतथी 

प्रोणषि पणिका िाणयका म्िििे, “णप्रयकराच्या णियोगाि िे प्राि असूि िसूि सारखेच 
आिेि. जीिन्मृि असे जगण्याि काय अथय? िटिादीपिािां प्राि देिाि राणिले िरी त्याांची 
स्स्थिी अिम णिथी सारखीच आिे. त्याला कोिी गिीि िािी.” (अिम णिथी–जी णिथी 
सुयोदयाच्या िेळी असिे, िीच णदिसभर मािली जािे. सुयोदयािांिर आलेलया स्स्थिीला 
मित्त्ि िािी, णिची गििा कुिी करीि िािी. िीच िी अिम णिथी).” 
 
असुनी नसुनी सारखे अवम णतथी समान। 
सणख णवरही देहातं या जीवन्मृत हे प्राि॥२७५॥ 

*  * 
 

२७६ सिै हँसत करतार दै नागरता कैं  नाँव।ँ 
 गयौ गरिु गुन कौ सरिु गऐं गँवारैं गाँव॥२७६॥ 

 
गाजरपारखी 

कणिची उक् िी. “अरणसकाि रिािाऱ्या गुिीजिाांची कदर िोि िािी. गाांिगिार गुिाांचीिी 
िेटाळिी करिाि. िगरिासी गािांढळाि गुि दाखिूां लागला की त्याचे िसे िोिे.” 
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टाळया णपटुनी उपहासानें हसती गावं गवार। 
गुिगवी या नगरवाणसया देती धीट उतार॥२७६॥ 

*  * 
 

२७७ जाणत मरी णिछुरी घरी जल-सिरी की रीणत। 
 णखन णखन होणत खरी खरी, अरी, जरी यह णप्रती॥२७७॥ 

 
जळली मेली प्रीत 

िाणयका सखीला म्िििे, “िे असलां  कसलां  ग पे्रम! क्षिाक्षिाला िे गाढ िोि जािां आणि 
आिा िर अशी पाळी आलेली आिे, की मी रात्रांणदिस मासळीसारखी िळमळिे--थोडा 
जरी त्याांचा णियोग झाला िर िेड्यासारखी मी मरिी मरिे--याचां त्याांिा काय? यालाच 
का पे्रम म्िििाि! जळलां  मेलां  असलां  पे्रम!” 
 
मीनापणर मी तळमळते ग, मरिीं मरते रीत। 
रातंणदन ती वाढत जाई जळली मेली प्रीत॥२७७॥ 

*  * 
 

२७८ णप्रय-प्राननु की पाहरू, करणत जतन अणत आपु। 
 जाकी दुसह दसा परयौ सौणतणनह संतापु॥२७८॥ 

 
सवत संताप 

प्रोणषि पणिका िाणयकेची णिरिदशा णदिसेंणदिस असह् िोि आिे. िायकािर णिचे 
णिराणिशय पे्रम आिे. िी गेली िर िोिी जगिार िािी अशी लोकभाििा आिे. त्यामुळां 
त्याच्या प्रािाांची रक्षिकिी िीच आिे. त्यामुळां णिला अणधक जपािां लागिां. सििीचा 
सांिाप त्यामुळां िाढिो. दुःसि णिरिदशेििी िी पिीच्या प्रािाला जपिे, पि णिची िी दशा 
पािूि सििीचा सांिाप िाढिो.” 
 
पणत प्रािाचंी रणक्षता साही णवरह णवलाप। 
पाहुणनया ंहो सवणतच्या अंगाचा संताप॥ 
जपते णवरणहदशेतही प्रािपतीचे प्राि। 
सवतीचा संताप हो पाहुणन सुटते भान॥२७८॥ 

*  * 
 

२७९ अहे, कहै न कहा कह्यौ तो सौं नंदणकसोर। 
 िड िोली, िणल, होणत कत िडे दगनु कैं  जोर॥२७९॥ 

 
कलहान्तणरता 

कलिान्िणरिेचा िायकाांिरील राग अजूििी गेला िािी. “िे असे कपटी आिेि” इ. 
लाखोली ििाि िी सारखी बडबडिे आिे. सखी णिला समजािीि म्िििे,“पि मी 
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णिचारिे, एिढां घडलां  िरी काय? काय बोलला िुला िो? मला साांग िर खरी! उलट िुझे 
िे टपोरे डोळेच, भारी मूजोर अन् बडबडे आिेि. िेच िुला िशी पाडिाि. त्याांच्यािर मुळी 
देखील भरिांसा ठेऊ िकोस! अग शामसुांदरािां िुला असां पाणिलां  िर िो खदखदूि 
िांसेल.” 
 
का ंइतुकी रुसलीस ग, िाले लाल कपोल। 
काय िोलला तो तुला, कळंु दे तणर ते िोल॥ 
टपोर डोळे हे तुिे िडिड कणरणत मुजोर। 
पाडतील तुजला िशी हसेल नंदणकशोर॥२७९॥ 

*  * 
 

२८०. णदयौ जु णपय लणख चखनु मैं खेलत िाग-णखयालु। 
 िाढत हँू अणत पीर सु न काढत िनतु गुलालु॥२८०॥ 

 
िाग 

िोरीचा रांग खेळिािा िायकािे णप्रयेच्या डोळयाि गुलाल उधळला. णिच्या डोळ्याि 
गुलाल गेलयामुळे िी डोळे चोळिे. पि िो गुलाल त्याच्या मुठीिला असलयामुळां  त्रास 
सिि करीि िसाच रािू देिे. 
 
खेलत िगवा खेणळया, िोकत नयकन गुलाल। 
णनघे न डोळे चोणळता ंगंुजेपणर ही लाल॥ 
राहंू देई तशीच ती जरी होतसे आग। 
णप्रयाकडे पाहता ंउरीं हसत रंगला िाग॥२८०॥ 
 

२८१ मैं तपाइ त्रयताप सौं राख्यौ णहयौ हमामु। 
 मणत किहँुक आऐं यहाँ पुलणक पसीजै स्यामु॥२८१॥ 

 
णनमज् जन धाम 

 
भक् िाची उक् िी. “माझ्या ह्रदयाचे स्िािगृि णत्रणिध िापाांिी िापलेलां  आिे. कधीं शामसुांदर 
हृदयाि आलेच, िर पुलणकि िोऊि स्िेद वबदूांिी न्िािील आणि करुिाद्रय िोिील.” 
 
तापत्रय हे तपणवती हृदय णनमज् जन धाम। 
येता मणत हो पुलणकता स्नात शुणचभुवत शाम॥२८१॥ 

*  * 
 

२८२ िहणक िडाई आपनी कत राँचत मणत-भूल। 
 णिनु मधु मधुकर कैं  णहयैं गडै न गुडहर, िूल॥ २८२॥ 
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रक् तकण्हेर 
कण्िेरीच्या िुलािर अन्योक् िी करूि, धिाढ्यपणिणिि पि गुििीि व्यस्क् िला उदे्दशूि 
किी म्िििो, “िे कण्िेरी, िृथा मोठेपिाच्या णभकार भपक्याच्या धुांदीि िूां रांगलेली आिेस 
खरी, पि सुिास आणि मधुरमरांदािाचूि िुझ्याकडे मधुकर णिरकिार देखील िािी.” 
 
गंध न सुमउद्दाम ही नीरस रक् तकण्हेर। 
मोणह न मधुकर जवकळ ये धणर न िेर चौिेर॥२८२॥ 

*  * 
 

२८३ आडे दै आले िसन जाडे हँू की राणत। 
 साहसु ककै सनेह-िस सखी सिै णढग जाणत॥२८३॥ 

 
णवरहकाणहली 

प्रोणषिपणिका िाणयकेची सखी णिची णिरिाकुलिा णप्रयकराला साांगिे, “थांडीचे णदिस 
असूििी िी ओली िस्त्रे िेसिे ि पाांघरिे, िरी णिचा णिरिदाि शमि िािी, सखींचा 
सििास िी णिचा िाप णिििू शकि िािी.” 
 
ओलणवली वसनेच घे असुणन णहवाळी रात। 
णनवणव न सणख सहवास ही णवरहताप देहात॥२८३॥ 

*  * 
 

२८४ सि अँग कणर राखी सुधर नाइक नेह णसखाइ। 
 रसजुत लेणत अनंत गणत पुतणर पातुर-राइ॥२८४॥ 

 
नट पुतळी 

िायकाला पािूि िाणयकेचे चांचल िेत्र णिणिध भाििृत्य दाखणििाि. िे णिरखूि सखी 
इिराांिा साांगिे, “सुांदर ििुच्या रांगभूमीिर, अिांगािां णशकिलेलया ििरस िृत्याच्या, 
णिणिध लयलणलि भाि गणि, णिच्या चांचल ियिािील िट पुिळ्या कुशलिेिे दाखिीि 
आिेि.” 
 
सुंदर तनु ती रंगभू, नायक चतुर अनंग। 
नटपुतळी नयनातंली णशकवी नवरस रंग॥ 
मृदंग नतवकन रंगवी पारंगत रस भाव। 
नयन लास्य गणत चंचला अनंत लणलत णवभाव॥२८४॥ 

*  * 
 

२८५ सुनत पणथक मुँह माह-णनणस चलणत लुवैं उकह गाम। 
 णवनु िूिैं, णिनु हीं कहैं,णजयणत णिचारी िाम॥२८५॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

माघातली िळ 
आपलयाच गािािूि आलेलया पणथकाच्या िोंडूि “त्या गािी रात्री माघाििी उष्ि झळा 
चालिाि” िें ऐकिाच आपली णिरणििी पे्रयसी जीणिि असलयाची त्याला खात्री पटिे. 
 
येई िळ माघातंही अंग कहाली होय। 
उन्हाळाच तो भासतो काणंह न उरणल सोय॥ 
पणथक िोल हे सागंती, गावंाणंतल अनुमान। 
जीणवत अजुनी णवरणहिी, मुठींत घेउणन प्राि॥२८५॥ 

*  * 
 

२८६ अनत िसे णनणस की णरसनु उर िणर रही णिसेणष। 
 तऊ लाज आई िुकत खरे लजौं हैं देणख॥२८६॥ 

 
पयावसान 

सखी िचि. “िायक रात्री अन्यत्र राणिलयामुळे िाणयका आिलया आि अणिशय रागिली. 
पि पिी शरवमदा झालेला णदसिाच त्याला बोलण्याऐिजी िी स्ििःच लाजली.” 
 
ह्रदय जळे कळता ंणतला, कुठे कंणठली रात। 
िोलवे न कटु लाजते, िघुनी लल्ज् जत नाथ॥२८६॥ 

*  * 
 

२८७ सुरंग महावरु सौणत-पग णनरणख रही अनखाइ। 
 णपय-अँगुणरनु लाली लखैं खरी उठी लणग लाइ॥२८७॥ 

 
मेंदीची लाली 

अन्यसांभोगदुःणखिा िाणयकेचा िृत्ताांि कशी साांगिे, “सििीच्या पायाला कलापूिय मेंदीचा 
लाल रांग लागलेला पािूि, इषेिे िी मिािलया मिाि दुःणखि झाली. पि णप्रयकराच्या 
बोटालािी िीच लाली बघिाच क्रोध ज्िाला भडकूि उठली.” 
 
पाय िघुणनया सवतीचे लाल मेंदीचा रंग। 
असुयेनें ती रंजली--अनुसूणचत हो संग॥ 
णप्रयकर अंगुणल लाणलमा, पाहुणन होई लाल। 
आग आग हो अंगना अणधकच भडके ज्वाला॥२८७॥ 
 

२८८ मानहु मुँह-णदखरावनी दुलणहहीं कणर अनुरागु। 
 सासु सदन, मनु ललन हँू, सौणतनु णदयौ सहागु॥२८८॥ 

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

गृहप्रवेश 
शीलिांि िििधूचा गृिप्रिेश िोिाच सिय कुटुांणबयाांिी णिचे यथायोग्य स्िागि केले. सखी 
सखीला साांगिे, “िी ििपणरणििा घराि येिाच, िायकािां आपलां  मि, सासूिां सदि, 
आणि सििीिी सौभाग्य णिच्या स्िाधीि केलां . सुन्मुख बघिाच जिु काय एकाचिेळी िे 
सिय णिला णमळालां .” 
 
गृह प्रवेश कणरते वधू सुनमुख सुख अनुराग। 
सासु सदन दे, साजि मन, सवत देत सौभाग्य॥२८८॥ 
*  * 

 
२८९ कत सकुचत, णनधरक णिरौ, रणतयौ खोणर तुम्हैं न। 
 कहा करौ, जौ जाइ ए लगैं लगौंहैं नैन॥२८९॥ 

 
ओढाळ मन 

खांणडिा िाणयकेचा िायकािर गिजब. “िुम्िी कशाला सांकोणचि िोिा? िुम्िी बेधडक 
विडा. िुमचा त्याि मुळी देखील दोष िािीं. िे दोि मोि लालची लागट चोर आिेि िां, 
िेच मेले आपलया मिाला आड िाटेिर ओढूि िेिाि. िुमचा कािी जोर चालि िािी 
त्याांच्यापुढे! त्याला िुम्िी िरी काय करिार?“ 
 
हवी कशाला लाज ही, कशास हा संकोच। 
णिरा कुठें ही णनश् चयें प्रीणत णमळें घरपोच॥ 
दोष न इकडे तो मुळीं--लोचन लागट चोर। 
नेती ओढूणनया ंमना--चले न तुमचा जोर॥२८९॥ 
*  * 

 
२९० आप णदयौ मनु िेणर लै, पलटैं दीनी पीणठ। 
 कौन चाल यह रावरी, लाल, लुकावत दीणठ॥२९०॥ 

 
भली रीत 

परकीया िाणयका िायकाला टोमिा मारिे. “मला अगोदर णदलेलां  मि, परि घेऊि 
त्याबद्दल आिा मला पाठ णदलीि का! भलया मािसा! िजर टाळूि पळ काढण्याांची िी 
ििी रीि णशकला िरी कुठे?” 
 
णदलें  एकदा ंघेतलें  मन हे णदलीत पाठ। 
भली रीत णशकला कुठे नजर टाळता वाट॥२९०॥ 
*  * 

 
२९१ गोणपनु सँग णनणस सरद की रमत रणसकु रस-रास। 
 लहा छेह अणत गणतनु की सिनु लखे सि-पास॥२९१॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

रासमंडळ 
श्रीकृष्िासि झालेलया रासक्रीडेचां िियि गोणपका आपसाि करिाि. “शरदाच्या चाांदण्या 
रािी, यमुिापुणलिािर गोणपकासि रासमांडळ धरले. दु्रिलयगणिमुळे शामसुांदर आपलया 
णिकटच आिे, असा प्रत्येक गोपाांगिेला भास िोि िोिा.” 
 
पुनव रात शरदातंली, रमिींचा सुख संग॥ 
यमुनापुणलनी मधुवनी खेळत हणर रसरंग। 
कणट णनकटी श्रीरंग हा, दु्रतगणत चालत रास। 
कलाचतुर, सकलासंही देत सुखद सहवास॥२९१॥ 

*  * 
 

२९२ स्याम-सुरणत कणर राणधका, तकणत तरणनजा-तीरु। 
 अँसुवन करणत तरौंस कौ णखनकु खरौंहौं नीरु॥२९२॥ 

 
तुिा आठव 

उद्ि गोकुळािूि परि आलयािांिर श्रीकृष्िाला गोणपकाांची णिरिाकुल मिस्स्थिी कथि 
करिो. “श्रीकृष्िा! यमुिाणिरी िुझ्या आठििीिां णिरि व्याकुल झालेली राधा अश्रू ढाळीि 
असिा, जलाि पडलेलया आसिामुळां यमुिेचां पािी देखील खारट झालेलां  आिे. एिढचां 
िव्िे, िर गोकुळाि ठायी ठायी गोपगोणपकाांच्या आसिाांचे झरे िुटूि, पथापथािूि, िुडुांब 
भरलेलया िद्या िािि आिेि.” 
 
आठवते रे तुला राणधका, पाहूणन यमुनातीर। 
नयनामंधुनी िरणत आंसवे खारट होई नीर॥२९२॥ 

*  * 
 

२९३ गोणपनु कैं  अँसुवन भरी सदा असोस, अपार। 
 डगर डगर नै है रही िगर िगर कैं  िार॥२९३॥ 

 
तुिा आठव 

ठायीं ठायीं तुज आठणवता अनंत िुटले िरे। 
डोळयातुंणन वाहती आसवें गोपगोणपका िुरे॥ 
पथापथातुंणन गोकुळातं या तुडंुि भरली नदी। 
जीवन वाही ओघ वाहता ओसरतो ना कधीं॥२९३॥ 

*  * 
 

२९४ दुणचतैं णचत हलणत न चलणत, हँसणत न िुकणत, णिचाणर। 
 लखत णचत्र णपड लणख, णचतै रही णचत्र लौं नाणर॥२९४॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

णचत्रमूर्शत 
िायक णचत्रशाळेि णचत्रे पिाि आिे. िाणयकािी णिथे आलेली आिे. त्या णचत्र प्रदशयिाि 
िाणयकेचेिी णचत्र लागलेले आिे. िायक कुठलया णचत्राचां णिशेष णिरीक्षि करिो, या 
कुिुिलािां िी त्याांच्या मागां णचत्रासारखी उभी रािूि त्याच्या पिाण्याला पिाि आिे. िे 
दृश्य सखी सखीला साांगिे, “सखे मला णिचार िर खरी िी अशी का उभी आिे िी! णद्वणिध 
णचत्तािां िी िलि िािी की बोलि िािी. िसि िािी की णचडि िािी. िायकाला णचत्र 
पिािािा िी णचत्रमूिीसारखी एक टक, त्याच्या िािभािाकडे पिाि आिे.” 
 
हसे न िोले मूक ती, लागु दे न चाहुल। 
हालचाल ना काणंहही, वाजते न पाऊल॥ 
णचत्र पाहता ंणप्रयकरा णचत्रमंणदरीं नार। 
णचत्रापणर ती रहाते णिणवध णचत्त सुकुमार॥२९४॥ 

*  * 
 

२९५ कन देिौ सौंप्यौं ससुर, िहू थुरहथी जाणन। 
 रुप-रहचटैं लणग लग्यौ माँगन सिु जगु आणन॥२९५॥ 

 
कृपि कृपा 

िी णििोदी उक् िी, कृपिाच्या उदारिेिरील उपिास आिे. “िव्या सुांदर सुिेचे आखूड 
िाि बघूि, अणिथींिा अन्नदाि देण्याचे पुण्य कायय त्या कृपिािे णिच्यािर सोपणिले. पि 
णिचे देखिे रूप पािूि सारा गािच याचक बिला ि मागिी करु लागला.” 
 
आखडते कर सून ती, श् वशुर कृपि धनवान। 
अणतथी णभक्षा द्यावया सोपणव णतज किदान॥ 
रुप देखिें पाहुनी उलटा होय प्रयोग। 
मागे जग हे जोगवा, जुळवायातें योग॥२९५॥ 

*  * 
 

२९६ णनरणख नवोढा-नाणर-तन छुटत लणरकई-लेस। 
 भौ प्यारौ प्रीतमु णतयनु, मनहु चलत परदेस॥२९६॥ 

 
मनमोणहनी 

िियौििा मुग्धेच्या मिमोिक सौंदयाचां ि कमिीय शोभेचां िियि सखी करिे. “िि 
पणरणििेचे शशैि सुटूि ि यौिि प्रिेश िोिािा पािूि सििींिा आपला पिी अणधकच णप्रय 
िाटू लागला. जिू काय िो दूर देशी जािो आिे. 
 
णनरणखत शशैव जाय तें नवतुनी यौवकन चूर। 
णप्रय ती अणधकच णप्रयकरा, सोडुणन जाता ंदूर॥२९६॥ 

*  * 
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२९७ प्रानणप्रया णहय मैं िसै, नखरेखा-सणस भाल। 
 भलौ णदखायौ आइ यह हणर-हर-रुप रसाल॥२९७॥ 

 
हणर-हर 

खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे. “जशी णिष्िूच्या हृदयी रमा, िशीच िुमच्या हृदयाि 
िुमची णप्रयिमा बसली आिे. आणि भालािर शणशशेखराप्रमािां िखरेखेची चांद्रकोर 
णिलसिे आिे. आज आपि मला आपलां  िे िणरिर रूप दाखिूि धन्य केलांि!” 
 
मनोरमा हृदयीं वसे, नखरेखा शणश भाल। 
भले शोभलें  आज हें हणरहर रुप रसाल॥२९७॥ 

*  * 
 

२९८ णतय णनय णहय जु लगी चलत णपय-नख-रेख-खरौंट। 
 सूखन देणत न सरसई खोंणट खोंणट खत खौंट॥२९८॥ 

 
ओली जखम 

कुचमदयि करिािा णप्रयकरािे केलेली िख जखम, त्याची णित्य आठिि म्ििूि िी 
ओलीच ठेििे. खपली धरूां  देि िािीं. 
 
कुच चुरता ंनख जखम तीं, आठव णप्रय हृदयातं। 
ओलीच ठेवी सारखी खरडुनी ती णदनरात॥२९८॥ 

*  * 
 

२९९ सघन कंुज, धन धन, णतणमरु, अणधक अँधेरी राणत। 
 तऊ न दुणरहै, स्याम, वह दीपणसखा सी जाणत॥२९९॥ 

 
दीपणशखा 

िायक दूिीला णिििूि साांगिो, की अांधारी रात्र आिे. भेटीला योग्य अिसर आिे. िू णिला 
अणभसार करूि त्या ििकुां जाि घेऊि ये.” दूिी िायकाची आिुरिा अणधक 
िाढणिण्याकणरिा णिच्या रूपाची प्रशांसा करीि त्याची प्राथयिा मोडूि काढिे. “रात्र 
काजळी आिे. कुां जाि अांधार दाटला आिे िे जरी खरां असलां , िरी शाम णिची 
दीपणशखेसारखी ििुकाांिी सारी िाट उजळीि येईल. िेव्िा जगाला कळेलच िे कसां 
लपणििाां येईल?” 
 
काजळ काळी रात अंधेरी कंुज णतणमर घनदाट 
शाम! गौरतनु दीपणशखेपणर जाता ंउजणळल वाट॥२९९॥ 

*  * 
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३०० स्वारथु, सुकृतु न, श्रमु वृथा; देणख, णिहंग, णिचाणर। 
 िाज, पराए पाणन पणर तँू पच्छीनु न माणर॥३००॥ 

 
कुऱ्हाडीचा दाडंा 

दुष्ट राज्यकत्याच्या गुलाम सेिकाला स्िजिघाि करिािा पािूि किी म्िििो, “िे 
ससाण्या जरा मिाि णिचार कर! िुझ्या ह्ा िीि कृत्यािां िुला पुण्य लोभ िर िािीच पि 
िुसिेच श्रम मात्र िोिील. परिश िोऊि िू स्िजिणद्वजाांचा िाश करू पिािोस, त्या िुला 
काय म्ििािे!” 
 
स्वाथव, पुण्य नच श्रमच वृथा करी मनातं णवचार। 
िाज, णवहंगा, स्वजन णिजाचंा णववश कणरणस संहार॥३००॥ 
 

३०१ सीस-मुकुट, कणट-काछनी, कर-मुरली, उर-माल। 
 इकह िानक मो मन सदा िसौ, णिहारी लाल॥३०१॥ 

 
हृदयी वसो गोपाल 

किी आपले उपास्य दैिि श्रीकृष्िाची गोपालमूिी, सदैि हृदयाि रािो यास्िि प्राथयिा 
करिाि. 
 
मोर मुकुट, कणट पीतािंर तें, कणर मुरली, वनमाळ। 
रूप तुिे सुंदरा सदा या हृदकय वसो गोपाळ॥३०१॥ 

*  * 
 

३०२ भृकुटी-मटकणन, पीतपट-चटक, लटकती चाल। 
 चल चख णचतवणन चोणर णचतु णलयौ णिहारी लाल॥३०२॥ 

 
शामसुंदर 

िाणयका शामसुांदराला कुठेिरी ििाि बघिे. त्याच्या स्िरूप सौंदयाचां िियि िी 
सखीजिळ करिे. “भृगुटी मटक, पीिपटाची झळक, िी चटक चाल, दृष्टीची चिुर िेक, 
असा िो णचत्तचोर आिांदमूिी शामसुांदर, सखे आज मी ििाि पाणिला. त्यािां माझां मिच 
चोरलां ”. 
 
भृगुणट भंग, कणट िळक पीतपट, ती चटकीली चाल। 
चतुर णचतवनी णचत्त चोरतो, सखे णिहारीलाल॥३०२॥ 

*  * 
 

३०३ संगणत-दोषु लगै सिनु, कहे णत साँचे िैन। 
 कुणटल-िंक-भु्रव-सँग भए कुणटल, िंक-गणत नैन॥३०३॥ 
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संगदोष 
िाणयकेच्या िेत्रकटाक्षाांिी घायाळ झालेला िायक सखीला साांगिो “सांगिीिां सांगदोष 
लागिो िे िचि अगदी खरां आिे. कुणटल आणि िाकड्या णभियाांच्या सांसगािां डोळे देखील 
िाकडेपिा करिाि”. 
 
संगदोष सकलास हो, सत्यवचन हे जाि। 
कुणटल भोवया सवें नयनही सोणड वाकंडे िाि॥३०३॥ 

*  * 
 

३०४ जरी-कोर गौंरैं िदन िढी रवरी छणि, देखु। 
 लसणत मनौ णिजुरी णकए सारद-सणस-पणरवेषु॥३०४॥ 

 
जरीणकनार 

सखी िायकाला िाणयकेची सौंदययशोभा दाखिीि म्िििे, “बघा णिच्या गौरमुखािरील 
पदराची जरी णकिार कशी शोभिे आिे! जिु काय, शरदाच्या चांद्रवबबाभोििी िीजच 
मांडलाकार झाली आिे” 
 
गौरमुखावर शोभते सुंदर जरी णकनार। 
शारद इंदूभोवतीं वीज मंडलाकार॥३०४॥ 

*  * 
 

३०५ णचतवणन भोरे भाइ की, गोरैं मुँह मुसकाणन। 
 लागणत लटणक, अली -गरैं, णचत खटकणत णनत आणन॥३०५॥ 

 
कलती कोर 

िायकाला पािूि िाणयकेिे केलेले िािभाि, िो आपलया अांिरांग णमत्राला साांगिो, “णिची 
खेळकर िृत्ती, भाबडी दृष्टी, िळूच स्स्मि करीि सखीच्या कािाि कुजबुजिािा केलेली 
कामिीय िालचाल, माझ्या मिाला भुरळ पाडिे” 
 
गौरमुखी ल्स्मत लोचकन दृणष्ट भािडी पोर। 
घाणलत कर सणखच्या गळा, गगनीं कलती कोर॥ 
खुलतो िुलता िोक तो कुजिुजता कानातं। 
णचत्त चेतवी चारुता, मनातं मीलन रात॥३०५॥ 

*  * 
 

३०६ इहीं िैहीं मोती सुगथ तँू, नथ, गरणि णनसाँक। 
 णजकह पणहरैं जग-दृग ग्रसणत लसणत हँसणत सी नाँक॥३०६॥ 
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नाकावर हसूं 
िाणयका िायकािर जराशी असांिुष्ट आिे. िायक णिच्या िथीकडे पिाि स्िगि, पि णिला 
ऐकू जाईल अशा बेिािां म्िििो, “अग िथे! िूां या सुगर मोत्याांचा अणभमाि िक् कीच 
उिरिलास! िुझ्या मुळां िी सुांदर िाणसका िसिे आिेसां िाटिां (िाकािरील राग)”. 
 
तजेल मोती िाक ती, नाकीं नथ अरुवार। 
भासे हसते नाणसका गववभरे तनुसार॥३०६॥ 

*  * 
 

३०७ हणर-छणि-जल तैं परे, ति तैं णछनु णिछुरैं न। 
 भरत ढरत, िूडत तरत रहत घरी लौं नैन॥३०७॥ 

 
घणटका पात्रें 

शामसुांदराच्या रूपसौंदयािर भाळलेलया डोळ्याांच्या आसक् िीचां िियि िाणयका आपलया 
सखीजिळ करिे. “सखे िे मीिाक्ष िणररूप सौंदयय जलाि पडलयापासूि बािेरच णिघि 
िािीि. सारखे अिगािि करीि आिेि. घणटकापात्राप्रमािां िरिाि पुन्िा बुडिाि, पि 
णिथूि दूर िोि िािीि” 
 
नयन मीन हणररूपजलीं लहरणत गे छणिचूर। 
िुडणत तरणत घणटकेपरी, होणत न पळती दूर॥३०७॥ 

*  * 
 

३०८ मार-सुमार-करी डरी मरी, मरींकह न माणर। 
 कसणच गुलाि घरी घरी, अरी, िरींकह न िाणर॥३०८॥ 

 
जाळंू नकोस ग! 

प्रोणषिपणिकािाणयका णिरििप् ि झालयामुळे, सखी णिच्या अांगािर गुलाब पािी वशपडिे. 
पि त्यामुळां णिची णिरि ज्िाला अणधक भडकिे, िी सखीला म्िििे “कामदेिाच्या णिघृयि 
प्रिारािां मी व्याकुळ झाले, मेले ग अगदीं! त्याांि िर गुलाबपािी वशपूि मला जाळू 
िकोस!” 
 
जळलें  मी, मेले सखे, मदन करी प्रहार। 
गुलािजल कशपुनी पुन्हा ंजाळंु नकोस णजव्हार॥३०८॥ 

*  * 
 

३०९ क्यौं हँू सहिात न लगै, थाके भेद-उपाइ। 
 हठ-दढ-गढ-गढवै सु चणल लीजै सुरँग लगाइ॥३०९॥ 
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दुगवम दुगव 
माणििी िाणयकेची मिधरिी करूि िरलेली सखी या दुगंमदुगाच्या िटबांदीला 
िायकालाच सुरूां ग लािायला साांगिे. “सांधी घडूि येिे कठीि आिे, उपाय िरले आिा 
या िटबांदीला िुम्िीच सुरूां ग लािला, िरच िी दुगयम गढी वजणकिा येईल”. 
 
समज पटे ना मुकळ णतचा न चले नीती भेद। 
येइ न संधी जुळुणनया,ं थकली सवव उमेद॥ 
अकजक्य दूगवमदुगव हा हटातटात अभंग। 
पडेल तुम्ही लावता तटिंदीस सुरंुग॥३०९॥ 

*  * 
 

३१० तो ही को छुणट मानु गौ देखत हीं णिजराज। 
 रही धणरक लौं मान सी मान करे की लाज॥३१०॥ 

 
लाजेला मान 

िाणयकेिे माि धरला आिे. सखी चिुराईिां बोलूि त्याचा णिरास करिे. “अग त्याला 
बघिाच िुझा माि केव्िाच गळाला. िो गेलयामुळां िाटिारी लाजच अणभमाि धरिे आिे.” 
 
अणवभाव हा माणननी, लटका तव अणभमान। 
 लाजलीस ग मोहना िघता ंिुकली मान॥३१०॥ 

*  * 
 

३११ न ए णिसणसयणह लणख नए दुरजन दुसह-सुभाइ। 
 आँटैं पणर प्राननु हरत काँटैं लौं लणग पाइ॥३११॥ 

 
कंटकशल्य 

कणिची प्रास्िाणिक उक् िी. “दुष्ट स्िभािी दुजयि िम्र झाले िरी त्याांच्यािर णिश् िास ठेििा 
कामा िये. पायी पडले िरी काांट्यासारखे बोचूि प्राि घेिील”. 
 
दुजवन धणरता ंपाय ही धणर न भरवसा जाि। 
लागता ंकंटक पायीं िोचता ंकासाणवस हो प्राि॥३११॥ 

*  * 
३१२ सणख, सोहणत गोपाल कैं  उर गंुजन की माल। 
 िाणहर लसणत मनौ णपए दावानल की ज्वाल॥३१२॥ 

 
गुजसंकेत 

अिुशयािा िाणयका गुांजणिकुां जाि ि आलयामुळे, त्या सांकेिस्थलािरूि णिराशेिे परि 
आलेला िायक, णिला सूणचि करण्यासाठी, गुांजेची माळ गळ्याि घालूि णिच्या 
दारािरूि जािो. िी सख्याांच्या घोळक्याि बसलेली आिे. श्रीकृष्िाला पािूि िी सखीला 
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म्िििे, “िे बघ सखे, शामसुांदराच्या गळ्याि िी गुांजेची माळ कशी छाि शोभिे िी! जिु 
काय ििाि दािािल णगळूि िो िुकिाच आला आिे. आणि लाल ज्िाला हृदयािर 
उसळिे आिे”. 
 
कंठीं हणरच्या शोभते, गंुजगंुणिली माळ। 
उकर दावानल ज्वाल कीं येत उिाळुणन लाल॥ 
सखे पहा तणर श्रीहरी मंद मंद पकद येत। 
गुणपत सागंते राणधका, गंुजकंुजसंकेत॥३१२॥ 

*  * 
 

३१३ मणहली, गरिु न कीणजयै समै–सुहागणह पाइ। 
 णजय की जीवणन जेंठ, सो माह छाँह सुहाइ॥३१३॥ 

 
क्षिसंयोग 

कलिान्िणरिा िाणयकेकडूि िायक णिच्या सििीकडे गेला. िेव्िा िी िाठा णमरिीि 
असिा सखी णिला म्िििे. “अग िेडे क्षिाचां िात्पुरिां भाग्य उजळलां  म्ििूि उगाच गिय 
धरू िकोस. जेष्ठािली सािली णजिाला सुख देिारी असली िरी िीच छाया माघाि 
िुडिुडी भरणििे” 
 
दोन घडीचें भाग्य हें, घडला णप्रय संयोग। 
न धरी वेडे गवव, हा केवळ योगायोग॥ 
छाया ती जेिातंली, शीतल रम्य णनदाघ। 
भरणव णजवाला हडहुडी छळते येता ंमाघ॥३१३॥ 

*  * 
 

३१४ हँणस, हँसाइ, उर लाइ उणठ, कणह न रुखौंहैं िैन। 
 जणकत चणकत है तणक रहे तकत णतलौं छे नैन॥३१४॥ 

 
चणकत, थणकत 

खांणडिा िाणयकेला सखी साांगिे, “सखे कटू बोलूि त्याला छळू िकोस. चणकि आणि 
थणकि असा िुझ्याकडे िो आशेिां बघि आिे. िक्रिजरेिां पािू िकोस. प्रीिीिां त्याला 
आवलगि दे”. 
 
हसुनी ओठीं घाणल णमठी, िोलंु नको कटु िोला। 
चणकत, थणकत तो पाहतो, लोचनकंुणचत लोल॥३१४॥ 

*  * 
 

३१५ तीज-परि सौणतनु सजे भूषन िसन शरीर। 
 सिै मरगजे-मुँह करी इहीं मरगजैं चीर॥३१५॥ 
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काजळतीज 
िणरिाणलकेचा सि आिे. रात्री िायकासि रत्यत्सिाचे जागरि िाणयकेला घडले आिे. 
म्ििूि सकाळी आळसलेली असलयामुळे णििे श्रृांगारसाज केला िािी. सिाणिणमत्त सििी 
िटूि थटूि बसलया आिेि. पि िाणयकेचे णभजलेले अन् चुरलेले मलीि िस्त्र पािूि 
त्याांच्या मुखािर म्लाििा पसरली. 
 
नटती लेउणन भूषिें, येता ंकाजळतीज॥ 
सवणत साज णशिगाणरती, सरता जागर नीज ॥ 
धमवजलें  णभजले णतचें वसन तुटे मणिहार । 
मलीन मुख हो पाहुनी चुरलेला श्रृंगार ॥३१५॥ 

*  * 
 

३१६ गढ-रचना, िरुनी, अलक, णचतवणन, भौंह, कमान। 
 आधु िँकाईहीं चढे, तरुणन, तुरंगम, तान॥३१६॥ 

 
वाकडी मोड 

िाणयका िायकािर आसक् ि िोऊि त्याच्या अधीि िोऊ पिािे. त्यािेळी सखी णिला 
आत्मगौरिाचें रक्षि करण्याची सूचिा देिे. “अग भृकुटी, दृष्टी, कुां िल, गढी, ि धिुष्य 
याांचां िळि सदा िागमोडी असिां. िसांच घोडा, िरुिी ि िाि याांिा खेचूि धरलयाणशिाय 
िे पुढे ओढ घेि िािींि” 
 
अलक, दृणष्ट, भृकुटी, गढी, यास वाकडी मोड। 
तुरग, तान, तरुिी, धनू खेंचताच घे ओढ॥३१६॥ 

*  * 
 

३१७ इत आवणत चणल, जाणत उत चली, छसातक हाथ। 
 चढी कहडोरैं सैं रहै लगी उसासनु साथ॥३१७॥ 

 
तनुकहदोल 

णिरिािे कृश झालेलया िाणयकेची णिकलिा ि श् िासोच्् िासाची प्रबलिा सखी साांगिे “िी 
िन्िांगी णिरिािे क्षीि झालयामुळे, चालिािा आपलयाच श् िासोच्् िासािे इकडूि णिकडे 
विदोळ्यासारखी डोलिे” 
 
येता जाता ंइकडुणन णतकडे, िुकता ंखाई िोल। 
णवरहकृशा ती श् वास कंणपता डुलतो तनुकहदोल॥३१७॥ 

*  * 
 

३१८ डर न टरै,नींद न परै, हरै न काल-णिपाकु। 
 णछनकु छाणक उछकै न णिणर, खरौ णिषमु छणि-छाकु॥३१८॥ 
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सौंदयव धंुदी 
पूिािुराणगिी िाणयकेला आपलया रूपाची एिढी धुांदी चढली आिे की िी स्ििःला साांभाळू 
शकि िािी. सखी आपसाि बोलिाि, “सौंदयाची मादकिा एकदा चढली कीं िी उिरि 
िािीं. भीिीला भीि िािी. िीजेला णशिि िािी िीिीला डरि िािी. आळािां मरि िािी”. 
 
उतरताणह ना उतरते रूपछिीची धंुद। 
भय नीती नच नीज ये नयनीं मन िेिंद॥३१८॥ 

*  * 
 

३१९ रमन कह्यो हणठ रमन कौं रणतणिपणरत-णिलास। 
 णचतई कणर लोचन सतर, सलज, सरोज, सहास॥३१९॥ 

 
णवल्स्मत-ल्स्मत 

सखी सखीला साांगिे, “णप्रयकरािे िाणयकेला णिपरीि रिीची मागिी केली. णिस्मयािे, 
िी डोळे मोठे करूि, भीिीिां लाजि िसि, रागािां त्याच्याकडे पािूां लागली”. 
 
हट्ट धरी रणतरमि तो, सुचणव संग णवपरीत। 
णवल्स्मत ल्स्मत लोचनें करी सलज कुणपत भयभीत॥३१९॥ 

*  * 
 

३२० ऐंचणत सी णचतवणन णचतै भई ओट अलसाइ। 
 णिणर उिकणन कौं मृगनयणन दृगणन लगणनया लाइ॥३२०॥ 

 
गवाक्ष-णवहंग 

िाणयकेच्या िेमकटाक्षािां णिव्िल झालेला िायक, णिच्या णखडकीकडे आशेिां एकटक 
बघि आिे. सखी मैणत्रिीला साांगिे “आपलया टपोर डोळ्यािां माझ्याकडे चोरूि पिाि, 
लालूच दाखिीि ि आळस देि िी णखडकीमागे लपली आणि िो, णखडकीकडे डोळे 
लाऊि कधीचा खाली उभा आिे”. 
 
आकर्शषत दृगमोणहनी, लाणवत लालस आस। 
मदालस आळस देत ती अंगमोड करपाश॥ 
नजर गंुतली ना तुटे मनातं गंुतागंुत। 
येइल का ती परतुनी-जाई लाउणन खंत॥३२०॥ 

*  * 
 

३२१ नर की अरु नल-नीर की गणत एकै कणर जोइ। 
 जेतौ नीचौ है चलै, तेतौ उँचौं होइ॥३२१॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

कारंज े
कणिची प्रास्िाणिक उक् िी, “माििगिी ि कारांजाची गिी एकसारखी असिे. जेिढा िम्र 
रािील िेिढाच िो उच् चपदी चढेल”. 
 
गणत मनुजाची या जगीं कारंजापणर होय। 
णवनम्र होता खालती उंच उडावे तोय॥३२१॥ 

*  * 
३२२ भूषन-भारु सँभाणरहै क्यौं इणह तन सुकुमार। 
 सूधे पाइ न धर परैं सोभा ही कैं  भार॥३२२॥ 

 
शोभा-भार 

रूपगर्मििा िाणयका, आपलया यौििाच्या णदमाखाि आिे. यौिि भारािां णिची चालिी 
मांदािली आिे. आणि णिच्या िळू िालचालीमुळां अणभसाराला उशीर िोि आिे. सखी 
साांजश्रृांगार लौकर आटोपण्यासाठी घाई करायला साांगिे. “सखे िे अलांकार घालूि 
णिच्या िाजुक देिाला णकिी भार िोईल याचा णिचार कर. अगोदरच या सौंदययशोभेचा 
िुला भार िोिो िुझा िोल जािो, पािले िाकडी पडिाि. त्याांि अलांकाराची भर कशाला! 
िुला डोलपाळिा िोईल अगदी” 
 
अलंकार हे घालता ंहोइल सखये भार। 
कशी साहणशल िाइ ग देह तुिा सुकुमार। 
शोभेचाही भार हो, सहे न जाई तोल॥ 
पडणत पाउलें  वाकडी, डुले काय कहदोल॥३२२॥ 

*  * 
 

३२३ मुँह णमठासु, दृग चीकने, भौहैं सरल सुभाइ। 
 तऊ खरैं आदर खरौ णखन णखन णहयौ सकाइ॥३२३॥ 

 
साशंक स्वागत 

प्रौढा सादरा धीरा िाणयका पणिला अपराधी बघूि त्याचा णिशेष आदर करिे. णिच्या या 
आदरणिर्थयामुळे िायक साशांक िोिो. िो म्िििो, “णभिईची सरलिा, ओठािर 
मधुस्स्मियुक् ि लाणडक बोल, िाचरे डोळे, इत्यादी भािाणभिय बघूि माझां मि साशांक 
िोिां, मिाि कािी िेगळांच णदसिांय”. 
 
सरळ णभवइ, सस्नेह नयन ते, ओठीं लाणडक िोल। 
क्षि क्षि मन साशंक हो िघुनी भावणवलोल॥३२३॥ 

*  * 
 

३२४ जदणप नाकह नाकह नहीं िदन लगी जक जाणत। 
 तदणप भौंह-हाँणस भणरनु हाँसी यै ठहराणत॥३२४॥ 
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नको! नको, न 
रणिणक्रडेसाठी णप्रयकरािां िाणयकेचा िाि धरला आिे. िी सारखी िको, िको म्ििि, 
डोळ्याांिी अिुकुलिा दशयणििे. सखी साांगिे, “िोंडािां सारखी िको, िको, िािी, िािी ि 
उिुां उिुां चा जप चालला िोिा. पि डोळे अन् णभिया मात्र िसूि अिुकूलिा दशयणिि 
िोत्या”. 
 
‘नको, नको ना’ सारखी म्हिते धणरता ंहात। 
णभवया हासत वाणंछती रणतसमराची रात॥३२४॥ 

*  * 
 

३२५ घुटत न पयतु णछनकु िणस, नह-नगर यह चाल। 
 मारयौ णिणर णिणर माणरयै, खूनी णिरै खुस्याल॥३२५॥ 

 
पे्रमनगरी 

पूिािुराणगिी िाणयका आपलया सखीला प्रीिीची िणििाट साांगिे. “सखे, पे्रमिगरची 
रीिभाि अगदीच णिणचत्र आणि बेबांद आिे बघ. णिथां िसिी करिारािां सदैि सािध असािां 
लागिां. एकदाां णिथे िसिी केली की परि सोडिा यायची िािी. चोरी, दरिडे िे िर 
णित्याचे प्रकार. मेलेलयाला मारण्याची मौजच णिथे सदा लुटली जािे. खुिी इसमाचा 
बिुमाि ि मरिाराला दांड, असा णिथलया मदि िृपिीचा दांडक आिे. िेच या अांदाधुांदीचे 
प्रिियक आिेि”. 
 
वसती पे्रमनगरची रीत चोरटी चाल। 
धजे न सोडुनी जावया मन िालें  चवचाल॥ 
मरिारा मरिीं मरे, साहस मन्मथ घाव। 
णिरे खुनी तो मोकळा टाणकत उलटा डाव॥ 
[अहोरात्र तें गाजते, मन चोराचें नावं। 
अपकीती आनंदवी असे आगळें गावं]॥३२५॥ 

*  * 
 

३२६ चुनरी स्याम सतार नभ, मुँह सणस की उनहाणर। 
  नेहु दिावतु नींद लौं णनरणख णनसा सी नाणर॥३२६॥ 

 
शामारजनी 

िायकािां कुिा प्रमदेला शामचुिरी (चांद्रकळा) िेसलेलां  बणघिलां  िेव्िापासूि त्याची 
शुद्बुद् िरपली. आपली िी स्स्थिी िो दूिीला साांगिो. “िाराांणकि रजिीसारखी 
चांद्रकला िेसलेली, ि मुखचांद्राचे चाांदिे वशपीि जािारी िी शामा पािूि माझी िीजच 
िरिली”. 
 
चंद्रकळा सणख नेसली, णनळावंणतचा साज। 
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भान हरणव मुख चादंिें, नीज न येई आज॥३२६॥ 
*  * 

 
३२७ कहत सिै, िेदी णदयैं आँकु दसगुनौ होतु। 
 णतय-णललार िेंदी णदयैं अणगणनतु िढ़तु उदोतु॥३२७॥ 

 
कंुकुमकाणंत 

कुां कुम भाली लािलयामुळे िाणयकेचें मुखसौंदयय दशगिी िाढलां . िायक स्िगि म्िििो, 
“अांकािर शून्य ठेिलां  िर त्याची सांख्या दशगुिाांिी िाढिे िे सियपणरणचिच आिे. पि णििां 
भालािर कुां कू लािलयामुळां णिचां सौंदयय अगणिि िाढलां ”. 
 
दशगुकि संख्या वाढवी किदु ठेणवता अंक। 
भाणल कंुकुम लाणवता काणंत चढे णनुःशंक॥३२७॥ 

*  * 
 

३२८ तर िरसी, ऊपर गरी कज् जल-जल णछरकाइ। 
 णपय पाती णिन हीं णलखी िाँची णिरह-िलाइ॥३२८॥ 

 
कज् जल पणत्रका 

 
प्रोणषिपणिका िाणयकेिां णप्रयकराला पत्र पाठणिलां , पि त्याि िी आपली दुःख णििलिा 
पूियत्िािां णलिू शकली िािी. पत्र णलणििािाच णिरििापाची धग लागूि कागद करपला. 
आणि काजळणमवश्रि अश्रू त्यािर पडलयामुळे िो णभजला. िे बघूि िायकाला णिच्या 
णिरिव्यथेची पुरेपूर कलपिा आली. सखी साांगिे, “णिरिधगेिां करपलेलां , काजळाच्या 
आसिािां णभजलेलां  णप्रयिमेिां णलणिलेलां  पत्र पािूि त्याला णिच्या हृदयव्यथेचा मजकूर 
पूियपिे कळला”. 
 
णवरणह करपली पणत्रका काजळ जळ णभजवीत। 
णलणखत णप्रयेचे वाचतो, नच णलणहलेली प्रीत॥३२८॥ 

*  * 
 

३२९ णिरह सुकाई देह, नेहु णकयौ अणत डहडहौ। 
 जैसें िरसैं मेह जरै जवासौ, जौ जमै॥३२९॥ 

 
जासवंद (प्रीत-जपा) 

प्रोणषिपणिका णिरिािे कृश झाली िरी णिचां पे्रम सदैि णिरिां असिां, अणधकाणधक िाढिां; 
सखी िायकाला साांगिे, “णिरिािां णिचा देि सुकला असला, िरी णिची प्रीिी मात्र िणरि 
भणरि आिे. पािसाळी मेघिषािािां जिासा गिि जळूि जािां पि जासिांद णिरिागार 
िोिो. िशीच आसिाांिी णिची प्रीची प्रीणि िुलिे”. 
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णवरहें सुकली देणहनी, हणरत भणरत पणर स्नेह। 
जळे जवासा जपा िुले, जैसा िरसत मेह॥३२९॥ 

*  * 
 

३३० देखी सो न, जुही णिरणत सोनजुही सैं अंग। 
 दुणत-लपटनु पट सेत हँू करणत िनौटी रंग॥३३०॥ 

 
सोनसळी 

िायक िाणयकेच्या अांगकाांिीचां िियि करीिो. िी श् िेििसि िेसूििी सोिजुइसारखी 
भासिे याचां प्रात्यणक्षक णिला दाखििो, “िी पिा माझी सखी शुभ्रिसिािूि णमरणििाांिा 
णिच्या अांगकाांिीची झलाल पडूि िी सोिजुईच की काय असां िाटिां”. 
 
क्षौभवसन णसत रंगवी सोनकळी तें अंग। 
पीतगौर तनुभोवतीं िळाळ सुंदर रंग॥३३०॥ 

*  * 
 

३३१ िढत िढत संपणत-सणललु मन-सरोज िणढ जाइ। 
 घटत घटत सु न णिणर घटै, िरू समूल कुल्म्हलाइ॥३३१॥ 

 
मनोसरोज 

कणिची प्रास्िाणिक, उक् िी, “सांपत्तीरुपी सणलल िाढिा िाढिा मिरुपी कमलाचा णिकास 
िोिो. पि िळू िळू िे कमी िोिाच णचखल दृष्टीस पडिो. आणि कमलिी सुकूि िाश 
पाििे” 
 
सणलल संपदा संचयें, मनोसरोज णवकास। 
सुकता सर कोमेजते समूळ पंकज नाश॥३३१॥ 

*  * 
 

३३२ ह्याँ न चलै, िणल, रावरी चतुराई की चाल। 
 सनख णहयैं णखन-णखन नटत अनख िढावत, लाल॥३३२॥ 

 
कपटचातुयव 

प्रौढा खांणडिा अधीरा िाणयकेचे णप्रयकराला िागबाि, “िे बघा आपली चिुराई दाखिूि 
मला राग आिू िका. मिाभाग-आपलया िक्षािरील िखचांद्रकोर मी पाणिली आिे िेव्िा िे 
कपट कशाला?” 
 
असूं दे अपुली चातुरी ओळखते महाभाग। 
हृदय नखाणंकत दाउनी आिुं नका हो राग॥३३२॥ 

*  * 
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३३३ डीणठ न परतु समान-दुणत कनकु कनक सैं गात। 
 भूषि कर करकस लगत परणस णपछाने जात॥३३३॥ 

 
काणंतसौंदयव 

दूिी िायकाजिळ िाणयकेच्या काांिीची प्रशांसा करिे. “णिच्या अांगािरील सुििालांकार 
देिकाांणिमुळे णदसूि येि िािीि. केिळ स्पशािां त्याच्या कणठििेमुळेच िी भूषिे आिेिसां 
िाटिां”. 
 
काचंन द्युणत तनु, कनक तें कळे न काणंत स्नात। 
जािवती करभूषिें कठोर धणरता हात॥३३३॥ 

*  * 
 

३३४ करतु मणलन आछी छणिकह हरतु जु सहजु णिकासु। 
 अंगरागु अंगनु लगै, ज्यौं आरसी उसाँसु॥३३४॥ 

 
अंगराग 

“णििे अांगाला लाणिलेली चांदि उटी (अांगराग) णिची सौंदययकाांिी मलीि करिे. णििळ 
आरशािर उसासा उमटािा असां णिचां अांग भासिां”. 
 
कणर मलीन सुंदर छणि, हरुनी सहज णवकास। 
उसासाच आरशावरी, अंगराग अंगास॥३३४॥ 

*  * 
 

३३५ पणहणर न भूषन कनक के, कणह आवत इकह हेत। 
 दरपन के से मोरचे, देह णदखाई देत॥३३५॥ 

 
कनकालंकार 

दूिी िाणयकेला शीघ्रगिी अणभसार करण्याच्या इच्छेिे, णिची सौंदयय प्रशांसा करीि 
भूषिाला दूषि देिे. “अग िुझ्या देिािर िे अलांकार म्ििजे आरस्पािी आरशाला पडलेले 
मोरचेच िाटिील”. 
 
काचंन तनुवणर शोभती नच कनकालंकार। 
आरस्पानी आरसा मोरचेच हे िार॥३३५॥ 

*  * 
 

३३६ जदणप चवाइनु चीकनी चलणत चहँू णदणस सैन। 
 तऊ न छाडत दुहुनु के हँसी रसीले नैन॥३३६॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

गुणपत ल्स्मत 
त्याांची प्रीिी परस्पर माणिि असली िरी जिलोकाि िे आपलया गाांिीिी िािी अशा 
सािधिेिां परस्पराांशी िागिाि पि िजरभेटीि िे गूढ िसू बािेर िुटिांच, “जिलोकाि 
अिोळख्यासारखां, पि िजर चोरूि प्रीणिसांकेि करीि िागि असले िरी डोळे भेट िोिाच 
गूढ पणरचयाचे िसू ओठािूि बािेर िुटिांच”. 
 
लपत छपत णनत चालती अणमत गुणपत संकेत। 
नयन परस्पर भेटता,ं सहज ल्स्मत नजरेत॥३३६॥ 

*  * 
 

३३७ अनरस हँू रसु पाइयतु, रणसक रसीली-पास। 
 जैंसें साँठे की कणठन गाँठ्यौं भरी णमठास॥३३७॥ 

 
उसाचे डोळे 

माणििी िाणयका मिधरिीिेिी मािली िािी, िेव्िा िायक णिच्या घरूि परि आला. दूिी 
रागिलेलया िायकाला पुन्िा परि णिच्याकडे न्यायला त्याची समजूि घालिे. “अिो, 
रणसकराज! असां अरणसक िोऊि कसां चालेल! णिच्या डोळ्यािील रागाणिभािाििी 
अिुराग भरला आिे, िो आिांद आगळाच असिो. िो िुम्िाला कािी चाखिाां आला िािी! 
उसाची गाठ डोळ्याजिळ अणिशय गोड असिे. िे िुम्िाला साांगायला का ििां?” 
 
रागातंणह अनुराग ये, रणसका पडे न गाठं। 
डोळयाजवळीं लागते गोड उसाची गाठं॥३३७॥ 

*  * 
 

३३८ गोरी णछगुनी, नखु अरुनु, छला स्यामु छणि देइ। 
 लहत मुकणत रणत पलकु यह नैन णत्रिेनी सेइ॥३३८॥ 

 
रंगणत्रवेिी 

िायकािे, िाणयकेच्या कराांगळीि िील मण्याची आांगठी पाणिली. िीिर आसक् ि िोऊि िो 
िाणयकेच्या सखीला म्िििो, “णिची गौर कराांगळी, आरक् ि िख, आणि णिळी अांगठी याांचां 
रमिीय रांगमीलि बघूि माझे िेत्र धन्य झाले. या रांगणत्रिेिीि अिगािि करिाांच िेत्राांिा 
रणिमुक् िी णमळाली”. 
 
गौर अंगुली, नील अंगठी, अरुि नरवर ते पैन। 
णत्रवेिींत या प्रीणतसंगमीं पावन होती नैन॥३३८॥ 

*  * 
 

३३९ उर माणनक की उरिसी डटत घटतु दृग-दागु। 
 छलकतु िाणहर भणर मनौ णतय-णहय कौ-अनुराग॥३३९॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

आकंठ पान 
िायक भूषि, िसि णिपययय करूि, अन्य स्त्रीशी रममाि झाला. सकाळी घाईि परििािा 
िेष बदलला पि कां ठाि माणिकमाळ िशीच रािूि गेली. िो िसाच िाणयकेकडे आला. 
खांणडिा िाणयका त्याला पािूि म्िििे, “अिािा! गळ्याि मािकाांची माळ पािूि माझे डोळे 
अगदी णििले, णकत्ती सुांदर णदसिे िािी! जिु काय स्त्री पे्रमाचा काांठोकाठ भरलेला पेला 
आकां ठ णपिािा िे ओघळच कां ठािर उिरले आिेि”. 
 
कंठीं माणिक हार तो पाहुनी लागे दीठ। 
स्त्रीप्रीती आकंठ ती पीता िळके धीट॥३३९॥ 

*  * 
 

३४० सहज सेत पँच तोणरया पणहरत अणत छणि होणत। 
 जल चादर के दीप लौं जगमगाणत तन-जोणत॥३४०॥ 

 
जल िालर दीणपका 

िाणयकेच्या सौंदयाची स्िुिी करीि दूिी िायकाला भुरळ पाडिे. “श् िेि िसि पणरधाि 
करूि बसलेली माझी सखी णकिी सुांदर णदसिे म्ििूि साांगूां! जिुां काय जळाच्या 
झालरीिूि दीपकणलका दृगोचर व्िािी, िशी शुभ्र िसिािूि णिची अांगकाांणि झगमगिािा 
णदसिे”. 
 
णवरलवसन णसत नेसता ंरुपकाणंत णजतकाम। 
जल िालरीतली दीणपका िगमगते अणभराम॥३४०॥ 

*  * 
३४१ कोणर जतन कोऊ करौ, परै न प्रकृणतकह िीचु। 
 नल-िल जलु उँचैं चढे, अंत नीच कौ नीचु॥३४१॥ 

 
नीच स्वभाव 

िीच स्िभाि बदलिा बदलि िािी. कोटी उपाय करूििी त्याचा उपयोग िािी. जळाचे 
कारांजे िणलकेच्या साह्ािे उांच उडणिले, िरी जळाची धाि खालीच असिे. पािी िेिमीच 
उिार पिािां”. 
 
कणरता कोणट उपायही, सुटे न नीच स्वभाव। 
उडणव उंच जळ कारंजें, घेइ खालती धाव॥३४१॥ 

*  * 
 

३४२ लगत सुभग सीतल णकरन, णनणस-सुख णदन अवगाणह। 
 माह ससी-भ्रम सूर-त्यौं रहणत चकोरी चाणह॥३४२॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

माघणनदाघ 
किी माघ मणिन्यािील िीव्रिापरणिि सुखद रिीचां िियि करिो. “माघािील शीिल 
माध्यान्िामुळां, णदिसाच, रात्रीचां सौख्य अिुभिीि चकोरी चांद्र समजूि रिी भोििींच िेरे 
घालिे”. 
 
शीतल णकरिें कोवळी णदन हा येता माघ। 
णनणशसुख देई णदवसही सुभग णनवातं णनदाघ॥ 
ऊन कोवळें ते गमे, चंणद्रकाच चौिेर। 
रणवभंवती णवधुसंभ्रमें धरी चकोरी िेर॥३४२॥ 

*  * 
 

३४३ तपन-तेज, तपु-ताप तणप, अतुल तलाई माँह। 
 णसणसर-सीतु क्यौं हँु न कटै णिनु लपटैं णतय नाँह॥३४३॥ 

 
तोडगा 

माणििी िाणयकेला सखी साांगिे, “अग णशणशरऋिूची थांडी कशािांिी जायची िािी. दुलई 
िोकडी पडिे, उन्िाि देखील िुडिुडी भरिे. मग रात्री िर णिचारू िकोस, लाख उपाय 
केले िरी पुरुषाच्या आवलगिउबेणशिाय िी शमिच िािी”. 
 
दुलई होई तोकडी, थंणड न जाय उन्हातं। 
णशणशररातची हुडहुडी, आकलगन िंधातं॥३४३॥ 

*  * 
 

३४४ रणह न सणक सि जगत मैं णसणसर-सीत कैं  त्रास। 
 गरम भाणज गढवै भई णतय-कुच अचल मवास॥३४४॥  

 
शीत भयभीत 

कुिा श्रृांगाणरक व्यक् िीची णशणशरऋिूसांबांधीची अणभव्यक् िी. “णशणशराच्या थांडीला घाबरूि 
ऊब जी पळाली िी कुचयुगाच्या दुगयम गूढ णििासाि जाऊि लपली. णिथूि णिला कोि 
िुसकिार?” 
 
णशणशरशीत भयभीत ती ऊि पळे हणर त्रास। 
कुचयुकग दुगवमदूगव तो णतथे णतचा अणधवास॥३४४॥ 

*  * 
 

३४५ िुठे जाणन न संग्रहे मन मुहँ-णनकसे िैन। 
 याही तैं मानहु णकये िातनु कौं णिणध नैन॥३४५॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

उल्च्छष्टे 
कणिची उक् िी, “मिाि एक आणि ओठाि एक. िचिािला आणि िागण्यािला णिरोध याि 
अणभपे्रि आिे. मिािले बोल डोळ्यािूि प्रगट िोिाि. “मुखािूि णिघालेले बोल मिाला 
मािीि िािीि. िचिाचा आणि मिाचा सदा णिरोध असलयामुळे डोळेच मिाचे प्रणिणिधी 
आिेि. बोल िी केिळ उस्च्छषे्ट!” 
 
ओठावरले िोल ते उल्च्छष्टें नच वाद। 
डोळे िोलणत सत्य ते, मनातंील पडसाद॥३४५॥ 

*  * 
 

३४६ सुधर-सौणत-िस णपउ सुनत दुलणहणन दुगुन हुलास। 
 लखी सखी तन दीणठ कणर सगरि, सलज सहास॥३४६॥ 

 
रूपगर्शवता 

‘िो सििीच्या आधीि असला िरी आपलया रूपगुिािां मी त्याला सिज िश करीि’ असां 
त्या रूपगर्मििा ििपणरणििेला िाटिां. सखी सखीला साांगिे, “िुझा णप्रयकर सुरेख 
सििीच्या अध्या िचिाि आिे, असां साांगिाच, त्या रूपगर्मििेिां आपलया सिांगािर िजर 
णिरिीि-सख्याकडे पािूि वकणचत स्स्मि केलां ”. 
 
सुगुि सपत्नीलुबधपणत, सागंत सणख णतज मात। 
सुदेणहनी गुिगर्शवता, वधू हसे अधरातं॥३४६॥ 

*  * 
 

३४७ णलखन िैणठ जाकी सिी गणह गणह गरि गरूर। 
 भए न केते जगत के चतुर णचतेरे कूर॥३४७॥ 

 
अपुरे णचत्र 

अांकुणरियौििा िाणयकेची सखी िायकाला णिच्या बढत्या बिारीची, णित्य िव्या सौंदयाची 
प्रशांसा करीि म्िििे. “णिच्या क्षिाक्षिाला िाढिाऱ्या रूपसौंदयाचां िियि मी बापडी काय 
करिार! एिढांच साांगिे, मोठे मोठे चिुर णचत्रकारिी णिच्या सौंदययशोभा पणरिियिामुळां 
णिच्या पुढां णदङ् मूढ झाले. त्याांिा णिचां णचत्र कािी पूिय करिा आलां  िािी”. 
 
क्षिा क्षिाला वाढतें नवतीचें लावण्य। 
तनुकातंी मनमोणहनी पाहुणन वाटे धन्य॥ 
विववे न वरवर्शिनी सौंदयाचें गूढ। 
णचत्र राणह अपुरेच ते, णचत्रकार णदङमूढ॥३४७॥ 

*  * 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३४८ टुनहाई सि टोल मैं रही जु सौणत कहाइ। 
 सु तैं ऐंणच प्यौ आपु-त्यौं करी अदोणखल आइ॥३४८॥ 

 
मायाणवनी 

सखी िाणयकेला म्िििे, “अग िुझी सिि चेटकीि आिे. असा गाांिाि गिगिा िोिा. णििां 
त्याला आपलया िािचां बािुलां  बििलां  असां लोक म्ििि. पि आिाां िू आलयािर 
णिच्यािरचा दोष पार णिघूि जाईल”. 
 
सवत ‘चेटकी’ ही तुिी गावकऱ्याचंा रोष। 
तंू येता ंपणर या घरी जाय णतयेचा दोष॥३४८॥ 

*  * 
 

३४९ दृगनु लगत, िेधत णहयकह, णिकल करत अँग आन। 
 ए तेरे सि तैं णवषम ईछन-तीछन िान॥३४९॥ 

 
णवलक्षि-िाि 

िाणयकेच्या िेत्रकटाक्षािां िायक णिव्िल झाला. सखी िाणयकेची उत्सुकिा िाढिीि 
साांगिे, “सखे, िुझे िे ियिबाि इिर सिय बािाांिूि अणिशय णिक्ष्ि आणि णिलक्षि आिेि. 
कारि िे लागिाि डोळ्याला, जखम िोिे हृदयाला, आणि णिकल िोिाि सारी गात्रां”! 
 
लागणत लोचकन, कवणधती हृदय, णवकल तनु प्राि। 
तेढे नयन कटाक्ष ते तीक्ष्ि णवलक्षि िाि॥३४९॥ 

*  * 
 

३५० पीणठ णदये हीं, नैंक मुणर, कर घूँघट-पटु टाणर। 
 भणर, गुलाल की मूणठ सौं, गई मूणठ सी माणर॥३५०॥ 

 
मला माणरते मूठ 

िाणयकेिे िायकािर ज्या भाििेिां गुलाल भरली मूठ मारली त्याचां िियि िो दूिीजिळ 
करिो. “पाठमोरी असिा, णििां अचािक वकणचत िळूि ि घुांगट बाजूला सारूि, गुलाल 
भरलया मुठीिां जिुां काय मूठच मारली असां िाटिां”. 
 
ककणचत सारुनी ओढिी, वळुणन दाणवते लूट। 
गुलाल भरली मूठ ती, मला माणरते मूठ॥३५०॥ 

*  * 
 

३५१ गुनी गुनी सिकैं  कहैं णनगुनी गुनी न होतु। 
 सुन्यौ कहँू तरु अरक तैं अरक-समानु उदोतु॥३५१॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

अकव  गौरव 
कणिची स्िाभाणिक उक् िी: णिगुयिी मािूस, ‘गुिी गुिी’ म्ििूि िाखािला िरी िो गुिी 
ठरि िािीं. अित्याभित्यािी बढाईिे िाखािले िरी गुििीि गुििांि िोि िािीं. 
अकय िरूला अकय  म्िटलां  िरी िो अका (सूयय) सारखा प्रकाशमाि िोि िािी”. 
 
गुिी गुिी या गौरवें, णनगुविी न गुिवंत। 
अकव  तरू नच हो कधीं अकापणर द्युणतमंत॥३५१॥ 

*  * 
 

३५२ छुटत मुणठन सँग हीं छुटी लोक-लाज, कुल-चाल। 
 लगे दुहुनु इक िेर ही चल णचत, नैन गुलाल॥३५२॥ 

 
िाल्गुन रंग 

िालगुिािील रांगखेळाि िायक िाणयका परस्परािुरक् ि झाले िा िृत्ताांि सखी साांगिे. 
“गुलालमुठी परस्परािर उगारूि सुटिाच त्याांची जिलज् जािी सुटली. दोघाांच्या 
णिचणलि णचत्ताि आणि चांचल ियिाि एकदमच रांग भरला”. 
 
सुटे िाकली मूठ ती, लोकलाज कुल चाल। 
चणलत णचत्त नव युगुल तें िेणकत नयकन गुलाल॥३५२॥ 

*  * 
 

३५३ ज्यौं ज्यौं पटु िटकणत, हठणत हँसणत, नचावणत नैन । 
 त्यौं त्यौं णनपट उदारहँू िगुवा देत िनै न ॥३५३॥ 

 
नृत्यागंना 

िागािील रांगमिोत्सिाि, गणिका िाचि िाचि िायकासमोर येिे ि उपिार मागिे. 
णिच्या लणलि णिभ्रमािां णदङमूढ िोऊि णिच्याकडे िो बघि रिािो. किी िियि करिो, 
“जो जो िी िृत्याांगिा िाचि िाचि जिळ येिे, िायकासमोर पदर झटकिे, डोळे 
िाचिीि िसिे िसा िसा िो भारलयासारखा णिच्याकडे सारखा बघि रिािो. उपिार 
देण्याचे भाििी त्याला रिाि िािी. 
 
णनकट येत, पट िटकत हासत हट्ट धणरत नृतनार। 
नैन नाचणवत, मागत, सुचणवत होरीचा उपहार॥ 
पाणह एक टक अंग अंग तें लवणचक नृत्यणवहार। 
हाव भाव अणत लणलत चणकत हो चलणचत रणसक उदार॥३५३॥ 

*  * 
 

३५४ ज्यौं ज्यौं पावक-लपट सी णतय णहय सौं लपटाणत । 
 त्यौं त्यौं छुही गुलाि सैं छणतया अणत णसयराणत ॥३५४॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

गाढाश् लेष 
स्त्रीआवलगिसौख्याचा अिुभि रणसक श्रृांगाणरक पुरुष आपलया णमत्राला साांगिो, “जसजशी 
िी अस्ग्िज्िाळेसारखी अांगिा अांगाला णबलगिे, िसिशी हृदयािर गुलाबजल वशपीि 
चांद्रकलाच किटाणळि आिे असा सुखद आभास िोिो. क्षिाांि िी णबजलीची चांद्रकला 
िोिे. 
 
आकलगन दे जसजशी अल्ग्नशलाका वीज। 
शीत चंणद्रका ती जिूं उरी उगवती िीज॥३५४॥ 

*  * 
 

३५५ भाल-लाल िेंदी-छए छुटे िार छणि देत। 
 गह्यौ राहु, अणत आहु कणर, मनु सणस सूर-समेत॥३५५॥ 

 
रणवचंद्रग्रहि 

िाणयकेिे स्िाि केलयािर भालािर सौभाग्य वबदी लािली. पि केस िीट बाांधले 
िसलयामुळे कािी चुकार केस भाळािर रुळि आिेि. या स्िाि मुखचांद्राची शोभा सखी 
िायकाला सागांिे “णिचे भालािर आलेले करळ केस सौभाग्य वबदीिर पडले आिेि पि 
त्यामुळे णिच्या मुखाची शोभा अणधकच िाढली. भालािरील लाल वबदी आणि गौर मुखचांद्र 
पािूि, रािू एकाचिेळी चांद्रसूयाचा ग्रास करायला बघिो आिे असां िाटिां”. 
 
किदी कंुकुम रेणखलें  न्हाली आज सुचैल। 
चुकार कंुतल लोळती भाली सुटलें  सैल॥ 
रणव कििापणर किदुली, िाकणत कंुतलिंध। 
राहु ग्रासतो कीं जिूं एक समणय रणवचंद्र॥३५५॥ 

*  * 
 

३५६ णतय, णकत कमनैती पढी, णिनु णजणह भौंह-कमान। 
 चल-णचत ििैं चुकणत नकह िंक णिलोकणन-िान॥३५६॥ 

 
चापकला 

िायक िाणयकेच्या कटाक्षबािािां घायाळ झाला. अिसर णमळिाच िो णिला म्िििो, 
“अिो णशकारी! िी धिुर्मिद्या आपि णशकला िरी कुठे! िी णभियाांची िुटलेली कमाि, 
णिला दोरी ि लाििाच ओढूि, अचूकपिे चलणचत्तािर िाकडे बाि सोडूि घायाळ करिा! 
िुमची िी रमिीय चापकलाच मोि पाडिे”. 
 
चापकला णशकला कुठें, कंकर नसे कमाल। 
अचूक चलणचत हेरूनी सोणड वाकडा िाि॥३५६॥ 

*  * 
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३५७ दुसह दुराज प्रजानु कौं क्यौं न िढे दुख-दंदु। 
 अणधक अँधेरौं जग करत णमणल मावस रणि-चंदु॥३५७॥ 

 
णिराज्य 

कणिची णद्वराज्यािील प्रजेच्या दुःखािरील उक् िी: “णद्वराज्याचा अांमल प्रजेला अणिदुःसि 
कसा िोिार िािी! चांद्र आणि सूयय एकाच राशीि आलयािर जगाांि अांधेर माजलयाणशिाय 
कसा रािील?” 
 
कंुडलीत एकत्र ये रणवचंद्राची रास। 
कसा चुकावा वाढता दीन प्रजेचा त्रास॥ 
णिराज्य काजीं ये अमा माजवीत अंधेर। 
मंदाध सत्ताधीश ते जनास कणरती जेर॥३५७॥ 

*  * 
 

३५८ ललन-चलनु सुणन पलनु मैं अँसुवा िलके आइ। 
 भई लखाइ न सणखनु हँू िुठैं हीं जमुहाइ॥३५८॥ 

 
भावगोपन 

परकीया प्रित्स्यपणिकािाणयकेच्या चािुरीचां िियि किी करिो, “िायक परदेशी जािार िें 
कळिाच िाणयकेच्या डोळ्याांि आसिे िरारली. पि णििे चिुरिेिे चुटकी िाजिूि खोटीच 
जाांभई णदली आणि भािगोपि साधलां . सख्यािािी णिची भाििा उमगली िािीं”. 
 
उभे अश्रु ते लोचनीं, णप्रयकर जाता ंदूर। 
उचंिळुणन मन येतसे भरून आला ऊर॥ 
उगाच चुटकी वाजवी लटणक जाभंई देत। 
कळंू न देइ ती कुिा, दुुःणखत मन संकेत॥३५८॥ 

*  * 
 

३५९ कंचन तन-धन-िरन िर रह्यौ रंगु णमणल रंग। 
 जानी जाणत सुिास हीं केसणर लाई अंग॥३५९॥ 

 
अंगसुगंध 

दूिी िाणयकेच्या गौरकाांणिची ि अांग सुगांधाची प्रशांसा करिे. “णिच्या काांचिििूिर केशर 
रांग उटी णदसूि येि िािी. आणि अांगसुगांधापुढां केशरगांधिी णिका पडिो”. 
 
काचंनतनु वरवर्शिनी चर्शचत रमिी अंग। 
कळे न णमळता ंवेगळा सुगंध केशर रंग॥३५९॥ 

*  * 
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३६० खरैं अदि इठलाहटी, उर उपजावणत त्रासु। 
 दुसह संक णिस कौ करै जैसैं सोंणठ-णमठासु॥३६०॥ 

 
सुंठगोडवा 

िाणयका स्िभािािेच णचडखोर ि मािी आिे. पि आज िी िायकाचा अपराध णिसरूि 
मोठ्या पे्रमािांच त्याचां स्िागि करिे. िे िायकाच्या लक्षाि येऊि िो म्िििो ‘अग गर्मििे, 
आज िुझ्या या णििम्र िागिुकीमुळां ि पे्रमळ िािभािामुळां, माझ्या मिाला बोचलयासारखां 
िोिांय. सुांठेची माधुरी णिषाची शांका आििे”. 
 
सुंठ गोडवा चाखता ंमन होई साशंक। 
हटवादी अणभमान हा करी न वृणश् चक डंख॥ 
ओठावर ल्स्मत हास तें नयनीं कोमल भाव। 
आदर कणरशी आज हा सेणवत मधुर स्वभाव॥३६०॥ 

*  * 
 

३६१ तौ लगु या मन-सदन मैं हणर आवैं णककह िाट। 
 णिकट जटे जौ लगु णनपट खुटैं न कपट-कपाट॥३६१॥ 

 
कपटभल्क् त 

हृदयाि कपट ठेिूि, स्िाथासाठी भक् िीचां ढोंग केलयािां परमेश् िर प्रसन्न िोिार िािी. 
 
मन सदनी नच ये हरी, णदसे कुठे ना वाट। 
घट्ट लाणवले जोवरीं खुले न कपट कपाट॥३६१॥ 

*  * 
 

३६२ है कपूर मणनमय रही णमणल तन-दुणत मुकताणल। 
 णछन णछन खरी णिचल्च्छनौ लखणत छाइ णतनु आणल॥३६२॥ 

 
कपूवरमणिमाळ 

णिच्या अांगकाांणिमुळां णिच्या गळ्यािील मोत्याांची माळ केरिा मण्यासारखी णदसिे. त्यामुळां 
चिुर सखीिी िसिे. िृि लाऊि त्याच्या आकषयिाची िी िारांिार परीक्षा घेिे. 
 
अंगकाणंत द्युणत भासवी, कंकठ मुक् तामिी हार। 
कपुवरमणि तृि लाउनी िघते वारंवार॥३६२॥ 

*  * 
 

३६३ दग उरित, टूटत कुटुम, जुरत चतुर-णचत णप्रणत। 
 परणत गाँणठ दुरजन णहयैं, दई, नई यह रीणत॥३६३॥ 
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प्रीणतची रीत 
परकीया िाणयका आपलया मिािील िकय णििकय  सखीला साांगिे. “िी प्रीणिची रीि बघ 
कशी आिे िी! व्यििार सुरू करिाि डोळे, आणि पणरिामी िोिां काय? िर डोळे भेटिाि, 
कुटुांब िुटिां, चिुराांची मिे णमळिाि आणि दुजयिाांच्या मिाि अढी बसिे.” 
 
भेटणत दृग ते, तुटत कुटंुि, चतुर णचत्त जुळवीत। 
दुजवन हृदयीं अढी पडे-ही प्रीतीची रात॥३६३॥ 

*  * 
 

३६४ नकह नचाइ णचतवणत दगनु, नकह िोलणत मुसकाइ। 
 ज्यौं ज्यौं रुखी रुख करणत त्यौं त्यौं णचतु णचकनाइ॥३६४॥ 

 
लाडी गोडी 

प्रौढा धीरा िाणयका अपराधी िायकाकडे उदाणसि व्यििार करीि आपला राग त्याला 
जािििे. शठ िायक णिला प्रसन्न करण्याकणरिा गोड गोड बोलिो. “िे णप्रये, िू आपले 
चांचल िेत्र िाचिीि माझ्याकडे बघि िािीस, िुझ्या ओठािर स्स्मि देखील उमटि िािी. 
िू जसजशी रुक्षिेिां िागिेस िसिसां माझां मि पे्रमािां उचांबळूि येिां”. 
 
नजर नाचणवत पाहसी, नच अधरीं ल्स्मत हास। 
येत जशी मुकख रुक्षता, हृदयीं स्नेह णवलास॥३६४॥ 

*  * 
 

३६५ वैसीयै जानी परणत िगा ऊजरे माँह। 
 मृगनैनी लपटत जु यह िेनी उपटी िाँह॥३६५॥ 

 
आकलगनावशेष 

खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे, “अिो रणसक भ्रमर, त्या मिरमिीला आवलगि 
णदलयामुळां णिचे ओले केस आपलया अांगरख्यािर पुसले गेलेसां िाटिां. णिच्या िेिीबांधाचा 
ओला ठसा (ि कुां किाची णचरी) स्पष्टपिे खाांद्यािर िठलेले आिेि”. 
 
स्नातकंुतला रमणिचे स्कंधी ओले केस। 
अंगरख्यावर उमटले अकलगन अवशेष॥३६५॥ 

*  * 
 

३६६ प्यासे दुपहर जेठ ते णिरै सिै जलु सोणध। 
 मरुधर पाइ मतीरु हीं मारु कहत पयोणध॥३६६॥ 
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जलशोध 
जी िस्िू दुर्ममळ आिे णिचा अलपिी लाभ झाला िरी िी मिाि िाटिे. “मरुदेशाि जल 
दुर्ममळ! जेष्टाि जलशोधाि एखादे कवलगडे िी लाभले िरी िृषािांिा िे मिाि वसधूसारखे 
भासिे”. 
 
जेष्टातील दुपार ती मरुदेशीं अंगार। 
जल शोधाया कहडती घेणत परत माघार॥ 
कुठें णदसेना थेंि ही शमवायास तहान। 
ककलगडे ही लाभता ंवाणनणत कसधू महान॥३६६॥ 

*  * 
 

३६७ णवषम वृषाणदत की तृषा णजये मतीरनु सोणध। 
 अणमत, अपार, अगाध-जलु मारौ मूड पयोणध॥३६७॥ 

 
पयोधी 

किीची उक् िी. “सूयाच्या प्रखर िापािे िापलेलया िृषािांची ििाि िरबूजािां भागली. 
त्याला जलाशयाचे काय िोय! िरबूजच त्याला पयोधी िाटेल”. 
 
प्रखर सूयव संताप तो शमवायास तहान। 
जीवन हो तरिूज ते नको पयोणध महान॥३६७॥ 

*  * 
 

३६८ णनपट लजीली नवल णतय िहणक िारुनी सेइ। 
 त्यौं त्यौं अणत मीठी लगणत, ज्यौं ज्यौं ढीयौ देइ॥३६८॥ 

 
मणदरा धंुद 

ििोढा िाणयकेला मणदरा पाजलेली आिे. त्या िशाधुांदीिलया णिलयज् ज पि सुांदर 
िािभािाांचां िियि दूिी िायकाकडे करूि त्याला णिच्याकडे येण्याला प्रिृत्त करिे. “िी 
स्िभािलाजरी िि बाला मणदरा णपिाच. धुांदी चढूि अणधकच धीट बिली. त्या णधटाईिले 
मोिक िािभाि पािूि बघिाराला देखील धुांदी चढिे”. 
 
पीता मणदरा लाजरी, प्रमदा होई धीट। 
हावभाव धंुदीतले अणधकच गोड अवीट॥३६८॥ 

*  * 
 

३६९ सरस कुसुम मँडरातु अणल, न िुणक िपणट लपटातु। 
 दरसत अणत सुकुमारु तनु, परसत मन न पत्यातु॥३६९॥ 
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चतुर णमकलद 
मुग्धा िाणयकेच्या भेटीला उत्सुक असिाऱ्या िायकाला, सखी घाई ि करण्याचे सुचिूि 
त्याची उत्सुकिा िाढणििे, िी म्िििे, “अिो! सुकुमार कुसुमकणलकेिर भ्रमर एकदम 
झडप घालीि िािी. िळू िळू गुांजराि करीि णिच्या भोििी िेर धरूि णिचा केसर कोष 
िळुिारपिे िस्िगि करिो”. 
 
कुसुम मुकुल अणल गंुजनी िुलणव धरुणनया िेर। 
घेइ िेप नच रणसक तो कुस्कणर केसर घेर॥३६९॥ 

*  * 
 

 
३७० णनरदय, नेहु नयौ णनरणख भयौ जगत भयभीतु। 
 यह न कहँू अि लौं सुनी, मणर माणरयै जु मीतु॥३७०॥ 

 
णनदवय प्रीत 

सखी मीलिािुर पि अणभमािी िाणयकेला म्िििे, “णिदयये! िुझा िा ििीिच पे्रमप्रकार 
पािूि, सिय सखीमांडळ भयभीि झालेलां  आिे. आपि मरायचां अन् दुसऱ्याला मारायचां, िी 
रीि कािी और आिे!” 
 
पाणहली न कणध ऐणकली नवीच णनदवय प्रीत। 
मरता ंमरात मारिे रीत अशी णवपरीत॥३७०॥ 

*  * 
 

३७१ भजन कह्यौ, तातैं भज्यौं न एकौ िार। 
 दूणर भजन जातैं कह्यौ, सी तैं भज्यौ, गँवार॥३७१॥ 

 
मनोणधुःकार 

कुिी सज् जि भक् ि आपलयाच मिाला उपदेणशि आिे. “अरे िेड्या मिा! िू श्रीिरीची 
आराधिा कर. िू माझां ऐकि िािीस! मूढा, णिषयाच्या िादी लागूि िू आपला जन्म व्यथय 
घालिशील.” 
 
हरी भजनीं रत हो मना, वेद पुरािी गूढ। 
सोडी णवषयीं वासना रमसी त्यातंच मूढ॥३७१॥ 

*  * 
 

३७२ नैन लगे णतकह लगणन जु, न छुटैं हँू प्रान। 
 काम न आवत एक हँू तेरे सैक सयान॥३७२॥ 
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दशवनलालसा 
परकीया पूिािुराणगिी िाणयका सखीला साांगिे, “सखे िू णकिीिी साांणगिलांस, िरी 
पालर्थया घागरीिर पािी पडलयासारखां आिे. िुझे सायास व्यथय आिेि. ‘जीि जमि िािी, 
मि रमि िािी’ अशी माझी गि! डोळ्याि पांचप्राि उत्कां ठेिां णप्रयदशयिासाठी जमले 
आिेि. आशा िुटि िािी, िौस णिटि िािी!” 
 
जीव न जाई जीवनीं णजवा लागली आस। 
देशी धीर सखे णकती व्यथव तुिे सायास॥ 
आिुणन नयनीं प्राि हे पाणहन प्रािाधार। 
िाली घागर पालथी ओणतशी का जलधार॥३७२॥ 

*  * 
 

३७३ उडणत गडी लणख ललन की अँगना अँगना माँह। 
 िौरी लौं दौरी णिरणत छुवणत छिीली धाँह॥३७३॥ 

 
पतंगसावली 

सखी िाणयकेबद्दल इिराांिा साांगिे, “णप्रयकरािे उडणिलेलया पिांगाची छाया णिच्या 
अांगिाि पडली. त्या छायास्पशासाठी िी बािली, अांगिभर धािि णिच्या मागोमाग पळि 
आिे”. 
 
िघत अंगना णप्रयकरा उडणवत उंच पतंग। 
घडे अंगिी सावली उडता स्वैर णवहंग॥ 
पतंग छाया पाहुनी, णवसरुणन सारे भान। 
धरायास तें धावते पे्रमी हृदय अजाि॥३७३॥ 

*  * 
 

३७४ उँचै णचतै सराणहयतु णगरह किूतरु लेतु। 
 िलकणत दग, मुलणकत िदनु, तनु पुलणकत णककह हेतु॥३७४॥ 

 
उडता दृणष्टके्षप 

िायक आपलया गच् चीिरूि णगरेबाज कबूिर उडिीि आिे. िाणयकेिां त्याला खालूि 
पिािाच णिचां सिांग पुलणकि झालां . सखीिां णिची िी स्स्थिी बणघिली. िेव्िा िी आपली 
भाििा लपणिण्यासाठी दृष्टी अणधक उांच करूि िी त्या कलाबाज कबुिराची प्रशांसा करिे. 
पि चिुर सखी णिची िी मौज ओळखूि म्िििे, “उांच दृष्टी करूि िू त्या पलटी घेि, 
भरारी मारीि असलेलया कबुिराला पािूि िुझां मि आिांणदि झालां . कबुिराची थरथर उरी 
जाििली. दृष्टी सांकुणचि, देि पलणकि अन् अधरी स्स्मि उमटलां ! धन्य भाग्य त्या 
कबुिराचां!” 
 
‘गगनीं ती िघ अधातंरी किूतराची िेप।’ 
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‘तरीच हा सौधावरी उडता दृणष्टके्षप॥’ 
येइ तनूवरी णशरणशरीं, ओठीं ल्स्मत अनुकूल। 
थरथरताचं किूतरें ओणढणश उरीं दुकूल॥३७४॥ 

*  * 
 

३७५ लागत कुणटल कटाच्छ-सर क्यौं न होकह िेहाल। 
 कढत णज णहयकह दुसाल कणर, तऊ रहत नटसाल॥३७५॥ 

 
वाकडा तीर 

सखी िाणयकेच्या डोळ्याांची प्रशांसा करीि िायकाची दशा साांगिे, “िुझ्या डोळ्याांिूि 
सुटलेले िे िाकडे िीर लागिाच िो अचेिि िोऊि पडला. आणि िे िीर असे णिलक्षि िी 
हृदय आरपार भेदूििी िे शलय हृदयाि सारखां सलि राििां.” 
 
असुणन वाकडे तीर, हे, जाती भेदुनी पार। 
दुभंगताही हृदय हे उरातं सलती खार॥३७५॥ 

*  * 
 

३७६ जनमु जलणध, पाणनपु णिमलु, भौ जग आघु अपारु। 
 रहै गुनी है गर-पऱ्यौ, भलैं  न मुकता-हारु ॥३७६॥ 

 
मुक् ताहार 

सियगुिसांपन्न असा पुरुष, अपमाि, अिादर सिि करीि त्या णिणशष्ट स्थािाला णचकटूि 
बसलेला पािूि किी मुक् िािाराची अन्योक् िी त्याला ऐकणििो, “जलधी सारख्या थोर 
कुलाि ज्याचा जन्म, पािीदारपिा, सिेज काांिी, णिमल स्िरूप आणि अमोल भाग्य 
लाभले असिािा आणि गुिाि गुांिूि गुिी ठरलेला िा मुक् िािार, कुिाच्यािी गळ्याि 
पडूि, आपला अिादर करिूि घेिो. िो आपला मोठेपिा पार णिसरिो.” 
 
जलधी मधुनी जन्म घे, णवमल तेज णनवेज। 
गुिीं गंुणिला तो पहा णवशाल हृदयीं शेज॥ 
तरी अभागी तो खरा साणह आनादर िार। 
गळी पडे धरुनी गळा अमोल मोतीहार॥३७६॥ 

*  * 
 

३७७ गहे न नकौ गुन-गरिु, हँसौ सिै संसारु। 
 कुच-उचपद-लालच रहै गरैं परैं हँू हारू॥३७७॥ 
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भाग्यशाली 
िी उक् िी पणिलया उक् िीचे उत्तरस्िरूप आिे. पणिलयाि त्याला लोलांगि ठरणिले आिे 
त्याला उत्तर. ‘िा मुक् िािार गळ्याि पडूि राििो. िो देखील उच् चपदाच्या लालसेिे. 
कुचािरूि रुळायला णमळिे िे त्याचे भाग्य. आपलया गुिाचा गिय िो धरीि िािी. 
 
हेतु पुरस्सर पडे गळा गंुतुणन मोतीहार। 
उच् चपदाची लालसा धरुनी कुचसंभार॥ 
भाग्यवंत तो खरा, खरा गुिी तया अणभमान। 
हसे असूया पाहुनी भाग्याचें वरदान॥३७७॥ 

*  * 
 

३७८ तच्यौ ऑच अि णवरह की रह्यौ पे्रम-रस भीणज। 
 नैननु कैं  मग जलु िहै णहयौ पसीणज पसीणज॥३७८॥ 

 
अश्रुणवमोचन 

दूिी िायकाला िाणयकेची णिकलस्स्थिी ि अश्रुपािाचे णििेदि करिे. “पे्रमरसािे भरलेले 
ि णिरििापािे कढलेले णिचे हृदय आसिाांच्या अकय रूपािे डोळ्याांिूि ििाि आिे.” 
 
पे्रमरसें भरलें  पुरे, तापणव णवरह अतकव । 
हृदय वाणह नयनातुंनी सणखच्या आसव अकव ॥३७८॥ 

*  * 
 

३७९ छला परोणसणन हाथ तैं, छलु कणर णलयौ, णपछाणन। 
 णपयकह णदखायौ लणख णिलणख, णरस-सूचक मुसकाणन॥३७९॥ 

 
मुद्रादोष 

िाणयकेिे आपली अांगठी शेजारिीच्या बोटाि बणघिली. कािी बिािा करूि णििे 
णिच्याजिळूि िी मागूि घेिली. आणि प्रसांगािां रागाि पि िसि चिुराइिां णप्रयकरापुढे 
धरूि त्याचां लक्ष णिकडे िेधलां ”. 
 
िोटामधली अंगठी ओळखली णनणमषातं। 
कणर िहािा घेइ ती धणर शेजीचा हात॥ 
मुद्राणंकत ती अंगुली िघता ंहसतो रोष। 
न िोलताही वेधते लक्ष, पतीचा दोष॥३७९॥ 

*  * 
 

३८० हणठ, णहतु कणर प्रीतम-णलयौ, णकयौ ज सौणत कसगारु। 
 अपनैं कर मोणतनु गुह्यौ, भयो हरा हर-हारु॥३८०॥ 
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भुजंगहार 
िाणयकेिे णदलेला मोिीिार िट्ट धरूि परकीयेिे त्याला माणगिला. िो िार िी गळ्याि 
घालूि णमरणििािा िाणयकेिे पिािाच, आपलया हृदयाला भुजांगच लपेटा घालीि आिे 
असां णिला िाटलां . 
 
णप्रयाकडुणन घे, परणकया हट्ट करुणन अणनवार। 
मोणतहार कंठातंला--करी साज णशिगार॥ 
पाहुणन कंठी सवणतच्या, स्वयें गंुणिली माळ। 
गमे णतजणस कीं लपेटला भुजंग उणर णवक्राळ॥३८०॥ 

*  * 
 

३८१ िसे िुराई जासु तन, ताही कौ सनमानु। 
 भलौ भलौ कणह छोणडयै, खोटैं ग्रह जपु, दानु॥३८१॥ 

 
दुष्टग्रहशाणंत 

किीची प्रास्िाणिक उक् िी. “जगाांि दुजयिाांचाच आदर िोिो. सज् जिाांिा कुिीच णिचारीि 
िािीि. दुष्ट ग्रिाची शाांिी करण्यासाठी त्याला सुििय दाि द्यािां लागिां--िपाचरि करािां 
लागिां”. 
 
भले भले ग्रह चागंले, नसे तयानंा मान। 
दुष्टग्रह शातंीस ते जपतप सुविवदान॥३८१॥ 

*  * 
 

३८२ वै ठाढे, उमदाहु उत; जल न िुिै िडवाणग। 
 जाही सौं लाग्यौ णहयौ, ताही कैं  णहय लाणग॥३८२॥ 

 
णिलग तथा घनदाट (णवपक्षी िेल) 

िायक समोर उभा आिे. िाणयका त्याच्याकडे पािि िािभािािे प्रीणिसांकेि करिे. 
सखीला णमठी मारिे. णिची सूचकिा लणक्षि करीि सखी म्िििे, “अग िो िर णिकडे उभा 
आिे. आणि लाजि, मुरकि िू मलाच णमठी मारिेस! सागराच्या लाटा किटाळूि 
िडिािळ णिझि िसिो. त्याला णिपक्षीच ििा. त्यालाच जाऊि गाढ आवलगि दे की!” 
 
णजवलग तव तो णतथें उभा सखे पहा ग नीट। 
णमठी मारशी का ंमला, वळे चोरटी दीठ॥ 
उचंिळे प्रीती तुिी--कणश ग आग शमेल। 
णविणव न जल वडवानला, हवा णवपक्षी िेल॥३८२॥ 

*  * 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३८३ ढीणठ परोणसणन ईणठ है कहे जु गये सयानु। 
 सिै संदेसे कणह कह्यौ मुसकाइट मैं मानु॥३८३॥ 

 
शेजीचा संदेश 

िाणयका अन्य सांभोगदुःणखिा आिे. िायकाची गुप् ि प्रीिी शेजारिीिर आिे. एक णदिस 
िायक घरी िसिा शेजारीि णिच्याकडे आली. आणि णिला णिश् िासाांि घेि, मोठ्या पे्रमािां 
म्ििाली. (िायकाला गुप् िसांकेि कळािा या िेिूिां) “अग, आज घरी मी एकटीच आिे. 
माझां एक काम करायला िुझ्या पणिराजाांिा साांग िा!” णिचा मािस ओळखूि िाणयका 
िांसि उत्तरली, “साांगिे अां, जरूर साांगेि”. 
 
कुिीच नाहीं ग घरी, एकलीच मीं आज। 
कणरतील मािे काज का सखे तुिे पणतराज॥ 
ओळखुनी संकेत तो, प्रीतीचा पणरवेष। 
हासंत सागें णप्रयकरा शेजीचा संदेश॥३८३॥ 

*  * 
 

३८४ णछनकु चलणत, ठठुकणत णछनकु, भुज प्रीतम-गल डाणर। 
 चढी अटा, देखणत घटा णिज् जु छटा सी नाणर॥३८४॥ 

 
णवद्युल् लता 

िाणयका िायकासि रात्री गच् चीिर गगिशोभा पिाि इकडे णिकडे णिरि आिे. सखी 
दुसरीचां लक्ष िेणधि म्िििे, “िी बघ चमक णबजली! णप्रयकर घिशामाच्या गळ्याि िाि 
घालूि ठुमकि, ठुमकि मेघशोभा पिाि आिे. अचािक िीज कडाडली आणि णििां भीिीिां 
णप्रयकराला घट्ट आवलगि णदलां . भीिी अन् प्रीिी कशी एकत्र िाांदिे बघ”. 
 
णप्रयासवे सौधावरी, घालुणन गळयातं हात। 
थरकत ती सौदाणमनी णिरते मौज पहात॥ 
अंतराळ भरले डुले शामलघन नभमेघ। 
तळपत जणश णवद्युल् लता घाणल णप्रयाते वेंध॥३८४॥ 

*  * 
 

३८५ धणन यह िैज; जहा लख्यौ, तज्यौ दृगनु दुख-दंदु। 
 तुम भागनु पूरि उयौ अहो! अपूरिू चंदु ॥३८५॥ 

 
णिणतयेचा चंद्र 

कुिी परकीया पूिािुरागी िायकाच्या दशयिभेटीसाठी णिकल झाली आिे. णिची सखी शुद् 
णद्वणियेची चांद्रकोर पिाण्यासाठी सौधािर आली. िो णििें िायकाला आपलया घराच्या 
गच् चीि पाणिले. िी लगोलग खाली येऊि परकीयेला साांगिे. “अग आजची णद्वणिया 



 
 अनुक्रमणिका 

अणिशय शूभसूचक आिे. िुझां भाग्य उजळलां  समज. आज पूिेला चांद्रोदय झालेला आिे. 
या पूियचांद्राचां अपूिय दृश्य पिायला सौधािर चल. िुझा िाप िो सिज िरि करील”. 
 
णवरहताप शमवील ही आज णिजेची कोर। 
चंद्र पाहता ंधन्य हे होणतल नयन चकोर॥ 
सौधावणर सौभाग्य ये उधळीत सुख आनंद। 
पूवव णदशेला उगवला अपूवव तो मुखचंद्र॥३८५॥ 

*  * 
 

३८६ लणरका लैये कैं  णमसनु लंगरु मो णढग आइ। 
 गयौ अचनाक आँगुरी छाती छैलु छुवाइ॥३८६॥ 

 
कुचस्पशव 

णक्रयाचिुर िायकाची चािुरी परकीया आपलया सखीजिळ करिे. “माझ्या कडेिरील 
बाळाला घेण्याच्या णमषािां िो जिळ आला आणि मोठ्या कौिुकािां त्याला उचलूि घेिाांिा 
माझ्या कुचयुगाला िळूांच अांगुणलस्पशय केला. माझां सारां अांग मोिरूि उठलां ”. 
 
कडेवरुणन माझ्या गडे मला पाडूनी भूल। 
करुणन िहािा, कौतुकें  उचलुणन घेई मूल॥ 
स्पर्शशत कुचयुगुला हळू, िोटाची चाहूल। 
मन मािे तें िाइ ग िालें  हलके िूल॥३८६॥ 

*  * 
 

३८७ ढीयौ दै िोलणत, हँसणत पोढ-णिलास अपोढ। 
 त्यौं त्यौं चलत न णपय-नयन छकए छकी निोढ़॥३८७॥ 

 
मणदर मुग्ध 

िििधूला मणदरापाि करिूि णिला बेधुांद केलेलां  आिे. त्यािेळी, णिच्या प्रौढेसारख्या 
िालचाली ि िािभाि पािूि िायक मुग्ध झाला. सखी सखीला साांगिे. “िी पिा मणदरेिां 
बेिोष झालेली िििधू! िी जसजशी प्रौढेसारखी िटिे, चाळे करीि िसिे, बरळिे, 
िसिसे णप्रयकराचें ियि णिच्यािर अणधकच णखळिाि”. 
 
मुग्धा ती मणदरा णपता, प्रौढेपणर हो धीट। 
मुग्ध नयन हो पाहुनी मधुरणवलास अवीट॥३८७॥ 

*  * 
 

३८८ रणनत भंृग-घंटावली िणरत दान मधु-नीरु। 
 मंद मंद आवतु चल्यौ कंुजरु कंुज-समीरु॥३८८॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

कंुजसमीर 
किी सुखद िसांििायूचां िियि करिो. “गुांणजि भ्रमराांची घांणटकामाळ घालूि सुममरांदस्त्राि 
करीि िा िसांिािला कुां जसमीर, कुां जरगिीिां मांद मांद ििाि आिे.” 
 
णकिणत भंृग घंटावली, गळत मधुर मकरंद। 
वसंत कंुज समीर हा कंुजर चाले मंद॥३८८॥ 

*  * 
 

३८९ रही रुकी क्यौं हँू सु चणल, आणधक राणत पधाणर। 
 हरणत तापु सि धौस कौ उर लणग याणर ियाणर॥३८९॥ 

 
रात्रीची िुळुक 

किी राजस्थािािील ग्रीष्म मध्यरात्री ििािाऱ्या शीिलिायुचां िियि करिो. “णदिसभर 
आणि अध्या रात्रींपयंि िाट पािूि िेमकी मध्यरात्री चोरपािलािां येिारी िी िाऱ्याची 
झुळूक हृदयाला लागूि सिय णदिसाचा शीि घालििे.” 
 
णदवसभरी लपते कुठे, सरली अधी रात। 
णनववाया उर ताप ये िुळुक वायुची आंत॥३८९॥ 

*  * 
 

३९० चुवतु स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरु तर णिरमाइ। 
 आवतु दल्च्छन देस तैं थक्यौ िटोही िाइ॥३९०॥ 

 
दणक्षि वारा 

किी शीिल मांदसुगांणधि मलयाणिलाचां िियि रूपकािां करिो.– “भरूि आिलेला सुगांध 
लुटिीि मकरांदकिाांचे दांिवबदू उधळीि, धमयजलािें णभजलेला, दुरूि आलयामुळे 
थकलेला िरुिळीं णिसािा घेि, मांद मांद ििाि आिे”. 
 
लुटणवत गंध मरंद णनघे, तरुतणल घे णवश्राम। 
थकुनी मंद समीरि ये सोडुणन दणक्षि धाम॥३९०॥ 

*  * 
३९१ पतवारी माला पकणर, और न कछू उपाउ। 
 तणर संसार-पयोणध कौं, हणर-नावैं कणर नाउ॥३९१॥ 

 
प्रभुनावाची नावं 

भक् िाचे मिोगि. “स्मरिीचे िलिे करूि प्रभुिामाच्या िाांिेिेच िा भिसागर पार करिा 
येईल. अन्य उपाय िािी”. 
 
स्मरिी कणर पतवार ही, प्रभुनावाचंी नाव। 
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भवसागर हा तरावया, दुजा नसे रे ठाव॥३९१॥ 
*  * 

 
३९२ लपटी पुहुप-पराग-पट, सनी स्वेद मकरंद। 
 आवणत, नाणर निोढ लौं, सुखद वायु गणत मंद॥३९२॥ 

 
समीर लहर 

किी शीिल सुांगांणधि मांद िायुला ििोढेच्या पदन्यासाची उपमा देऊि िियि करिो, “पुष्प 
परागाांचे िस्त्र िेसलेली, मरांदरूपी घमयजलािे णभजलेली सुखद िायची लिर, 
ििोढेसारखी मांद मांद पदे टाकीि येि आिे.” 
 
सुमपरागपट लेउनी दंवकिदू मकरंद। 
येत लहर नवोढेपरी टाणकत पद गणतमंद॥३९२॥ 

*  * 
 

३९३ ललन, सलोने अरु रहे अणत सनेह सौं पाणग। 
 तनक कचाई देत दुख सूरन लौं मुँह लाणग॥३९३॥ 

 
चुरचुरतें सौंदयव 

खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे, “णप्रयकरा! िुमचां सौंदयय मि मोििां, हृदय णप्रिीिां 
भारिां–पि िुझे कटू बोल णगळिाांिा िे सुरिासारखे चुरचुरिाि.” 
 
सुंदर अणत लावण्य तें स्नेहभणरत मन चूर। 
कटु वच तें मुकख लागता ंसुरिापणर चुरचूर॥३९३॥ 

*  * 
 

३९४ न करु, न डरु, सिु जगु कहतु; कत णिनु काज लजात। 
 सौंहैं कीजै नैन, जौ साँची सौं हैं खात॥३९४॥ 

 
दृगसंवाद 

खांणडिा िायकाला बोलिे, “म्िििाि िा ‘कर िािी त्याला डर कसली’ मग आपि जर 
अपराधी िािी िर णििाकारि लस्ज् जि का िोिा! शपथ खायची असली िर चाांगला 
डोळ्याला डोळा णभडिूि घ्या की!” 
 
चपापता ंका ंहो असे मनातं नसता ंपाप। 
वणर उचला ती पापिी कळेल आपोआप॥ 
उगाच खोटी शपथ का!ं नसला जर अपराध। 
कर न तयाला डर नसे घडंु द्या दृगसंवाद॥३९४॥ 

*  * 
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३९५ रणह हैं चंचल मान ए, कणह, कौन की अगोट। 
 ललन चलन की णचत धरी, कल न पलनु की ओट॥३९५॥ 

 
णप्रयप्रयाि 

प्रिासाला जािाऱ्या णप्रयकराच्या णिरि कलपिेिें, िाणयका सखीला म्िििे, “सखे िूच 
साांग, िे चांचल प्राि या देिाि कुिासाठीं ग रिािील? िे प्रिासाला जािार आिेि, त्याांचां 
प्रयाि िरी मी कशी अडिू? सखे, िा णिरि मी कसा सािू ग! जरा दृष्टीपुढां णदसले िािीि 
िर माझा जीि कासािीस िोिो.-मग आिा िर िे दूरदेशी जािार!” 
 
कुिासाणठ राहतील ग देहीं चंचल प्राि। 
दूर जायचें मानसीं अडवंू कशी प्रयाि॥ 
साहंु कशी सणख सागं ना हा णवरहाचा जाच। 
चैन पडेना पळभरी दृणष्ट आड होताचं॥३९५॥ 

*  * 
 

३९६ जौ चाहत, चटक न घटै,मैलौ होइ न, णमत्त। 
 रज राजसु न छुवाइ तौ नह-चीकनौं णचत्त॥३९६॥ 

 
उज् जल णचत्त 

कुिी अिुभिी सज् जि ‘णचत्त मलीि िोऊ देऊ िका’ असा णमत्राला उपदेश करिो, “णमत्रा, 
णचत्त ि चळिा िे उज्िल रिािां अशी िुझी अिीि इच्छा असली िर पे्रमी हृदयाशी स्िेि 
लािू िकोस–िेल लागलेली िस्िू धुळीिां मलीि िोिे- िे लक्षाि असू दे”. 
 
णमत्रा जणर वाणंछसी तुिें णचत्त न होय मलीन। 
रजोगुिीं सुख स्नेह तो, सोणड काम रसलीन॥ 
स्नेह कुिासी लागता ंहोई णचत्त मलूल। 
िसे पहारे णनत्य ही तेलावरती धूल॥ ३९६॥ 

*  * 
 

३९७ कोणर जतन कीजै, तऊ नागर-नेहु दुरै न। 
 कहैं देत णचत णचकनौ नई रुखाई नैन॥३९७॥ 

 
मखलाशी 

लणक्षिा िाणयका, मिाि श्रीकृष्िािर पे्रम कणरिे. त्यामुळे णिच्या िागण्या बोलण्याि 
पे्रमळपिा आलेला आिे. आपली प्रीिी लपणिण्यासाठी, णििे डोळ्याि उदास भाि आिला 
आिे. पि णिची मखलाशी ओळखूि सखी म्िििे, “गडे िू णकिीिी यत्ि केलेस, िरी 
हृदयािलां  पे्रम लपू शकि िािी. या रक्ष िजरेिूििी प्रीिीचा पाझर बािेर येिोच” 
 
उदासीन या लोचनीं णकती आिसी आव। 
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सखे लपेना हृदकयचा मोहन पे्रम प्रभाव॥३९७॥ 
*  * 

 
३९८ लाल, तुम्हारे रूप की, कहौ, रीणत यह कौन। 
 जासौं लागत पलकु दृग लागत पलक पलौ न॥३९८॥ 

 
नीज हरवली 

पूिािुराणगिी िाणयकेची सखी िायकाला णिची णिकलिा ि अणिद्रा या सांबांधी साांगिे “अिो 
सुभग, िुमच्या रूपसौंदयाची णकमया काय म्ििािी! एकदा डोळ्याि भरलयािर डोळेच 
णमटू देि िािी, आणि मिाला चैि पडू देि िािी. काय िा छळ!” 
 
शाम सुंदरा रूप तें िघता ंणचत्त ढळे न। 
णमटतें ना मुकळ पापिी, पळ न लागती नैन॥३९८॥ 

*  * 
 

३९९ कालिूत दूती णिना जुरै न और उपाइ। 
 णिणर ताकैं  टारैं िनै पाकैं  पे्रम-लदाइ॥३९९॥ 

 
कृतघ्न 

िाणयकेिां प्रथम दूणिला िायकाकडे पाठिूि आपलां  पे्रम जुळिलां , आणि आिा णिला 
टाळूिच दोघेिी परस्पर भेटिाि, सखी िाणयकेला टोमिा मारिे, “जरूर िोिी िेव्िा मी 
ििे िोिे. आिा काय ‘गरज सरो णि िैद्य मरो’.” 
 
दूती वाचुणन ना जुळे, सखे परस्पर पे्रम। 
जुळता,ं णतजला टाळि हाच अखेरीं नेम॥३९९॥ 

*  * 
 

४०० रह्यौ ऐंणच, अंतु न लहै अवणध-दुसासनु िीरु। 
 आली, िाढतु णिरहु ज्यौं पंचाली कौ चीरु॥४००॥ 

 
पाचंालीचे चीर 

िायक परदेशी गेलेला आिे. िाणयका िो णिरिकाल कसािरी कां ठिे. येण्याचा अिधी, 
णिरि िळु िळु िरि करिो. पि थोडे णदिस राणिले िरी िो अिधीच णिरि अणधक 
िाढणििो असे णिला िाटिे.“िा दुःशासिरूपी अिधी णिरि िरि करीि असला िरी िो 
णिरि सांपिा सांपि िािी. द्रौपदीच्या िस्त्राप्रमािे िो िाढिच जािो”. 
 
दुुःशासन अवधीच हा ओणढत णवरह अधीर। 
वाढत जाई काल पाचंालीचे चीर॥४००॥ 

*  * 



 
 अनुक्रमणिका 

४०१ यह िणरया नकह और की, तँू कणरया वह सोणध। 
 पाहन-नाव चढाइ णजकह कीने पार पयोणध॥४०१॥ 

 
मनोगत 

भक् िाची उक् िी “मिा! अांिसमयी प्रभु रामचांद्राची आराधिा कर! त्याच्या कृपेिे पाषाि 
िरले ि सेिूिरूि कणपकुलिी पार करूि िेलां  िो श्रीराम िुलािी िारील”. 
 
अंतसमणय घे नाव ते किवधार तो शोणध। 
ताणर तरी पाषाि ते पार करीत पयोणध॥४०१॥ 

*  * 
 

४०२ पावक-िर तैं मेह-िर दाहक दुसह णिसेणख। 
 दहै देह वाकैं  परस, याणह दगनु हीं देणख॥४०२॥ 

 
पावसाळी आंच 

प्रोणषिपणिका िाणयका सखीला म्िििे, सखे पािकज्िाला या पािसाच्या सरीपेक्षा अणधक 
शीिल आिेि बघ. ज्िालाांचा स्पशय झाला िरच देि जळेल, पि बरसाि िुसिी डोळ्यािां 
पाणिली िरी आग लाििे!”. 
 
पावक िळ शीतल गमे, पावससर दे आंच। 
देह जाळते स्पशवता, नेत्र िरे िघताचं॥४०२॥ 

*  * 
 

४०३ चणलत लणलत, श्रम-स्वेद कन-कणलत, अरुि मुख त न। 
 वन-णवहार थाकी तरुणन-खरे थकाए नैन॥४०३॥ 

 
वनणवहाणरिी 

ििणििार करिािा थकलेली, घामािां वचब झालेली िाणयकेची देिलिा पािूि, िायक त्या 
आद्रय सौंदयािे मोणिि िोऊि णिच्या मुखाकडे एकटक पािि राणिला. सखी साांगिे, “िी 
ििणििाणरिी, श्रणमि िणरिी पिािाच णिच्या आरक् ि लणलि, दांिवबदूभूणषि 
मुखकमलािर, त्याचे रणसक िेत्र णखळूि राणिले”. 
 
वन णवहार कणरता थके, हणरिी ती सुकुमार। 
लणलत स्वेदकि अरुि मुखी कणलत चणलत दृगमार॥४०३॥ 

*  * 
 

४०४ कुढँगु कोप तणज रँग-रली करकत जुवणत जग, जोइ। 
 पावस, गूढ न वात यह, िुढनु हँू रँगु होइ॥४०४॥ 
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इंद्रगोप 
माणििीचा मािभांग करण्यासाठी सखी णिला म्िििे, “अग बरसािीि जरठाांिासुद्ा 
पे्रमभाििा उत्पन्न िोिे. मग िुझ्यासारख्या सौंदययििी युििीिां असां अिघडूि बसण्याि 
काय अथय! अस्ग्िपुढे लोिी सिजच णििळिां. पािसाळ्याांि भले भले म्िािारे देखील रांगेल 
बििाि. (िीरबािुटे) इांद्रगोपािािी अिुरागी रक् िििय चढिो. मग िुझ्यासारख्या यौििेची 
काय कथा! िा अणभमाि सोड, आणि िषाऋिुला सामोरी जा!” 

 
गूढ नसे हे िाई ग, जरा तरुि कणर साथ। 
गोसावी ही रंगती येता ंही िरसात॥ 
णहरवट येई िाकं ती, णपवळे जणर ते पान। 
जराणह नजरा रंगवी, णवसरी वयाचे भान॥४०४॥ 

*  * 
 

४०५ न जक धरत हणर णहय धरैं, नाजुक कमला िाल। 
 भजत, भार-भय-भीत है, धनु, चंदनु, िनमाल॥४०५॥ 

 
भार-भय 

सखी िाणयकेला िायकाचा णिरि चिुरिेि जािििे. “अग चांदिलेप, मोगरीचे िार, त्याांिा 
अगदी िकोसे झाले आिेि. िुझी सुकुमार छबी त्याच्या हृदयाि असलयामुळां, णिला भार 
िोऊ िये म्ििूि िो हृदयािर िार धारि करीि िािी. िुला णकिी जपिाि बघ िरी!” 
 
लाणव न चंदनलेप ही, घाणल न उणर सुमहार। 
हृदकय छिी सुकुमार ती, शंणकत तुज ही भार॥४०५॥ 
 

४०६ नासा मोणर, नचाइ जे करी कका की साहैं। 
 काँटे सी कसकैं  णत णहय गडी कटीली भौंह॥४०६॥ 

 
कंटकिोच 

िायकािे िाणयकेला एकाांिी गाठूि णिची कािी छेडछाड केली. त्यािर िाणयका, िाक 
चढिूि ि णभिया िाचिीि म्ििाली, “देिा शप् पथ मला िे असलां  अगदीं आिडि िािी” 
पि केिळ िे िरिरच िोिां. कारि िीिी त्याच्यािर मोणिि झालेलीच िोिी. त्यामुळां णिचां 
अांग पुलणकि झालां . ििु कां णपि झाली आणि णभिया कां टणकि झालया. िायक दूिीला 
साांगिो, “त्या णिच्या िािूि चढणिलेलया णभिया ‘िुम्िाला शपथ आिे, असला 
अगोचरपिा मला आिडि िािी’ िे बोलिांच मला मुग्ध करिां. त्या टोचिाऱ्या काटेरी 
णभिया माझ्या हृदयाि खोल रुिूि बसलया आिेि आणि अजूििी सलिािेि”. 
 
एकातंीं णतज छेणडता,ं णचडुणन उडणवते नाक। 
‘सोडा, मज हे नावडे’ िोले दाणवत धाक॥ 
घेई शपथ ती चढवुनी णभवई माणरत खोंच। 
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तीच सले ग अजवरी हृदयी कंटक िोच॥४०६॥ 
*  * 

 
४०७ क्यौं िणसयै, क्यौं णनिणहयैं णनणत नेह-पुर नाँणह। 
 लगालगी लोइन करैं, नाहक मन िाँणध जाँणह॥४०७॥ 

 
प्रीतीचे शासन 

पूिािुरागािील िाणयका सखीला साांगिे. “पे्रम िगरीि िीिी न्यायाचां शासिच िािी. अांधेर 
मािला आिे. णिथां रािूि कसां णिभेल? िे सराईि लोचि चोर उघड चोरी करिाि आणि 
णबचाऱ्या हृदयाला भुदंड भरािा लागिो. त्यालाच बांदीि पडािां लागिां. सारा उलटाच 
न्याय! सज् जि णदलगीर आणि चोरटे खुशाल!” 
 
प्रीतनगणर भलतेच ग शासन, नीती न्याय। 
कणठि िाइ ग राहिे साहत हा अन्याय॥ 
कणरती चोरी लोचने-सराईत हे चोर। 
िंणदवान पणर णचत्त हो, असनी पणरणचत थोर॥४०७॥ 

*  * 
 

४०८ ललन-चलनु सुणन चुपु रही, िोली आपु न ईणठ। 
 राख्यौ गणह गाढैं गरैं मनौ गलगली डीणठ॥४०८॥ 

 
णनरोप घेताना 

िायक परदेशी जायला णिघाला आिे ि िो िाणयकेचा णिरोप घेिो. पि णिरोप घेिािा 
त्याचे डोळे डबडबूि आले आिेि. िाणयका मौि आिे. त्याच्या डोळ्याि पािी आलयामुळे 
णिचा कां ठ दाटूि आला. कां ठािूि बोल िुटेिा. 
 
िोलवे न णतज पाहते, घेता णतचा णनरोप। 
डिडिले डोळेच ते गळा धणरत सुख लोप॥४०८॥ 

*  * 
 

४०९ अपनी गरजनु िोणलयतु, कहा णनहोरौ तोकह। 
 तू प्यारौ मो जीय कौं, मो ज्यौ प्यारौ मोकह॥४०९॥ 

 
णहतकचतन 

िायकाच्या अपराधािर रुष्ट िोऊि िाणयकेिे मौि धरले. िायकािे बराच अिुिय णििय 
केलयािांिर णिचा राग उिरला. त्यािर िायक णिचे आभार मािीि असिा िी म्िििे. 
“त्याांि आभार कसले मािायच खरां िर माझांच णिि मी बणघिलां . कारि िुझ्याशी 
बोललयाणशिाय माझा जीि रिाि िािी. आणि माझा जीि मला अणिशय णप्रय आिे. त्याच्या 
रक्षिासाठीच मला िे करािां लागलां , िुमच्यासाठी िव्िेच”. 
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प्रािाते णप्रय तू सखा, णप्रय मािे मज प्राि। 
मािे णहत मी पाहते, नव्हेच हे उपदान॥४०९॥ 

*  * 
 

४१० रह्यौ चणकतु चहुघाँ णचतै णचतु मेरौ मणत भूणल। 
 सूर उयैं आए, रही दृगनु साँि सी िूणल॥४१०॥ 

 
संध्यारुि 

खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे “िुम्िी आलाि िे सूयोदयाच्या िेळी पि िुमच्या 
डोळ्याांि मात्र (रात्र जागरिाांची) साांज िुलली आिे. त्यामुळे मी सांभ्रणमि झाले आिे! िी 
लाली अरुिाची की सांध्येची! एकाच िेळी णदसिारां िे सांध्याउषेचां मीलि णकिी हृदयांगम 
आिे!” 

 
पहाटेस आलास तंू, नयनी िुलली साजं। 
संध्यारुि संगमात या, धन्य जाहली लाज॥४१०॥ 

*  * 
 

४११ अणत अगाधु, अणत औथरौ, नदी, कूप, सर िाइ। 
 सो ताकौ सागरु, जहाँ जाकी प्यास िुिाई॥४११॥ 

 
थोरवी 

कणिची स्िाभाणिक उक् िी, “ज्याच्यामुळां एखाद्याचां ध्येय साध्य िोिां--िोच त्याला सियस्ि 
िाटिो. मग िो लिाि असो की मोठा. िृषािाची िृषा, िदी, कूप वकिा सरोिराच्या 
पाण्यािां शमली िर िे त्याला अथाांग सागरासारखे िाटलयास ििल िािी”. 
 
तृषा जयाचंी शमणवती, देउणन अपुले तोय। 
नदी, कुप सर, वाणपका, अथागं सागर होय॥४११॥ 

*  * 
 

४१२ कपट सतर भौंहैं करीं, मुख अनखौंहैं िैन। 
 सहज हसौं हैं जाणन कै सौंहें करणत न नैन॥४१२॥ 

 
पणरहास लीला 

िाणयका लटकीच रुसली आिे. पि िी आपले िसरे डोळे िायकासमोर करीि िािी. 
डोळेभेट झाली की उसिां अिसाि सांपायचां. णििां कपटािां णभिया चढणिलया, रागाचा 
अणिभाि आिला, कटुबोलाांची सरबत्ती केली.पि िजरेला िजर ि देिा. 
 
उंच चढवी णभवया सखी, ओठावणर कटुिोल। 
लपवी पणर नच पाहता, हसरे नेत्र णवलोल॥४१२॥ 
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*  * 
 

४१३ मानहु णिणध तन-अच्छ छणि स्वच्छ राणखिैं काज। 
 दग-पग-पोंछन कौं करे, भूषन पायंदाज॥४१३॥ 

 
दृष्टीचे पायपोस 

िाणयकेच्या गौरििाची सखी प्रशांसा करिे. “णिच्या देिाची शोभा अिियिीय आिे. िी 
णििळ आणि णिमल अांगकाांिी पािूि भािच िरपिां. णिच्या अांगािरील सुििय अलांकार 
म्ििजे देिाच्या मृदु रेशमी गाणलच्यािर चढिािा मलीि दृष्टीसाठी पायपुसिेच ठेिले 
आिेि असां िाटिां”. 
 
णवमल णनरंतर राणखती, तनुशोभा कमनीय। 
पायपोस ते दृणष्टचे अलंकार रमिीय॥४१३॥ 

*  * 
 

४१४ णिरह-णिथा-जल-परस-णिन िणसयतु मो-मन-ताल। 
 कछु जानत जल-थंम-णिणध दुजोधन लौं, लाल॥४१४॥ 

 
जलस्तंभन 

पूिािुराणगिी िाणयकेिां णप्रयकराच्या पत्राि खालील दोिा णलणिलेला आिे. “णप्रयकरा 
मला िाटिां की दुयोधिासारखा िुम्िालािी जलस्िांभिणिधी अिगि असािा. एरिी 
णिरिव्यथेिां भरलेलया माझ्या मिाि आणि आसिाांिी भरलेलया माझ्या डोळ्याांि िुमची मूिी 
अशी कोरडीच राणिली िसिी. त्या व्यथेचा िा आसिाांचा िुम्िाला वकणचिसािी स्पशय िोि 
िािी”. 
 
सुयोधनापणर जािता ंजलस्तंभन णवणध, नाथ। 
णवरहजलीं मम मानसीं, वसता होइ न घात॥ 
मुळी णशवेना ती व्यथा, अश्रुजलाशय आंत। 
तुम्ही कोरडे राजसा, उरे न प्रीणत मनातं॥४१४॥ 

*  * 
 

४१५ रुख-रुखी णमस-रोष, मुख कहणत रुखौंहैं िैन। 
 रूखैं कैसें होत ए नेह-चीकने नैन॥ ४१५॥ 

 
िसवे डोळे 

सखी िाणयकेला म्िििे, “िू आि िर चाांगलाच आिला आिेस ग! आपि त्या गािचेच 
िािी अशा अणलप् िपिािे िागलीस--िरी िुझे डोळे सिमि णदसि िािीि त्याांच्यािील 
स्िेि कािी आटला िािी िो िाढिाच णदसिोय”. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

कृतक कोप, मुर्शख रुक्षता, अधरावणर कटु िोल। 
अनुरागी पणर लोचनें िोलणत िोल, अिोल॥ ४१५॥ 

*  * 
 

४१६ पणत-णरतु-औगुन-गुन िढतु मानु, माह कौ सीतु। 
 जातु कणठन है अणत मृदौ रवनी-मनु नवनीतु॥४१६॥ 

 
कठीिहृदया 

माणििी िाणयकेची सखी िायकाला म्िििे, “णिचां रागििां कािी अन्यथा िािी. िुम्िी िसां 
कारिच णदलांय णिला. म्िििाि िा, पिी आणि ऋिु याांचे स्िाभाणिक पणरिाम सारखेच 
असिाि. माघाि थांडीमुळे कुठलािी पदाथय घट्ट िोिो. पे्रमिी घट्ट िोिां अन् उपपिीच्या 
अिगुिािां िििीिासारखां मृदु हृदयिी कठीि बििां”. 
 
पणत, ऋतु गुिावगुि सारखे--माघ वाढवी शीत। 
पणत अवगुि, रमिी मन कणर काठंीि मृदु नवनीत॥४१६॥ 

*  * 
 

४१७ त्यौं त्यौं प्यासेई रहत, ज्यौं ज्यौं णपयत अघाइ। 
 सगुन सलीने रूप की जु न चरव-तृषा िुिाइ॥४१७॥ 

 
रूपचटक 

िाणयका िायकाकडे स्िेिपूिय िजरेिां िारांिार बघिे. सखी णिला लोकापिादाच्या भीिीिां 
िसां ि करण्याणिषयी बजाििे. त्यािर िी म्िििे, “सखे माझ्या या डोळ्याांची ििािच 
णिणचत्र आिे ग. सारखे पीि असिाि िरीिी अिृप् िच, उलट प्यालयािांिर त्याांची िृषा 
अणधकच िाढिे, त्याांिा सगुि स्िरूपाची चटक लागली आिे”. 
 
अधाशीच मेली तृषा, पीता अणधकच होय। 
लाणव चटक दृष्टीस या सगुिरूप रस तोय॥४१७॥ 

*  * 
 

४१८ अरुन-िरन तरुणन-चरन-अँगुरी अणत सुकुमार। 
 चुवत सुरँगु रँगु सी मनौ चणप णिणछयनु कैं  भार॥४१८॥ 

 
चरिागुंणल 

दूिी िायकाजिळ, िाणयकेच्या िाजुक लालसर पायाांच्या बोटाांचां िियि करिे, “त्या 
िियौििेच्या पायाांची बोटां, िाजुक प्राजक् िाच्या कळ्यासारखी लालसर आिेि. जिु काय 
देिाचा सारा िाजुक भार पडलयामुळां दबलेलया बोटाांची टोकां  लालसुरांग झाली आिेि. 
 
तरुणिचरिअंगुलीअरुणिमा, सुमकोमल अरुवार। 



 
 अनुक्रमणिका 

णठिकणत रंग सुरंग किदुकि, चेणपत जंव तनुभार॥४१८॥ 
*  * 

 
४१९ मोर- मुकुट की चंणद्रकनु यौं राजत नँदनंद। 
 मनु सणससेखर की अकस णकय सेखर सत चंद॥४१९॥ 

 
चंद्रमेचक 

सखी मोरमुकुट धारी कृष्िाचां िियि करूि, िाणयकेच्या मिाि अणभसाराची अणभलाषा 
उत्पन्न करिे. “मोरमुकुट त्याच्या णशरािर इिका सुांदर णदसिो, जिु काय कामदेिच 
शणशशेखराच्या इषेिे, शिसिस्त्र चांद्रकला स्िणशरािर धारि करिो आिे”. 
 
मोरणपसावणर चंद्रकमंडळ धरी णशरीं अणभराम। 
शणशशेखर ईषायुत धणर शतचंद्र मनोहर शाम॥४१९॥ 

*  * 
 

४२० अधर धरत हणर कैं , परत ओठ-डीणठ-पट-जोणत। 
 हणरत िाँस की िाँसुरी इंद्रधनुष-रँग होणत ॥४२०॥ 

 
इंद्रधनू-दुणहता 

श्रीकृष्िाला बासरी िाजििािा पािूि सखी राणधकेजिळ त्याची प्रशांसा करीि त्याला 
भेटायला प्रिृत्त करिे. “िणरच्या िािी एक सामान्य णिरिी बासरीदेखील णकिी सुांदर 
णदसिे. ओठाांचा रस्क् िमा, पीिपटाची झाांक, िीलियिाची झळक, या सिय रांगमेळाि त्यािां 
इांद्रधिुष्यच कराि घेिलयासारखां िाटिां--सखे! िूिी गेलीस म्ििजे त्याच्या िािी िशीच 
रांगशील. ‘िणरचा अधर रस्क् िमा, डोळ्यािला िीणलमा, आणि पीिाांबराची णपिळी झाक, 
याची रांगछाया बासरीच्या मूळ णिरव्या रांगािर पडलयामुळे िी बासरी इांद्रधिुची दुणििाच 
िाटिे”. 
 
नीलनयन अरुि अधर, पीतािंर णमणलत ज्योणत। 
अधणर धरी हणर िासणर वंशवेल हणरत काणंत॥ 
नवल सखे, अधणर शेज चेणपत हणर अंग अंग। 
स्वराणधका कलंणकनी धणरत इंद्रधनुष्ट्य रंग॥४२०॥ 

*  * 
 

४२१ तौ अनेक औगुन-भणरकह चाहै याणह िलाइ। 
 जौ पणत संपणत हँू णिना जदुपणत राखे जाइ॥४२१॥ 

 
सुखदुुःखाचा साज 

जगाि केिळ पि राखण्यासाठी वकिा लज् जा रक्षिासाठीच सांपत्तीची आिश्यकिा आिे. 
पि ईश् िरच आपली लाज राखण्यास ियार झाला िर सांचयाचा मोि कोि करील” 
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नको संपदा अवगुिी सुखदुुःखाचा हार। 
पत राणखल जणर श्रीहणर, कुणि न णतला णशविार॥४२१॥ 

*  * 
 

४२२ प्रीतम-दृग-णमहचत णप्रया पाणन-परस-सुखु पाइ। 
 जाणन पछणन अजान लौं नैंकु न होणत जनाइ॥४२२॥ 

 
लपंडाव 

िाणयका मैणत्रिाांच्या घोळक्याि आिे.िायक मागूि येऊि िळूच णिचे डोळे झाकिो. 
िाणयका िाि चाचपीि स्पशािां कोि आिे िे बरोबर ओळखिे पि, िा सुखद स्पशय िसाच 
रिािा म्ििूि िी िेड पाांघरुि ि ओळखलयाचा आि आणिि िाि िसेच रािू देिे. णिची 
चािुरी कुिालािी कळली िािी. सखी साांगिे, “णप्रयकरािे डोळे झाकिाच णिला पणरणचि 
स्पशय जाििला पि ि ओळखलयाचे दाखणिि स्पशयसुखासाठी िे िाि िसेच रािू 
णदले.चिुर खरी!” 
 
णप्रयतम डोळे िाणकता चाचपून णनणमषातं। 
ठेणव सुखद करस्पशव तो तसाच धरुनी हात॥ 
ओळखले पुरते मनीं चतुरा कणर अनुमान। 
ओळख देइ न जािुनी ओळखता ही अजाि॥४२२॥ 

*  * 
 

४२३ देखौ जागत वैणसये साँकर लगी कपाट। 
 णकत है आवतु, जातु भणज, कौजाने णककह िाट॥४२३॥ 

 
चोरवाट 

िाणयका िायकाला िेिमी स्िप् िाि बघिे, पि णिला भोळेपिािां िाटिां की रात्री िो खरांच 
जिळ झोपिो. पि सकाळी बघिे िो सारी दारां बांद असिाि. िी आश् चयािां सखीला 
साांगिे, ‘रात्री दारां कडेकोट बांद करूि मी झोपिे पि कळेिा कुठलया चोरिाटेिां िो आि 
येिो िे!’ आणि परि जािो िरी कसा! कारि सकाळी सारी दारां बांद असिाि” 
 
न कळे येणत कुठुकन कसे, दुसरी नसेच वाट। 
नीट लावते िोपता ंसखये कडी कपाट॥ 
िोपणत जवळी येउनी, उडते हे काळीज। 
णदसे िंद ते दारही-चळता ंमािी नीज॥४२३॥ 

*  * 
 

४२४ करु उठाइ घूँघटु करत उिरत पट-गँुिरौट। 
 सुख-मोटैं लूटीं ललन लणख ललना की लौट॥४२४॥ 
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अपागंदशवन 
िायकाला पिािाच िाणयकेिां ओढिी घेण्यासाठी िाि िर उचलला पि घाईिां पदर 
सरकूि त्याला णिच्या आांिरभागाचां दशयि घडलां  असािां या जािीिेिां लाजूि िी पटकि 
पाठमोरी िळूि आि पळाली”. 
 
घेता ती मुणख ओढिी, णदसे उचलता हात। 
मंदोदर उर अंग ते, वळणत पाठ णनणमषातं॥४२४॥ 

*  * 
 

४२५ करौ कुित जगु, कुणटलता तजौं न, दीनदयाल। 
 दुखी होहुगे सरल णहय िसत, णत्रभंगी लाल॥४२५॥ 

 
णत्रभंगीलाल 

भक् िाची भगिांिाकडे मागिी “िे दीिदयाल प्रभो, श्रीकृष्िा, जग मला कािी म्ििो, मी 
आपली, कुणटल िक्रिा सोडिार िािी. सरळ रािूि मी सियस्िच गमािूि बसेि. िे 
णत्रभांगीलाल िुम्िी माझ्या सरळ हृदयाि कसे रािू शकाल? िुम्िालाच त्रास िोईल? सरळ 
म्यािाि िाकडी िलिार कशी रािील?” 
 
कधी न सोडी कुणटलता, कनदो कुिी जगातं। 
कपटी काळा वाकडा िालो जणर णवख्यात॥ 
सहज न वसिें हृदयी या, अहो णत्रभंगीलाल। 
सरल म्यान अणस कुणटल ती जुळे न दीनदयाळ॥४२५॥ 

*  * 
 

४२६ णनज करनी सकुचेंणह कत सकुचावत इकह चाल। 
 मोहँू से णनत-णिमुख-त्यौं सनमुख रणह, गोपाल॥४२६॥ 

 
पापणवमोचन 

आपलया करिीिां सांकोणचि झालेला भक् ि, आपलयािर िृांदाििणििारी गोपालकृष्िाची 
कृपा झालेली पािूि अणधकच सांकोणचि िोऊि म्िििो “िे गोपाल, मी आपलया पापी 
करिीिां आधीच लस्ज् जि झालो आिे. िुम्िी आपली कृपादृष्टी मजिर िळिूि मला अणधक 
का लाजणििा?” 
 
कृणत संकोणचत मी प्रभो, णवन्मुख िंधणवमोच। 
कणरणस कृपा मजवरी तरी, अणधकच हो संकोच॥४२६॥ 

*  * 
 

४२७ मोकह तुम्हैं िाढी िहस, को जीतै, जदुराज। 
 अपनैं अपनैं णिरद की दूहँू णनिाहन लाज॥४२७॥ 
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पैज 
कुिी भक् ि श्रीकृष्िाला राज्यपद देऊि स्िुिीिां आपला काययभाग साधण्याची मिीषा 
धरिो. त्याला णिडा उचलायला साांगिो. “िे यदुराज िुमची माझी आिा पैंज लागलेली 
आिे. याि कोि वजकिां िेच आिा पिायचां आिे. मी पणिि असलयामुळे पणििाची करिी 
मी सोडिार िािी. आणि आपि पणििपािि आिाि! िेव्िा आपलया ब्रीदाप्रमािे िुम्िी 
मला सदैि पािि करीि रिाल! या चढाओढीि कोि िरिां िेच आिा बघू! मी वजणकि 
याबद्दल मला खात्री आिे”. 
 
कोि आपुले राणखते िीद िधंू यदुराज। 
पैज लागली आपुली कोि कजणकतो आज॥ 
िीद तुिे तू ‘पतीतपावना’ मी अणत दीन पतीत। 
हारशील तू मजपुढे होईल मािी जीत॥४२७॥ 

*  * 
 

४२८ दूणर भजत प्रभु पीणठ दै गुन-णिस्तारन-काल। 
 प्रगटत णनगुवन णनकट रणह चंग-रंग भूपाल॥४२८॥ 

 
णनगुवि-मान 

याि किी णिगुयि उपासिेचे समथयि करिो. सगुिोपासिेि प्रभुच्या अिांि गुिाांचा पार 
लागि िािी. त्यामुळे जो जो णिस्िार करािा िो िो प्रभू दूर जािो. पि णिगुयि स्िरूप 
अांिरािच असलयामुळे िे सदा णिकटचे असिे. िे ित्िज्ञाि पिांगाच्या रूपकािां िो साांगिो. 
आपलया गुिणिस्िाराच्या िेळी प्रभू पिांगासारखी पाठ देऊि दूर दूर अांिरािां जािो पि 
गुिणिरणिि मात्र णिकट असिो. िसाच आपले कला कौशलयाणद गुि णिस्िरपूियक 
दाखणििाऱ्या गुििांिाकडे राजा पाठ णिरििो. पि गुििीिाला जिळ करिो (पिांगाचा 
खेळ म्ििजे रागाची लिर) 
 
णनगुवि तो णनकटीं वसे, गुिी जातसे दूर। 
पाठ णिरवुनी पतंगापरी, नृपाल व्यसनीं चूर॥४२८॥ 

*  * 
 

४२९ कहै यहै श्रुणत सुम्रत्यौ, यहै सयाने लोग। 
 तीन दिावत णनसक हीं पातक, राजा, रोग॥४२९॥ 

 
दुिवल-घातकी 

श्रृणि स्मृणि ि ज्ञािी जि म्िििाि की, राजा, रोग, आणि घािक िे दुबयलाचाच घाि 
करिाि. देिो दुबयल घािकः िे िचि असत्य िव्िे. 
 
श्रृणत स्मृणत सागंती सकलही ज्ञानी, येई भोग। 
अिलाते घातकी होणत हे, पातक, राजा, रोग॥४२९॥ 
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*  * 
 

४३० जो णसर धणर मणहमा मही लणहयती राजा राइ। 
 प्रगटत जडता अपणनयै सु मुकटु पणहरत पाइ॥४३०॥ 

 
मुकुटमहणत 

आदरिीय व्यक् िीचा णिरादर केलयास करिाराची जडिा ि मूढिाच प्रगट िोिे. 
राजमुकुट णशरी धारि करूि मणिपाल आपला मणिमा िाढििो. िोच मुकुट पायी िुडिला 
िर त्याची मूढिा प्रगट िोिे. मुकुटाची मििी मळि िािी. 
 
णशरी णवराणजत, वाढवी मुकुट महणत, मणहपाल। 
पाणय तुडणवता मूढता प्रगट करीत नृपाल॥४३०॥ 

*  * 
 

४३१ को कणह सकै िडेनु सौं लखैं िडीयौ भूल। 
 दीने दई गुलाि की इन डारनु वे िूल॥४३१॥ 

 
‘काय िोलायचं!’ 

थोराांच्या िािूि णिमालयाएिढी चूक झाली िरी त्याांिा कोि बोलिार? गुलाबाच्या 
काट्यािां भरलेलया सुक्या डिाळीिर णिधीिां सुांदर, कोमल आणि सुगांणधि िुलाची योजिा 
केली िी त्याची केिढी चूक! पि िी त्याच्या पदराि कोि घालील? 
 
रुक्ष कंटकाकीिव ही डहाळ तणरही आि। 
िुलतो सुंदर त्यावरी गंदेदार गुलाि॥ 
दैव जरी दोषी ठरे-देउणन गोंडस िूल। 
कुिी न िोले पाहुनी ही थोराचंी भूल॥४३१॥ 

*  * 
 

४३२ समै समे सुंदर सिै, रुपु कुरुपु न कोइ। 
 मन की रुणच जेणत णजतै, णतत तेती रुणच होइ॥४३२॥ 

सौंदयवदृणष्ट 
किीची उक् िी : त्या सृणष्टकत्याची सारीच रचिा सुांदर आिे. कािीच सुरुप िािीं णि कुरुप 
िािी. योग्य समयीं मािसाच्या अणभरुची प्रमािे, त्या सुांदर िा कुरुप िाटिाि. 
 
सारे सुंदर भासते, जगी न रूप कुरूप। 
जैसी ज्याची अणभरुची, तेच होय अपरूप॥४३२॥ 

*  * 
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४३३ या भव पारावार कौं उलँणघ पार जो जाइ। 
 णतय-छणि-छायाग्राणहनी ग्रहै िीचहीं आइ॥४३३॥ 

 
छायाग्राणहिी “िा भि सांसार िरूि जायला कोि समथय आिे? स्त्री िी त्या मागािील मोठी धोंड आिे. 

स्त्रीची छणबरूपी छायाग्राणििी मधेच येऊि त्याला णगळूि टाकिे. ििुमांिासारखा 
ब्रह्मचारीच त्याांिूि बचािू शकिो”. 
 
स्त्रीछणि छायाग्राणहिी, ग्राणह सकल संसार। 
हनुमंतापणर लंणघता, हा भवसागर पार॥४३३॥ 

*  * 
 

४३४  णदन दस आदरु पाइ कै कणर लै आपु िरवानु। 
 जो लणग काग! सराधपखु, तौ लणग तौ सनमानु॥४३४॥ 

 
काकान्योल्क् त 

िीच मािसाचा कािी कारिािां सन्माि झाला िर िो गिािे जन्मभर णमरणििो. कणिची 
उक् िी, “िे काक, आज णपिृपक्षाच्या णदिशी िुझा आदर झाला म्ििूि िुलूि जाऊ 
िकोस! िुझ्या सन्मािाचां स्थाि एकच आिे आणि िे म्ििजे स्मशाि!” 
 
णपतृपणक्ष या अवसरी आदणरती जन काक। 
हंसापणर तो णमरणवतो, उगाच दाणवत धाक॥ 
काका, ही कावकाव का,ं िुकाचा घ्याया मान। 
सन्मानाचे स्थान तुज केवळ एक स्मशान॥४३४॥ 

*  * 
 

४३५ मरतु प्यास कपजरा-परयौ सुआ समै कैं  िर। 
 आदरु दै दै िोणलयतु िाइसु िणल की िेर॥४३५॥ 

 
काक व शुक 

णिशेष प्रसांगी गुिी मािसाचा णिरादर आणि मूखाचा माि पािूि किी म्िििो ,“कसा 
समय आला आिे पिा! वपडदाि प्रसांगी कािळ्याला मोठ्या आदरािां णिमांत्रि णदलां  जािां 
पि णबचारा शुक वपजऱ्याि उपाशीच िडिडि आिे त्याच्याकडे कुिाचच लक्ष िािी!”. 
 
उपाशीच शुक पंजरी, वायस घे सन्मान। 
कपडदान समयी तया कालाचे वरदान॥४३५॥ 

*  * 
 

४३६ वेई कर, बयौरणन वहै, बयौरौ कौन णिचार। 
 णजनहीं उरझ्यौं मो णहयौ, णतनहीं सुरिे िार॥४३६। 
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‘तेच, िाई ग तेच’ 
िाणयकेिां आपलया दूिीला िायकाकडे पाठणिलां . िायकािां दूिीचे केस िीट विचरूि णिची 
िेिी गुांणिली. िी परि आलयािर िाणयकेिां िे िेमकां  िेरलां , िी म्िििे, “त्याांची िेिी 
गुांिण्याची िऱ्िा आणि केस विचरण्याची िािोटी अगदी अशीच आिे. मला िाटिां त्याांिीच 
िुला णशकिलां  असािां! वकिा त्याांचे िाि िरी िुझ्या िेिीला लागले असािेि. त्याणशिाय 
अशी सिाई यायची िािी”. 
 
कुणि कवचरले केस ग, णदसते वळि नवेच। 
िर का ग वळणवती सखे तेणह अगणद असेच॥ 
हृदय जयाने वळणवले, खोणवयला णशरपेंच। 
लपे न लपता हात तो, तेच,िाइ ग तेच॥४३६॥ 

*  * 
 

४३७ इकह आस अटक्यौ रहतु अणल गुलाि कैं  मूल। 
 है हैं िणर िसंत ऋतु इन डारनु वे िूल॥४३७॥ 

 
वसंत-आस 

दात्याची सांपत्ती िािीशी झाली िरी गुिीजि त्याचा सििास सोडीि िािीि. किी 
म्िििो, “रणसक भ्रमर, गुलाबाच्या काटेरी पियिीि डिाळी भोििी पुन्िा िसांिकाल येईल 
या आशेिर गुांजारि करीि िेर धणरिो.” 
 
णिरे भोवती मधुप हा, होइल की रसलाभ। 
वसंतागमी िुलेल हा सुकला जरी गुलाि॥४३७॥ 

*  * 
 

४३८ वे न इहाँ नागर, िढी णजन आदर तो आन। 
 िुल्यौ अनिूल्यौ भयौ गवईँ-गाँव, गुलाि॥४३८॥ 

 
मूखाचे नंदनवन 

मूखांच्या मेळाव्याि सापडलेलया गुििांिाचा णिरादर पािूि किी म्िििो, “अरे गुलाबा, िे 
िगरिासी गुि ग्रािक िािीि, इथां िुझ्या गुिगांधाची कदर कोि करिार? गािठ्या गािाि 
िू उमललास की सुकलास त्याांिा सारखांच आिे.” 
 
नागरजन सन्माणनती, वाढणवती गुि नाव। 
िुलता नच िुलल्यापरी गुलाि, गावत गाव॥ 
गावंढ्या गावात या, गुि गंधा नच वाव। 
सुकला िुलला सारखा, तेथे एकच भाव॥४३८॥ 

*  * 
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४३९ चल्यौ जाइ, ह्याँ को करै हाणथनु के बयापार। 
 नकह जानतु इकह पुर िसैं, धोिी ओड कँुभार॥४३९॥ 

 
अस्थानी व्यापार 

कुिी गुिी मिापुरुष आपलया गुिाचां प्रदशयि गािांढळासमोर करिािा पािूि किी म्िििो, 
“ित्तीचा व्यापार करिाऱ्या िे व्यापाऱ्या, िू या गािची णििड कशी काय केलीस? िुला 
कुठलां  णगऱ्िाइक णमळिार? अरे या गािाि धोबी, कुां भार ि धेड याांचीच िस्िी आिे. त्याांिा 
गाढिां लागिाि.!” 
 
इथें कराया येणस का हत्तीचा व्यापार। 
वसणत पणर या गावची, धोिी, ढोर, कंुभार॥४३९॥ 

*  * 
 

४४० रवरी लसणत गौरें गरैं धँसणत पान की पीक। 
 मनौ गुली-िँद-लाल की, लाल, लालदुणत-लीक॥४४०॥ 

 
णनतल गौरागं 

सखी िाणयकेच्या अमल गौर देिाची प्रशांसा करिे. “अिो णिच्या णििळ गौर पारदशयक 
कां ठािूि पािाांचा पीक उिरिािा णदसिो. असां िाटिां की णिच्या माणिकरत्िवचचपेटीची 
गळ्यािर झाकच पडली आिे.” 
 
तािुंल सेणवत काणमनी, लाल रंगले ओठ। 
गालीं ठेउणन िैसली अपुले नाजुक िोट॥ 
कंठामधुनी गोरया णदसे उतरता पीक। 
रत्न िाक ती शोभते गळयातं माणिक टीक॥४४०॥ 

*  * 
 

४४१ पाइल पाइ लगी रहै, लगौ अमोणलक लाल। 
 भोडर हँू की भाणस है िेंदी भाणमणन-भाल॥४४१॥ 

 
स्वयंप्रज्ञ 

किीची उक् िी,: पैंजि आणि वबदी याच्या अन्योक् िीिां किी म्िििो. “अयोग्य व्यक् िीला 
दुसऱ्याच्या सिाय् यािां श्रेष्ठ पद णमळू शकि िािी. पि ज्याि स्ियांयोग्यिा आिे, िी सामान्य 
व्यक् िीिी उच् चपदी णिराणजि िोिे. ‘पैंजि िेिमी पायाशीच रिािील त्याि णिरे माांडके 
जडणिली िरी उपयोग िािी. िीच साधी अभ्रकवबदी सुांदर ललिाच्या भालप्रदेशी 
सुशोणभि सौभाग्यािे णमरिेल.” 
 
रत्नजणडत ती पैंजिें अमोल, धणरती पाय॥ 
अभ्रक किदी राजते, भालीं ती गुिकाय॥४४१॥ 
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*  * 
 

४४२ कुणटल अलक छुणट परत मुख िणढगौ इतौ उदोतु। 
 िंक िकारी देत ज्यौं दामु रुपैया होतु॥४४२॥ 

 
अंकमोल 

िाणयकेच्या सुांदर मुखािर केसाची एक चुकार बट लोळि आिे. सखी िायकाचां णिकडे 
लक्ष िेणधि म्िििे, “णिच्या मुखािर लोळिारी केसाांची कुणटल बट, णिच्या सौंदयाचां 
मोलच िाढिीि आिे. अांकािर िाकडी रेघ णदली की कलदाराची मोिर िोिे”. 
 
गौरमुखावर चुकार ती, कुणटल अलक लटभार। 
अंकमोल ती वाढवी िंकरेघ कलदार॥४४२॥ 

*  * 
 

४४३ रणह न सक्यौ, कसु कणर रह्यौ, िस कणर लीनौ मार। 
 भेणद दुसार णकयौ णहयौ तन-दुणत भेदै सार॥४४३॥ 

 
काममोणहत 

िायक िाणयकेची सौंदययशोभा पािूि काममोणिि झाला आिे आणि णिच्या आठििीिां िो 
णिकल िोि आिे. िो आपली अिस्था दूिीला साांगूि णिची भेट घडिूि आिण्यासाठी 
णििणििो. “मि आिरण्याचा णकिी प्रयत्ि केला, पि जमि िािी. मदिािां िे अगोदरच 
णििश केलां  आिे. णिच्या सौंदययशरािां अगोदरच िे दुभांगलां  िोिच. त्याचांच शलय उराि 
खूपि आिे”. 
 
आठव शोभाशल्य तें, सलतें उरीं सदाच। 
आवरताणह मनोज हा छेणदत द्युणत नाराच॥४४३॥ 
*  * 

 
४४४ खल-िढाई िलु कणर थकै, कटै न कुित-कुठार। 
 आलिाल उर िालरी खरी पे्रम-तरु-डार॥४४४॥ 

 
खल-कुठार 

कुिी परकीया आपलया णिश् िासू सखीला म्िििे. “सखे, माझ्या हृदयाच्या आळ्याि 
िोिािलेला प्रीणिचा अांकुर, विदेच्या कुठाराघािािां िुटिार िािी. दुजयि लाकुडिोड्याांिी 
णकिी प्रयत्ि केले णि िाि टेकले”. 
 
पे्रमतरुचें रोपटें पालणव उर अलवाल। 
खलकनदा वच कुठार ती चले, न तुटे डहाळ॥४४४॥ 

*  * 
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४४५ स्यौं णिजुरी मनु मेह आणन इहाँ णिरहा धरे। 
 आठौ जाम, अछेह, दग जु िरत िरसत रहत॥४४५॥ 

 
नेत्रमेघ 

प्रोणषिपणिका िाणयका सखीला साांगिे. “माझ्या डोळ्याांिा सिि आसिाांची बरसाि 
लागली आिे. जिु काय णिरिािां णिजेसि मेघच माझ्या डोळ्याि आिूि बसणिले आिेि”. 
 
रातंणदन ही लागली धार, सखे िरसात। 
णवरह वसणव णिजली सवें मेघ जिूं नयनातं॥४४५॥ 

*  * 
 

४४६ कत िेकाज चलाइयणत चतुराई की चाल। 
 कहे देणत यह रावरे सि गुन णनरगुन माल॥४४६॥ 

 
णनगुवि माळ 

खांणडिा िाणयका िायकाला बोलिे “िे बघा मला िुमची मखलाशी िको आिे! िुमची 
चिुराई रािू द्या. िुमचे अिगुि िी िुमच्या उरािर िठलेली णिगुयि माळच साांगि आिे.” 
 
पुरे पुरे हो चातुरी, गोडिोल लणडवाळ। 
उरीं उमटली कळणवते गुि ती णनगुवि माळ॥४४६॥ 

*  * 
 

४४७ उनकौ णहतु उनहीं िनै, कोऊ, करौ अनुकु। 
 णिरतु काक गोलकु भयौ दुहँू देह ज्यौ एकु॥४४७॥ 

 
अपूवव-प्रीणत 

त्या युगुलाचां अिुपम पे्रम पािूि सख्या आपसाांि प्रसन्निेिां बोलि आिेि. “त्याांचां 
परस्परािर अलौणकक पे्रम आिे. दोि कुडीिूि एकच प्राि काकगोलका सारखा िािरिो 
आिे असां िाटिां.” 

 
दैवानें णदधलें  तया ंप्रीतीचें वरदान। 
काक गोलकापरी णिरे दोन कुडींतुन प्राि॥४४७॥ 

*  * 
 

४४८ गडे, िडे छणि-छाक छणक, णछगुनी-छोर छुटैं न। 
 रहे सुरँग रँग रँणग उहीं नह-दी महदी नैन॥४४८॥ 
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करागंळी 
िायक िाणयकेची कराांगळी पािूि भाळिो. टोकाचा मेंदीचा रांग त्याचां मि रांगणििो. िी 
गोष्ट णिच्या सखीला साांगूि णिला प्रसन्न करू पाििो. “रूपमणदरा णपऊि, मििाले झालेले 
माझे डोळे णिच्या टोकाला मेंदी लािलेलया कराांगळीिर णखळले. िी लाल िखां माझ्या 
ह्रदयालाच गुदगुदी करीि आिेसां िाटिां.” 
 
छणि मणदरा पीता मन हे मस्त िने सुखचैन। 
करागुंली नखमेंदी वरती रंगरंगले नैन॥४४८॥ 
 

४४९ वाढत तो उर उरज-भरु भणर तरुनई-णिकास। 
 िोिनु सौणतनु कैं  णहयैं आवणत रँुणध उसास॥४४९॥ 

 
वक्ष भार 

िियौििा िाणयका सखीला साांगिे, “यौििाच्या णिकासािां िुझ्या छािीिरील भार िाढिो 
आिे आणि हृदयिी भारािलां  आिे. पि त्यामुळां िुझ्या सििीचाच श् िास कोंडिो!” 
 
हृदयावरती िेलता सखये यौवन भार। 
उभारता उर उसासते, असुया सवतणवकार॥४४९॥ 

*  * 
 

४५० अणल, इन लोइन-सरनु कौ खरौ णवषम संचारु। 
 लगैं लगाऐं एक से दुहँूनु करत सुमारु॥४५०॥ 

 
घायाळ-णशकारी 

िायकाला आपलया कटाक्षबािाांिी घायाळ केलेलया िाणयकेला सखी म्िििे, “अग िू 
आपलया ियिशराांिी त्याला णिद् केलांस खरां पि िो णबचारा जखमेिां कण्ििो आिे.” 
त्यािर िाणयका म्िििे, “सखे मी देखील िशीच िळमळिे आिे ग! या ियिबािाांची िेक 
दुिेरी असिे. ज्याांिा लागिाि त्याांिा घायाळ करिािच पि जो सोडिो िोिी घायाळ 
िोऊि पडिो!” 
 
लोचन सायक हे सखे कणरती णवषम संचार। 
णशकार हो घायाळ ती, णशकाणरणह िेजार॥४५०॥ 

*  * 
 

४५१ मूड चढाऐंऊ, कि रहै परयौ पीणठ कच-भारु। 
 रहै गरैं पणर, राणखिौ तऊ णहयैं पर हारु॥४५१॥ 
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कंुतल-हार 
अयोग्य पुरुषाचा णकिीिी सन्माि केला िरी िो उच् चपदी स्स्थर रािू शकि िािी. पि गुिी 
पुरुष गळ्याि पडला िरी त्याला हृदयीं धारि करिाि. “कचसांभार णशरािर िाढला िरी 
पाठीिरच पडिार. उलट िार गळा धरिो िरी त्याला हृदयािरच स्थाि णमळिे”. 
 
वरी चढणवला णकती जरी उचलुणनया कचभार। 
णशकर धणरता ंपाणठशी पडे, घते सदा माघार॥ 
कंठ धरोनी पडे गळा,ं सुवास मधुर णवहास। 
गुिीं गंुणिला हार तो, हृदयी करी णनवास॥४५१॥ 

*  * 
 

४५२ करतु जातु जेती कटनी िणढ रस-सणरता-सोतु। 
 आलिाल उर पे्रम-तरु णततौ णततौ दढु होतु॥४५२॥ 

 
प्रीणतणकनारा 

िाणयका प्रीिीच्या जाणििेिां िायकाला भेटायला उत्सुक झाली आिे. पि सखी णिला 
साांगिे की, “िू इिकी उिािीळ िोऊ िकोस. त्याचां पे्रम जरा दृढ िोऊ दे. िू ओढूि 
धरशील िरच िे दृढ िोईल. उत्कटिेचा िदीप्रिाि जसा िाढिािा णकिारा काणपि जािो, 
िसिसा हृदयाच्या आळ्याि लािलेला पे्रमिरु िोिािि जािो”. 
 
मीलकन, सणरता सरता सखे, वाढतसे रसधार। 
प्रीणत तरु दृढ होइ तो णिजता ंनदी णकनार॥४५२॥ 

*  * 
 

४५३ राणत द्यौस हौंसे रहै, मानु न णठकु ठहराइ। 
 जेतौ औगुनु ढँूणढयै, गुनै हाथ पणर जाइ॥४५३॥ 

 
णटके न तें अवसान 

पे्रमगर्मििा िाणयका सखीला साांगिे, “सखे मला िेिमी िाटिां की त्याांिी कािी अपराध 
करािा, आणि मी त्याांच्यािर रुसािां, पि िे कािी जुळिच िािी. िे सदाच माझ्या 
सुखासाठी झटिाि, आणि परस्रीकडे डोळा उचलूि देखील पिाि िािीि. कािी अिगुि 
शोधायचा प्रयत्ि करिे िो गुिच णदसूि येिाि. त्यामुळां राग-रांगाच्या चिीपासूि मी 
िांणचिच आिे.” 
 
णमळे न कारि एक ही करावया अपमान। 
अवगुि अंगीं शोधता ंओठीं ये गुिगान॥ 
रातंणदन मकन हौस ही, लटका घ्यावा मान। 
उगाच धरुनी राग तो-णटके न ते अवसान॥४५३॥ 

*  * 
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४५४ मनु न मनावन कौं करै, देतु रुठाइ रुठाइ॥ 
 कौतुक लाग्यौ प्यौ णप्रय-णखिहँू णरिवणत जाइ॥४५४॥ 

 
खयाळ 

िायकाला िाणयकेचा कोप अणिशय आिडिो. णिला समजाििािा मधेच कािी अिखळ 
बोलूि णिला चीड आििो.पुन्िा िी रुसूि बसिे. िापणििे ि शाांिणििे असा सारखा त्याचा 
खेळ चालू असिो. िी कोपयुक् ि रमिी त्याला अणिशय रमिीय भासिे. 
 
कोपयुता रमिी रमवी मन, णचडवी णतला खयाळ। 
रुसवी हसवी पुन्हा पुन्हा, कौतुक तें लणडवाळ॥४५४॥ 

*  * 
 

४५५ णिरह-णवपतु-णदनु परत हीं तजे सुखनु सि अंग। 
 रणह अि लौं ऽि दुखौ भए चलाचलै णजय-संग॥४५५॥ 

 
पणरत्याग 

प्रोणषिपणिका िाणयका आपली दीिदशा णप्रयकराला पत्रािूि कळििे;“णिरिरूपी आपत्ती 
ओढिलयामुळां, सिय सुखाांिीच माझा पणरत्याग केला. कणठि समयी कोि कामास येिो? 
आणि आिा िर, अशी पणरस्स्थिी आिे की दुःखदेखील, प्रािासि सोडूि जाण्याच्या 
मागािर आिे”. 
 
णवरहकाल येताचं हा, सुख जाई सोडून। 
दुुःखणह तें जाया िघे प्रािासवें उडून॥४५५॥ 

*  * 
 

४५६ नयैं णिरह िढती णिथा खरी णिकल णजय िाल। 
 णिलखी देणख परोणसन्यौ हरणख हँणस णतकह काल॥४५६॥ 

 
अल् लड णवरणहिी 

िाणयका िििधू ि णिचा पणिलाच णिरिकाल! िी अत्यांि णिरिणिकल िोिे. पि अजूि 
अजाि ि अल लड असलयामुळां आपली णिरिव्यथा साांगायला सांकोचिे. िी अशी णिचाराि 
असिा शेजारिीला सवचि बघिे. िी देखील पणिणिरिाि असािी अशा कलपिेिां णिला 
शेजारिीबद्दल सिािुभूणि िाटिे. िी चिुर असूि समदुःणखिाची णिरिव्यथा कळिूां शकेल 
या आशेिां िी आिांणदि िोिे. आणि शेजारिीची चोरी उघडकीस आली िरी णप्रयभेटीच्या 
िषािां िे दुःख णिसरूि जािे. 
 
णवरहव्यथा लपवी वधू, सागें न ती कुिास। 
हंसे, िघुणन शेजीणह ती णवकल तशीच उदास॥४५६॥ 

*  * 
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४५७ छतौ नेहु कागर णहयैं, भई लखाइ न टाँकु। 
 णिरह-तचैं उघर् यौ सु अि सेंहुड कैसो आँकु॥४५७॥ 

 
णमताक्षरी 

जेव्िा एखादी िस्िू णिकट असिे िेव्िा त्याचे कािीच िाटि िािी. पि िी दुराििाच 
मिाला सारखी िुरिुर लागिे ि आपले त्या िस्िूिरील पे्रम प्रगट िोिे. प्रोणषिपणिका 
परकीया जाया ज्यािर पे्रम करीि िोिी िो दूर गेलेला आिे. णिकट असिािा णििां आपलां  
पे्रम कधीच प्रगट केलां  िव्ििां, उलट िायकािां िसा प्रयत्ि केला असिा णििां प्रणिकार 
केला िोिा. त्याच्या केिळ दशयिािांच िी प्रसन्न िोि िोिी. पि आिा िो दूर गेलयामुळां 
णिला रिािेिा. आपलया प्रीिीची माि साांगूि िी दूिीला िायकाकडे पाठणििे. िायक िे 
ऐकिाच आश् चयािां णिला णिचारिो, “मी णिथां असिािा णििां कधीच पे्रम दशयणिलां  िािी, 
अन् आिाच िे कसां काय? त्यािर दूिी उत्तरिे, “त्यािेळी िे अलणक्षि िोिां. आपलया 
णिरिाच्या आचेिां िे प्रगट झालां . कोऱ्या कागदािर अदृश्य अक्षरािां णलणिलेलां  पि 
णिरिाची आांच लागिाच िी अक्षरां आिा णदसायला लागली”. 
 
हृदयपणत्रकेवरी कोणरला अलक्ष प्रीतीलेख। 
णवरह आँच लागता णदसे णमताक्षरातं सुरेख॥४५७॥ 

*  * 
 

४५८ िूली िाली िूल सी णिरणत जु णिमल-णिकास। 
 भोर तरैयाँ होहु ते चकत तोकह णपय-पास॥४५८॥ 

 
काळोखी पहाट 

माणििी िाणयकेला सखी अणभसाराला प्रिृत्त करिे. “िुझ्या सििी अगदी प्रसन्न िदिािां 
थाटमाट करूि, णप्रयकराबरोबर भटकि विडिाि. िे आम्िाला सिि िोि िािी. िू त्याांचा 
णदमाख उिरि. िू णप्रयकराबरोबर जाऊि त्याांची काळोखी पिाट करूि टाक”. 
 
सखे, उमलत्या िुलापरी णिरे सवत कणर थाट। 
णप्रय सहवासें कणर णतची काळोखीच पहाट॥४५८॥ 

*  * 
 

४५९ अरी, खरी सटपट परी णिधु आधैं मग हेणर। 
 संग-लगैं मधुपनु लई भागनु गली अंधेणर॥४५९॥ 

 
णतणमर णनकंुज 

परकीया कृष्िाणभसाणरका, रूपगर्मििा िाणयका अांधाऱ्यारात्री िायकाला भेटायला गेली. 
चांद्रोदय िोण्यापूिीच णिचा परिायचा णिचार िोिा. पि िायकाच्या पे्रमणििशिेिां णिला 
णिलांब झाला आणि अध्या िाटेिच चांद्र उगिला. कुिी पाििील म्ििूि िी घाबरली. पि 
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णिच्या अांगसुगांधाला भाळलेलया भ्रमराांिी णिच्या भोंििी अांधाराचे कडे केले, त्यामुळे 
गल लीिूि जािािा िी कुिालाच णदसली िािी.” 
 
णप्रयामीलकन रमता सखे, परताया हो रात। 
अन् वाटेतच िाइ ग, चंद्र येइ गगनातं॥ 
अंगसुगंधा भाळुनी सोित ये अणलपंुज। 
जनदृष्टी िाकावया कणरती णतणमरणनकंुज॥४५९॥ 

*  * 
 

४६०  चलत घरु घर घर, तऊ घरी न घर ठहराइ। 
 समुणि उहीं घर कौं चल, भूणल उहीं घर जाइ॥४६०॥ 

 
घर सोणडत घरलाज 

“घरोघरी णिची विदा चालली आिे की, णििां कुललाज सोडली, घरदार सोडूि िी 
कुिाच्या िरी मागे आिे. पळभर घरी रिाि िािी. जािूिबुजूि िायकाच्या घरी जािे. 
लोकविदेची णिला पिा िािी”. 
 
घरोघरी कनदा णतची नाकहच रीणतणरवाज। 
घरीं न राही क्षिभरी, घर सोणडत घरलाज॥ 
रुळली चुकली वाट ती, णदवसा अंधारातं॥ 
अजािता वा जािुनी, जाई त्याच घरातं॥४६०॥ 

*  * 
 

४६१  इक भीजैं, चहलैं  परैं, िूड, िहैं हजार। 
 णकते न औगुन जगा करै िै-नै चढती िार॥४६१॥ 

 
वयाचा अनथव 

िदीप्रमािे िय देखील िाढिा िाढिा अिथय करीि जािे. “ियरूपी िदीला िाढ येिाच िी 
णकिी अिथय करीि जािे! कुिाला प्रीिीिां णभजििे, कुिाला णझजििे. कािी गाळािच 
रूिूि बसिाि. काठािर कुिाला सपाट णिजििे. कािी बुडिाि, कािी िरिाि. कािी 
ििािि जािाि. िेव्िाां त्यापासूि सािध असिां बरां!” 
 
वय, सणरता अवगुिीं वाढता,ं लाणवत ओढ जनास। 
णभजवी, िुडवी, णिजवी णकणतका, वाहवीत णकणतकासं॥४६१॥ 

*  * 
 

४६२  गाढैं ठाढैं कचनु णठणल णपय-णहय को ठहराइ। 
 उकसौं हैं हीं तौ णहयैं दईं सिै उकसाइ॥४६२॥ 
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यौवन णवकास 
अांकुणरि िाणयकेची सखी, णिची पणरिासपूिय प्रशांसा करिे, “अग िुझ्या भरदार अन् 
टोकदार कुचाांिी, णप्रयकराच्या हृदयाला टोचिाच, िुझी कुठली सिि त्याच्या हृदयाि 
िाांदू शकेल! अग, आिाच आपलया णिस्िारिाढीिां त्याच्या मिाि कल लोळ माजणिला 
आिे. मग िे पीिोन्नि झालयािर काय उत्पाि करिील साांगिा येि िािी. णप्रयकराच्या 
हृदयािूि िुझ्या सििींिा पळच काढािा लागेल”. 
 
अंगीं यौवन दाटता ंणदसे उरोज उभार। 
मकन उठवी काहूर ती, सवत होइ िेजार॥ 
होता ंपीन कठोर ते, णमठीत टोणचत ऊर। 
हृदयीं पळ ना थािंती, जाणतल णभउनी दूर॥४६२॥ 

*  * 
 

४६३  दीप-उजरेैं हू पणतकह हरत िसनु रणत-काज। 
 रही लपणट छणि की छटनु, नैंको छुटी न लाज॥४६३॥ 

 
नग्न दील्प् त 

िाणयकेच्या शोभादीप् िीचां िियि सखी सखीजिळ करिे. णिच्या छबीची छटा इिकी 
िेजास्न्िि आिे की णदव्याच्या उजेडाििी िो णिला िग्ि पािू शकला िािी. कारि त्याचे 
डोळे णिच्या कमिीय काांणिप्रभेिरच णखळूि राणिले. “णदव्याच्या उजेडािच रणिणिणमत्त 
णप्रयकरािां णिचां िस्त्र िेडलां  पि त्या सुकोमल अांगकाांिीच्या णदव्यिलयािांच त्याचे िेत्र 
दीणपि झाले. णिथेच णखळूि राणिले. त्यामुळे णिच्या िग्ििेकडे त्याच लक्षच गेलां  िािी.” 
 
गौर तनुद्युणत णदपणवते, वसन हणरत रणत-काज। 
िळाळ तो नयनीं भरे, उरीं न येई लाज॥४६३॥ 

*  * 
 

४६४  लणख दारत णपय-कर-कटकु िास-छुडावन काज। 
 िरुनी-िन गाढैं दगनु रही गुढौ कणर लाज॥४६४॥ 

 
लज् जाणवलास 

सुरिारांभी मध्या िाणयकेच्या ियिािील लाजेच्या खेळाचां सखी िियि करिे, “सुरिारांभीच 
णिची लाजरी लाज सांकोचािां लपली आणि िळूच मांद पािलािां णधटाइिां प्रिेश केला आणि 
त्याच्या सणन्नध माि उांचािूि िी उभी राणिली.” 
 
अरुिनयनपापिीतुनी लपे लाज भयभीत। 
कणटवस्त्र िेडायास तें पणतकर येणत णनवीत॥४६४॥ 

*  * 
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४६५  सकुणच सुरत-आरंभ हीं णिछुरी लाज लजाइ। 
 ढरणक ढार ढुणर णढग भई ढीणठ णढठाई आइ॥४६५॥ 

 
लाजरी णधटाई 

रणिणिलासािांिर िाणयकेिे जे िािभाि केले त्याचां िियि सखी करिे, “सांकोचािां 
णप्रयकराजिळूि बाजूला सरि, खुदकन् िसूि, आळोखेणपळोखे देि णििां अांग मोडलां  
आणि पदर आडिा धरूि, माि िळिूि णििां जाभई णदली. 
 
णजवलग जवळी, िाजुला हळूच सरुनी दूर। 
सैलवसन सावरीत ती आवरीत आऊर॥ 
अंगमोड उर िाकुनी पदर आडवा घेत। 
णमटूनी डोळे काणमनी लािं जाभंई देत॥४६५॥ 

*  * 
 

४६६  सकुणच सरणक णपय-णनकट तैं मुलणक कछुक, तनु तोणर। 
 कर आँचर की ओट कणर, जमुहाणन मुँहु मोणर॥४६६॥ 

 
मदालसा 
 

रणतरंगा आरंणभता, पळे लाजुनी लाज। 
येत णधटाई रंगुनी णनकट धरुनी माज॥४६६॥ 

*  * 
 

४६७  देह-लग्यौ णढग गेहपणत, तऊ नेहु णनरिाणह। 
 नीची अँणखयनु हीं इतैं गई कनणखयनु चाणह॥४६७॥ 

 
प्रिय चातुरी 

उपपिी िायक परकीयेच्या चािुरीची प्रशांसा णिच्या मैत्रीिीजिळ करिो, “णिचा पिी 
अगदी माझ्या शेजारी उभा असिािादेखील णििां िजर खाली िळिूि ियिकडाांिूि 
माझ्याकडे पािूि स्िेिपूिय आश् िासि णदलां ”. 
 
असुणन णनकट पणत, लाजरी मला खुिणवते नीट। 
खाली पाहत वळवुनी नजर वाकडी धीट॥४६७॥ 

*  * 
 

४६८  मास्यौ मनुहाणरनु भरी, गास्यौ खरी णमठाकह। 
 वाकौ अणत अनखाहटौ मुसकाहट-णिनु नाकह॥४६८॥ 
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मोहक भार 
िायक िाणयकेिर एिढा अिुरक् ि आिे की णिच्या णशव्या आणि मारदेखील त्याला गोड 
लागिो. णिच्या सखीला िो साांगिो, “णिचां चपेटा मारिां देखील णकिी मोिक आिे! आणि 
णशव्यािील गोडिा िर कािी औरच! िसलयाणशिाय रागािां णिला बोलिाच येि िािीं. अन् 
डोळ्यािला राग आसिािां णभजलेला.” 
 
मुकामार ही मोहवी, णशवीत शीतल राग। 
ओठ हासती कोपता,ं णदठीं णभजे अनुराग॥४६८॥ 

*  * 
 

४६९  नाणच अचानक हीं उठे णिनु पावस िन मोर। 
 जानणत हौं, नंणदत करी यह णदणस नंदणकसोर॥४६९॥ 

 
हषव-वषा 

िाणयकेची सखी मि रमणिण्यासाठी णिला ििाि िेऊ इस्च्छिे. िी म्िििे, “सखे आज मी 
जेव्िा इकडे येि िोिे िेव्िा या जिळच्या उपििाि, पाऊस िसिाांिा देखील, मोर टािो 
िोडूि िाचायला लागले. मला िाटिां िो घििील णिकडे गेला असािा. म्ििूिच आिांद 
झालेला णदसिो त्या मयूराांिा!” 
 
आज अचानक नाचती वषावाचुणन मोर। 
हषे पुलणकत वनणदशा जाता ंनंदणकशोर॥४६९॥ 

*  * 
 

४७०  मैं यह तोहीं मैं लखी भगणत अपूरि, िाल। 
 लणह प्रसाद-माला जु भौ तनु कदंि की माल॥४७०॥ 

 
तनुकदम्ि 

िाणयका देिमांणदरी दशयिाला गेली. त्यािेळी णिचा णप्रयकरिी णिथे आला. दोघाांिीिी 
देिाला िारिुले िाणिली, आणि पुजाऱ्यािां देिप्रसाद म्ििूि िुलाांची एक एक माळ त्याांिा 
णदली. त्या घाईि िायकािां िाणिलेली माळ णिच्या गळ्याि घािली गेली. त्यामुळां णिच्या 
अांगािर रोमाांच उभे राणिले. िा ििुकां प लक्षाि येिाच सखी म्िििे, “अग आज मी एक 
ििलच बघिे आिे. िझी अपूिय भक् िी पािूि मी चणकिच झाले. िी प्रसादमाला िझ्या 
गळ्याि घालिाच िुझी ििुच कदांबाचा िार बिली”. 
 
प्रसादमाला मंणदरीं, पडता ंणप्रय कंठातं। 
तनुकदंि रोमाणंचता भाव अपूवव मनातं॥४७०॥ 

*  * 
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४७१  जाकैं  एकाएक हँु जग बयौसाइ न कोइ। 
 सो णनदाघ िुलै िरै आक डहडहौ होइ॥४७१॥ 

 
एकाकी 

असिाय व्यक् िीच्या सांकटकाळी स्िये प्रभूच सिाय्यकिा बििो. “जगाि ज्याचा कुिीच 
पालिपोषि किा िािी असा मांदारिरु ग्रीष्माििी (इिर िृक्ष सुकले असिा) पािािुलाांिी 
बिरिो. णिष्क्रीयाची सांपन्निा िी अशीच असिे.” 
 
नसे व्याप व्यवसाय वा, पुसे न कुिी जगातं। 
अकव तरू िहरे तरी एकाकी ग्रीष्ट्मातं॥४७१॥ 

*  * 
 

४७२  ितरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ। 
 सौंह करैं भौंहनु हँसै, दैन कहैं मणट जाइ॥४७२॥ 

 
मुरलीची चोरी 

 
कृष्िािां आपलयाशी बोलािां म्ििूि राधेिां त्याची मुरलीच कुठिरी लपिूि ठेिली. यािर 
दोघािील िादणििोद सखी साांगिे, “राधेिां कृष्िाची मुरली लपिली. कृष्ि म्िििो, 
“माझी मुरली िू शोधूि णदलीस िर मी िुझा िार आभारी िोईि, िसिेस काय?” राणधका 
िरीिी िसिच रिािे. कृष्ि णिला मुरली मागिो. िी मुरकि म्िििे, “मला िो काय 
माणििी! असेल मेली कुठिरी पडलेली. िेिमी ओठाशी िीच असािी अस काय आिे 
णिच्याि!” 
 
आतुर िोलायास ती, मुरणल ठेणव लपवून। 
शपथ घेत, णभवई हसे, नटत वळे मुरकून॥ 
असेल मागे लागता, असून अपुली चूक। 
असेल मेली कुठें तरी, मला नसे ठाऊक॥४७२॥ 

*  * 
 

४७३  रही लूट है, लाल, हौं लणख वह िाल अनूप। 
 णकतौ णमठास दयौ दई इतैं सलौनैं रूप॥४७३॥ 

 
मी तर िाई भाळले 

दूिी िाणयकेची प्रशांसा करीि िायकाला म्िििे, “मी िर बाई त्या यौििसुांदरीला पुरिे 
भाळले आिे. णिधीिां त्या मोिक स्िरूपाला जो गोडिा णदला आिे त्याची माधुरी कािी 
आगळीच आिे”. 
 
मी तर िाई भाळलें  पाहुनी अनुपम रूप। 
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रसरसलें  लावण्य तें अमृतमधुर स्वरूप॥४७३॥ 
*  * 

 
४७४  नकह पावसु, ऋतुराजु यह; तणज, तरवर, णचत-भूल। 
 अपतु भऐं णिनु पाइ है क्यौं नव दल, िल, िूल॥४७४॥ 

 
पतहीन 

सामान्य लोकाकडूि एखादे काम सिज करिूि घेिा येिे, पि िेच राजाकडूि वकिा 
ित्सम अणधकाऱ्याकडूि कराियाचे असलयास, िार यत्ि ि णिरादरिी सिि करािा 
लागिो. िृक्षािर अन्योक् िी करीि किी म्िििो, “िे िरुिरा, िा कािी सामान्य िषाऋिू 
िव्िे, ज्याचे औदायय भेदािीि असिे. िो साऱ्याांिाच णभजणििो-िा आिे ऋिुराज िसांि! िे 
णिसरू िकोस! –याच्यासमोर िुला अपि (णिलयज्य वकिा मािरणिि, पियिीि) 
झालयाणशिाय ििे पल लि, िूल, िलाांचा लाभ िोिार िािी”. 
 
उदार हा वषाऋतू, सवव जगा अनुकूल। 
णभजवी सकला सारखे, पाउस न करी भूल॥ 
वसंत पणर ऋतूराज हा उठणव दयेची हूल। 
पतहीना देई सदा नवपल् लव िल िूल॥४७४॥ 

*  * 
 

४७५  िन-िाटनु णपक-िटपरा लणख णिरणहनु मत मैं न। 
 कुहौ कुहौ कणह कणह उठैं, कणर कणर राते नैन॥४७५॥ 

 
वसंत-ठग 

िायक णिदेशी जायला णिघिो. िाणयका ि णिच्या सख्या, िसांिकालाि परदेशगमि 
णििािि िािी म्ििूि मोडिा घालिाि. “अिो, या िसांिाि ििमागािूि जािािा णपक 
ठगाची टोळी णिरिीजिाांिा असािध बघूि, लाल डोळे करीि कुां िूां कुिूां आिाजािां घेरिाि 
आणि आम्रमांणजरीच्या सुगांधािां त्याांिा मूस्च्छयि करिाि. िेव्िा अशािेळी िुमचां परदेशी जािां 
योग्य िव्िे”. 
 
वाटसरू णवरही णनघे वसंत वन घनदाट। 
‘कंुहंू कंुहंू’ कणरती पाहुनी णपक ठग घेरणत वाट॥ 
आम्रमंणजरी गंधही मोहणवतो सहकार। 
मूच्छवनेतही कू्रर हा मन्मथ करी प्रहार॥४७५॥ 

*  * 
 

४७६  णदणस णदणस कुसुणमत देणखयत उपिन-णिणपन-समाज। 
 मनहँु णियोणगनु कौं णकयौ सर-पंजर णरतुराज॥४७६॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

शरपंजर 
िाणयका रुसिा धरिे. ‘िसांिकाली असा माि करू िये’ असे सखी णिला साांगिे. कारि 
ऋिूराजाचां शासि िार भयांकर असिां. त्याच्या शासिकालाि णियोणगिी िोिां िा मिाि 
अपराध आिे. कारि या अपराध्याांिा दांड देण्याकरिा या ििोपििाि कामशराांचा वपजरा 
बिणिला आिे. िू जर माि केलास िर त्याि िसशील बघ! सखे पिा िरी, उपििाि 
णजकडे णिकडे िुलां  िुललेली णदसिाि. दािी णदशा सुगांधािां भरलेलया आिेि. जिु काय 
णियोणगिीला दांड शासि देण्यासाठी ऋिुराजािां िा केसरपांजरच बिणिलेला णदसिो”. 
 
रणचत णवराणगणि शासना शरपंजर ऋतुराज। 
णदकश णदकश कुसुणमत तरुतती उपवकन णवणपनीं आज॥४७६॥ 

*  * 
 

४७७  टटकी धोई धोवती, चटकीली मुख-जोणत। 
 लसणत रसौई कैं  िगर, जगरमगर दुणत होणत॥४७७॥ 

 
ज्योणतमवयी 

िििधू घराि आली की एका शुभसमयी णिला स्ियांपाक करायला लािूि णिच्या िािचां 
सिय पणरिारािां भोजि घ्यायचां असा आपलयाकडे प्रघाि आिे. त्या णदिशीं िी स्िच्छ 
न्िाऊि, धूििस्त्र पणरधाि करूि स्ियांपाकाला बसिे. त्या प्रसांगी िी प्रसन्न शोभा बघायला 
सखी िायकाला आिािि करिे. त्यािेळी दोन्िीिी िाि गुांिले असलयामुळे णिला झटकन् 
घुांघट घेिा येिार िािी. या सांधीचा िायदा घ्या. यािेळी णिचां सौंदयय िाखािण्यासारखां 
आिे. पाांढरां स्िच्छ पािळ िी िेसली आिे आणि अग्िीच्या साणन्नध्याि णिची अांगकाांिी 
अणधकच उजळूि णदसिे. णिच्या पाककृत्यामुळां घराि णिचां काांणििलय चोिीकडे 
झगमगि आिे.” 
 
धौतवसन सणख नेसली, अरुिमयी मुख-ज्योणत। 
राणंत घरातंच िगमगे सुगेणहनी तनु काणंत॥४७७॥ 

*  * 
४७८ सोहणत धोती सेत मैं कनक-िरन-तन िाल। 
 सारद-िारद-िीजुरी-भा रद कीजणत, लाल॥४७८॥ 

 
शरद-सौदाणमनी 

दूिी िाणयकेची देिद्युणि प्रशांणसिे, ‘‘िे सुभग, शुभ्रिसिाि िी सुिियििू इिकी सुांदर णदसिे 
की, शरद सौदाणमिीिी णिच्यासमोर णिकी पडेल. 
 
काचंन तनु श्वेतािंरी शोभत सुंदर साज। 
शारदीय मेघातंली वीज घेतसे लाज॥४७८॥ 

*  * 
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४७९ िहु धनु लै, अहसानु कै, पारो देत सराणह। 
 िैद-िधू, हँणस भेद सौं, रही नाह-मुँह चाणह॥४७९॥ 

 
कोरडापाषाि 

कुिी िपुांसक िैद्य, धिाच्या लालसेिां रणिशक्िी िाढणिण्यासाठी एका धणिकाला पाऱ्याचां 
रसायि देिो आिे िे बघूि त्याची पत्िी म्िििे, ‘‘खरांच का पारा एिढा गुिकारी आिे!’’ 
आणि त्याच्याकडे पिाि उपिासािां िांसिे. 
 
देइ रसायन औषधी धणनकातें कणवराज। 
तोच भोग तो भोगतो, चले न काकंह उपाय॥ 
देइल गुि हे सागंता खणचतणच आणिल जोम। 
पल्त्न हासुनी जािवी काय आिली गोम॥४७९॥ 

*  * 
 

४८० रहो, गुही िेनी, लख ेगुणहिे के त्यौनार। 
 लागे नीर चुचान, ज ेनीणठ सुकाए िार॥४८०॥ 

 
ओलेकेस 

िायक िाणयकेची िेिी घालिो. त्या स्पशामुळां त्याचां अांग पुलणकि िोऊि त्याच्या िािाच्या 
िळव्याला घाम येिो. त्यामुळां णिचे केस ओले िोिाि. िाणयका िे सास्त्िक भाि 
ओळखूििी लटकेपिािां त्याच्या िेिी गुांिण्याची थट्टा करिे. ‘‘अिो, असू द्या, पुरे झालां  
िुमचां िेिीबांधि! कळलां  िुमचां कसब! मी णकिी कष्टािां माझे केस सुकणिले िोिे, िे णिरूि 
िुम्िी ओले करूि टाकले.’’ 
 
नका आवळू राहु द्या, सोडा मािे केस। 
जुळे न वेिीं गंुििें िुकाच अणभनीवेश॥ 
सुटे घाम, का ंघालता अपुला जीव इरेस। 
ओले होउणन णनथळती सुकले मािे केस॥४८०॥ 

*  * 
 

४८१ मीत, न नीणत गलीतु है जौ धणरयै धनु जोणर। 
 खाए खरचैं जौ जुरै, तौ जोणरयै करोणर॥४८१॥ 

 
आधी प्रपंच 

कुिी उदार णमत्र कृपिाला उपदेश करिो, ‘‘मािी खाऊि धि णमळणिण्याि काय अथय! 
अरे प्रपांच पुरेपूर साांभाळलयािांिर उरलेलया पैशाांचा सांचय करिां क्षम्य आिे. पि आपली 
आबाळ करूि धि जोडिां णिव्िळ मूखयपिा आिे.’’ 
 
अधव उपाशी राहुनी युक्त न ती धनजोड। 



 
 अनुक्रमणिका 

साभंाळुणन संसार तो जुळवा लाख करोड॥४८१॥ 
*  * 

 
४८२ दुरैं न णनघरघय्यौ णदयैं ए रावरी कुचाल। 
 णवषु सी लागणत है िुरी हँसी णखसी की, लाल॥४८२॥ 

 
चुकचुक 

प्रौढा अधीरा िाणयका िायकाला म्िििे, ‘‘णिगरगट्टपिा करूि आपली िी कुरीणि छपिार 
िािी. िुमचां खुसुांखुसुां िसिां मला णबलकुल खपि िािी. िी जशी पालीची चुकचुक 
िाटिे.’’ 
 
णनगरगट्ट िाला तरी लपे न लहरी चाल। 
जहरी भासत हें हसू कीं चुकचुकली पाल॥४८२॥ 

*  * 
 

४८३ छाले पणरिे कैं  डरनु सकै न हाथ छुवाइ। 
 ििकत णहयैं गुलाि कैं  िँवा िँवैयत पाइ॥४८३॥ 

 
णतची पाउले 

िाणयकेच्या पािलाांची सुकुमारिा सखी िायकाला साांगिे, ‘‘पाय खरचटिील म्ििूि णिची 
दासी आपले खरखरीि िाि णिच्या पािलाांिा लािीि िािी. गुलाबाच्या पाकळ्या गुांडाळूि 
आपलया कुचाांिी िी चेपिे.’’ 
 
णछलणतल नाजुक पाउलें , लाणव न राकट हात। 
चेणपत पाय उरोज ते िाकुणन कमलिुलातं॥४८३॥ 

 
४८४ णतथ-तरसौंहैं मुणन णकए कणर सरसौंहैं नेह। 
 घर-परसौंहे रहे िर-िरसौंहैं मेह॥४८४॥ 

 
मेघिडी 

िषाकाली मेघ ऋषी मुिी ि णजिेंणद्रयाचीिी कामिासिा जागृि करिाि मग आपि असां 
दूर रािूि कसां चालेल? सखी म्िििे, ‘‘िषामेघ, िापसी मुिींच्या मिाििी स्त्रीणिषयी 
अणभलाषा उत्पन्न करूि धरामीलि साधिाि.’’ 
 
णवचणलत कणरती मुणनजना, उपजणव हृदयीं स्नेह। 
वषवणत धारा मेघ हे, काचंन काणमणन देह॥ 
नयनीं सुख सौदाणमनी, काणमणन मुनीं मनातं॥ 
मेघधरा मधुमीलना, साणधत ही िरसात॥४८४॥ 

*  * 
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४८५ घन-घेरा छुणट गौ, हरणष चली चहँू णदणस राह। 
 णकयौ सुचैनौ आइ जगु सरद-सूरनरनाह॥४८५॥ 

 
येइल वाटसखा 

प्रोणषिपणिकेची सखी णिला धीर देि म्िििे, ‘‘बरसाि सांपली, आिा शरदाचां आगमि 
िोिार. आिा िाटा मोकळ्या झालेलया आिेि. लोक इकडे णिकडे णिरिािेि. िुझे पिीिी 
लौकरच घरी येिील. त्या काळ्या दरिडेखोराांिी पळ काढला. आकाश अगदी णिरभ्र 
झाले. णिभययिेिां िाटसरू इकडे णिकडे विडि आिेि आणि शरद राजािां आपलां  
अणधकारपद धारि केलां . त्यािां जगाला सुखी केलां . मग िू िरी कशी दुःखी रिािार! िेिी 
घराच्या िाटेिरच असिील.’’ 
 
आनंणदत हो णदगंत ही, शरदराज ये शूर। 
िेडा सोडुणन भीणतनें मेघ पळाले दूर॥ 
चारी वाटा मोकळया येती जाती लोक। 
चोर लुटारु ना उरे वाटसरु णिनधोक॥ 
पडेल आज णतकडले पाउल खास घरातं। 
चादंण्यात जाईल ग सुखाची रात॥४८५॥ 

*  * 
 

४८६ पावस-घन-अँणधयार मणह रख्यौ भेद नकह आनु। 
 रात घौस जान्यौ परतु लणख चकई चकवानु॥४८६॥ 

 
णदनानुगान 

बरसािीिील काळ्याकणभन्न मेघाांिी आकाश व्यापलयामुळे सियत्र दाट अांधार पसरलेला 
आिे. रात्र आणि णदिस यािील भेद कळेिासा झाला आिे. िक्ि चक्रिाक जोडप्याांच्या 
आरिण्यामुळांच अिुमाि काढिा येिां. 
 
गगनीं घनअंधार हा, धंुवाधार िरसात। 
चक्रवाकयुग आरवे कळून ये णदन-रात॥४८६॥ 

*  * 
 

४८७ अरुन सरोरुह-कर-चरन, दग खंजन, मुख-चंद। 
 समै आइ सुंदणर सरद काणह न करणत अनंद॥४८७॥ 

 
शारदीय-सुंदरी 

किी शरदऋिूचां िियि करिो, ‘‘आरक्ि कमलासारखे णजचे अियि आिेि, खांजि 
पद मासारखे णजचे डोळे आिेि, आणि चांद्रासारखां मुख आिे, अशा शरदसुांदरीचां आगमि 
कुिाला आिांणदि करिार िािी?’’ 
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अरुिकंज करचरियुगें दृगखंजन मुख चंद्र। 
शारदीय सुर-सुंदरी, भरे अणमत आनंद॥४८७॥ 

*  * 
 

४८८. नाकहन ए पावक-प्रिल लुवैं चलैं  चहँु पास। 
 मानहु णिरह िसंत कैं  ग्रीषम लेत उसास॥४८८॥ 

 
िळािोंि 

प्रोणषिपणिका िाणयका आपलया सखीला म्िििे, ‘‘अग चिुबाजुांिी अांगाला झोंबिाऱ्या या 
ग्रीष्माच्या झळा िव्िेि. िासांणिकेच्या णिरििापािां सांिप्ि झालेलया ग्रीष्माचे िे उसासे 
आिेि.’’ 
 
णदसे न वासंणतका कुठें, ग्रीष्ट्म सोणड णनश्वास। 
णवरहानल धग भोवतीं िळा िोंि अंगास॥४८८॥ 

*  * 
 

४८९ कहलाने एकत िसत अणह, मयूर, मृग िाघ। 
 जगतु तपोवन सौ णकयौ दीरघ-दाघ णनदाघ॥४८९॥ 

 
ऐकात्मता 

ग्रीष्मिापाि ििचराांचे िैरभाि सांपूि िे एकणत्रि िाांदिाि. सपय, मृग, मयूर, िाघ िी सारी 
जांगली जिािरे समाि सांकटामुळां एकत्र आलेली आिेि. ’’ 
 
वसणत णवकल एकत्र ते, अणह, मयुर, मृग, वाघ। 
िने तपोवन जगत हे येता ंग्रीष्ट्म णनदाघ॥४८९॥ 

*  * 
 

४९०. पग पग मग अगमन परत चरन-अरुनदुणत िूणल। 
 ठौर ठौर लणखयत उठे दुपहणरया से िूणल॥४९०॥ 

 
पदन्यास 

सखी िाणयकेच्या पािलाांच्या लालीचां िियि करीि िायकाच्या भेटीची उत्सुकिा जागििे, 
‘‘िाटेिर एक एक पाऊल उचलूि टाकिािा, त्या पािलाची अरुणिमा झुलि झुलि 
बांधुजीिाची िुलां  िुलिीि, आणि त्याांच्याच पायघड्यािरूि िी चालि आिेसां िाटिां.’’ 
 
मंद मंद पदमंणजरी रुिुं िुिुं पायल िोल। 
पायघडी पसरीत ये अरुि रंग कहदोल॥ 
उचलुणन टाणकत चालता ंएक एक पाऊल। 
िंधुजीव िुलवी िुलें  ठाकय ठाकय अनुकूल॥४९०॥ 
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*  * 
 

४९१. नीच णहयैं हुलसे रहैं गहे गेंद के पोत। 
 ज्यौं ज्यौं माथैं माणरयत, त्यौं त्यौं ऊँचे होत॥४९१॥ 

 
कंदुकान्योल्क्त 

‘‘िीच मिुष्य चेंडूसारखा िेिमीच हृदयािूि िुगला असिो. जो जो त्याच्या मार्थयािर 
आघाि कराल, िसा िसा िो ऊां च उसळिो ि स्ििःला श्रेष्ठ माििो.’’ 
 
िुगूणनया कंदुकापरी नीच करीत प्रपंच। 
माथ्यावरती मारता ंअणधकच उसळे उंच॥४९१॥ 

*  * 
 

४९२ ज्यौं ज्यौं िढणत णिभावरी, त्यौं त्यौं िढत अनंत। 
 ओक ओक सि लोक-सुख, कोक-सोक हेमंत॥४९२॥ 

 
हेमंतरात 

किी िेमांि ऋिूचां िियि करिो. ‘‘िेमांिािील रात्र जसजशी िाढि जािे, िसां िसां लोकाांचां 
सौख्य ि चक्रिाक युगुलाचां दुःख िाढि जािां.’’ 

 
(जशी जशी वाढते पुढें हेमंताणतल रात। 
घरोघरीं सुखहो उिे, दुुःखच वाढत जात॥) 
वाढत जाय णवभावरी, सुखदुुःखेणह अनंत। 
लोक सुखी, चकवी असुखी, येता ंऋतु हेमंत॥४९२॥ 

*  * 
 

४९३ रह्यौ मोहु, णमलनौ रह्यौ, यौं कणह गहैं मरोर। 
 उक्ष दै सणखकह उराहनौ इत णचतई मो ओर॥४९३॥ 

 
उंिराचे िूल 

परकीय िाणयका िणडलधाऱ्या मांडळीि बसलेली आिे. बरेच णदिसाांिी णिचा उपपिी णिथे 
येिो, णिची मैणत्रििी अकस्माि येिे. त्याला टोमिा मारण्याच्या उदे्दशािां िाणयका णिला 
म्िििे, ‘‘ओिो आज कुिीकडे णदिस उगिला! अशी िाकडी िाट केलीस िी! उांबराच्या 
िुलाचां अकस्माि दशयि घडलां  म्ििायचां!’’ असां बोलि िी सरोष िायकाकडे बघिे. 
 
‘णकती णदसानंीं उगवलें  हें औदंुिर िूल। 
लटकी माया दाउनी पाडु नको ग भूल’॥ 
देत उलाहन पाहते चोरनजर रोखून। 
कोपयुता ती लोचने िघणत प्रीणत जोखून॥४९३॥ 
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*  * 
 

४९४ नणह हणर लौं णहयरा धरौ, नकह हर लौं अरधंग। 
 एकत ही कणर राणखयै, अंग अंग प्रणत अंग॥४९४॥ 

 
सवांगी 

दूिी िाणयकेला िायकाजिळ पोचिूि म्िििे, ‘‘ह्ा सुांदरीला, णिष्िुसारखां केिळ 
हृदयािच ठेऊां  िका, वकिा णशिासारखां अधांगी आसि देऊ िका. सिांगािेच णिच्याशी 
समरस व्िा!’’ 
 
हरी परी ठेवी नच हृदयीं हरापरी अधांगी। 
एकसंग-सुख लूट ही अंग अंग प्रत्यंगी॥४९४॥ 

*  * 
 

४९५ णकयौ सिै जगु काम-िस, जीते णजते अजेइ। 
 कुसुमसरकह सर धनुष कर अगहनु गहन न देइ॥४९५॥ 

 
अगहन मास 

माणििीचा माि उिरणिण्यासाठी सखी णिला अगििमास अणिशय उन्मादकारी असलयाचां 
साांगिे. ‘‘णििाळ्यािला िा शीिल अगिि मास अणिशय त्रासदायी असिो. िा 
पुष्पधन्व्याला कराि शरधिूच धरूां  देि िािी. स्ििःच अगे्रसर रािूि सिय जगाला वजकूि 
त्याच्या आधीि करूि सोडिो. अवजक्य णजिेंणद्रयिी याच्यापुढे ििप्रभ ठरिाि’’ 

 
पुष्ट्पायुधणह धरी न धनू कजणक णजतेंणद्रय दास। 
करी, णिनीवर कामवश सखये अगहन मास॥४९५॥ 

*  * 
 

४९६ छणक रसाल-सौरभ, सने मधुर माधुरी-गंध। 
 ठौर ठौर िौंरत िँपत भौंर-िौंर मधु-अंध॥४९६॥ 

 
णमकलद- िेप 

िसांििियिािां माणििीचा मािभांग करीि, सखी म्िििे,‘‘ अग, िी काय माि घेण्याची िेळ 
आिे! आम्रमांणजरीचा सुगांध णपऊि आणि माधिी मुकुलािील सौरभ भरलेला मकरांद 
चाखूि धुांद झालेला भ्रमरपुांज ठायी ठायी िेर धरूि कणलकािर झेपाििाि.’’ 
 
रसालमंणजणर गंध घे, माधणवमुकुलमरंद। 
णपउणन णिरणत मदधंुद ते िुकणत िुलत णमकलद॥४९६॥ 

*  * 
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४९७ णमणल णिहरत, णिछुरत मरत, दंपणत अणत रणत-लीन। 
 नूतन णिणध हेमंत सिु जगतु जुरािा कीन॥४९७॥ 

 
णजराि 

सखी िेमांिाचां िियि करूि माणििीची समजूि घालिे, ‘‘ अग या िेमांिाि प्रियी युगुले, 
पे्रमपूियभेटीि एकत्र णििार करिाि आणि िाटािूट झाली की अणिशय णिकल िोिाि. 
णजरािासारखी त्याांची स्स्थिी िोिे.’’ 
 
मीलकन अमृत णवलास ते णवरही मृत हा हंत। 
वृणत्त णजरािापरी करी नूतन जग हेमंत॥४९७॥ 

*  * 
 

४९८ पल सोहैं पणग पीक-रँग, छल सोहैं सि िैन। 
 िल सोहैं कत णकणजयत ए अलसोहैं नैन॥४९८॥ 

 
छलरैन 

प्रौढा धीरा िाणयकेची िायकािर पुष्पिृष्टी. ‘‘ िुमच्या पापण्या िाांबुल-रसािां रांगलेलया 
आिेि. िुमच्या बोलण्यािूि िेदिा उमटि आिेि. डोळ्याि आळस भरलेला णदसिो आिे. 
मग उगाच का डोळे लढणिण्याचा प्रयत्ि करिा! िे सारे एकमुखािां िुमची रािकथा साांगि 
आिेि.’’ 
 
पानपीक पापिीस साजे, देहावर छळ रैन। 
िळें िळें का ंपाहती हे आळसले नैन 
उगाच आता ंआिखी हवा कशाला त्रास। 
थकली गात्रें सागंती रात्रीचा इणतहास॥४९८॥ 

*  * 
 

४९९ कत लपटइयतु मो गर; सो न, जुही णनणस सैन। 
 णजकह चंपक-िरनी णकए गुल्लाला-रँग नैन॥४९९॥ 

 
‘ती मी नव्हेʼ 

खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे, ‘‘अिो, िुमच्या गळ्याि पडिारी मी िी मोगरीची माळ 
िव्िे की जी काल रात्री आपलया शय्येिर चुरगळली आणि ज्या चािेकळीिां जागरिाांि 
आपले ियि रांगणिले िी चािेकळी पि मी िव्िे. आिा मला कशाला उगाच णमठी 
मारिा?’’ 
सोनजुई मी ती नव्हे,नसे मोगरी माळ। 
चंपककाणंत ही न ती, नसे गुलािी गाल॥ 
लोचकन गुलाल, ही णमठी नकोच या कंठात। 
सरोणजनी सुख शेज ती णजथे कंणठली रात॥४९९॥ 
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*  * 
५०० नैंक उतै उणठ िैणठयै, कहा रहे गणह गेहु। 
 छुटी जाणत वह-दी णछनकु महदी सूकन देहु॥५००॥ 

 
ओली मेंदी 

स्िाधीिपणिकेची सखी िायकाला म्िििे, ‘‘ िाणयकेच्या िखाांिा मेंदी लािली आिे. िुम्िी 
आि रािू िका, जरा बािेर जा पािू ! िुम्िाला पाणिलां  की णिच्या अांगािरील रोमाांचािां 
घमयवबदु उभे राििाि आणि मेंदी सुकायची िी लिकर सुकि िािी.िी िशी ओलीच 
रिािे.’’ 
 
तुम्हा पाहता ंपुलणकत होई, अंगी सुटतो स्वेद। 
सुकेल मेंदी कशी, ओळखा जरा आतला भेद॥ 
जा हो जा िाहेर, सोडुनी माजघराणंतल खोली। 
घमवकिदुनी णतच्या नखाचंी मेंदी अजुनी ओली॥५००॥ 

*  * 
 

५०१ लुटवा लौं प्रभु-कर-गहैं णनगुनी गुन लपटाइ। 
 वहै गुनी-कर तैं छुटैं णनगुनीयै है जाइ॥५०१॥ 

 
गुिपतंग 

ईश्वरी कृपेिे गुििीि देखील गुििांि िोिो. पि त्याची इच्छा णिरली की गुििांिाचा 
गुििीि िोिो. ईश्वर िी चकरीधारी आणि मािि त्याच्या िािाांिील चकरी. पिांगाच्या 
चकरीसारखाच चक्रधराच्या इच्छेप्रमािे मिुष्य गुिी िा णिगुयिी ठरिो. 
 
चक्र धरी तो प्रभूकरी, णनगुविीणह गुिवान। 
सुटता ंगुिी करातुनी, नच कीं णनगुि मान॥५०१॥ 

*  * 
 

५०२ है णहय रहणत हई छई, नई जुगणत जग जोइ। 
 दीणठकह दीणठ लगै, दई, देह दिरी होइ॥५०२॥ 

 
दृष्टलागता ं

पूिािुराणगिी िाणयका आपलया सखीला साांगिे, ‘‘जगाि िी ििलाईची रीि पाणिली की 
मोठां आियय िाटिां. दृणष्ट दृष्टीला णभडिे आणि देि मात्र दुबळा िोिो. ’’ 
 
ल्स्तणमत णचत्त, िघता ंजगी, रीत नवी नवलाइ॥ 
णदठी णदठ ती लागता, देहच दुिळा होइ॥५०२॥ 

*  * 
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५०३ जज्यौं उिणक काँपणत िदनु, िुकणत णिहँणस,सतराइ। 
 तत्यौं गुलाल-मुठी िुठी ििकावत प्यौ जाइ॥५०३॥ 

 
लुटुपुटची मूठ 

िोळीच्या गुलालरांग खेळाांि, िायक गुलालमूठ उगारूि िाणयकेिर िेकण्याचा आणिभाि 
करिो. िाणयका गुलाल डोळ्याांि जाईल या भीिीिां दचकूि चटकि मुखािर ओढिी 
घेऊि खाली झुकिे, आणि णमस्स्कल िसिे. िे णिचे लीलायुक्ि िािभाि िायकाला िार 
मोिक िाटिाि. िो णिरणिरूि मूठ उगारूि िी अणभियलीला पािण्यासाठी भीिी 
घालिो पि गुलाल िेकीि िािी. सखी सखीला म्िििे‘‘अग बघ िरी, कशी सुांदर 
प्रियलीला चालली आिे िी. जशी जशी िी, आपलां  िोंड झाकिे, आणि खदखदूि िांसिे, 
िस िसा िो णिला मूठ उगारूि भीिी दाखणििो.’’ 
 
घेत ओढिी आडवे धरुनी तळवे लाल। 
लपणवत मुख ती लाजरी, खुदकन् हसती गाल॥ 
लटकी मूठ उगारुनी खेळत रंग गुलाल। 
प्रियखेळ हा रंगवी राधा सणख णिजलाल॥५०३॥ 

*  * 
 

५०४ णछनकु, छिीले लाल, वह नकह जौ लणग ितराणत। 
 ऊख, महूष, णपयूष की तौ लणग भूख न जाणत॥५०४॥ 

 
िोलमाधुरी 

मुग्धा िाणयकेची सखी, णिच्या मांजुळ बोलाांची प्रशांसा करीि िायकाला ओढ लाििे, ‘‘अिो 
जोिर िी िुमच्याशी बोलि िािी िोिरच मधाचा ि अमृिाचा णदमाख! एकदा काां णिचां 
बोलिां ऐकलांि, की या सिांची माधुरी िुम्िाला णिकी िाटेल.’’ 
 
ऐकले न जोवरीं णतचे मंजु मधुर मुख िोल। 
चाखताचं ती माधुरी सुधा, मधणह हो िोल॥५०४॥ 

*  * 
 

५०५ अँगुणरनु उणच, भरु भीणत दै, उलणम णचतै चख लोल। 
 रुणच सौं दुहँू दुहँूनु के चूमे चारु कपोल॥५०५॥ 

 
उडते चंुिन 

उपपणि िायक ि परकीया िाणयका याांच्या घरामध्ये िक्ि एक वभिच आडिी आिे. एक 
णदिस सांधी साधूि िी दोघेिी वभिीजिळ आली. आणि पािलाांच्या चिड्यािर उांचािूि 
िािाांिी वभिीिर भार देि, थोडां पुढां झुकूि ि चांचल ियिािां इकडे णिकडे पिाि दोघाांिी 
परस्पराांचां ओष्ट चुांबि घेिलां  ि िळूच गाल कुरिाळले. 
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उंचावुणनया पाउले, कभतीवर घे िोल। 
इकडे णतकडे पाहुनी कुरवाणळती कपोल॥ 
पाहतील कुणि भीत ही, कणरती कायालोट। 
िुकुनी थोडे धीट ते हळू चंुणिती ओठ॥५०५॥ 

*  * 
 

५०६ नागणर, णिणिध णिलास तणज, िसी गवेंणलनु माँणह। 
 मूढणन मैं गनिी णक तँू, हूठ्यौ दै इठलाँणह॥५०६॥ 

 
पत्रावळीसारखा द्रोि 

खेडिळाि रिािाऱ्या िगरिाणसयाांिा, त्याांच्यासारखेच रिािे िागािे लागिे. शिरी 
शिािपि दाखणिलयास िे िास्यास्पद िोिे. 
 
सोणड णवणवध णवलास ते नागरीक व्यवहार। 
मूढ, न गिती गुणिजना, हसती गावंगवार॥५०६॥ 

*  * 
 

५०७ णिथुऱ्यौ जावकु सौणत-पग णनरणख हँणस गणह गाँसु। 
 सलज हँसौहीं लणख णलयौ आधी हँसी उसाँसु॥५०७॥ 

 
अधवहसू 

िाणयकेिे आपलया सििीच्या पायाांिा णिस्कणळि लागलेला मिािररांग (आळिा) 
लागलेला पाणिला. िे पािूि णिच्या धाांदरटपिाला िी िसली. पि सििीचे लाजरे 
मुरकिे पािूि या णिखुरलेलया रांगाचे रिस्य णिला कळले. त्यामुळां िी दुःणखि झाली ि 
ओठािर आलेले िसूां आसिाि पणरिि झाले. 
 
सवत पावलीं णवखुरला णदसे महावर रंग। 
अधकर अडे अधेंच हंसे, उसासतो उरभंग॥५०७॥ 

*  * 
 

५०८ मोसौं णमलवणत चातुरी, तँू नकह भानणत भेउ। 
 कहे देत यह प्रगट हीं प्रगयौ पूस पसेउ॥५०८॥ 

 
‘पुरे अं मखलाशी ’ 

िायकाला पािूि िाणयका पुलणकि झाली. पि िे लपणिण्यासाठी सखीचां लक्ष दुसऱ्याच 
गोष्टीकडे िेधिे. िी णिची मखलाशी ओळखूि सखी म्िििे, ‘‘ या पौष मणिन्याि िुझ्या 
अांगाला घाम िुटला, यािरूिच कळलां  की िू मला बिणिण्याचा प्रयत्ि करिेस. पि िी 
चािुरी माझ्याशी कशाला? मला कळलां  म्िटलां !’’ 
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अंगावर रोमाचं हे, पौषाणतल हा स्वेद। 
पुरे िाइ ग चातुरी, कळून आला भेद॥५०८॥ 

*  * 
 

५०९ सौंहैं हँू हऱ्यौ न तै, केती दयाई सौंह। 
 एहो, क्यौं िैठी णकए ऐंठी ग्वैंठी भौंह॥५०९॥ 

 
सुटून गेला िाि 

कलिान्िणरिा िाणयकेच्या अजूििी चढलेलया णभिया पािूि सखी म्िििे, ‘‘ अग आिा 
कुिािर रागििेस! िो णबचारा गेलाय णिघूि! िुझा राग जािा म्ििूि आम्िी ि त्यािीिी 
णकिी शपथा घािलया! पि िुला किि आली िािी. िुझा िट्ट आपला कायमच! अखेर िो 
णिराशेिां णिघूि गेला. आिा रागिूि काय उपाय! िी खरी पिात्तापाची िेळ आिे.’’ 
 
तया न िघसी ढंुकुनी, णकती घातली आि। 
चढणवतेस णभवई अता,ं सुटून गेला िाि॥५०९॥ 

*  * 
 

५१० ही औरै सी है गई टरी औणध कैं  नाम। 
 दूजैं कै डारी खरी िौरी िौरैं आम॥५१०॥ 

 
वायदा सरला 

सखी सखीला साांगिे ‘‘णप्रयकर परि येण्याची िेळ टळली. णदलेला िायदा सांपला. 
त्यामुळां िी प्रोणषिपणिका अत्यांि णिकल झालेली आिे. त्यािूि िसांिागमामुळां उमटलेलां  
आम्रमांणजरीचां सुगांणधि िसूां णिला बोचिां. मोिर पािूि िी बािरिे.’’ 
 
अवणध टळे णप्रय भेणटचा हुरहुरते सुकुमार। 
अणधकच होई िावरी िहरताच सहकार॥५१०॥ 

*  * 
 

५११ सही रँगीलैं  रणत-जगैं जगी पगी सुख चैन। 
 अलसौंहैं सौंहैं णकयैं कहैं हँसौंहैं नैन॥५११॥ 

 
शेजारतीचा जागर 

िाणयकेला रात्रीच्या सुरिरांगाचां जागरि झालेलां  आिे. णिचे डोळे आळसले आिेि. िी 
सखीला उत्सिाचां जागरि झालयाचां साांगिे. पि णिचे डोळे िसिाि. िे लणक्षि करूि 
सखी म्िििे, ‘‘अग िे िुझे डोळेच साांगिाि. देिळािलया उत्सिापेक्षा शेजारिीच्या 
सुखोत्सिाचा िा जागर आिे म्ििूि.’’ 
 
शेजारणत हो मंणदरी सरली उत्सवरात। 
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कळे जागरि लाजरे आळसल्या नयनातं॥ 
डोळे चुरचुर िोलती कुठे रंगली रात। 
पळ न लागली पापिी, नीज कुठें नणशिातं॥५११॥ 

*  * 
 

५१२ कहा कुसुमु, कह कौमुदी, णकतक आरसी जोणत। 
 जाणक उजराई लखैं आँणख ऊजरी होणत॥५१२॥ 

 
उसळे नयणन िळाळ 

िायक िाणयकेच्या गौराांगािर मोणिि िोऊि स्िगि म्िििो, ‘‘णिच्या अांगकाांिीमुळां णिला 
बघिाऱ्या डोळ्याांिाच िििेज ि चैिन्य लाभिां. णिच्यापुढां िुलां  काय, चाांदिां काय, वकिा 
दपयि काय, साऱ्याांचीच चमक णिकी पडिे.’’ 
 
कुसुम, कौमुदी आरसा, भासे तेज मवाळ। 
अंगकाणंत अणभराम ती उसळे नयकन िळाळ॥५१२॥ 

*  * 
 

५१३ पणहरत हीं गौरैं गरैं यौं दौरी दुणत, लाल। 
 मनौ परणस पुलणकत भई िौलणसरी की माल॥५१३॥ 

 
मुकुलश्री 

िायकािां िाणयकेला बकुल िुलाांची माळ पाठणिली. िी कां ठाि घालिाच णिचां सिांग 
पुलणकि झालां . पे्रम भाििेिां णिची गौरििूच मुकुलश्रीची माळ बिली. सखी िायकाला 
साांगिे, ‘‘िुम्िी धाडलेली बकुल िुलाांची माळ गळ्याि घालिाच िी सिांगीि 
िुलीिुलली आणि णिच्या गौरििूची सुांदर बकुळीची माळ बिली. िी ज्याच्या गळ्याि 
पडेल िो कां ठ भाग्यिाि म्ििायचा!’’ 
 
पे्रमभेट णतज पाठवी तो िकुळीचा हार। 
घाणलत कंठीं पे्रमळा, गौरतनू सुकुमार॥ 
िकुल िुलें  ती कोवळीं, उमल खुलणव सुख सार। 
पुलक िुलुणन सवांग हो, मुकुलश्री रतनार॥५१३॥ 

*  * 
 

५१४ रस-णभजए दोऊ दहुनु, तउ णटणक रहे, टरैं न । 
 छणि सौं णछरकत पे्रम-रँगु भणर णपचकारी नैन ॥५१४॥ 

 
रंगयुगुल 

िायक िाणयका परस्पराांिा पिाि िेत्रपल्लिीिां आपलां  पे्रम सूणचि करिाि. िोळीच्या 
रांगखेळािर रूपक करीि सखी म्िििे, ‘‘दोघाांिीिी ियि णपचकाऱ्याांच्या किुधाराांिी, 
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प्रीणिरसािां परस्पराांिा णभजणिलां . सारखा णपचकाऱ्याांचा मारा चालू िोिा. दोघेिी िटले 
िािीि.’’ 
 
िघणत एक टक हटणत न दोघे णभजणव अंग अनुभाव। 
भरुणन नैन णपचकारी माणरत रंगछटा णशडकाव ॥५१४॥ 

*  * 
 

५१५ कारे-िरन डरावने कत आवत इकह गेह। 
 कै वा लखी, सखी, लखैं लगे थरथरी देह॥५१५॥ 

 
काळा कुवीत 

िाणयका आपलया मैणत्रिीि बसलेली आिे. िेिढ्याि श्रीकृष्ि कािी णिणमत्तािां णिथे येिो. 
त्याला पिािाच िी रोमाांणचि िोिे. आपलां  प्रीणिगुणपि लपणिण्याच्या उदे्दशािां आपलया 
देिकां पाचां कारि िी सखीला िळूच साांगिे. ‘‘िा भयांकर काळाकुिीि मािूस बघिाच 
माझ्या जीिाचा कसा थरकाप िोिो. िो कशाला आमच्या घरी येिो कुिास ठाऊक!’’ 
 
सदा घरीं हा येइ का ंकाळा कपटकुवीत। 
णदसे भयंकर िाइ ग, कापंत मी भयभीत॥५१५॥ 

*  * 
 

५१६ कर के मीडे कुसुम लौं गई णिरह कुल्म्हलाइ। 
 सदा-समीणपणन सणखनु हँू नीणठ णपछानी जाइ॥५१६॥ 

 
कुस्करलेली कळी 

सखी िायकाला िाणयकेची व्याधी साांगूि णिच्याकडे जाण्यास प्रिृत्त करिे. ‘‘िािािां 
चुरडूि टाकलेलया िुलासारखी णिची गि आिे. िी णिरिािां इिकी कोमेजली आिे की, 
सदा जिळ असिाऱ्या मैणत्रिींिािी िी ओळखायला येि िािी. कष्टािां णिची ओळख 
पटिे.’’ 
 
कणर चुरल्या कुसुमापरी, कोमजली णवरहातं। 
ओळखती न सखी णतला समीप असुणन घरातं॥५१६॥ 

*  * 
 

५१७ णचतवत, णजतवत णहत णहयैं, णकयैं णतरीछे नैन। 
 भीजैं तन दोऊँ कँपैं, क्यौं हँू जप णनिरैं न ॥५१७॥ 
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िकध्यान 
िायक ि िाणयका एका पियकाली िदीिर स्िाि करायला गेले. स्िाि केलयािांकर दोघेिी 
पाण्याि उभे रािूि डोळे णमटूि ध्याि करिाि. पि िाकड्या णकलणकलया डोळ्याांिी 
परस्पराांिा पिाि पे्रम प्रगट करिाि. णकिीिेळ िरी त्याांची िी प्राथयिा चालू असिे. थांडीिां 
थरथरिाि. पि आराधिा सुटि िािी. 
 
ओलेता जप चालवी, कापंत नदी जलातं। 
तरंग उठती छेणदती प्रणतकििें वलयातं॥ 
दृणष्ट णनमीणलत पापिी–परस्परास पहात। 
णकती काळ दोघेणह ते प्रीती जपत मनातं॥५१७॥ 

*  * 
 

५१८ णकयौ जु, णचिुक उठाइ कै, कंणपत कर भरतार। 
 टेणढयै टेढी णिरणत टेढैं णतलक णललार॥५१८॥ 

 
वाकडे कंुकू 

िायकािां एका िािािां णिची ििुिटी धरूि दुसऱ्या िािािां णिच्या कपाळी कुां कू लािलां . 
पे्रमोर्ममिां िाि कां णपि झालयामुळां कुां कू िाकडां लागलां . पि िेच िी मोठ्या अणभमािािां 
णमरणििे. 
 
भालीं कंुकुम रेणखता ंहनुवणट उचली नाथ। 
सहज लागते वाकडे, थरथरतानंा हात॥ 
वाकडीच दृष्टी तशी, करुणन वाकडी मान। 
दाणवत णमरवी माणननी, प्रीतीचा अणभमान॥५१८॥ 

*  * 
 

५१९ भौ यह ऐसोई समौ, जहाँ सुखद दुखु देत। 
 चैत-चाँद की चाँदनी डारणत णकए अचेत॥५१९॥ 

 
चैत्रचादंिं 

प्रोणषिपणिका आपलया सखीला म्िििे. ‘‘िी िेळच अशी आली आिे गडे, की यािेळी सुख 
देखील दुखििां. चैत्राचां चाांदिां, या णिरिाि मला अचेिि करूि टाकिां.’’ 
 
अशीच येई वेळ ही दुखवी सुख णहतकाज। 
चैत्राचें हें चादंिें करी अचेतन आज ॥५१९॥ 

*  * 
 
५२० कत कणहयत दुखु देन कौं रणच रणच िचन अलीक। 
 सिै कहाउ रह्यौ लखैं, लाल, महावर-लीक॥५२०॥ 
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नको िहािा 
रात्रभर अन्य स्त्रीकडे रािूि िायक सकाळी परिला आिे. आणि िो रात्री ि येण्याचां खोटां 
कारि णिला साांगिो. एिढ्याि भालािर लागलेला मिािररांग िी बघिे. िी त्याला 
म्िििे, ‘‘मला णचडिायला आिखी खोटां कशाला साांगिा! िुमचां सारां रिस्य त्या 
मिािररांगरेखेिां मला अगोदरच साांणगिले आिे.’’ 
 
नको िहािा तो मुळीं णनलाजरा उल्लेख। 
कळवी मजला नेमकें  भाणल महावर लेख॥५२०॥ 

*  * 
 

५२१ लोपे कोपे इंद्र लौं रोपे प्रलय अकाल। 
 णगणरधारी राखे सिै गो, गोपी, गोपाल॥५२१॥ 

 
इंद्र गवव पणरहार 

भाणिक भक्िाची इांद्र स्िुिी; ‘‘अकारिच प्रलयकोप करिाऱ्या देिेंद्राचा अणभमाि, गोिधयि 
उचलूि गाई, गोपीजिाांचां सांरक्षि करूि, उिरणिला िो भक्िाचां रक्षि कसां करिार 
िािी.!’’ 
 
लोपणव कोणपत इंद्र तो कणरता ंप्रलय अकाल। 
रक्षी णगणरधर सकणळका, गाइ, गोणप गोपाळ॥५२१॥ 

*  * 
 

५२२ ढोरी लाई सुनन की, कणह गोरी मुसकात। 
 थोरी थोरी सकुच सा भोरी भोरी िात॥५२२॥ 

 
श्रवि मंजुळा 

िायकािां िाणयकेला िसि णिव्याज बोलिािा ऐकलां . त्याला एिढा आिांद झाला की णिचां 
बोलि िारांिार ऐकण्यासाठी िो आिुर झाला. िी आपली उत्सुकिा िो णिच्या सखीला 
साांगिो, ‘‘ त्या सुिियदेणििीिां , िळूच मांदस्स्मि करीि बोलूि माझ्या श्रििाांिा मधाचां बोट 
लािलां . माझी िृत्ती िे ऐकायला चटािली.’’ 

 
श्रवि मंजुळा गोरटी भोणळ भािडी पोर। 
लाणव चटक मधुिोल ते, संकोणचत णचतचोर॥५२२॥ 

*  * 
 

५२३ आज कछू औरै भए, छए, नए णठकठैन। 
 णचत के णहत के चुगल ए णनत के होकह न नैन॥५२३॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

नट खट नैन 
लणक्षिा िाणयकेच्या डोळ्याांिील आगळी चमक बघूि, णिच्या पे्रमभाििेला सखी िाचा 
िोडिे. ‘‘िुझ्या हृदयाचे िे दोि चुगलखोर िेर आज िव्याच थाटामाटाि आिेि. कािी 
काळबेरां असलयाणशिाय असे चमकिार िािीि!’’ 
 
चहाड डोळे हे तुिे तव हृदयाचे हेर। 
चमक णनराळी आज ती, नटणत आंत िाहेर॥५२३॥ 

*  * 
 

५२४ छुटै न लाज, न लालचौ प्यौ लणख नैहर-गेह। 
 सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह॥५२४॥ 

 
हवेच, तेणह नकोच 

िाणयका आपलया मािेरी आिे. िायकिी णिथे आला आिे. त्याला पिाण्याची लालसा ि 
आप्िजिाांचा सांकोच, याांचां द्वांद्व णिच्या मिाि चालू आिे. अणभलाषा णिच्या िजरेला 
िायकाकडे ओढिे आणि सांकोच खाली ओढिो. अशी णिच्या णजिाची चाललेली 
ओढािाि सखी साांगिे. ‘‘णप्रयकराला मािेरी आलेला पािूि लालसा णिकडे ओढ घेिे, िर 
सांकोच पापिी णमटििो. या मािसद्वांद्वाि णिच्या डोळ्याांची उघडझाांप णकिी मिोिर 
िाटिे!’’ 
 
माहेरी नव पणरणिता, आप्तजनासंमवेत। 
आज अचानक भेणटला णतथेच णजवलग येत। 
लगिग ती दृग लालसी, लाजत मकन संकोच। 
िघे न िघते अल्स्थरा, हवेंच तेणह नकोच ॥५२४॥ 

*  * 
 

५२५ ह्याँ तैं ह्याँ, हाँ तैं इहाँ, नेकौ धरणत न धीर। 
 णनणस णदन डाढी सी णिरणत िाढी गाढी पीर॥५२५॥ 

 
असहाय 

पूिािुराणगिी िाणयकेची उदे्वगदशा सखी िायकाला साांगिे. ‘‘णिचा धीर सुटला. िी अणि 
णिव्िल झाली आिे. रािांणदि णिरिािां आांगाची कािली िोि असिा िी सारखी इकडूि 
णिकडे िळमळि णिरिे आिे.’’ 
 
तळमळते ती इथुनी णतथे, णिरते, सुटला धीर। 
णवरहदाह कणरली काह, उरातं जळता ंतीर॥५२५॥ 

*  * 
५२६ णिरह-णिकल, णिनु ही णलखी पाती दई पठाइ। 
 आँक-णिहूनीयौ सुणचत सूनैं िाँचत जाइ॥५२६॥ 
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णवनाक्षरी 
प्रोणषिपणिका िाणयका ि णिरिी िायक याांच्या णिकलस्स्थिीिील पत्रसांदेश, दूणिका 
स्िगि बोलिे, ‘‘िी णिरिणिकला पत्र णलिायला बसली. पि णिकलिेमुळे िी णलिूच 
शकली िािी. िेव्िा ि णलिलेलां  पत्रच णििां पाठिलां  आणि िी णििाक्षरी पणत्रका एकाांिाि 
िायकािां िन्मयिेिां िाचली.’’ 
 
नच णलणहताही पाठवी, पत्र णवकल णवरहातं। 
ओणवत ओळी आसवें, आशय जो हृदयातं॥ 
आतुरतेनें घेतसे, तो थरथरता हात। 
वाणचत पत्र णवनाक्षरी तन्मय एकातंातं॥५२६॥ 

*  * 
 

५२७ समरस-समर-सकोच-िस-िीिस न णठक ठहराइ। 
 णिर णिरी उिकणत, णिणर दुरणत, दुणर दुणर उिकणत आइ॥५२७॥ 

 
स्मरसंकोच 

परकीया िाणयका, आपलया णखडकीिूि िायकाला पािूि काममोणिि झाली. पि 
सांकोचािां त्याच्याकडे एकटक पिाण्याचा णिला धीर िोि िािी. िी िळूच डोकािूि बघिे. 
त्यािां पाणिलां  की पटकि लपूि बसिे. आणि पुन्िा पुन्िा िळूच णखडकीशी येि त्याला 
चोरूि बघिे. ’’ 
 
स्मरसंकोचें णववशती अणवचल णनरणख गवाक्ष। 
लपत छपत णिरणिरुणन ये चोरुणन टाणक कटाक्ष॥५२७॥ 

*  * 
 

५२८ णिरत जु अटकत कटणन-णिनु, रणसक, सु रस न णखयाल। 
 अनत अनत णनत णनत णहतनु णचत सकुचत कत, लाल॥५२८॥ 

 
मधुपा 

िाणयका िायकाला अन्य रमिीसि िसिा बोलिािा बघिे त्यामुळां िी रुष्ट झाली आिे. 
त्यािर िायकािां णिची समजूि घालीि म्िटलां  की मी णिच्याशी अगदी सिज बोलि िोिो. 
खोटां कारि साांगिािा अपराधकलपिेिां त्याचा आिाज थोडासा पडला आणि िो 
सांकोचला. िे पािूि िाणयका म्िििे, ‘‘अिो, रणसक पे्रमाच्या गुांिािळ्याि ि अडकिा िुम्िी 
स्िैर विडिा, पे्रम िसांल िरी प्रियलीला आिेिच असांच िां! िे जर खरां िर मग एिढा 
सांकोच काां?’’ 
 
मधुप िुलावर गंुजसी, रणसक तुिा तो खेळ। 
मग मानणस संकोच का,ं णमळता ंरमिी मेळ॥५२८॥ 

*  * 
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५२९ अरैं परै न, करै णहयौ खरैं जरै परजार। 
 लावणत धोणर गुलाि सौं, मलैं  णमलै धनसार॥५२९॥ 

 
चंदन चटके 

णिरणििी िाणयकेचा णिरििाप शमिायला सखी कापूर, चांदि, गुलाबपाण्याांि घोळूि 
णिच्या अांगाला लाििे. िे जास्िच चटके देिे. िी सखीला िको म्िििे. 
 
गुलाि जकळ घोळुनी लाणवसी कापुर चंदन लेप। 
चंदन चटके देइ ग णवरही दाह णवलेप॥५२९॥ 

*  * 
 

५३० दोऊ चोर महीचनी खेलु न खेणल अघात। 
 दुरत णहयैं लपटाइ कै, छुवत णहयैं लपटात॥५३०॥ 

 
चोर लपंडाव 

िायक िाणयका चोरलपांडािाचा खेळ खेळिाि. पि त्याांची िृप्िी िोि िािी. कारि त्याि 
परस्पर चोरणमठीला भरपूर िाि असिो. दोघेिी डोळे झाांकूि परस्पराांच्या णमठीि लपिाि 
अन् पुन्िा सुटिाि. पुन्िा डोळेझाांक. णशििािा णमठी णि लपिािा णमठी. या दुिेरी 
णमठ्याांच्या खेळाची णमठी सुटि िािी. 
 
दोघे णमळूनी खेळती लपाछपीचा खेळ। 
उरीं भेटती छपोणनया,ं लपता पुरे न वेळ॥ 
सुटता ंणशवती परस्परा,ं ओढीत पणररंभातं। 
णमठींत लपती पुन्हा ंपुन्हा,ं हृदय छपणव हृदयातं॥५३०॥ 

*  * 
 

५३१ णमणस हीं णमणस आतप दुसह दईं और िहराइ। 
 चले ललन मनभावणतकह तन की छाँह णछपाइ॥५३१॥ 

 
तनु छत्र छाया 

जेष्ठा ि कणिष्ठा िाणयकेबरोबर िायकाचां िियि सखी साांगिे. भर िळपत्या उन्िाि बािेर 
कुां जििाि जािां शक्य िािी असां साांगूि ि त्याांिा िाटेला लािूि आपलया मिमोणििीला 
मात्र आपलया देिाच्या सािलीि लपिीि कुां जििाांि घेऊि जािो. 
 
भर उन्हात या जायचें पोळतील ना पाय। 
कोमेजुनी जाईल ही, पळातं नाजुक काय॥ 
कणरत िहािा तो णनघे, हळूचं कंुजवनातं। 
िाकुंणन घे मनमोणहनी तनु छायेत उन्हातं॥५३१॥ 

*  * 
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५३२ लहलहाणत तन तरु नई लणच लग लौं लणि जाइ। 
 लगैं लाँक लोइन-भरी लोइनु लेत लगाइ ॥५३२॥ 

 
लोचन लावे 

िाणयकेच्या लािण्यािर मोणिि झालेला िायक म्िििो, ‘‘ िी आपले लणलि लािण्यमय 
कणटजाल लचकूि िेकीि या माझ्या लोचि लाव्याांिा गुांििूि िसििे.’’ णिची िूिि ििू 
लािण्यािां लसलसिे आिे. आणि िी कमिीय कटी दृष्टी लागिाच लिणचक िेिासारखी 
लचकूि िाकिे आणि माझे डोळे झेलूि पकडूि ठेििे. ’’ 
 
लसलसतें लावण्य तें मोहर जागोजाग। 
लवणचक कणट ती लवलवे िुकवी लोचन लाग॥ 
सळसळती ती नाणगिी, सुटे न णवटप लपेट। 
धनकातंारी एकटी एकातंीं उरभेट॥५३२॥ 

*  * 
 

५३३ रही अचल सी है, मनौ णलणख णचत्र की आणह। 
 तजैं लाज, डरु लोक कौ, कहौ, णिलोकणत काणह॥५३३॥ 

 
कोरीव लेिें 

उपपणि िायकािे परणकयेिरील आपले पे्रम लपिूि ठेिले िोिे. णिला िायकाकडे अचल 
बघिािा पािुि सखी िायकाला छेणडि म्िििे, ‘‘बघा, िी अचल दृष्टीिे िुमच्याकडे पिाि 
आिे आणि सिांगाला जडत्ि आलयाप्रमािे एखाद्या पाषािमूिीसारखी उभी आिे. 
िुमच्यािर िर िी अिुरक्ि िािी. मग अशी िी बघिे िरी कोिाकडे?’’ 
 
कुिाकडे ते पाहती, लालस लोचन चोर। 
लोक लाज भय सोडुनी, शोणधत णचत्त चकोर॥ 
उभी अचल णचत्रापरी, नटरंगी ती पोर। 
कोणरव लेिें तें जसें णदसते दृणष्टसमोर॥५३३॥ 

*  * 
 

५३४ पल न चलैं , जणक सी रही, थणक सी रही उसास। 
 अिहीं तनु णरतयौं; कहौ, मनु पठ्यौ णककह पास॥५३४॥ 

 
मन हरवलं 

परकीयेिे आपलां  उपपणििरील पे्रम लपिूि ठेिलां . पि सखीिां िे ओळखलां  िोिां. आिा 
त्याच्या समोर येिाच त्याांचां गुप्ि पे्रम उघड करीि, िी उपिासािां म्िििे, ‘‘त्याला 
बघिाचां, िुझ्या पापण्या अशा कशा स्स्थर िोिाि ग! अगदी भाि णिसरिेस, श्वास मांद 
चालिो, लाांब उसासे सोडिेस! जिूां काय देिाि मि िािीच, कुठांिरी उडूि बसलां !’’ 
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णवल्स्मत हले न पापिी थकुणन सोणड णनश्वास। 
तनु ठेउणनया मागुती, मन धाणडसी कुिास ॥५३४॥ 

*  * 
 

५३५ मैं लै दयौ, लयौ सु, कर छुवत णछनणक गौ नीरु। 
 लाल, णतहारौ अरगजा उर है लग्यौ अिीरु॥५३५॥ 

 
अगवजा 

पूिािुराणगिी िाणयकेकडे पे्रमोपिार म्ििूि अगयजा पाठणिला िोिा. त्यामुळां िी उद्दीणपि 
झाली. णिचां शरीर अणिशय िापलां . सखी म्िििे, ‘‘अगयजा मी िुमच्याकडूि णिला िेऊि 
णदला, पि िो त्या स्िरूपाि णिच्या उरापयंि पोचलाच िािी. णििां िािाि घेिाच िो 
जळूि त्याचा अबीर बिला.’’ 
 
देता ंणतज, कर स्पशवता,ं उकळत जळलें  नीर। 
उरीं लाणवता ंअगवजा जळूनी होत अिीर॥५३५॥ 

*  * 
 

५३६ चलौ, चलैं  छुणट जाइगौ हटु रावरैं सँकोच। 
 खरे चढाए हे, णत अि आए लोचन लोच॥५३६॥ 

 
आग शमन 

कलिान्िणरिा िाणयकेची सखी िायकाला म्िििे, ‘‘िुम्िी आलाि िर णिचा उरलासुरला 
रागिी णिघूि जाईल. आिा डोळे णििळूि त्याांि अिुरागाची छटा णदसू लागली आिे.’’ 
 
चला, णतला समजाणवता ंणनघुन जाइल राग। 
िरेच डोळे णनवळले, शातं जाहली आग॥५३६॥ 

*  * 
 

५३७ कहे जु िचन णियोणगनी णिरह-णिकल णिललाइ। 
 णकए न को अँसुवा-सणहत सुवा णत िोल सुनाइ॥५३७॥ 

 
शुक िोल 

िाणयकेचा सरिा बोल शुकािां ऐकला. णिच्या मरिािांिर णिचे िे बोल पोपटपांचीिां 
लोकाांिा ऐकणििाच त्याांचेिी डोळे ओले झाले. 
 
णवरह णवकल णवलाप ते सखीचा सरता िोल। 
ऐकणवता ंशुक, लोचनीं अश्रु येणत अनमोल॥५३७॥ 

*  * 
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५३८ णछप्यौ छिीलौ मुँहु लसै नीलैं  अँचर-चीर। 
 मनौ कलाणनणध िलमलै काकलदी कै नीर॥५३८॥ 

 
हलतें प्रणतकिि 

सखी िाणयकेचां सौंदयय िियि करूि िायकाला प्रलोणभि करिे. ‘‘णिच्या णिळ्या िसिाि 
णिचा गौर मुखचांद्र, कावलदीच्या िील जलाि चांद्राचां पूिय वबब िलि आिेसां िाटिां. ’’ 
 
छिी छिीली सुंदरा, लपवी अंचल नील। 
काकलदी जकल कलाणनधी कणर गमते णिलमील॥५३८॥ 

*  * 
 

५३९ मानु तमासौ कणर रही णििस िारुनी सेइ। 
 िुकणत, हँसणत; हँणस हँणस िुकणत, िुणक िुणक हँणस हँणस देइ॥५३९॥ 

 
मणदराक्षी 

िाणयका िारुिी णपऊि धुांद झाली आिे. आणि त्यािूि णििां रुसिा धरला. त्यामुळां 
णचडिािा िी िसिे, िर िसिािा णचडिे. णिचा रुसिा म्ििजे इिराांिा गांमि झाली आिे 
िुसिी. 
 
करी तमाशा माणननी णपउनी वारुिी धंुद। 
णचडत हसत िरळते, हासते रडत णचडत िेिंद॥५३९॥ 

*  * 
 

५४० सदन सदन के णिरन की सद न छुटै, हणरराइ। 
 रुचै, णततै णिहरत णिरौ; कत णिहरत उरु आइ॥५४०॥ 

 
भंृग धमीय 

प्रौढा, धीरा, खांणडिा िाणयका, सापराध िायकाला म्िििे, ‘‘घरोघर णखरापि िाटि 
णिरण्याची आपली सांिय सुटि िािी. ठीक आिे! आपलयाच मिासारखां करा! पि इथां 
येऊि मला कशाला जाळिा? ’’ 
 
सवय सदाची घरोघरीं, णिरुणन वाटता ंवाि। 
करा मनापरी आपल्या नसे णस्त्रयाचंी वाि॥५४०॥ 

*  * 
 

५४१ प्रलय-करन िरषन लगे जुणर जलधर इकसाथ। 
 सुरपणत-गरिु हऱ्यौ हरणष णगणरधर णगणर धणर हाथ॥५४१॥ 
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प्रलय मेघ 
कृष्ि भक्िाांचे आपलया दैििाचे िीरत्ि दशयि. ‘‘गोकुळ बुडिूि टाकण्यासाठी इांद्रािे 
प्रलयमेघाांिा आज्ञा णदली. श्रीकृष्िािां गोिधयि उचलूि गोकुळािील प्रािीमात्राचां रक्षि 
केलां  ि इांद्राचा गिय पणरिार केला.’’ 
 
व्रज िुडवाया वषाती प्रलय मेघ घनघोर। 
वज्रपतीचा गवव तो हणर णगणरधर धृणत थोर॥५४१॥ 

*  * 
 

५४२  करे चाह सौं चुटणक कै खरैं उडौं हैं मैन। 
 लाज नवाऐं तरिरत, करत खूँद सी नैन॥५४२॥ 

 
नयन-तुरंग 

मध्या िाणयकेचे िेत्र णप्रयकराला बघण्यासाठी लालसेिां िर उचलिाि ि लाजेिां खाली 
झुकिाि. िी पापण्याांची िरखाल अश्वरूपकाि सखी साांगिे. ‘‘लालसेची टाच मारूि 
मदिािां पलाि घ्यायला उिािीळ केलेले ियि-िुरांग लज्जेचा लगाम खेचिाच जागच्या 
जागीच थयथयिाि. टापा घाशीि रिािाि. ’’ 
 
उडंु पाहणत दृग-तुरंग ते, िुकत पापिी िूल। 
ठाकयच थय थय नाचती, पायीं उडणवत धूळ॥ 
चटक चाह चुटकी भरी, मन्मथ माणरत टाचं। 
खेणचत लाज लगाम ती पुढे ओढ घेताचं ॥५४२॥ 

*  * 
५४३  ज्यौं ज्यौं आवती णनकट णनणस, त्यौं त्यौं खरी उताल। 
 िमणक िमणक टहलैं  करै लगी रहचटैं िाल॥५४३॥ 

 
कामाची घाई 

णप्रयिमाच्या भेटीसाठी आिुरलेली िाणयका, घरकाम घाइघाइिां उरकीि आिे. 
(सांध्याकाळ मोकळी णमळािी या िेिूिां) सखी साांगिे, ‘‘मीलि लालसेिां भारलेली िी 
गृणििी शीग्रगिीिां ि उत्सािािां आपलां  घरकाम उरकीि आिे. ’’ 
 
उतावीळ णकती होय ती, जवळ जशी ये रात। 
णदन सरता ंणप्रय भेणटची आतुरता हृदयातं॥ 
रुमणत िुमणत करकंकिे, कणरता ंती घरकाम। 
णनपणटत चटपट गेणहनीं, देहीं उर्शजतकाम॥५४३॥ 

*  * 
 

५४४ रही, पैज णकनी जु मैं; दीनी तुमकह कमलाइ। 
 राखहु चंपक माल लौं, लाल णहयैं लपटाइ॥५४४॥ 
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चंपक माळ 
दूिी िायकाला म्िििे, ‘‘मी म्िटल िोिां की िी दुलयभ आिे. पि मी पैज िरले, ि िुमची 
भेट करिूि णदली. आिा िी चांपकमाळा सदैि हृदयाशी धरा. ’’ 
 
आि मोडुनी आणिली णतची भेट घडवून। 
ठेवा चंपकमाळ ती हृदयीं नीट जपुन॥५४४॥ 

*  * 
 

५४५ दोऊ चाह-भरे कछू चाहत कह्यौ, कहैं न। 
 नकह, जाँचकु सुणन, सूम लौं िाणहर णनकसत िैंन॥५४५॥ 

 
कृपि 

िायक ि िाणयका परस्पराांशी बोलायला आिूर आिेि, पि ििणप्रिीच्या पणिलया सांकोचािां 
कािी बोलि िािीि. याचक दारी आलेला पािूि कृपिािां आि दडूि बसािां अशी त्याांच्या 
बोलाची अिस्था झाली आिे. 
 
िोलाया िघती परी िोलंु न दे संकोच। 
णनघे न वच कृपिापंरी िघता याचक तोंच॥५४५॥ 

*  * 
 

५४६ सुभर भऱ्यौ तुवगुन-कननु, पक्यौ कपट कुचाल। 
 क्यौं धौं दाऱ्यौ ज्यौं, णहयौ दरकतु नाकहन लाल॥५४६॥ 

 
डाकळि 

प्रौढा खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे, ‘‘िुमच्या गुिकिाांिी दाटूि भरलेलां  माझ्या 
हृदयाचां डावळब, आपलया कपट कुचालीच्या कपड्याांिी गुांडाळूि णपकिलां  िरी त्याला 
िडा गेलयाणशिाय राििार िािी. ’’ 
 
तव अवगुि कि भरता ंउरीं, कपट आवरि िंध। 
तडा न जाई तया कसा णपकता ंहें डाकळि॥५४६॥ 

*  * 
 

५४७ णचतु दै देणख चकोर-त्यौं, तीजैं भजै न भूख। 
 णचनगी चुगै अँगार की, चुगै णक चंद-मयूख॥५४७॥ 

 
चकोर 

उच्चपदाची योग्यिा असलेलया व्यक्िीला णिकृष्टपद णदलां  िर त्याचा स्िीकार ि करिा, 
चकोरािरील अन्योक्िीिां िो आपली णचत्तिृत्ती साांगिो. 
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अल्ग्न णठिगी चाटीत वा चाणखत चंद्रमयूख। 
चकोरव्रत साचार तें शमवायातें भूक ॥५४७॥ 

*  * 
५४८ तुहँू कहणत, हौं आपु हँू समुिणत सिै सयानु। 
 लणख मोहनु जौ मनु रहै, तौ मन राखौं मातु॥५४८॥ 

 
णववश मानस 

सखी िाणयकेला दीक्षा देिे, की, ‘‘िायकाला िू अस सैल सोडू िकोस, मधुि मधुि त्याला 
धमकाििी दे आणि रागाि, िािी िर िो िुझ्या िािूि अणजबाि सुटूि जाईल. कायम ओढ 
रिािी यासाठी माि धरीि जा. ’’ त्यािर िाणयका म्िििे, ‘‘िुझां सारां पटिां ग, पि मी काय 
करू ! त्याांिा बघिाच माझां मि माझ्या िािचां रािि िािी – िे सरळ त्याांच्याकडेच धाि 
घेिां. ’’ 
 
कळतें, वळतें न तें सखे, कसा धरंु अणभमान। 
िघुनीं मोहन मन चळें, नुरेच ठावणठकाि॥५४८॥ 

*  * 
 

५४९ धुरवा होकह न, अणल उठै, धुवाँ धरणन-चहँुकोद। 
 जारत आवत जगत कौं पावस-प्रथम पयोद॥५४९॥ 

 
पणहला मेघ 

प्रोणषिपणिकेला िषाकाणलि पणिला मेघ अणिशय िापद िोिो. िी सखीला म्िििे, ‘‘सख,े 
चोणिकडे णक्षणिजािर णदसिाि िे िषाऋिूिील पणिले मेघ जग पेटणिि येि आिेि. त्याचा 
िो धूर णदसिो आिे ग. ’’ 
 
जाणळत येई जगास हा, पाऊस पणहला मेघ। 
णनघे धूर तो चहंुकडे णक्षणतजीं काळी रेघ॥५४९॥ 

*  * 
 

५५० नख-रुणच-चुरनु डाणर कै, ठणग, लगाइ णनज साथ। 
 रह्यौ राणख हणठ लै गए हथाहथी मनु हाथ ॥५५०॥ 

 
नखमोणहनी 

िायक िाणयकेच्या आरक्ि िखािर मोणिि झाला. िो सखीला म्िििो, ‘‘िे णिचे ठग िाि. 
िखरुची चूिाची मोणििी टाकूि माझां हृदय िािोिाि िसिूि िेिाि. ’’ 
 
टाकुणन नखरुणच चूिव तें, मोणहणत मन णनणमषातं। 
सहज नेणत अपुल्यासवें ओढूणन हातोहात ॥५५०॥ 

*  * 
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५५१ चलत देत आभारु सुणन उहीं परोणसकह नाह। 
 लसी तमासे की दगनु हाँसी आँसुनु माँह॥५५१॥ 

 
आद्रव हसूं 

िाणयका शेजाऱ्यािर अिुरक्ि आिे. णिचा पिी णिदेशी जाि आिे. िेव्िा णिचे डोळे भरूि 
आले आिेि. पिीिी शेजाऱ्याला घराकडे लक्ष ठेिण्या सांबांधी साांगिाच णिच्या आद्रय 
डोळ्याि िसू उमटलां .’’ 
 
पणत प्रवासाते णनघे, सागंत शेजाऱ्यास। 
घर साभंाळा आमुचें, तुमचा णनकट णनवास॥ 
कुटंुि मािें एकटे सुचवी घ्याया भार। 
लालस लोचन हासंती आसवातं हळुवार॥५५१॥ 

*  * 
 

५५२ सुरात न ताल न तान की, उठ्यौ न सुरु ठइराइ। 
 एरी, रागु णिगाणर गौ िैरी िोल सुनाइ॥५५२॥ 

 
वैरी 

िाणयका एकटीच गािां गाि आिे. िेिढ्याि िायकाचा शब्द णिच्या कािी आला. 
त्याबरोबर िी प्रसन्न पुलणकि झाली ि णिचा स्िरभांग झाला. गािां बेसूर झालेलां  ऐकिाच 
सखी णिचारिे, ‘‘काां ग आज असां! एिढी सुरेली िूां! ’’ त्यािर िी म्िििे, ‘‘काय करुां  ग, 
आज मेलां  मिच चळलां ! िाल जुळि िािी णि िाि जमि िािी, स्िर िुसिा काांपिो. 
स्स्थरिाच िािी. त्या िैऱ्यािांच िा घोटाळा केला. मिच उडिलां  माझां गाण्यािूि. ’’ 
 
लागे ना स्वर आज तो ताल जुळेना तान। 
राग येत जणर राग ही, कसें णवसरलें  भान॥ 
वजव स्वर घेताचं तो वैरी सुचवी िोल॥ 
वीिा कंणपत होय ती िालें  गािें िोल॥५५२॥ 

*  * 
 

५५३ प्रजऱ्यौ आणग णियोग की, िह्यौ णिलोचन-नीर। 
 आठौं जाम णहयौ रहै उड्यौ उसास-समीर॥५५३॥ 

 
हृदय पतंग 

दूिी िायकाला, िाणयकेची णिरिव्यथा कथि करिे. ‘‘णियोगाग्िीिां जळालेला, आसिाांिीं 
णभजलेला, णिचा हृदय पिांग, णिश्वासाच्या िाऱ्यािर दािी णदशाि सैरिैर उडिो आिे. ’’ 
 
णवरह आग जाळी जया, णभजवी लोचन नीर। 
णदकश णदकश हृदय पतंग हा उडणव उसाससमीर॥५५३॥ 
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*  * 
 

५५४ उरु उरझ्यौ णचतचोर सौं गुरु गुरुजन की लाज। 
 चढैं णहडोरैं सैं णहयैं णकयैं िने गृह-काज॥५५४॥ 

 
हृदयादंोलन 

एकीकडे िाणयकेचां मि िायकािर अिुरक्ि झालां  आिे. िर दुसरीकडे िडीलमांडळीच्या 
सांकोचािां िी चूर झाली आिे. अशा आांदोणलि पणरस्स्थिीि िी घरकाम करिे आिे पि िे 
िीटपिे िोि िािी. 
 
णप्रयाकडे मन लागले, आप्तजनाचंी लाज। 
िुले हृदय कहदोल तो कणरता ंसणख गृहकाज॥५५४॥ 

*  * 
 

५५५ पट सौं पोंणछ परी करौ, खरी-भयानक-भेष। 
 नाणगणन है लागणत दगनु नागिेणल-रँग-रेख॥५५५॥ 
 

नागवेली 
खांणडिा िाणयका िायकाला म्िििे, ‘‘अिो रांगराज! िुमच्या रणसक डोळ्याांिा िा िागिेली 
पािाचा रस, रांगरेखा लागली आिे. िी माझ्याकडे जिरी िाणगिीसारखी िुस्काणरि पिािे 
आिे. िी िस्त्रािां पुसाल िर बरां! माझी भीणि िरी दूर िोईल! ’’ 
 
पुसा तरी नयनातंला नागवेणलचा रंग। 
नाणगि जहरी भासते, भयें थरारे अंग॥५५५॥ 

*  * 
 

५५६  तो लणख मो मन जो लही, सो गणत कही न जाणत। 
 ठोडी-गाड गड्यौ, तऊ उड्यौ रहै णदनराणत॥५५६॥ 

 
णवचणलत णचत्त 

िायक िाणयकेच्या ििुिटीिर मोणिि िोऊि म्िििो, ‘‘िुला बघूि माझ्या मिाची काय 
स्स्थिी िोिे म्ििूि साांगू! िे जरी िुझ्या ििुिटीिरील खळीि अडकूि पडले, िरी िे 
णठकािािर िािी. ’’ 
 
हनुवटीवरी खळी पडे, णचत्त गंुतलें  त्यातं। 
जडता ंजीवणह चंचले, मन उडते णदनरात॥५५६॥ 

*  * 
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५५७ मैं लणख नारी-ज्ञानु कणर राख्यौ णनरधारु यहै। 
 वहई रोग-णनदानु, वहै िैदु, औषणध वहै ॥५५७॥ 

 
रोगणनदान 

पूिािुराणगिी णिरि व्याकुल िाणयका आपलां  पे्रम प्रगट करीि िािी. सख्या अिेक उपाय 
करिाि पि त्याि यश येि िािी. एकीिे मात्र रोगणिदाि केले. िी म्िििे, ‘‘अग िू घाबरू 
िकोस! मला िुझा रोगिी कळला आणि िैद्यिी कळला कोि आिे िो! ’’ 
 
कळवी नाडी ज्ञान तें, तुिें िोलकें  मौन। 
कुठली व्याधी, औषधी, धन्वंतणर तो कोि॥५५७॥ 

*  * 
 

५५८ जो णतय तुम मन भावती राखी णहयैं िसाइ। 
 मोणह िुकावणत दगनु है वहई उिकणत आइ॥५५८॥ 

 
नावं नको 

िायकािां िाणयकेला चुकूि अन्य स्त्रीच्या िािािां िाक मारली. त्यािरिी रूष्ट िोऊि 
म्िििे, ‘‘ज्या मेलीला िुम्िी आपलया हृदयाि िसिलि, िीच मेली णििणििदाां डोळ्याि 
णि ओठािर येऊि मला णचडणििे. णिचां िाि िको मला ! ’’ 
 
णप्रय ती तुमची मोंणहनी वसे सदा हृदयातं। 
मला णचडणवते सारखी येउणनया ंनयनातं। 
जीभणह पे्रमळ आपली देई णतजला साथ। 
नावं नको तें मुणळ मला राणहन मीच अनाथ॥५५८॥ 

*  * 
 

५५९ दोऊ अणधकाई-भरे एंकैं  गौं गहराइ। 
 कौनु मनावै, को मनै, माने मन ठहराइ॥५५९॥ 

 
प्रिय पैज 

िायक ि िाणयका या दोघाांिािी आपलया रूपाचा गिय आिे. प्रत्येकाला िाटिां की 
आपलयाशी बोललयाणशिाय दुसऱ्याला रािििार िािी. दोघेिी मौि धरूि बसले आिेि. 
पणिले कोि बोलिां याची आपसाांि चुरस आिे. िी प्रिय मौज सखी साांगिे. 
 
गाल िुगवुनी पाहती दोघें धरुनी आस। 
कोि अगोदर िोलते णमळेल मान कुिास॥ ५५९ ॥ 

*  * 
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५६० उर लीनै अणत चटपटी, सुणन मुरली-धुणन, धाइ। 
 हौं णनकसी हुलसी, सु तौ गौ हुल सी णहय आइ॥५६०॥ 

 
णवप्रलबधा 

णिप्रलब्धा िाणयका, सांकेिस्थळी िायकाची भेट ि झालयामुळां परि येऊि सखीला साांगिे, 
‘‘अग, मुरलीचा ध्िणि ऐकूि घाइघाइिां मी णिकडे भेटायला गेलें  पि कुां जििाांि 
पोचण्याआधीच सुराांचे िार करूि िो णिघूि गेला. ’’ 

 
आतुरलें  मन ऐकुनी मुरली रव संकेत। 
स्वरमंजुळ ते कंुजवनी मला ओढुनी नेत। 
गेले धावंत जाहले वंणचत कुठे न ठाव। 
णनघून जाई णनदवयी हृदयीं करुनी घाव॥५६०॥ 

*  * 
 

५६१ िजिाणसनु कौ उणचत धनु, जो धन रुणचत न कोइ। 
 सु णचत न आयौ; सुणचतई, कहौ, कहाँ तैं होइ॥५६१॥ 

 
भक्ताचे गाऱ्हािें 

ब्रजिासी जिाांचां भाग्यधि असा श्रीकृष्ि, त्याची भस्क्ि कुिाला आिडिार िािी! त्याच्या 
वचििािच मिाला शाांणिलाभ िोईल. 
 
वृदावणनचें भाग्य तें, रुचे कसे न कुिास। 
कचणतताच चैतन्य तें शाणंत लाभ सकलासं ॥५६१॥ 

*  * 
 
५६२ हटु न हठीली कणर सकैं  यह पावस-ऋतु पाइ। 
 आन गाँणठ घुणट जाइ, त्यौं मान-गाँणठ छुणट जाइ॥५६२॥ 

 
भेटीगाठंी 

माणििी िाणयकेला सखी साांगिे, ‘‘सखे या िषाकालाि कािीच िाठ रािू शकि िािी. िट्ट 
िरमिो ि गाठ सुटिे. िेव्िा आिा उगाच माि धरण्याि अथय काय! ऋिूणिपणरि िागू िये. 
’’ 
वषाऋतु होता ंसखे, हट्ट न चाले ताठ। 
घट्ट िसे णनरगाठं ती, सुटे मनाणंतल गाठं॥५६२॥ 

*  * 
 

५६३  वेऊ णचरजीवी, अमर णनधरक णिरौ कहाइ। 
 णछनु णिछुरैं णजनकी नहीं पावस आइ णसराइ॥५६३॥ 
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प्रवत्स्य पणतका 
या बरसािीिील णिरि णियोगाि जी िाचेल िीच खरी भाग्यिाि िी णियोणगिी णचरांजीि 
ठरेल. पि िाय िे भाग्य माझां िािी. ’’ 
 
क्षि णवयोग ही मरण् दे णवरणह जना िरसात। 
णचरंजीव जकग अमर ते जगता ंया कालात॥ 
भाग्य न मािें ते मुळीं कचता येत मनातं। 
णवयोणगनी वाचेल का णचरंजीवन सौख्यातं॥५६३॥ 

*  * 
 

५६४ भेटत िनै न भावतौ, णचतु तरसतु अणत प्यार। 
 धरणत लगाइ लगाइ उर भूषन, िसन हत्यार॥५६४॥ 

 
मीलनाभास 

सखी सखीला साांगिे, ‘‘िायक परदेशािूि परि आला आिे. उत्कां णठि झालेली णप्रया 
घराि त्याच्या भेटीची िाट बघि आिे. आप्िस्िजिाशी बोलि िो बािेरच खोळांबला आिे. 
अखेर णिला ि राििूि त्याच्या िस्िू, अलांकार, कपडे उराशी लािूि मीलिसुख 
अिुभणिि, िी व्यिस्स्थि ठेिीि आिे. ’’ 
 
णप्रय भेटी उत्कंणठता, णचत्त तळमळे आंत। 
णवलंि हा नच साहवे, येइ न माजघरातं॥ 
णतथेच मागे थािंला िोलत आप्तजनातं। 
भूषि, वसनशस्त्राणदका कवळुन ठेणव उरातं॥५६४॥ 

*  * 
 

५६५ वाही णदन त ना णमयौ मानु, कलह कौ मुलू। 
 भलैं  पधारे, पाहुने, है गुडहर कौ िूलु॥५६५॥ 

 
जास्वंणदचे िूल 

िायक पािुिचाराला जाण्याच्या णिणमत्तािां रात्रभर बािेरच असिो. सकाळी घरी 
आलयािर, िाणयका त्याच्या डोळ्यािील लाली पािप्रिाप इत्याणद रणिणचन्िे बघूि 
रागािली. णकत्येक णदिस णििे त्याच्याशी अबोला धरला. िायकादेखि िी सदाच उदास 
असिे. त्यामुळां घाबरूि िायक सखीला णिचारिो. सखी म्िििे, ‘‘त्या णदिशी िुम्िी 
पािुिचारािूि परि येिािा अगदी जास्िांदीचां िूल बिूि आलाि. आणि िे िूल णजथां णजथां 
जािां णिथां असा कलि ठरलेला! ’’ 
 
लपणवता न लपतो मुळीं, कळला तो आचार। 
भले परतला पाहुिे घेउन पाहुिचार॥ 
लालिंुद िुललें  जसें जास्वंणदचे िूल। 
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अंगागावंणर कोणरलें  तें कलहाचें मूळ॥५६५॥ 
*  * 

५६६ मोकह लजावत, णनलज ए हुलणस णमलत सि गात। 
 भानु-उदै की ओस लौं मानु न जानणत जात॥५६६॥ 

 
कृतक-कोप 

सखी िाणयकेला म्िििे, ‘‘मी िुला णकिीदा साांणगिलां  की अशी िुरळू िकोस—जरा ओढूि 
धर, कुऱ्याणि घे, पि िू कसली! सरळ जाऊि गळ्याि पडिेस! त्यािर िाणयका म्िििे, 
‘‘मी काय करू? त्याला बघिाच िे माझां सारां अांग णि अांग णिलयज्ज बििां. अिांगाच्या 
णचथाििीिां अांगािरच जाऊि पडिे आणि माझा अणभमाि दांिासारखा सूयासमोर 
णिरघळूि जािो. ’’ 
 
आणित मजसी लाज हे प्रस्िूरणत उत्संग। 
अंग अंग णनलवज्ज हो, उठणत भाव तरंग॥ 
कसा धरंू तणर सागं ना उगाच लटका मान। 
रणवउदयीं दंवकिदु परी णवरतो ग अणभमान॥५६६॥ 

*  * 
 

५६७ तो तन अवणध- अनूप रुपु लग्यौ सि जगत कौ। 
 मो ट्टग लागे रुप, ट्टगनु लगी अणत चटपटी ॥५६७॥ 

 
जग सौंदयव 

िायक िाणयकेला पािूि मोणिि झाला, िी ि णदसिाच िो बेचैि िोिो. िो णिला णचणिि 
णलणििो, ‘‘िुझ्या देिाि जगािील सिय सौंदयय साठिलेलां  आिे. त्यािर माझां णचत्त 
ठसलयामुळे मिाला सारखी िुरिुर लागली आिे. ’’ 
 
अणखल जगाणंतल रुप तें, लागे रणचता ंरुप। 
तव रुपीं दृग लागले, चटक लागली खूप॥ ५६७॥ 

*  * 
 

५६८ रहैं णनगोडे नैन णडणग, गहैं न चेत अचेत। 
 हौं कसु कै णरस के करौं, ये णनसुके हँणस देत॥५६८॥ 

 
मानदीक्षा 

मािदीक्षा देिाऱ्या सखीला िाणयका म्िििे, ‘‘अग, माझे िे डोळे पांगू असूििी त्याला 
बघिाच चांचल िोऊि त्याच्याकडे धािि सुटिाि आणि माझी चेिाििी जागच्या जागीच 
रिािे. मी णकिी आिरिे, िू साांगिेस िसा रागाचा आि आििे पि मेले िे लबाड ऐििेळी 
िसूि माझा घाि करिाि. ’’ 
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णदली णकती चेताविी, णकती आिते क्रोध। 
कोडगेच हे नयन ग रुचे न त्या अनुिोध॥ 
टक लाउणनया पाहती, भाणरच ग उद्दाम। 
हसती मेले लालसी कणरती ते मुद्दाम॥५६८॥ 

*  * 
 

५६९ मोहँू सौं िातनु लगैं लगी जीभ णजकह नाइ। 
 सोई लै उर लाइयै, लाल, लाणगयतु पाइ॥५६९॥ 

 
णतलाच घ्या 

िाणयकेशी बोलिािा िायकाच्या िोंडूि सिज सपत्िीच िाि णिघिां. त्यामुळां िी साशांक 
िोऊि रागािूि बसिे. िायक णिला अांगािर बसिूि णिची समजूि घालिो िेव्िा िी 
म्िििे, ‘‘िे पिा, मी आपलया पाया पडिे. माझ्याशी बोलिािा देखील णजभेिर णिचे िाांि 
िाचिां, णिलाच आपलयाजिळ घ्या. ’’ आणि िी पटकि उठूि बाजूला झाली. 
 
मधेच मजसी िोलता, करी णजभेवर नाच। 
पाया पडते, सोडा मला, लावा उरीं णतलाच॥५६९॥ 

*  * 
 

५७० नावक-सर से लाइ कै, णतलकु तरुणन इत ताँणक। 
 पावक-िर सी िमणक कै, गई िरोखा िाँणक॥५७०॥ 

 
कडाणमनी िाि 

िाणयका णखडकीमधूि िायकािर कटाक्ष टाकूि बाजूला लपली. िायक त्या कटाक्षािां 
घायाळ िोऊि, णिच्या भेटीसाठी आिुर झाला. िो आपली दशा दूणिला साांगूि णिच्या 
भेटीची प्रथयिा करिो. 
 
कडाणमनी िंदूक ती, नणलका िाि कटाक्ष। 
तरुिी वेणधत लक्ष्य तें, िुकुनी उंच गवाक्ष॥५७०॥ 

*  * 
 

५७१ सुख सौं िीती सि णनसा, मनु सोये णमणल हाथ। 
 मूका मेणल गहे, सु णछनु हाथ न छोडे हाथ॥५७१॥ 

 
कभतीमधून 

उपपिी िायक ि िाणयका शेजारी रिािाि. मधे केिळ एक आडिी वभि आिे. त्याि मधेच 
एक भोकसा पडलेला आिे. एका रात्री दोघाांिीिी त्या णछद्रािूि परस्पराांचे िाि पकडले. 
आणि िशीच रात्र घालणिली. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

घर शेजारी कभत ही मधें आडवी उंच। 
णभत्ती णछद्रातुनी तरी चालत प्रीणत प्रपंच॥ 
स्पशव सुखास्तव धरुणनया ंपरस्पराचें हात। 
िोपेतच जिूं कंणठती दोघे णमळूनी रात॥५७१॥ 

*  * 
 

५७२ िाम िाँह, िरकणत; णमलैं  जौ हणर जीवनमूणर। 
 तौ तोहीं सौं भेणट हौं राणख दाणहनी दूणर॥ ५७२॥ 

 
भुज पुरस्कार 

िाणयकेचा पिी णिदेशािूि परि आला. णिचा डािा बािू स्िुरूि िा शकुि साांगिो. त्याला 
उपिार म्ििूि िी प्रणिज्ञा करिे, ‘‘अग, िामभुजे, िू स्िुरूि मला आिांदाची बािमी 
णदलीस, याबद्दल िुला पुरस्कार म्ििूि िे आले की उजिी भूजा दूर ठेऊि, िुलाच प्रथम 
त्याांच्या गळ्याि घालीि’’. 
 
वामभुजे, तंू सागंसी शकुन स्िुरुणनया आज। 
जीवनधन येईल तो प्रािसखा णिजराज॥ 
उजवी िाजुस ठेउनी, द्याया तुज उपहार। 
घाणलन कंठाकलगनीं तुिाच ग भुजहार॥५७२॥ 

*  * 
 

५७३ छुटे छुटावत जगत तैं सटकारे, सुकुमार। 
 मनु िाधंत िेनी-िंधे नील, छिीले िार॥५७३॥ 

 
कंुतलिंध 

िायकािां णिचे मोकळे ि बाांधलेले असे दोन्िीिी केसाांचे प्रकार पाणिले आिेि. दोन्िीिी 
िऱ्िा त्याला एकािूि एक सरस िाटलया. िो आपलया मिाची अिस्था सखीला साांगिो, 
‘‘णिचे लाांब सडक ि मुलायम रेशमी केस सुटलेले पािूि भाि सुटिां, आणि िेिी बांधाि िी 
माझां मििी बाांधूि टाकिे’’. 
 
लािं सडक पाठीवरी सोणडत केश गुलाम। 
सोणडत णचत्त जगातुंनी, िाणंधत मन अणभराम॥ 
िाणंधत कवचरुनी जई, मावेना आनंद। 
नजर िाधंतो नीणलमा कंुतल वेिीिंध॥५७३॥ 

*  * 
 

५७४ इकह िसंत न खरी, अरी, गरम न सीतल िात। 
 कणह, क्यौं िलके देणखयत पुलक, पसीजे गात॥५७४॥ 
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प्रसन्न पुलणकता 
िाणयका आपलया मैणत्रिीि बसलेली आिे आणि िायक अचािक समोर आला. णिची 
पुलणकि अिस्था पािूि सखी म्िििे, ‘‘ या िसांिाि िायु एिढा शीि िािी की उष्ि िािी. 
मग िुझ अांग कां णपि झालां  अन् घाम देखील आला िे कसलां  ग लक्षि? ’’ 
 
वसंत वात न शीत हा, उष्ट्ि न लागे आँच। 
का ंग अचानक स्वेद हा अंगावर रोमाचं॥५७४॥ 

*  * 
 

५७५ णचत णपतमारक-जोगु गणन भयौ, भयैं सुत, सोगु। 
 णिणर हुलस्यौ णजय जोइसी समिैं जारज-जोगु॥५७५॥ 

 
ग्रहसंकट पणरहार 

किी ज्योणिषाचा पणरिास करीि साांगिो, ‘‘ज्योणिषाला मुलगा झाला. त्याच्या 
जन्मकुां डणलिरूि त्यािे जािक पाणिले. त्याांि मूल णपिृघािक असलयाचे आढळूि येिाच 
िो मिाांि भयभीि झाला. पि पुन्िा िीट णिरखूि ि गणिि माांडूि पिािाच मुलाचा 
जारजयोग णदसूि आला. प्रािसांकट टळलयामुळां िो मिोमिी प्रसन्न झाला. 
 
नव णशशु जातक वतववी—णपतृघातक योग। 
शोकाकुल भयभीत हो, कसा टळावा भोग॥ 
णनणरणक्षतानंा तें पुन्हा—ंकळे अन्यसंभोग। 
मनोमनीं आनंद हो, पाहुणन जारजयोग॥५७५॥ 

*  * 
 

५७६ चमचमात चंचल नयन णिच घुंघट-पट िीन। 
 मानहु सुरसणरता-णिमलजल उछरत जुग मीन॥५७६॥ 

 
मीन युगुल 

सखी िाणयकेच्या िेत्राांची प्रशांसा करिे. णिच्या णिरल ओढिीिूि णिचे डोळे असे 
चमकिािा णदसिाि की जिु काय स्िगंगेच्या पाण्याि मीिाची जोडीच णििरि आिे. 
 
चमकणत चंचल नयन ते णवरल ओढिी आंत। 
सुरसणरता जकल खेळती मीनयुगुल मौनातं॥५७६॥ 

*  * 
 

५७७ रणह मुँहु िेणर णक हेणर इत; णहत-समुहौ णचतु, नाणर। 
 डीणठ-परस उणठ पीणठ के पुलके कहैं पुकाणर॥५७७॥ 
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प्रीणतपाठ 

िाणयका उपपिीिरील आपला अिुराग लपणिण्यासाठी मैणत्रिी ि िायकाला पाठमोरी 
उभी रिािे. त्यािर एक सखी म्िििे, ‘‘पाठ करूि उभी राणिलीस िरी अिुराग लपि 
िािी. पाठीिरील रोमाांचलिरीच िुझां णचत्त प्रीिीसन्मुख असलयाचां साांगिाि. ’’ 
 
उभी न सन्मुख राहसी, जरी णिरवीसी पाठ। 
णदठीं उठते पुलकावली कणथत प्रीत णनरगाठं॥५७७॥ 

*  * 
 

५७८ णिछुरैं णजए, सकोच इकह िोलत िनत न िैन। 
 दोऊ दौणर लगे णहयैं णकए लजौंहैं नैन॥५७८॥ 

 
मौन णमठी 

िायक परदेशािूि परिला आिे. णिरिाि आपि जगिार िािी िी भाषा लटकी िोिी िे 
कळूि आलयामुळे दोघेिी सांकोणचि झाले आिेि. त्या लाजेमुळे दोघेिी कािी बोलि 
िािींि. खाली बघिच त्याांिी परस्पराांिा णमठी मारली. 
 
णदले घेतलें  वचन तें, देउ णवयोगी प्राि। 
णवरहें जीवन जाय ते जरी घातली आि॥ 
भेटताच पणर ते पुन्हा,ं संकोणचत धणर मौन। 
णमठी मारती धाउनी, िुकणत लणज्जत नैन॥५७८॥ 

*  * 
 

५७९ मोकह करत कत िावरी, करैं, दुराउ दुरैं न। 
 कहे देत रँग राणत के रँग-णनचुरत से नैन॥५७९॥ 

 
रंगजागरे 

खांणडिािाणयका िायकाला म्िििे, ‘‘मला खोटे साांगूि बािळट का बिणििा! कळिां 
म्िटलां  मला सगळां! िुम्िी णकिीिी लपिलांि िरी िे लपिार िािी. िुमचे रांगेल डोळे 
रात्रीचा रसरांग उधळूि सिय साांगिाि.’’ 
 
मला िनणवता िावळी, गुणपत न लपते चैन। 
रैन रंग ते सागंती रंग जागरे नैन॥५७९॥ 

*  * 
 

५८० णछपैं णछपाकर णछणत छुवैं तम सणसहणर न, सँभाणर। 
 हँसणत हँसणत चणल, सणसमुखी, मुख तैं आँचरु टाणर॥५८०॥ 
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णतणमर चंद्र 
अणभसाणरका सांकेिस्थली जायला णिघाली. चांद्रास्ि झालयामुळां मागाि काळोख झाला. 
सांकेिस्थल णिजयि घिििाि असलयामुळे णिचे पाऊल भीिीिे पुढे पडेिा िे बघूि सखी 
णिच्या रूपाची प्रशांसा करीि णिचां धाडस िाढििे. ‘‘अग घाबरिेस काय! चांद्र मािळला 
म्ििूि णभिेस िोय! िू आपली ओढिी बाजूला सार, आिा चांद्रोदय िोईल बघ अन् पुढला 
मागय सिज णदसेल. ’’ 
 
धरी सुधाकर धरा उरीं छपुणन पडे अंधार। 
हसुनी चल ग चंद्रमुखीं, साणरत अंचलभार॥५८०॥ 

*  * 
 

५८१ अपनैं अपनैं मत लगे िाणद मचावत सोरु। 
 ज्यौं त्यौं सिकौं सेइिौ एकै नंदणकसोरु॥५८१॥ 

 
िैता-िैत 

ज्ञािी भक्िाची णसद्ाांिआलोचिा. ‘‘जगाि िेगिेगळ्या णसद्ाांिाांचा ि मिामिाांचा गलबला 
माजला आिे. पि सिाभूिी िो एकच िांदणकशोर िाांदिो आिे. 
 
िैतािैतउपासना णभन्न णभन्न णसद्धातं। 
मतामताचंा गलिला, दशवनीय वेदातं॥ 
उपास्य दैवत वेगळें, पूणजत भाव िुलोर॥ 
सवाभूणत सारखा एकच नंदणकशोर॥५८१॥ 

*  * 
 

५८२ लणह सूनैं घर करू गहत णदठा णदठी की ईणठ। 
 गडी सु णचत नाहीं करणत कणर ललचौंहीं डीणठ॥५८२॥ 

 
नेत्रमैत्री 

िायक िाणयकेची िक्ि िेत्रमैत्री आिे. एक णदिस िायकािां सांधी साधूि एका सामसूम 
घराि िी एकटी असिा णिचा िाि धरला. त्याबरोबर आपलया लालस डोळ्याि कीि 
आिूि स्त्रीसुलभ लज्जेिां आणि कुिी येईल या णभिीिां गाांगरूि ‘िको िको ’ म्ििि णििां 
आपला िाि सोडिूि घेिला. पि त्या प्रसांगापासूि त्याचे भाि िरपले. िो दूिीला साांगिो, 
‘‘ आमचा िुसिा डोळ्याांचा पणरचय िोिा. परस्पराांिा पाणिलां  िोिां इिकच. एक णदिस 
सांधी णमळिाच एका णििाणसि घराि मी णिचा िाि धरला. त्यािेळी णिची लालसी पि 
लाजरी िजर, कुिुिल युक्ि भयभीि भाि, ‘िको िको ि’ ची ओठाांची िालचाल. िाि 
सोडििािा लािलेला िाजूक जोर इत्यादी मिोरम िािभाििां णिची मूिी माझ्या मिोमिी 
ठसली.’’ 
 
दृणष्टभेणट सरावता ंसामसूम सदनातं। 
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संधी साधुन एकदा ंहळंूच धरला हात॥ 
‘नाणह नको न’ दचकुनी, दृग लालसी पहात। 
णचत्र णतचें तें िावरे, कोणरयले ह्रदयातं॥५८२॥ 

*  * 
 

५८३ णपय कैं  ध्यान गही गही रही वही है नाणर। 
 आपु आपु हीं आरसी लणख रीिणत णरिवाणर॥५८३॥ 

 
वासकसज्जा 

िाणयका िायकाच्या ध्यािाि इिकी िदु्रप झाली की समोरील दपयिाि पडलेले णिचे 
प्रणिवबब त्याचेच म्ििूि बघिे, आणि प्रणिवबबाशीच प्रियलीलाि रममाि िोिे. 
 
आणलणह होई भंृणग ती- घे भ्रमराचा ध्यास। 
स्वयेंच रमिी रमि हो, रमवी दपवि भास॥५८३॥ 

*  * 
 

५८४ िुरौ िुराई जौ तजै, तौ णचतु खरौ डरातु। 
 ज्यौं णनकलंकु मयंकु लणख गनैं लोग उतपातु॥५८४॥ 

 
णनष्ट्कलंणकत चंद्र 

कणिची प्रास्िाणिक उक्िी :– दुजयिािां आपली दुजयििा सोडली िर िार भीिी िाटिे. 
चांद्राला कलांकरणिि पाणिलां , िर उत्पाि िोण्याचा सांभि असिो! 
 
अवगुि दुजवन सोडता ंवाटे भीणत मनातं। 
पुसता चंद्रकलंक तो गमे होय उत्पात॥५८४॥ 

*  * 
 

५८५ मणरिे कौ साहसु ककै िढैं णिरह की पीर। 
 दौरणत है समुही ससी, सरणसज, सुरणभ-सणमर॥५८५॥ 

 
आत्मघात 

प्रोणषिपणिकेची दयिीय पणरस्स्थिी पािूि सख्या आपसाि बोलिाि, ‘‘णिरििाप असह् 
झालयामुळे मरि यािां म्ििूि िी चाांदण्याि णिरिे, कमल कुरिाळिे, अन् सुगांणधि 
िायूच्या सन्मुख धाििे. ’’ 
 
कणर साहस असहाय ती, णवरहें द्याया प्राि। 
धावंत जाई दुुःणखता अंगी नुरलें  त्राि॥ 
सकर शणशकिणित सरोणजनी समूह सुरणभ सणमर। 
णविे न धग ती तगमग वाढणव लोचन नीर॥५८५॥ 
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*  * 
 

५८६ कि की ध्यान-लगी लखौं, यह घरु लणग है काणह। 
 डणरयतु भंृगी-कीट लौं मणत वहई है जाइ ॥५८६॥ 

 
ध्यानमग्ना 

पूिािुराणगिी, णप्रयकाराच्या आठििीि घरदार, खािांणपिां सारां णिसरूि त्याच्याच 
ध्यािाि मग्ि आिे. सखी णिला शुध्दीिर आिण्यासाठी म्िििे, ‘‘ अग िू अगदी ध्यास 
लागलेलया भृांगीसारखी रात्रांणदिस त्याच्याच िांद्रीि असिेस! घरादाराकडे अन्नपाण्याकडे 
जरा लक्ष दे. अशािां कसां िोईल बाई? ’’ 

 
ध्यान सदा णजवलगाकडे स्वप्नातच सुखसंग। 
तुिी न तंू राहसी सखे िनता ंकीटक भंृग॥ 
कुठे सागं जाशील ग सुटता ंहे घरदार। 
सववस्वी का द्यायचा प्रीतीचा करभार॥५८६॥ 

*  * 
 

५८७ णिलखी लखै खरी खरी भरी अनख; िैराग। 
 मृगनैनी सैन न भजै लणख िेनी के दाग॥५८७॥ 

 
स्तंणभता 

मुग्ध खांणडिा िाणयकेचा िृिाांि सखी साांगिे, ‘‘णप्रयकाराच्या स्कां धािर अन्य स्त्रीचे िेिीचे 
णचन्ि णदसिाच िी मृगियिी पापिी ि िलणििा एकटक बघि पुिळ्यासारखी उभी 
राणिली. डोळ्याि उदासीि भाि दृग्गोचर झाले. ’’ 
 
उदासीन ती दुुःणखता, पाणह एकटक नीट। 
अंगावरती उमटली वेिीं कंुतल कीट॥५९७॥ 
 

५८८ अणनयारे, दीरघ दृगनु णकती न तरूणन समान। 
 वह णचतवणन औरै कछू; णजकह िस होत सुजान॥५८८॥ 

 
आगळी नजरिेक 

कोरदार ि आकिय िेत्र असलेलया णस्त्रया जगाि अिेक असलया िरी जी चिुरा 
गुिीजिाांिािी आपलया जाळ्याि गुांिणििे णिचा दृणष्टके्षप अगदी आगळाच असिो. 
 
कोरदार मृगलोचना, जगातं तरुणि अनेक। 
कटाक्ष पणर तो आगळा, गंुतणव गुिीं णववेक॥५८८॥ 

*  * 
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५८९ िुणक िुणक िपकौंहैं पलनु, णिणर णिणर जुणर, जमुहाइ। 
 िींदी णपयागम, नींद-णमणस, दीं सि अली उठाइ॥५८९॥ 

 
णनद्राणभनय 

प्रौढा िासकसज्जेच्या चािुरीचां िियि सखी सखीला साांगिे. णप्रयकराच्या येण्याची िेळ 
अिुमाणिि करूि डुलकी देि, भारािलया डोळ्याांिी पापण्या णमटि, जाांभई देि णििां िीज 
आलयाची जािीि णदली आणि िळूच मैणत्रिीिूि उठूि िी आि गेली (पयायािां मैवत्रिीिा 
जाण्याची सूचिा णदली.) 
 
णप्रयागमाची लागता ंणतच्या मनीं चाहूल। 
अंग मोडुनी डुलणक दे, उठणव णनजेची हूल॥ 
आळसले डोळे णतचे, णमटुणन पापिी घेत। 
सुचवी सणख ते जावया, चुटणक जाभंई देत॥५८९॥ 

*  * 
५९० ओछे िडे न है सकैं , लगौ सतर है गैन। 
 दीरघ होकह न नैंक हँू िाणर णनहारैं नैन॥५९०॥ 

 
कु्षद्र थोरवी 

कणिची उक्िी, ‘‘णकिीिी ऊां च िाढले, गगिाला णभडले, िरी क्षुद्र मािूस थोर िोऊ शकि 
िािी. िािूि िािूि डोळे मोठे केले िरी िे णिशाल ठरि िािीि. 
 
गगन ठेंगिें होइना, णकतीणह वाढले सान। 
दीघव न होती लोचनें, िघता ंदेउणन ताि॥५९०॥ 

*  * 
 

५९१  गह्यौ अिोलौ िोणल प्यौ आपुकह पठै िसीणठ। 
 दीणठ चुराई दुहुनु की लणख सकुचौंकह दीणठ॥५९१॥ 

 
मध्यस्थी 

िाणयकेिे िायकाला बोलिायला दूिीला धाडले. िायक णिच्याशीच रममाि झाला ि 
दोघेिी परि आले. रमिप्रकाराि दोघाांचेिी डोळे सांकोणचि झाले आिेि. िाणयकेच्या िे 
लक्षाि येिाच िी मौि धरिे. त्याांच्याकडे पिाि देखील िािी. 
 
आपि होउणन पाठवी णप्रयाकडे ती दूणत। 
णमळून येती अिोल ते, संकोणचत अनुभूणत॥५९१॥ 

*  * 
 

५९२ दुखहाइनु चरचा नहीं, आनन आनन आन। 
 लगी णिरैं ढ्का णदयै कानन कानन कान॥५९२॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

गवगवा 
दूिी िाणयकेला कुां जििाि िायकाकडे चलण्याचा आग्रि करिे. पि चिाडखोराांच्या 
भीिीिां िाणयका म्िििे, ‘‘यािेळी जाांि योग्य िािी. अगोदरच गािाि माझ्या िािाचा 
गाजािाजा झालेला आिे आणि सारे माझ्या पाळिीिर आिेि. िलक्या कािाांचे चिाड 
बोल घरोघरी ऐकू येिाि. ’’ 
 
मुखीमुखीं दे चहाड हे दुुःखहता आदान। 
वि वि कहडुणन ऐकती चोरुणन हलके कान॥५९२॥ 

*  * 
 

५९३ णहतु कणर तुम पठ्यौ, लगैं वा णवजना की वाइ। 
 टली तपणत तन की, तऊ चली पसीना-न्हाइ॥५९३॥ 

 
पे्रमकविि 

िायकािां पाठणिलेलया पांख्याची प्रीणिभेट णमळिाच िाणयकेचां अांग पुलणकि िोिां, 
घमयजलािां काया णभजिे. सखी णिच्या पे्रमाणधक्याचां िियि करिे, ‘‘िुम्िी णदलेलया पांख्यािां 
िारा घेिाच णिचां अांग आद्रय पुलणकि झालां .’’ 
 
कविि, वारा घ्यावया पाठणवला उपहार। 
णनवणव ताप तणर पुलक तनू सुखद स्वेद दंवहार॥५९३॥ 

*  * 
 

५९४ ध्यान आणन णढग प्रानपणत रहणत मुणदत णदन राणत। 
 पलकु कँपणत, पुलकणत पलकु, पलकु पसीजणत जाणत॥५९४॥ 

 
स्वयं-प्रसन्ना 

िाणयकेच्या स्मृणिदशेचां िियि सखी करिे, ‘‘णप्रयकराच्या आठििीि मग्ि रािूि िी सदैि 
प्रसन्न असिे. कधी कां णपि िोिे, पळाि पुलणकि िोऊि घामािां वचब णभजिे. ’’ 
 
ध्याकन मनीं आिुनी णप्रयकरा, प्रसन्न ती णदनरात। 
पळ कंणपत, पळ पुलणकता, स्वेदयुताणह पळातं॥५९४॥ 

*  * 
 

५९५ सकै सताइ न तमु णिरहु, णनसी णदन सरस सनह। 
 रहै वहै लागी दगनु दीपणसखा सी देह॥५९५॥ 

 
देहदीणपका 

िायक म्िििो, ‘‘णिरि मला छळू शकि िािी. णिरििमाि णिची सस्िेि देिदीणपका 
माझ्या डोळ्याि असलयामुळे मी प्रसन्नमग्ि आिे. ’’ 
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णवरह णतणमर नच हा छळी-हृदकय पे्रम णदनरात। 
नयकन उभी ती उज्वला, स्नेह ल्स्नग्ध तनुकातं॥५९५॥ 

*  * 
 

५९६ णिरह-जरी लणख जीगननु कह्यौ न डणह कै िार। 
 अरी, आउ भणज णभतरी; िरसत आजु अँगार॥५९६॥ 

 
अंगार वषाव 

िषाऋिूि णियोणगिीला काजिे देखील जळत्या णठिग्यासारखे भासिाि. िी सखीला 
म्िििे, ‘‘अग, आज बािेर अांगारिषाि िोिो आिे. िू लगबग आि ये पािू. या काजव्याांिी 
िू देखील जळशील. ’’ 
 
िरसातंीणतल काजवे, िघुणन णवरणहिी नार। 
िोलणव ये सणख आंत ये, वषवत अणज अंगार॥५९६॥ 

*  * 
 

५९७ णिणर धर कौं नूतन पणथक चले चणकत-णचत भाणग। 
 िूल्यौ देणख पलासु िन, समुही समुणि दवाणग॥५९७॥ 

 
पलाश-विवा 

िसांिऋिूि ििाि िुललेला पळस, िििा पेटलयासारखा णदसिो. किी िियि करिो, 
‘‘ििाि िुललेले पळस पािूि, ििव्याच्या आभासािां िाटसरू परि घराकडे िळिो. ’’ 
 
चणकतणचत्त नवपणथक ते, परतुणन येणत घरास। 
पलाशवन िुलता ंगमे दावानल हा खास॥५९७॥ 

*  * 
 

५९८ गडी कुटुम की भीर मैं रही िैणठ दै पीणठ। 
 तऊ पलकु पणर जाणत इत सलज हसौंहीं दीणठ॥५९८॥ 

 
चोर नजर 

िाणयका आपलया कुटुांणबयाि आिे. णिचा उपपिी काययिश णिथे येिो. त्याला पिािाच िी 
िोंड णिरिूि बसिे. पि सस्स्मि लाजऱ्या िजरेिां त्याला पुरेपूर बघूि घेिे. िी णिची 
पे्रमचािुरी सखी दुसरीला साांगिे. 
 
कुटंुिातं ती काणमनी खेळत सारीपाट। 
मी जाता ंसंकोचुनी िसे णिरवुणन पाठ॥ 
कवडी िासे नयन ते, िेणकतसे आडून। 
हसणत हळूच लाजरे, िघणत नजर चोरून॥ 
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डाव कजणकतें चातुरी पोिारा पडताचं। 
नरद पटावर मारली, मला न वर िघताचं॥ ५९८॥ 

*  * 
 

५९९ नाऊं सुनत हीं है गयौ तनु औरै, मनु और। 
 दिै नहीं णचत चढी रह्यौ अिै चढाऐं त्यौर॥५९९॥ 

 
उतरे ना णचतचोर 

आकृिीलणक्षिा िाणयकेला सखी साांगिे, ‘‘िायकाचां िाांि घेिाच िुझ्या ििूिर णशरणशरी 
उठूि िू िेगळीच णदसायला लागलीस. णभिया चढिूि उगाच धाक दाखणिला म्ििजे 
णचत्तािला चािट चोर पळिो िाटिां! ’’ 
 
मनातं भरता पुलणकता होसी ऐकुणन नावं। 
चढता ंणभवई ना लपे, णचत्तचोर हो साव॥५९९॥ 

*  * 
 

६०० दुसह सौणत-सालैं , सु णहय गनणत न नाह-णियाह। 
 धरे रूप गुन कौ गरिु णिरै अछेह उछाह॥६००॥ 

 
रूपगर्शवता 

िायकाच्या दुसऱ्या णििािाची ियारी चालू आिे. पि त्यामुळे िाणयकेला मुळी देखील दुःख 
िोि िािी. िी रूपगुिगर्मििा असलयामुळे िायक आपलया िािािूि सुटेल असे णिला 
िाटिच िािी. उलट उत्सािािां या णििािकायाि िी भाग घेिे. 
 
गिी न ती गुिगर्शवता, स्वपतीसवतणववाह। 
रूपवती मंडपीं णिरे, दाणवत िहु उत्साह॥६००॥ 

*  * 
 

६०१ णडगत पाणन णडगुलात णगरी लणख सि णिज िेहाल। 
 कंणप णकसोरी दरणस कै खरैं लजाने लाल॥६०१॥ 

 
चणलत मणत 

श्रीकृष्िािे गोिधयि उचलूि धरला त्यािेळी त्याची दृणष्ट राधेकडे िळली. णिला पिािाच 
पे्रमोमीिां देि पुलणकि झाला. आणि ििुकां णपि झालयामुळे कराांगुलीिर िोललेला णगरी 
डोलू लागला. त्यामुळां व्रजिासी जि घाबरले, िे बघूि श्रीकृष्िाला आपलया 
चणलििृत्तीची लाज िाटली. 
 
सन्मुख िघता ंराणधका, पुलणकत हो णिजराज। 
डगमगला णगरी, अंगुली हलता ंउपजे लाज॥ 
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गोकुल व्याकुल होइ तें गोप गोणपका वंृद। 
प्रीती साल्त्वक भावना लणज्जत हो गोकवद॥६०१॥ 

*  * 
 

६०२ और सिै हरषी हँसकत, गाँवणत भरी उछाह। 
 तँु हीं, िहू, णिलखी णिरै क्यौं देवर कैं  बयाह॥६०२॥ 

 
अमंगला 

िाणयका आपलया णदरािर अिुरक्ि आिे. त्याच्या णििािप्रसांगी सिाणजकच णिला दुःख 
िोिां. सखी णिची मिोिृत्ती ओळखूि म्िििे, ‘‘अग घरािील सिय णस्त्रया त्याच्या 
णििािोत्सिाि भाग घेि आिेि. मग िूच का अशी मलूल णदसिेस? ’’ 
 
वणहनी उदास का ंअशी, मंगल आज णववाह। 
दीर तुिा तो धाकला णदसे न का ंउत्साह!॥६०२॥ 

*  * 
 

६०३ िाल छिीली णतयनु मैं िैठी आपु णछपाइ। 
 अरगट हीं पानूस सी परगट होणत लखाइ॥६०३॥ 

 
दीपवती 

दूिी िाणयकेच्या सौंदयाचां िियि करिे, ‘‘सिय रमिीजिाि णिचां िेज अगदी आगळां आिे. 
िेजोिलयाि शोभिाऱ्या णदपकळीसारखी िी सुांदर णदसिे. 
 
सुंदर रमिी वंृद तो, ज्योत आगळी एक। 
तेजोवलयीं वेणढली दीपकळी सुरेख॥६०३॥ 

*  * 
 

६०४ एरी, यह तेरी, दई, क्यौं हँू प्रकृणत न जाइ। 
 नेह-भरैं णहय, राणखयै, तेउ रुणखयै लखाइ॥६०४॥ 

 
स्नेह णवन्मुख 

सखी माणििी िाणयकेला साांगिे, ‘‘गडे, त्याच्या स्िेिपूिय हृदयाि रािूि देखील, िू अगदी 
कोरडीच राणिलीस, िे खरोखरी आियय आिे! ’’ 
 
ल्स्नग्ध हृदकय ठेणवलें  तरी, पालटला न स्वभाव। 
कोरडीच अजुनी तशी, पडे न स्नेहप्रभाव॥६०४॥ 

*  * 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

६०५ इकह काँटैं मो पाइ गणड लीनी मरणत णजवाइ। 
 प्रीणत जनावत भीणत सौं मीत जु काढयौ आइ॥६०५॥ 

 
संशय णिटला 

िाणयका कुिा िायकािर अिुरक्ि आिे. पि िो णिच्यािर पे्रम करिो वकिा िािी याची 
णिला जाि िािी. एका प्रसांगी िाणयकेच्या पायी काांटा बोचला असिािा, िो त्यािां मोठ्या 
िळूिारपिािां पे्रमळ धीर देि बािेर काढला. यािरूि त्याच्या पे्रमाची णिला प्रणचिी आली. 
 
रुतला ग काटा सखे पायीं, नयनीं नीर। 
िंुकर घालुणन हळंु हळंू काणढणत देउणन धीर॥ 
णकणत ग पे्रमळ ते गडे, कळलें  िाई आज। 
णिटवी संशय आंतला, काटा काणढत लाज॥६०५॥ 

*  * 
 

६०६ नाँक चढै सीिी करै णजतै छिीली छैल। 
 णिणर णिणर भूणल वहै गहै प्यौ कँकरीली गैल॥६०६॥ 

 
वाकडी वाट 

िायक ि िाणयका णमळुि कुठे जाि आिेि? िाणयका गुळगुळीि िाटेिरूि िर िायक 
मुद्दाम खडी िाटेिरूि चालि आिे. त्याच्या पायाची बोच णिच्या णसत्काराि उमटिे. िी 
त्याला जिळूि चालायला सुचणििे. पि णिचा णसत्कार ऐकण्यासाठी िो पुन्िा पुन्िा, त्या 
खडी िाटेिर जािो. 
 
‘खणड वाटेतुणन जवकळ या ’ कणर नाजुक णसत्कर। 
सहज मनोहर तो णतचा अणवभाव अरुवार॥ 
ऐकाया णसत्कार तो मुग्ध भावनो्गार। 
सोणड न वाकणड वाट ती, खयाळ णजवलग िार॥६०६॥ 

*  * 
 

६०७ नणट न, सीस साणित भई लुटी सुखनु की मोट। 
 चुप कणर ए चारी करणत साणर-परी सलोट॥६०७॥ 

 
चोरसंग 

अन्यसांभोगदुःणखिा िणयका दूिीची चूरलेली साडी पािूि म्िििे, अशी मुरकू िकोस, 
माझ्या सुखाच्या लुटीचां गाठोडां िुझ्या माथी णदसियां आणि िुझ्या चुिरीची चुरगळ चुपचाप 
चुगली करिे आिे. िेव्िा साळसुदपिा पुरे’’. 
 
मुरकणस का,ं ग कळे मला, मािी िाग उजाड। 
सुख मािे लुटलेंस तंू लपणवसी पदराआड। 



 
 अनुक्रमणिका 

भ्रमर भाळला पाहुनीं सुंदर णपवळा पाड। 
चुरली चुनरी ही तुिी िाली आज चहाड॥६०७॥ 

*  * 
 

६०८ णजकह भाणमणन भूषनु रच्यौ चरन-महावर भाल। 
 उहीं मनौ आँणखयाँ रँगीं ओठनु कैं  रँग लाल॥६०८॥ 

 
क्रोधवती 

िायक सकाळीच िाणयकेकडे आला. त्याच्या कपाळी मिािर रांग लागलेला आिे. आणि 
डोळे लालसर आिेि. िे पािूि िाणयका णिचारिे, ‘‘ काल जागरि झालां  िाटि? ‘िािी 
बुिा’ िो म्िििो. “असां, असां’ मग मला िाटिां ज्या क्रोधििीच्या चरिाचा रांग कपाळािर 
लागला आिे, णिच्याच ओठाांचा रांग डोळ्याि भरला असािा!’’ 
 
रंगणवला का आळता, पायी टेकुनी भाल । 
कलाचतुर ती सुंदरी रंगणव लोचन लाल ॥ ६०८ ॥ 

*  * 
 

६०९  तँू मोहन-मन गणड रही गाढी गडणन, गुवाणल। 
 उठै सदा नटसाल ज्यौं सौणतनु कैं  उर साणल॥६०९॥ 

 
णवसंगती 

दूिी, िाणयकेला िायकाच्या णप्रिीची िृत्तकथा साांगिे. ‘‘अग गौळिी, िू मोििाच्या मिाि 
इिकी रुिूि बसली आिेस, की त्याचां शलय िुझ्या सििीच्या मिाांि सलिां’’. 
 
मोहन मकन तंू राणधके रुतुणन िैसणलस खोल। 
शल्य सलें  तें सवतीते, अधरीं दुखरे िोल॥६०९॥ 

*  * 
 

६१० लाज-लगाम न मानहीं, नैना मो िस नाकह। 
 ए मुँहजोर तुरंग ज्यौं, एचत हँू चणल जाकह॥६१०॥ 

 
लाज लगाम 

सखी िाणयकेला साांगिे की, णििशिेिां िायककडे पिािां बर िव्िे. िू जरा अणभमाि 
धरायला ििा.” त्यािर िी म्िििे, “काय करु ग, िे डोळे मोठे मुजोर आिेि. माझ्या 
मुळीच िाब्याि िािीि. लगाम खेचूििी, बेिाम घोड्यासारखे िे णिकडेच धाि घेिाि’’. 
 
काय करंु ग खेचता ंणकणतही लाज लगाम। 
मुजोर नयन तुरंग हे, ओढ घेणत िेिाम॥६१०॥ 

*  * 



 
 अनुक्रमणिका 

६११ कर-मुँदरी की आरसी प्रणतकिणित प्यौ पाइ। 
 पीणठ णदयैं णनधरक लखै इकटक डीणठ लगाइ॥६११॥ 

 
मुद्रादपवि 

मध्या िाणयकेची अचलदृष्टीिां िायकाचां रुप न्यािाळण्याची चािुरी सखी साांगिे; 
‘‘िािािील मुणद्रकेच्या आरशाि णप्रयिमाचां प्रणिवबब झेलूि पाठमोरी िळूि, एक टक आणि 
णिवििपिे मि भरुि त्याला िी णिरखीि िोिी’’. 
 
कर मुद्राणंकत दपविीं प्रणतकिणित छणिरुप। 
पाहत णनभवय होउनी, पाठमोणर णप्रयरुप॥६११॥ 

*  * 
 

६१२ इती भीर हँू भेणद कै, णकत हँू है, इत आइ। 
 णिरै डीणठ जुणर डीणठ सौं सिकी डीणठ िचाइ॥६१२॥ 

 
दृणष्ट चातुरा 

िायक यात्रेिील लोकाांच्याां गदीि उभा आिे. आणि थोड्या अांिरािरच िाणयका णिथे उभी 
आिे. िाणयकेची दृणष्ट लोकभीड िोडूि िायकािर येऊि स्स्थराििे. आणि जिदृणष्ट 
चुकिूि डोळे भेट घेऊि परििे. िायक णिच्या अिसोकिचािुरीचां कौिुक करिो. 

 
दृणष्ट णिरे चौिेर ती, येई भेदुणन भीड। 
णदठीं दीठ ती भेटवी मनीं ठेउनी भीड ॥६१२॥ 

*  * 
 

६१३ लाई, लाल, णिलोणकयै, णजय की जीवन-मूणल । 
 रही मौन के कोन मैं सोनजुही सी िुणल ॥ ६१३ ॥ 

 
सुख संजीवनी 

िायक िाणयकेला प्रणकक्षा करीि, कुां जििाि बसलेला आिे. िो अचेिसा णदसिो आिे. 
िेिढ्याि दूिी िाणयकेला घेऊि णिकडे येिे, िायकाला सािध करीि िी म्िििे, ‘‘अिो, 
जरा सािध िोऊि पिा िरी, मी आपलयासाठी िी सांजीििी आणिली आिे. िी बघा 
कुां जकोिाि कशी िुलिे आिे िी !’’ 

 
पहा णजवाची णजवलगा, येत करुन णशिगार । 
णनकंुज कोनीं सोनजुई िुलणव वसंतिहार ॥ ६१३॥ 

*  * 
 

६१४ ओठु उँचै, हाँसी-भरी दग भौंहनु की चाल । 
 मो मनु कहा न पी णलयौ, णपयत तमाकू, लाल ॥ ६१४ ॥ 
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तंिाखूपान 
िाणयका, िायकाला िांबाखू ओढिािा बघिे. त्याच्या त्यािेळच्या चेिऱ्याची िालचाल 
बघूि िी मोििे. आपलया सखीला िी म्िििे, ‘‘बाई ग, िांबाखू ओढिाांिा त्यािां ओठ 
जुळिले. आणि ऊां च करीि डोळे णमटूि णिमुळिे करुि ि णभियाची कमाि करीि, त्यािां 
त्याबरोबर जिु काय माझां मिच णपऊि टाकलां . ’’ 

 
ओठ जुळवी, दृग हासती णभवई करी कमान। 
प्याले ग मन मािे सखे णपता तंिाखू पान॥ 
(खेंचुन चंुिन घेइ तो, लागे मनीं हुरहूर। 
जळता क्षि, तो राणहला ओठीं नुसता धूर)॥६१४॥ 

*  * 
 

६१५ जे ति होत णदखा णदखी भईं अमी इक आँक। 
 दृगैं णतरीछी डीणठ अि है िीछी कौ डाँक॥६१५॥ 

 
सुखद वेदना 

िायक िाणयकेिां कुठांिरी परस्पर िाकड्या िजरेिां पाणिले. दोघेिी घायाळ झाले. िी 
िाकडी िजरच णिरिाि िेदिा देि आिे. 
 
अमृतमय तो वाकडा, दृष्टादृष्टणवलोक। 
णवरहीं आठव देइ ग वृणिक दंणशतशोक॥६१५॥ 

*  * 
 

६१६  नैंको उकह न जुदी करी, हरणष जु दी तुम माल। 
 उर तैं िासु छुयौ नहीं िास छुटैं हँू लाल॥६१६॥ 

 
णनमाल्यमाळं 

िायकािां िाणयकेला पे्रमािां सुगांणधि माला णदली. िी त्यािां णदलेली असलयामुळे िी णिला 
अणिशय णप्रय झाली. िी सदैि गळ्याि घालूि णमरिू लागली. सुगांध सांपूि णिमालय झाले 
िरी णििां िी कां ठािूि काढली िािी. 
 
हषे कंठी घातली, णतला सुगंणधत माळ । 
वास उडाला, उरीं तरी वास णतन्ही णत्रकाळ ॥ ६१६ ॥ 

*  * 
 

६१७ णिहँणस िुलाइ, णिलोणक उत प्रौढ णतया रस धूणम। 
 पूलणक पसीजणत, पूत कौ णपय-चूम्यौ मुँहु चूणम॥६१७॥ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

चंुणितचंुिन 
िायक िाणयका दोघेिी आप्िमांडळीि बसलेली आिेि. िायकािां मोठ्या पे्रमािां लिािग्या 
मुलाचां चुांबि घेिल. िे बघूि िाणयकेिां िळूच त्या मुलाला जिळ बोलािलां  आणि 
णप्रयकरािां चुांबि घेिलेला त्याचा गाल त्याच णठकािी चुांणबला. 
 
हंसत कडे घे िाळ ती, णप्रयाकडेच पहात। 
णप्रयचंुणितमुख, चंुणिते, पुलणकत तनु हो स्नात॥६१७॥ 

*  * 
 

६१८ देख्यौ अनदेख्यौ णकयैं, अँगु अँगु सिै णदखाइ। 
 पैठणत सी तन मैं सकुणच िैठी णचतै लगाइ॥६१८॥ 

 
धीट संकोच 

िायकािां िाणयकेचे जे िािभाि पाणिले िे सखीला साांगिो, ‘‘मला पाणिलां  ि 
पाणिलयासारखां करुि पदर इकडे णिकडे कणरि, अांग अांग दर्मशि केलां . अन् िांिर 
अचािक माझ्याकडे बघूि, आिाच लक्ष गेलां  असां दाखणिि, एकदम लाजूि, पदर 
सािरीि खाली माि घालूि बसली ’’. 
 
पाहुणन ही नच पाहता,ं अपुल्यातच जिुं गंुग। 
अंग अंगना दाखिी, अनंग मोडुणन अंग॥ 
जिूं अचानक दृणष्ट ती वळे मजकडे तोंच। 
सावणर आवणर िावरी, उरीं लाज संकोच॥६१८॥ 

*  * 
 

६१९ पटु पाँखै, भखु काँकरै, सपर परेई संग। 
 सुखी परेवा, पहुणम मैं एकै तँुहीं, णिहंग॥६१९॥ 

 
सुखी णवहंग 

कोणि भोजि, िस्त्र उपाजयिासाठी िििि णिडिारा प्रापांणचक म्िििो, ‘‘ िे कपोिा ! िुझ्या 
सारखा सुखी जगाि कुिीिी िािी. अन्न, िसि, आसरा ह्ाची ददाि िािी. कसली 
णििांचिा िािी. िे िुला सिजच णमळि. खाण्यासाठीं चुिखडी मुबलक आिे. पाांघरायला 
िुझे रेशमी पांख आिेि. णििाराला एिढे थोरले गगि. णिसाव्याला िृक्षराजी आिेि. आणि 
सििासासा िुझी सिचरी सिि सणन्नध असिे. िेव्िा िूच खरा सुखी णििांग आिेस’’. 
 
खाया कंकर, पंख पट सदा सहचरी संग। 
सुखी कपोता तंू खरा जगातं एक णवहंग॥६१९॥ 

*  * 
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६२० अरे, परेखौ को करै, तँुहीं णिलोणक णिचाणर। 
 णककह नर, णककह सर राणखयै खरैं िढैं पणरराणर॥६२०॥ 

 
मयादाणतक्रम 

जगािील थोराांच्या िागिुकीिर किीची िी प्रास्िाणिक उक्िी. ‘‘मिा, िूच णिचार करुि 
पिा. माि जास्ि िाढला की थोराांची मयादा सुटिे, मािि, माि, िलाि वकिा सणरिा, या 
िाढलया की त्याांिा मयादा रिाि िािी’’. 
 
कणर णवचार माझ्या मना, ओळख नीट स्वभाव। 
मयादा नच राहते जशी वाढतें हाव॥ 
सोडुन सीमा वाहता नदी िुडणवते गावं। 
मयादेत राहती मानव, मान, तलाव॥६२०॥ 

*  * 
 

६२१ तौ, िणलयै, भणलयै िनी, नागर नंदणकसोर। 
 जौ तु नीकैं  कै लख्यौ मो करनी की ओर॥६२१॥ 

 
िोल आशा 

भक्ि श्रीकृष्िाला णडिचिो. ‘‘ िे प्रभो माझ्या पापपुण्याचा णिचार करुि माझा उध्दार 
करण्याचा िुझा मािस असेल िर मला मुळीच आशा िािी. माझ्या पापाांचा भार िुला 
पेलििार िािी. ’’ 
 
पापपुण्य तें पाहुनी तुणलता, नंदणकशोर। 
ताणरशील ना या णजवा, पाप होय णशरजोर॥६२१॥ 

*  * 
 

६२२ चाह भरीं, अणत रस भरीं णिरह भरीं सि िात। 
 कोणर सँदेसे दुहुनु के चले, पौणर लौं जात॥६२२॥ 

 
णवरह संदेश 

िायक णिदेशी जािािा णप्रयेचा णिरोप घेऊि पायरीपयंि पोचिो ि पोचिो, िोच दोघाांचािी 
णिरि प्रबल िोऊि परस्पर करुि सांदेशाची देिाि घेिाि सुरु झाली. 
 
पायणरवणर ती पोचवीं, णप्रयकर जाय णवदेश। 
णवरह, प्रिय अणभलाष ते कोणट उभय संदेश॥६२२॥ 

*  * 
 

६२३ सुणन पग-धुणन णचतई इतै न्हाणत णदयैं हीं पीणठ। 
 चकी, िुकी, सकुची, डरी, हँसी लजी सी डीणठ॥६२३॥ 
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स्नानकातरा 
िाणयका िदीिर स्िािाला गेली आिे. िेिढ्याि िायकिी णिथे येिो. िाणयका पाठमोरी 
असिे. पायाांची चािूल लागिाच णििां वकणचि माि िळिूि पाणिलां . िी चणकि िोऊि 
खाली झुकली. भीिीिां सांकोचली, लाजऱ्या दृष्टीिां िसली. िायक, िामोिरम झाला. 
 
हळूचं वळूनी पाहते पाठमोणर ती न्हात। 
नदीणकनारीं ऐकता ंपदरव, ती सुस्नात॥ 
चणकत िुकत संकोणचता, भीत हसत धणर लाज। 
कसा अचानक येइ ग केले न हा णिजराज॥६२३॥ 

*  * 
 

६२४ कर लै, सूँणघ, सराणह हँू रहे सिै गणह मौनु। 
 गंधी अंध, गुलाि कौ गवईं गाहकु कनु॥६२४॥ 

 
गाजरपारखी 

गािांढळाि गुिग्रािकिा शोधिाऱ्या गुििांिाला उदे्दशूि किी म्िििो, ‘‘ अरे गांधी, या 
गाजरपारख्याांि िुला कोि ग्रािक णमळिार? उगाच िरिर पिािील अन् स्िस्थ बसिील. 
’’ 
करातं घेत प्रशंसती सुगंध, धणरती मौन। 
गंधी, ग्राणमि अंध हे, ग्राहक होइल कोि॥६२४॥ 

*  * 
 

६२५ णमणल चणल, चणल णमणल, णमणल चलत आँगन अथयौ भानु। 
 भयो मुहुरत भौर कौ पौणरकह प्रथमु णमलानु ॥६२५॥ 

 
णनरोप 

िायक पिाटेच परदेशी जायला णिघाला. िाणयकेचा णिरोप घेऊि िो ऊां बरठ्यापयंि 
आला. पि पे्रमाणिशयामुळे, पािलोपािली घडिाऱ्या भेटीगाठीि अांगिािच सांध्याकाळ 
झाली आणि प्रस्थािाचा पणिला मुक्काम पायरीिरच पडला. 

 
णनघे जावया णनरोप घेउणन उंिरठ्यावर पाय। 
येइ पोंचवावया मागुती गृणहिी कोमलकाय। 
णनरोप देती, पुन्हा भेटती, होई सायंकाळ। 
देवडीवरी पडाव पणहला मुहूतव प्रातुःकाळ॥६२५॥ 

*  * 
 

६२६ पचरँग-रँग िेंदी खरी उठै ऊणग मुख-जोणत । 
 पणहरैं चीर णचनौणटया चटक चौगुनी होणत॥६२६॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

चटक चुनरी 
सखी िाणयकेच्या ििुद्युणिचां िियि करिे. ‘‘णिच्या अांगाच्या झळकीिां णिची चुिरी देखील 
झळाळू लागली. ’’ 
 
तनु िळक चुनरीवरी, चमक चौगुिी होत। 
पंचरंगी किदी खुले, प्रणतकिणित मुख ज्योत॥६२६॥ 

*  * 
 

६२७ हँणस ओठनु-णिच, करू उचै, णकयैं णनचौंहैं नैन। 
 खरैं अरैं णप्रय कैं  णप्रया लगी णिरी मुख दैन॥६२७॥ 

 
तािूंल-प्रिय 

णिश्रब्ध ििोढा िाणयक िायकाच्या मुखाि िाांिूल देि असिािा पािूि, िो प्रसांग सखी 
िािभािांसि साांगिे, ‘‘णप्रयकरािर आिा णिचा एिढा णिश्वास बसू लागला की त्यामां िट्ट 
करिाच ओठी िसि, िाि ऊां चािूि आणि पापण्या खाली िळिूि त्याच्या मुखाि िी णिडा 
भरणििे’’. 
 
ओठी हासंत, िघत खालती, उंचाउणनया हात। 
णप्रया-हट्ट पुरवी सखी, तािुंल घाणल मुखात॥६२७॥ 

*  * 
 

६२८ िारौ, िणल, तो दृगनु पर अणल, खंजन, मृग, मीन। 
 आधी डीणठ-णचतौणन णजकह णकए लाल आधीन॥६२८॥ 

 
अधोल्न्मणलत 

दूिी िाणयकेच्या िेत्राांची प्रशांसा करीि िायक णिच्यािर अिुरक्ि असलयाचां साांगिे “सखे 
िुझ्या डोळ्यािरूि मृग, भृांग, खांजि िे सारे ओिाळूि टाकािेसे िाटिाि. अग, िुझ्या 
अध्या णमटलया पापिीिां, अधयिट दृष्टीिांच िूां णप्रयकराला आधीि करूि घेिलां  आिेस”. 
 
तुजवर ओवाळीन ते अणल, खंजन मृग मीन। 
अधोल्न्मणलत नेत्र हे कणरणत णप्रया आधीन॥६२८॥ 

*  * 
 

६२९ जात सयान अयान है, वे ढग काणह ठगैं न। 
 को ललचाइ न लाल के लणख ललचौहैं नैन॥६२९॥ 

 
ते डोळे 

णशकिि देिािा सखीला िाणयका म्िििे, ‘‘अग, मीच कािी त्याांच्या डोळ्याांिा भारले 
िािीं, भलया भलयाांिा त्याांिी मोणिि केलां ’’. 
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भल्या भल्यातें ठगणवती, दृग ठग िेणकत जाल। 
एकदाचं िघता ंसखे लालस नैन णवशाल॥६२९॥ 

*  * 
 

६३० लणख लणख अँणखयनु अधखुणलनु, आँगु मोणर, अँणगराइ। 
 आणधक उणठ, लेटणत लटणक, आलस-भरी जम्हाइ॥६३०॥ 

 
रम्य पहाट 

रणिश्रणमि िाणयकेच्या प्रािःकालीि जागत्या सौंदयाचां, सखी िियि करिे, ‘‘णिचे िे अधे 
णमटलेले डोळे, णकल णकल दृष्टीके्षप, आळसलेली जाांभई, आळोखे णपळोखे देि अांग मोडूि 
पुन्िा लोळिां. सािरीची उशी किळीि अांग चोरिां िी अिियिीय शोभा काय साांगू!’’ 
 
अधी णमटली लोचनें, णकल णकल दृष्टी के्षप। 
सावणरची कवणळते उशी, साणधतसे उरचेप॥ 
आळस भरली जाभंई, अंगमोड कमनीय। 
उठते, शयनीं लोळते हालचाल रमिीय॥६३०॥ 

*  * 
 

६३१ पे्रम अडोलु डुलै नहीं मुँह िोलैं  अनखाइ। 
 णचत उनकी मूरणत िसी, णचतवानी माँणह लखाइ॥६३१॥ 

 
अढळ पे्रम 

लणक्षिािाणयकेचा अिुराग पािूि सखी णिला णचडणििे िेव्िा िी लटकेच रागािूि बसिे. 
सखी त्यािर म्िििे, ‘‘िू णकिीिी रागािलीस िरी िूझ्या मिािील पे्रममूिी अढळ आिे, िे 
िुझ्या डोळ्यािरूि कळिां’’. 
 
ढळे न प्रीती, आढळे, रागव िाइ खुशाल। 
हृदयीं भरली मूर्शत जी, कळणवणत नेत्र णवशाल॥६३१॥ 

*  * 
 

६३२ नाक मोणर, नाहीं ककै नाणर णतहोरैं लैइ। 
 छुवत ओठ णिय आँगुणरनु णिरी िदन प्यौ देइ॥६३२॥ 

 
ओठ तािूंल 

िायक िाणयकेला आपलया िािािां पाि भरणििो. त्यािेळचे िाणयकेचे िािभाि ि णिची चेष्टा 
सखी साांगिे, ‘‘िाक उडिूि िी म्िििे, ‘मला िको’ पि आग्रि करिाच िािी िािी म्ििि 
िोंडाि णिडा धरिे. आणि णप्रयकर दोन्िी ओठ बोटाांिी कुरिाळीि णिडा भरििो ि ओठाांिी 
आि दाबूि धरिो’’. 
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‘नकोच’ ओठी िोल हे, उगाच मुरडत नाक। 
आग्रह घेई अंगना करुनी डोळे िाक॥ 
अधरी अंगुणल स्पशव तो हळंूच देई भूल। 
णवडा रंगवी गोडसा तोडुणनया ंतािूंल॥६३२॥ 

*  * 
 

६३३ णगरै कंणप कछु, कछु रहै कर पसीणज लपटाइ। 
 लैयौ मुठी गुलाल भरी, छुटत िुटी है जाइ॥६३३॥ 

 
रंगखेळ 

िायक ि िाणयका िोळी खेळिािा, परस्परािर गुलालमुठी उधळिाि. पि दूर स्पशािांिी 
अांग रोमाांणचि झालयामुळां कािी गुलाल णकलणकलया मुठीच्या बोटाांच्या िटीिूि गळिो ि 
उरला िळिािाला णचकटूि बसिो. त्यामुळां उघडलयािांिर दोघाांच्यािी मुठी णरत्याच 
असिाि. 
 
कंप सुटत करमूठ ती भरली, गळे गुलाल। 
उरला स्वेदकिीं णभजे हातच होती लाल॥ 
एकमेक ते उधळती प्रियरंग लयलूट। 
लक्ष न ये लक्षातंही उघडी पडली मूठ॥६३३॥ 

*  * 
 

६३४ देखत कछु कौणतगु इतै; देखौ नैंक णनहाणर। 
 कि की इकटक डणट राही टणटया आँगुणरनु िाणर॥६३४॥ 

 
जवणनका 

परकीया िाणयका, आपलया णखडकीिरील पडदा बाजूला सारूि बािेर उभ्या असलेलया 
िायकाला बघिे. पि त्याचां लक्ष दुसरीकडे असिां. त्याचां लक्ष िेधण्यासाठी सखी 
म्िििे,‘‘अिो णिकडे कुठां बघिा! इकडे बघा की जरा. िी णबचारी णखडकीचा पडदा 
सारूि ि पापिीची जिणिका उघडूि केव्िाची एकटक िुमच्याकडे बघिे आिे’’. 
 
कौतुक इकडे पहा जरा, अपुल्या ध्यानीं चूर। 
लालिंुद मृदु अंगुली, साणरत पडदा दूर॥ 
टक लाउणनया ंपाहते कणधचा नवखा नूर। 
सावरीत पदरातंळी तो धडधडता ंऊर॥६३४॥ 

*  * 
 

६३५ कर लै, चूणम, चढाइ णसर, उर लगाइ, भुज भेणट। 
 लणह पाती णपय की लखणत, िाँचणत, धरणत समेणट॥६३५॥ 
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णतकडचं पत्र 
प्रोणषिपणिकेला णप्रयकराचां पत्र णमळिाच झालेला आिांद सखी णििेणदि करिे 
‘‘णप्रयकराचां पत्र पिािाच, िािाि घेऊि त्याचां णििां चुांबि घेिलां  डोळ्याला लािलां , 
छािीशी धरलां  आणि भुजाांिा णशििूि मोठ्या िषािां िाचलां . आणि घडी करूि हृदयाशी 
खोचूि ठेिले’’. 
 
पत्र णतकडचे पोचता,ं हषव मनी अणनवार। 
कणर घेउणन ती णवव्हला चंुणित वारंवार॥ 
घेइ णशरावणर आदरें, उणर लाणवत, भुजभेट। 
घणड मोडुणनया वाचते, लपवी हृदयीं थेट॥६३५॥ 

*  * 
 

६३६ चकी जकी सी है रही, िूिैं िोलणत नीणठ। 
 कहँू डीणठ लागी, लगी कै काहू की डीणठ॥६३६॥ 

 
दृष्ट 

पूिािुराणगिी िाणयकेच्या जडजीणििाची आलोचिा सख्या आपसाि करिाि. ‘‘िी स्िांणभि 
झालयासारखी अबोल अशी राििे, िोंडािूि बोल उमटि िािी. णिला कुिाची दृष्ट 
लागली की णिची कुिािर दृष्टी लागली कािी कळि िािी’’. 
 
ल्स्तणमत णचत्त घे मौन ही िोल न उमटे नीट। 
दृष्टी णहची लागली कुठें वा णहला कुिाची दीठ॥६३६॥ 

*  * 
 

६३७ भावणर-अन भावणर-भरे करौ कोणर िकवादु। 
 अपनी अपनी भाँणत कौ छुटै न सहज सवादु॥६३७॥ 

 
आवड नावड 

कणिची प्रास्िाणिक उक्िी, ‘‘प्रकृणिस्िभाि कािी सुटि िािी. मािसाची आिडणििड 
त्यािरच अिलांबूि असिे’’. 
 
णवतंडवाद उगाच हा सुटे न सहजस्वभाव। 
आवडनावड दाखवी आप आपुले भाव॥ ६३७॥ 

*  * 
 

६३८ दुऱ्यौ खरे समीप कौ लेत माणन मन मोदु। 
 होत दुहुनु के दगनु हींितरसु, हँसी-णिनोदु॥६३८॥ 
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दूरध्वणन 
िायक िाणयका दूर दूर उभी आिेि. पि डोळ्याांच्या इषाऱ्याांिी त्याांचे बोलिे ि िास्य 
णििोद चालू आिेि. त्या आिांदाि िी इिकी मग्ि आिेि की त्याांिा दुसरां कसलांिी भाि 
िािी. आपि अगदी णिकट आिोि असांच त्याांिा िाटिां. 
 
दूर दूर दोघेणह ते णनकट नेत मनिंध। 
हास्य मोद स्वच्छंद तो, लुटती नयनानंद॥६३८॥ 

*  * 
 

६३९ मुख उघाणर णपउ लणख रहत रह्यौ न गौ णमस-सैन। 
 िरके ओठ, उठे पुलक, गए उघणर जुणर नैन॥६३९॥ 

 
खोटी नीज 

‘‘िाणयका चेष्टा म्ििूि डोक्यािर पाांघरूि घेऊि झोपेचां सोंग घेि पडली आिे. िायक, िी 
खरीच झोपली की काय, िे बघण्यासाठी िोंडािरील पाांघरूि दूर करिो. णिला सोंग 
जमलां  िािी. णिचे डोळेच णकलणकले झाले’’. 
 
पाघंरूि तें काढता तोंडावरुणन हळंूच। 
णमटली खोटी नीज ती, सुटे तया लालूच॥ 
स्िुरणत ओठ ही लवलवे, िाले पुलणकत अंग। 
दृग िाले णकल णकले तसे भेटणव हसत अनंग॥६३९॥ 

*  * 
 

६४० णप्रय-मन रुणच-हैिौ कणठनु, तन-रुणच होहु कसगार। 
 लाखु करौ, आँणख न िढैं, िढैं िढाऐं िार॥६४०॥ 

 
वृथा श्रृंगार 

कुिी मूढमिी राजा ि धणिकािरील अन्योक्िी ‘‘िुसिा साज श्रृांगार करूि णप्रयकाराचां मि 
मोिणििा येिार िािी. गुि िाढणिले िरी डोळ्याि भरिार िािीि. केस िाढिाि डोळे 
िाढि िािीि! 
 
णप्रय मन मोहणवता ंन ये, करुणन साज श्रृंगार। 
वाढणत कच, नच लोचने, अजानु कंुतलभार॥६४०॥ 

*  * 
 

६४१ मनमोहन सौं मौहु कणर, तँू घनस्यामु णनहाणर। 
 कंुजणिहारी सौं णिहरी णगणरधारी उर धाणर॥६४१॥ 
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मनोगत 
िे मिा, िू सदा मोििाचा मोि धर, कुां जणििारीसि णििार कर, आणि आपलया हृदयाांि 
त्याचीच मूिी प्रस्थाणपि कर, ििमिधिािे त्याची भक्िी कर.’’ 
 
हे मनमोहन मोह धरी, णनरख नयकन िनवारी। 
कंुजणवहाणर सवें णवहरी, उणर धणर णनत णगणरधारी॥६४१॥ 

*  * 
 

६४२ मैं णमसहा सोयौ समुणि, मुँहु चुम्यौ णढग जाइ। 
 हस्यौ, णखसानी, गल गह्यौ, रही गरैं णलपटाइ॥६४२॥ 

 
अनुनय 

िाणयका आपलयाच कुयाि िोिी. िायक णिची समजूि घालिािा णिराश िोऊि बाजूला 
डोळे णमटूि पडला. िो झोपलेला समजूि णििां त्याचां चुांबि घेिलां . त्या बरोबर िो िसला, 
अन् िी लाजूि चूर झाली. िी लाज लपणिण्यासाठी णििां गळ्याला णमठी मारूि, कुशीि 
िोंड लपिलां . 
 
चंुणियलें  मुख मी सखे, िघुणन लागली िोप। 
हसले ते, मी लाजले, पळातं णजरला कोप॥ 
णमल्स्कल ग णकती िाइ ते, मला न कळला भास। 
लाज लपणवली, णमठीत मी, गळयातं ये करपाश॥६४२॥ 

*  * 
 

६४३ नीणठ नीणठ उणठ िैणठ हँू प्यौ प्यारी परभात। 
 दोऊ नींद भरैं खरैं, गरैं लाणग, णगणर जात॥६४३॥ 

 
पहाट िाली तरी 

रात्रीच्या रणिश्रमाि थकलेलया दांपिीचां सकाळी उठिािा णदसिारां रमिीय दृश्य सखी 
कथि करिे. ‘‘पिाट िोिाच, मोठ्या कष्टािां आळसलेलया देिािां आणि णमटलेलया 
डोळ्यािां दोघेिी कसेबसे उठिाि आणि परस्पराांचा िोल साांभाणळि, णमठी घालूि पुन्िा 
पडिाि’’. 
 
नयनीं नीज अजूनही, िाली जरी पहाट। 
कसे तरी उठले सखे, ओसरली स्मरलाट॥ 
तसेच शयनावरी पुन्हा ंपडती िुकता तोल। 
सावणरताणह परस्परा णमठींत जाई तोल॥६४३॥ 

*  * 
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६४४ तनक िूठ न सिाणदली कौन िात पणर जाइ। 
 णतय-मुख रणत-आरंभ की नकह िूणठयै णमठाइ॥६४४॥ 

 
नकार माधुरी 

िायक आपलया, णमत्राला, सुरिारांभीचा णप्रयेचा िकार गोडिा कथि करिो. ‘‘कुठलयािी 
गोष्टीि खोटेपिा आला की त्याचा स्िाद जािो. िी गोष्ट िीरस िोिे पि रणिआरांभी स्त्री 
मुखाांिूि येिारे ‘िको िको’ चे लटके बोल, जास्िच गोड लागिाि. त्या िकार माधुरीची 
लज्जि कािी और असिे’’. 
 
‘नको नको’ ची माधुरी, कणरता रणतआरंभ। 
चाखताच तो आगळा गोड मुखीचा दंभ॥६४४॥ 

*  * 
 

६४५ नणह अन्हाइ, नकह जाइ घर, णचतु णचहँुयौ तणक तीर। 
 परणस, िुरहरी लै णिरणत णिहँसणत, धँसणत न नीर॥६४५॥ 

 
तीरी िघत अधीर 

िाणयका ज्या जलाशयाि स्िाि करिे णिथेच िायकिी आलेला आिे. िी त्याला 
बघण्याच्या लालसेिां पािी गार आिे या बिाण्यािां, स्िािाला णिलांब लाििे, आणि अांग 
शिारूि, पाण्यािूि णकिाऱ्याकडे येिे. त्यामुळे िायकाला िी सिज पािू शकिे. सखी 
साांगिे, ‘‘िी जलाशयाि आांघोळिी करीि िािी आणि घरीिी जाि िािी. िायकाला 
पिाण्याच्या णमषािां पाण्याला स्पशय करीि अांगािर गारट्याचे शिारे आििे, आणि िोंड 
िळिूि िीरािर येिे. िा णिचा सारखा खेळ चालू िोिा.’’ 
 
णचत्त लागलें  णतचें णतथे, णनरखी नदीणकनार। 
जाइ घकर जकल न्हाइना, णशरे न सणललीं नार॥ 
अंग शहारत अंगना, स्पर्शशत शीतल नीर। 
परते हसत पुन्ह पुन्हा,ं तीरीं िघत अधीर॥६४५॥ 

*  * 
 

६४६ सटपटाणत सैं सणसमुखी मुख घूँघट-पटु ढाँणक। 
 पावक-िर सी िमणक कै गई िरोखा िाँणक॥६४६॥ 

 
िरसातीची सर 

िायकाला णखडकीिूि पिाि, पटकन् बाजूला लपिाऱ्या िाणयकेचे प्रियचेणष्टि िायक 
स्िगि उच्चारिो. ‘‘सांकोचािां घुांघट बाजूला करूि णखडकीिूि माझ्याकडे कटाक्ष टाकीि, 
पुन्िा घुांघट घेि, झरयकि बरसािीच्या सरीसारखी िी आली ि िािीशी झाली. पुन्िा 
आभाळ मोकळे! 
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मकन संकोणचत चंणद्रका घुंघट िाकुणन घेइ। 
सर िरसाती िरवर ती, िुकुणन गवाक्षी पाणह॥६४६॥ 

*  * 
 

६४७ ज्यौं कर त्यौं णचकुटी-चलणत; ज्यौं णचकुटी, त्यौं नाणर। 
 छणि सौं गणत सी लै चलणत चातुर कातन-हाणर॥६४७॥ 

 
रेशमी गंुत 

णिला चरखा चालणििािा पािूि, िािभािािर मोणिि झालेला स्िगि म्िििो, ‘‘ज्या 
गणिलयीि णिचा उजिा िाि णिरिो, त्याच गिीिां डाव्या िािचा कापूस सुटूि त्याला पीळ 
पडिो. ििुिटी धाग्याबरोबर िशीच िर खाली िोिे. िे णिचे सुांदर ध्याि मिाला पीळ 
पाडूि गुांिििां.’’ 
 
चतुरा चरखा चालणव ती, करचुटकी धणर कापूस। 
वरवरती कर नृत्यगती, वळवीत कोवळी कूस॥ 
भणर पीळ सुतासम देणह तसा, मन ओणढत रेणशमगूत। 
णचिुक हले कमनीय णकती, कणर काणमणन कातत सूत॥६४७॥ 

*  * 
 

६४८ िुणध अनुमान, प्रमान श्रुणत ककऐं नीणठ ठहराइ। 
 सूछम कणट पर िम्ह की अलख, लणख नकह जाइ ॥६४८॥ 

 
सूक्ष्म कणटमध्य 

िायक िाणयकेला प्रसन्न करण्यासाठी णिच्या सूक्ष्म कटीची प्रशांसा करिो. प्रमाि, श्रुणि, 
वकिा अिुमािािां जगाि ब्रम्िाची सत्ता जािििे. त्याप्रमािेच िुझा अगोचर कणटमध्य 
बुद्ीिेच जािािा लागिो. 
 
िुणद्ध ज्ञान तें जािवी, प्रमाि श्रुणत, अनुमान। 
सूक्ष्म णतचा कणटमध्य तो, िह्म अगोचर जाि॥६४८॥ 

*  * 
 

६४९ णखचैं मान अपराध हँू चणल गै िढैं अचैन। 
 जुरत डीणठ, तणज णरस णखसी, हॅसे दुहुनु के नैन॥६४९॥ 

 
पे्रमसमेट 

सखी िायक िाणयकेच्या पे्रमाणधक्याचां िियि करिे. ‘‘णप्रयकराच्या अपराधािां िी रागिली, 
पि परस्पर दृणष्टभेट िोिाच दोघेिी बेचैि िोऊि िास्य उमटलां  आणि िे णमठीि पणरिि 
झालां ’’. 
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कोप नयकन धणर भाणमनी, णप्रय अपराधी नैन। 
दृष्टी णमळे नच दृष्टीला, मन होई िेचैन॥ 
लपंडाव हा खेळता घडली डोळे भेट। 
कोप णवरे अपराध ही, णमठीत होय समेट॥६४९॥ 

*  * 
 

६५० रुप-सुधा-आसव छक्यौ, आसव णपयत िनै न। 
 प्यालैं  ओठ, णप्रया-िदन, रह्यौ लगाए मैन॥६५०॥ 

 
सौंदयव सुधा 

णप्रयेच्या सौंदयय धुांदीि, िायकाला मद्यपाििी िकोसां िाटिां! 
 
मणदरासव मधु माधुणर अधरी धरी न चैन। 
णप्रयावदन छणि सुधासवा पीती लोलुप नैन॥६५०॥ 

*  * 
 

६५१ यौं दलणमणलयतु, णनरदई, दई, कुसुम सौ गातु। 
 करु धणर देख्यौ, धरधरा उर कौ अजौ न जातु॥६५१॥ 

 
कू्रर णचत्तमयूर 

सखी िाणयकेची सुकुमाणरिा ि िायकाचां क्रौयय याचां िियि करीि िायकाला णिच्या भेणटला 
उत्कां णठि करिे. ‘‘अिो, त्या सुकुमार प्रीणििुलाची पाकळी िुम्िी चुरगळूि टाकलीि! 
केिढां िे कौयय! त्यामुळां णििां एिढा धसका घेिला आिे, की िुम्िी िाि लाऊि बघा णिचा 
ऊर अजूििी धपापिो आिे.’’ 
 
सुम कुस्कणरता ंका ंअसें, णनदवय णचत्तमयूर। 
चुरगाळुणन केलीस तंू पाकणळ पाकळी चूर॥ 
चाणखलास रसमाधुरी, णदले िेकुनी दूर। 
वक्ष पहा कर लाउनी-अजुणन धपापे ऊर॥६५१॥ 

*  * 
 

६५२ णकती न गोकुल कुलवधू, णककह न काणह णसख दीन। 
 कौनैं तजी न कुल-गली है मुरली-सुर-लीन॥६५२॥ 

 
परोपदेश 

सखी िाणयकेला णशकिि देिे, ‘‘अग, िू कुलिांिाची लेक आिेस! मुरलीचा ध्िणि ऐकूि 
असां िुरळिां, कुलरीि सोडूि त्याच्यामागे धािि सुटिां बरां िव्िे’! त्यािर िाणयका म्िििे, 
‘‘गोकुळाि मी एकटीच कुलिधू आिे िाटिां! णकत्येक कुलिधूांिी मला िुझ्यासारखीच 
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णशकिि णदली. पि मला साांग मुरलीचा मांजूळ ध्िणि ऐकूि, कोित्या कुलिधूिां आपली 
मयादा उल्लांघि केली िािी? िा परोपदेश बरां’’. 
 
णकती गोकुळीं कुलवधू इतरा सागंणत नीत। 
मुरलीख पणर ऐकता,ं सुटते ग कुलरीत॥६५२॥ 

*  * 
 

६५३ खणलत िचन, अध खुणलत दग, लणलत-स्वेद-कन-जोणत। 
 अरुन िदन छणि मदन की खरी छिीली होणत॥६५३॥ 

 
उपहास 

अन्यसांभोगदुःणखिा िाणयका आपलया दूिीला म्िििे. ‘‘अधे उघडे, िे आळसलेले डोळे, 
णिसांगि बोलिां, घामािां वचब झालेला देि, धडधडिां हृदय, मुखािर लाली ओसांडलेली, 
जिुां काय रणिमदिािां रसरांगच उधळला आिे. अशी िी सुांदर छबी पािूि मी धन्य झाले.’’ 
 
खणलत वचन, अधवखुले नयन ते लणलत स्वेदकिज्योणत। 
अरुिवदन, रणतमदनकेणलतन, छणि मनोहर काणंत॥६५३॥ 

*  * 
 

६५४ िहणक न इकह िणहना पुली, जि ति, िीर, णिनासु। 
 िचै न िडी सिील हँू चील-घोंसुवा माँसु॥६५४॥ 

 
घारीच्या घरयातं 

िाणयकेची चिुर शेजारीि, िाणयकेशी बणििीचां िािां जोडिे आणि त्या िात्यािां त्याला घरी 
बोलाििे. सखी िाणयकेला सािध करण्याच्या िेिूिां म्िििे, ‘‘िे बघ, या बणििीच्या 
िात्यािां िुरळू िकोस बरां! सािध रिा! घारीच्या घरट्याांि गेलेला मासखांड कोित्यािी 
उपायािां िाचि िािी.’’ 
 
जुळवी नातें िणहणिचें, शेजी लाणवत तातं। 
मासं खंड ना वाचतो घारीच्या घरयातं॥६५४॥ 

*  * 
 

६५५ लणह रणत-सुखु लणगयै णहयै लखी लजौहीं नीणठ। 
 खुलणत न, मो मन िँणध रही वहै अधणखली डीणठ॥६५५॥ 

 
मदन मंणजरी 

रणिसमयीचे िािभाि प्रियाणिष्कार, लाजरी चेषे्टिे आठिीि, सखीला पुन्िा िाणयकेच्या 
मीलिाची इच्छा प्रगट करिो. ‘‘सुखसांगािांिर,िी मदिमांणजरी गणलििसिा सांकोचािां 
अधोमुख उभी रािूि णिमीणलि िेत्राांिी माझ्याकडे बघि िोिी. अिािा! िी सुांदर कमिीय 



 
 अनुक्रमणिका 

ििू आणि णिची अधोस्न्मणलि लाजरी दृष्टी माझ्या मिाला रेशमी जाळ्याि गुांििूि बाांधूि 
टाकिे’’. 
 
अधोमुखीं ती लणज्जता, सरता रणतसुखसंग। 
पाहत णमटुनी पापिी, वसनें णवगणलत अंग॥ 
खुलतें तन सुकुमार तें, पापिीत मधुरैन। 
खुले न तणर मन िाधंते, अधे उघडे नैन॥६५५॥ 

*  * 
 

६५६ णकयौ सयानी सणखनु सौ, नकह सयानु यह, भूल। 
 दुरै दुराई िूल लौ क्यौं णपय-आगम-िूल॥६५६॥ 

 
णप्रयागम 

परकीया आगिपणिका िाणयकेिां आपलया णमत्राचां आगमि सखीपासूि लपिूि ठेिलां . पि 
णिची प्रिुल्लिा पािूि सखीिां िे िेमकां  ओळखलां . िी म्िििे, ‘‘अग णप्रयकराचां आगमि िूां 
लपणिलांस, िरी िुलाची प्रिुल्लिा आणि आिांपसुगांध काय कोंडूि ठेििा येिो! िो बािेर 
पडायचाच!’’ 
 
चतुरे लपणवसी णप्रयागमा, नसे उरातं उसंत। 
प्रिुल्लता तव सागंते, आला मधुर वसंत ॥ 
िुली िुले सवांग हे, लपे न िाइ सुगंध। 
डोळे िाकुंणन आपुले म्हिसी इतरा ंअंध॥६५६॥ 

*  * 
 

६५७ आयौ मीतु णिदेस तैं काहू कह्या पुकाणर। 
 सुणन हुलसीं, णिहँसीं, हँसी दोऊ दुहुनु णनहाणर॥६५७॥ 

 
णप्रयवाता 

दोि परकीया िाणयका, एकाच पुरुषािर अिुरक्ि आिेि. दोघीिी मैणत्रिी असलया िरीिी 
पे्रमप्रकरिां परस्पराांच्या चोरूि चाललेली आिेि. िायक णिदेशी गेलयामुळे दोघीिी 
दुःणखि िोिाि. परस्पर सिािुभूिीमुळे िी सांिेदिा आिे असां त्याांिा िाटि िोिां, िरी 
मिाि सांदेि िोिाच. एक णदिस दोघीिी एकत्र असिा ‘िो येिार आिे’ िी िािा त्याांच्या 
कािािर पडली. त्याचां िाि ऐकिाच दोघीिी आिांणदि झालया आणि एकमेकीकडे पिाि 
बसलया. गुणपि उघड िोिाच प्रसन्निेिां मिाांिूि खदखदलया. 
 
‘आले ग णप्रय’ कळता ंतया कुिी घेतले नावं। 
उल्हाणसत दोघीजिी, उचंिळे अनुभाव॥ 
हसून णनरणखणत परस्परा ंसूचक ते दृग हेर। 
प्रसन्न णमळुणन हासती गुज येता ंिाहेर॥६५७॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

६५८ जद्यणप सुंदर, सुघर, पुणन सगुनौ दीपक-देह। 
 तऊ प्रकासु करै णततौ, भणरयै णजतैं सनेह॥६५८॥ 

 
स्नेह शोभा 

माणििी िाणयकेला सखी समजणििे की, ‘‘त्याच्याशी स्िेि करण्यािच िुझी शोभा आिे, 
अग, िुझा सुििय सुडौल, आणि सुगुिी देिदीपक, स्िेिािाचूि प्रकाशमाि िोिार िािी. 
त्याच्याशी स्िेि जोड’’. 
 
सुडौल सुगुिी सुंदरा सुविवदीपक देह। 
प्रकाश देई तोवरीं उरी जोवरीं स्नेह॥६५८॥ 

*  * 
 

६५९ पलनु प्रगणट, िरुनीनु िणढ नकह कपोल ठहरात। 
 अँसुवा पणर छणतया, णछनकु छन छनाइ, णछणप जात॥६५९॥ 

 
णवरहाश्रू 

दूिी िायकाला िाणयकेची णिरिव्यथा कथि करिे. ‘‘णिच्या हृदयािील णिरििाप एिढा 
िाढला आिे, की आांच लागूि कढि आसूां पापिीि िरळिाि. त्याांची धार गालािरूि 
ििाि जाऊि, थेंब थेंब िक्षःस्थळािर पडिाच, िापलेलया िव्यािर पडलयाप्रमािे सळकन् 
जळूि जािाि’’. 
 
णवरहताप हा वाढता, कढे णतच्या हृदयातं। 
आच लागुनी येइ ती भरूणनया ंनयनातं॥ 
पापिीत तरळती वाहती ओघळती गालातं। 
पडता ंपक्षी आसवें जळती सळळ पळात॥६५९॥ 

*  * 
 

६६० णिणर सुणध दै, सुणध द्याइ प्यौ, इकह णनरदई णनरास। 
 नई नई िहुऱ्यौ, दई! दई उसाणस उसास॥६६०॥ 

 
वेडी णवरणहिी 

िाणयका णिरिव्यथेिे बेशुद् पडली आिे. पोपटाचा ‘णपऊ, णपऊ’ शब्द कािी पडिाच िी 
सािध िोिे, णप्रयकराच्या आठििीिां पुन्िा णिचा िाप िाढिो. 
 
‘णपय णपय’ पोपट िोलता, आठव जागृत होय। 
देत हंुदका उसासते, नयनीं भरलें  तोय॥ 
हा दैवा छणळसी कसा, अचेत भाव णनराश। 
थकली वेडी णवरणहिी सुनमुन होय हताश॥६६०॥ 

*  * 
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६६१ समें-पलट पलटै प्रकृणत, को न तजे णनज चाल। 
 भौ अकरून करूना करौ इकह कपूत कणल काल॥६६१॥ 

 
कणलप्रभाव 

काळ बदलला की सगळचां बदलि. कणलच्या प्रभािािां करुिाकर प्रभूिी अकरुि झाला 
आिे. 
 
काळ पलटता ंपाउलें  पडती उलटी चरल। 
अकरुि हो करुिाकरही येता ंहा कणलकाल॥६६१॥ 

*  * 
 

६६२ पाऱ्यौ सोरु सुहाग कौ इनु णिनु हीं णपय-नेह। 
 उनदौहीं अँणखयाँ ककै,कै अलसौंहीं देह॥६६२॥ 

 
चतुर सवती 

िाणयका आपलया सििींच्या डोळ्यािील लाली आणि त्याांचे आळसलेले देि पािूि 
सांशयािे दुःखीि झाली. सखी साांगिे. ‘‘अग िे सारां िुला णचडणिण्याचां ढोंग आिे. िूां सदा 
कुढलेली राणिलीस िर पणिच्या मिािूि िळू िळू उिरशील असा त्याांचा डाि आिे. िे 
लक्षाि घे, आणि सािध रिा. एका राणत्रि िायक सगळ्याकडे रािील िे सांभििां िरी 
का?’’ 
 
नयकन जागरि लाणलमा, आळसलेले देह। 
धूतव सवणत या दाणवती नसताहंी पणतस्नेह॥६६२॥ 

*  * 
 

६६३ इन दुणखया अणखयानु कौं सुखु णसर ज्यौई नाँणह। 
 देखै िनै न देखतै, अनदेखैं अकुलाँणह॥६६३॥ 

 
कुचंििा 

िाणयका आपलया णप्रयसखीला साांगिे, ‘‘सखे, माझ्या लोचिाांिा एिढां देखील सुख िािी 
ग,! पाणिलां  िर लाजेिां चूर िोिाि ि पाणिलां  िर उिाणिळ िोिाि, अन् जीिाला चैि पडि 
िािी.’’ 
 
नाहीं ग सुख लोचना,ं दुुःखच देई दैव। 
उचले नच ती पापिी, छणळते लाज सदैव॥ 
पाहुणनही नच पाहती, होती लाजुन चूर। 
परी पाणहल्या वाचुनी लागे मणन हूर हूर॥६६३॥ 

*  * 
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६६४ लगी अनलगी सी जु णिणध करी खरी कणट खीन। 
 णकए मनौ वैं हीं कसर कुच, णनतंि अणत पीन॥६६४॥ 

 
कणटिंध 

सखी िाणयकेच्या कटीची क्षीििा ि कुचणििांबाचा भरदारपिा, याची िायकाजिळ प्रशांसा 
करिे. ‘‘णिची कां बर इिकी बारीक आिे, की िो साधा णदसि देखील िािी. पि उरली भर 
घालूि णिचे स्िि, आणि णििांब भरदार बिणिले आिेि’’. 
 
णदसे न साधंा जोड तो, णवणध कणर अणत कणट क्षीि । 
उरली ती भर घालुनी णनतंि कुच अणत पीन॥६६४॥ 

*  * 
 

६६५ णछनकु उघारणत, णछनु छुवणत, राखणत णछनकु णछपाइ। 
 सिु णदनु णपय-खंणडत अधर दरपन देखत जाइ॥६६५॥ 

 
गोड चावा 

रात्री चुांबि घेिािा िायकािां णिच्या ओठािर आपला दांश उमटणिला आिे. िाणयका 
दपयिाि बघूि, कधी त्यािरूि िाि णिरणििे, बोटाांिी चाचपिे. पुन्िा पुन्िा ओठाि दाबूि 
लपणििे. असा णिचा स्मृणिचाळा चालू आिे. 
 
क्षकि लपवी, क्षकि स्पशव करी, दािुणन अधरीं राही। 
णदन भणर णप्रय खंडीत अधर ती दपवकि लाजत पाही॥६६५॥ 

*  * 
 

६६६ मुँहु परवाणर, मुडहरु णभजै, सीस सजल कर छवाइ। 
 मौरु उचै घूँटेनु तैं नाणर सरोिर न्हाइ॥६६६॥ 

 
ओलेती 

िायक, िाणयका जलाशयाि न्िाि असिािा णिच्या रमिीय िालचालीचां णमत्राजिळ िियि 
करिो. ‘‘गुडगे मोडूि िी जरा खाली झुकली आणि ओांजळीिां अांगािर पािी घेऊि णििां 
आपलां  िस्त्र ओलवचब केलां .’’ 
 
नारी न्हात सरातं की लावण्यच मनचोर। 
जलवलयीं प्रणतकिणिता, नाजुक कलती कोर। 
वाकणवते गुडघे जलीं, कराजंली जलधार। 
कसणचत वक्षीं काणमनीं णभजवी वस्त्र तुषार॥६६६॥ 

*  * 
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६६७ कोणर जतन कोऊ करौ, तन की तपणन न जाइ। 
 जलौं भीजे चीर लौ रहै न प्यौ लपटाइ॥६६७॥ 

 
णभजले चीर 

णिरिव्याकुळ प्रौढा िाणयका आपलया सखीला म्िििे. ‘‘णकिीिी उपाय केले िरी िी आग 
शमि िािी ग, चांदि, कापूर विझििाळा या कशािांिी िी शाांि व्िायची िािी. णप्रयकराचां 
णभजलेलया िस्त्रासारखां पुलणकि आवलगि लाभेल िेव्िाच िी शमेल.’’ 
 
केले णकती सायास ग शमे न हा अनुताप। 
चंदन लेप न शातंवी, कविि केणककलाप॥ 
अखेर एकच, उपाय हा शमवी जीव अधीर। 
णप्रयाकलगनीं भासते वेणढत णभजले चीर॥६६७॥ 

*  * 
 

६६८ चटक न छाँडतु घटत हँू सज्जन-नेह गँभीरू। 
 िीकौ परै न, िरु िटै, रँग्यौ चोल-रँग चीरु॥६६८॥ 

 
सज्जन स्नेह 

सज्जिाांचा स्िेि कधीिी आटि िािी. ऋिािुबांध िुटि िािीि. पके्क रांग णदलेले िस्त्र िाटले 
िरी रांग णिटि िािी. 

 
घटे न सज्जन स्नेह हा सुटतो ना अनुसंग। 
िाटुणन जाई चीर ते, णिका न होई रंग॥६६८॥ 

*  * 
 

६६९ दुसह णिरह दारुन दसा, रहै न और उपाइ। 
 जात जात ज्यौं राणखयतु प्यौ कौ नाऊँ सुनाइ॥६६९॥ 

 
तुिे नावं 

िाणयकेच्या णिरि व्यथेची सखी आलोचिा करिे. ‘‘णिरिािां णिची दशा अगदी दारुि 
झाली आिे. आिा दुसरा कसलाच उपाय उरला िािी. िुझां िाि घेिाच मात्र जािा जािा 
णिचे प्राि परि येिाि’’. 
 
दुुःसह णवरह दारुि दशा न उरे उपाय आत। 
नावं तुिें ऐकता ंपरतती जाता ंजाता ंप्राि॥६६९॥ 

*  * 
 

६७० णिणर णिणर दौरत दौरत देणखयत, णनचले नैंक रहैं न। 
 ए कजरारे कौन पर करत कजाकी नैन॥६७०॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

काजळले डोळे 
परकीया िाणयका गच्चीिर उभी रािूि, उपपिीला इकडे णिकडे पिाि शोणधि आिे. 
सखीला िे चांचल डोळे कुिासाठी सैर भैर णिरिािेि िे ठाऊक आिे. िरी णिची चेष्टा 
करीि िी म्िििे, ‘‘सखे िुझे िे डाकू डोळे काजळ माखूि, आिा कुिािर दरिडा 
घालिार आिेि?’’ 
 
काजळ माखुणन लोचनें, धरुनी सावध मौन। 
आज कुठें ग दरवडा घालणत डाकू दोन॥६७०॥ 

*  * 
 

६७१ को छूयौ इकह जाल पणर; कत, कुरंग अकुलात। 
 ज्यौं ज्यौं सुरणि भज्यौ चहत, त्यौं त्यौं उरित जात॥६७१॥ 

 
कुरंग पाश 

प्रोणषिपणिका िाणयका सखीला म्िििे, ‘जो मिुष्य िासाि िसला, िो सुटण्याच्या 
प्रयत्िाि अणधकच गुरिटला जािो. किी िणरिािर अन्योक्िी करूि म्िििो. 
 
पाशातुणन कोणि सुटे न या, धडपड वृथा कुरंग। 
अणधकच गंुते तोडता ंसुटत गुरिटे अंग ॥६७१॥ 

*  * 
 

६७२ अि तणज नाउँ उपाव कौ, आए पावस-मास। 
 खलु न रणहिौ खेम सौं केम-कुसुम की िास॥६७२॥ 

 
कदंि केसर 

प्रोणषिपणिका सखीला म्िििे,‘‘सखे आजिर मला िाचणिण्याचे िू अिांि उपाय केलेस 
पि उपयोग झाला िािी. आिा असू दे. िषाऋिूचे णदिस आले आिेि. कदांब िुलाांचा 
सुगांध घेि जगिां आिा मला कठीि िाटिां.’’ 
 
नावं नको णन उपाय ते, आला पावसमास। 
सहज नसे ग राहिे घेत कदंि सुवास॥६७२॥ 

*  * 
 

६७३ लसै मुरासा णतय-स्त्रवन यौं मुकतनु दूणत पाइ। 
 मानहु परस कपोल कै रहे स्वेद-कन छाइ॥६७३॥ 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

मोतीवेल िुगडी 
णिच्या कािािील चमकदार मोिीिेल बुगडी, त्या सुांदर मुलायम गालाांिा सारखी 
कुरिाळीि असलयामुळे, त्या स्पशािां णिचां अांग पुलणकि िोऊि गालािर घमयवबदूची 
मणिरप उिरिे. 
 
मोणतवेल िुगडी रुळे, कुरवाळी अलुमाल। 
पुलक स्वेद कि रंणजता खुलती दोन्ही गाल॥६७३॥ 

*  * 
 

६७४ णमणल परछाहीं जोन्ह सौं रहे दुहुनु के गात । 
 हणर राधा इक संग हीं चले गली मकह जात ॥६७४॥ 

 
चंदेरी छाया 

गल्लीमध्ये कुठां चाांदि पडलेलां  आिे िर कुठां अांधारछाया आिे. सखी सखीला साांगिे. शाम 
आणि राधा एकत्र बोळीिूि जािािा कुिालाच णदसले िािीि. िे एकएकटेच जाि आिेि 
िाटलां . कारि छायेि शामछबी णिलीि व्िायची आणि राधा एकटीच णदसायची आणि 
चाांदण्याि गौराांगी राधा णमसळूि जायची िो शामिी एकटाच िाटायचा.’’ 
 
छाया कौमुणद िाकंती उजणळ देह अनुरुप। 
पािंदीतुकन चालता दृश्य णदसे अपरुप। 
चादंण्यात ये सावली, णवरे सावळा रंग। 
सावलीत ये चादंिे राधा माधव रंग॥६७४॥ 

*  * 
 

६७५ णिणध, णिणध कौन करै; टरे नहीं परैं हँू पानु । 
 णचतै, णकतै तैं लै धऱ्यौ इतौ इतैं तन मानु ॥६७५॥ 

 
मुलखाचा राग 

सखी माणििी िाणयकेला म्िििे. ‘‘िुझा राग अगदी मुलखािेगळा आिे बाई, िो िुझ्या 
णकणिदा पाया पडला िरी िुझा राग कािी ओसरला िािी. एिढा मोठा अिांकार या 
इिलयाशा िाजुक देिाि कसा ग माििो!’’ 
 
पाया पडताणह ना सुटे सखे घातली आि। 
काया नाजुक, एवढा कसा मावतो मान॥६७५॥ 

*  * 
 

६७६ मोर चंणद्रका, स्याम-णसर चणढ कत करणत गुमानु। 
 लणखवी पाइनु पर लुठणत, सुणनयतु राधा-मानु॥६७६॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

मोरचंणद्रका 
अग मोरचांणद्रके! िुला श्रीकृष्िािां डोक्यािर धरलां , म्ििूि एिढा अणभमाि बाळगू िकोस! 
िू केव्िा िरी राणधकेच्या पायािर पडशील िे लक्षाि असू दे, णिचा माि िुझ्यािूि मोठा 
आिे. िी शामसुांदराच्या हृदयाि बसलेली आिे. 
 
मोर चंणद्रके शाम णशरीं धणरणस उगा अणभमान। 
पायीं पडणशल राणखता,ं राधा सणखचा मान॥६७६॥ 

*  * 
 

६७७ णचरजीवौ जोरी, जुरै क्यौं न सनेह गँभीर। 
 को घणट; ए वृषभानुजा, वे हलधर के िीर॥६७७॥ 

 
णचरजीवी 

राणधका स्िभािािां िट्टी िर श्रीकृष्ि अणि खट्याळ. एकदा राधा रुसूि बसली. कृष्िािां 
णिला समजािल पि णिचा माि कािी उिरेिा. िेव्िा श्रीकृष्ििी राग धरूि बाजूला 
बसले. दोघेिी िटिादी कुिीच कुिाशी बोलेिा. त्या दोघािाांिी िसणिण्याच्या उदे्दशािां 
एक चिुर गोपी त्याांच्या कािी जाइल एिढ्या मोठ्यािां म्िििे. ‘‘अग याि कोि कुिाला 
िार जािार ि दोघांिी आपापलयापरी थोर आिेि. िी आिे िृषभािुजा आणि िे आिेि 
िलधराचे बांधू. असलां  िे युगुल णचरांजीि असो! िृषभाची अिुजा ि िलधर िे िृषभाचे बांधू. 
मग पशुिृत्ती कशी सुटािी?’’ 
 
णचरजीवी हो युगुल हे, जुळे न स्नेह गंभीर। 
हटवादी वृषभानुजा, हलधर अनुज अहीर॥६७७॥ 

*  * 
 

६७८ औरै गणत, औरै िचन, भयौ िदन-रँगु औरु। 
 द्योसक तैं णपय-णच चढी कहैं चढैं हँू त्यौरू॥६७८॥ 

 
अंग अंग िोलकें  

सखी म्िििे ‘‘गडे िुझा एकां दर रांग ढांग, मुख िेज, बोलण्यािील मादयि, िे सिय, िू णभिया 
चढिूि बसलीस िरी मुखर िोऊि साांगिाि की कुठां िरी पािी मुरिांय, आणि कुिाच्या 
िरी णचत्ताि िुला अणधिास णमळालेला आिे.’’ 
 
िोल आगळे, ढंग हा गालीं रंग गुलाल। 
चढणवसी णभवई तणर कळे, चोरा णचत्त िहाल॥६७८॥ 

*  * 
 

६७९ िेंदी भाल, तँिोल मुँह, सीस णसलणसले िार। 
 दग आँजे, राजै खरी एई सह कसगार॥६७९॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

सहज श्रृंगार 
िाणयका स्िाि िोऊि, सिज शृांगार करूि बसली आिे. सखी णिचां िियि करूि 
िायकाच्या भेटीची उत्सुकिा िाढििे. 
 
भालीं कंुकुम तािूंल मुखीं, ओला कंुतल भार। 
अंजन नयनी साजतो, णतला सहज श्रृंगार॥६७९॥ 

*  * 
 

६८० अंग-अंग-प्रणतकिि पणर दरपन सैं सि गात। 
 दुहरे, णतहरे, चौहरे भूषन जाने जा॥६८०॥ 

 
काणंत वलय 

सखी िाणयकेच्या णििळ अांगाचां िियि करूि िायकाचां कुिुिल जागणििे. ‘‘णिच्या णििळ 
अांगसुििाचां ि अियिाची प्रणिवबबे परस्परािर पडूि दपयिासारखी काांणििलये णिमाि 
िोिाि आणि त्यामुळां अांगािरील आभूषिां एका जागी अिेक िाटिाि.’’ 
 
अंग णिलोरी आरसा, णनतळ कोवळे कलि। 
अगणित णदसती भूषिें पडे किि प्रणतकिि॥६८०॥ 

*  * 
 

६८१ सधन कंुज-छाया सुखद सीतल सुरणभ-समीर। 
 मनु है जातु अजौं वहै उणह जमुना के तीर॥६८१॥ 

 
श्रीकृष्ट्िाभास 

श्रीकृष्ि मथुरेला गेलयािांिर, णिरिकािर गोणपकाांचा शोकसांिाद. - ‘‘सख्याांिो, श्रीकृष्ि 
गोकुळािूि गेले, िरी त्याांच्या पदरजाांिी पािि झालेलया या गोकुळ िृांदाििाच्या 
पणरसराि, अजूििी त्याांचा भास िोिो आिे.’’ 
 
सोडुणन जाई गोकुळा, सरला रास णवलास। 
आठणवता ंमनमोहना अजुणन होय तो भास॥ 
रमतें मन णक्रडास्थळीं, कदंि यामुना तीर। 
सधन कंुजछायेत वा सुखद सुगंध समीर॥६८१॥ 

*  * 
६८२ मोकह भरसौं, रीणि है उिणक िाँणक इक िार। 
 रुप-णरिवान हारु वह, ए नैना णरिवार॥६८२॥ 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

िाक िरोका िाइ 
िायकाला प्रत्यक्ष पाणिलयािर, त्याच्या सौंदयािां िी मोणिि िोईल आणि णिच्या मिाि 
पे्रमोद भाि िोईल या िेिूिां सखी म्िििे, ‘‘त्याला एकदाच पाणिलयािांिर िू देिभाि 
णिसरशील, अशी मला खात्री आिे. एकदा त्या झरोक्यािूि िाकूि बघ िरी, आज िो 
इकडे आलेला आिे.’’ 
 
पहा िरोका िाकुनी एकदाचं ते रूप। 
एका ठायीं नादंती गुिकीती अनुरूप॥ 
पुरा भरवसा सखे मला, मदन मनोहर देह। 
गुिग्राही डोळे तुिे सहज लाणवती स्नेह॥६८२॥ 

*  * 
 

६८३ भौंहनु त्रासणत, मुँह नटणत, आँणखनु सौं लपटाणत। 
 ऐंणच छुडावणत करू, इँची आगैं आवणत जाणत॥६८३॥ 

 
नको ऽ, नको नं 

परकीया िाणयका, पणिलयािां िायकािां िाि धरिाच जी िालचाल ि अणिभाि दाखणििे, 
त्याचां िियि सखी सखीजिळ करिे. ‘‘णिचा िाि धरिाच णभियाांिी भीिी दाखणिि, 
िोंडािां, ‘िकोऽ िां’ म्ििि डोळ्याांिी देि िेढिे िाि ओढीि सोडिीि स्ििःच झोक पुढे 
जाऊ देिे.’’ 
 
णभवई णभवणवत वाकडी, वदनीं उहंु उहंु िोल। 
डोळे णभडणवत िोलता ंहात देतसे िोल॥ 
येत जवळ ती हळु हळंू सोडवीत मणििंध। 
मला न अवडे, जा, नको भलता सलता छंद॥६८३॥ 

*  * 
 

६८४ रुक्यौ साँकरैं कंुज-मग करतु िाँणि िकुरातु। 
 मंद मंद मारुत-तुरंुगु खूँदतु आवतु जातु॥६८४॥ 

 
णनराश क्लेशा 

णिप्रलब्धा िाणयका सांकेि णिकुां जाि, िायक ि भेटलयामुळे णिराश झाली. णिला िो सधि 
कुां ज, आणि मांद शीिल िाि अणिदुःखदायी िाटू लागला. घोड्याच्या टापाखाली देि 
िुडणिला जािा, असा िो समीर णिला िुडणिि आिे असां िाटलां . 
 
सणख संकेत णनकंुणज या, घनतम वाट णनरंुदा। 
वाहत मंद समीर तुरंग, तुडणवत देह किंध॥६८४॥ 

*  * 
 



 
 अनुक्रमणिका 

६८५ जदणप लौंग लणलतौ, तऊ तँू न पणहणर इक आँक। 
 दा साँक िणढयै रहै, रहै चढी सी नाक॥६८५॥ 

 
लवंगिल 

क्रोध आला असिा णस्त्रया आपलया अांगािरील दाणगिे उिरूि टाकिाि. मलीि िस्त्रे 
पणरधाि करिाि. पि िाणसका भोंडी ठेििां सौभाग्यदृष्ट्या िज्यय आिे म्ििूि त्यािेळी 
एखादी लिांग िाकाि खोचिाि. शठ िायक गोड गोड बोलूि णिला झुलिीि आिे. िो 
णिच्या लिांगिूल घािलेलया िाणसकेची प्रशांसा करिो, ‘‘िुझ्या िाणसकेि िे लिांगिूल 
शोभूि णदसिां खरां, पि मला िाटिां िे िू घालू ियेस. िुझ्या िाजुक चािेकळीसारख्या 
िाकाच्या पडद्याांिा िे झेपि िािी. िे िेिमी चढलयासारखां िाटिां, आणि खरोखरीच शांका 
येिे की खरोखरीच णिचा राग िुसिा िाकािरच आिे.’’ 
 
लवंग िूल सुशोणभता नाणसक सुंदर देह। 
चढलें  भासे तें सदा, येत मनीं संदेह ॥६८५॥ 

*  * 
 

६८६ िरजै दूनी हठ चढै, ना सकुचै, न सकाई। 
 टूटत कणट दुमची-मचक, लचणक िणच जाइ॥६८६॥ 

 
िुलवंती 

अज्ञाियौििा झुलयािर बसूि पाय मारीि सारखी झोके घेिे आिे. सखी, णिला असला 
अिखळपिा करू िकोस म्ििूि अडणििे िरी िी दुप्पट उत्सािािां दुमची घेि िर िर 
झोका चढणििे. णिच्या िट्टी स्िभािाचां, णिच्या सूक्ष्म कटीचां सौकुमायय आणि लचक ि 
िियौिि सुलभ अल्लडपिाचां, सखी कौिुक करिे. 
 
िोके घेई िरिरा, णनभवय ती णनस्संग। 
पदर िडिडे वणर उडे, उघडे पाणहत अंग॥ 
लवणचक लवते चारुता, लचकत दुमची घेत॥ 
तुटेल कंिर वाटते िुलवती िुलकेत॥६८६॥ 

*  * 
 

६८७ कर समेणट कच भुज उलणट, खऐं सीस-पटु साणर। 
 काकौ मनु िाँधे न यह जूरा िाँधन हाणर॥६८७॥ 

 
नजरिंदी 

िाणयका अांबाडा बाांधीि असिा णिची मिोिर िालचाल पािूि िायक स्िगि म्िििो, 
‘‘उलट्या भुजा करूि, िािाांिी केस सािरूि विचरीि पदर खाली घरांगळलेली, केसाांचा 
अांबाडा बाांधिारी िी मिमोणििी कुिाला भुरळ पाडिार िािी.’’ 
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भुजा उलट धणर, कंुतल कवचणर पदर सारुणन दूर। 
वेिी िाणंधत िाधंते, नजर, गंुतवी ऊर॥६८७॥ 

*  * 
 

६८८ पूछैं क्यौं रुखी, परणत, सणग िणग गई सनेह। 
 मन मोहन-छणि पर कटी, कहै कँयानी देह॥६८८॥ 

 
काटेंरी देह 

उपपिी िायकाला पिािाच िाणयका रोमाांणचि झाली आणि णिच्या भालािर धमावबदू 
मणिरले. सखीिां असां काय? णिचारिाांच िी उदास रुक्षिेिां कािी िरी साांगूि मिािली 
गोष्ट टाळिे. पि णिचा िा आणिभाि जािूि सखी म्िििे, ‘‘अग त्याला पिािाच िू स्िेिािां 
चपचप णभजलीस मग अशी रुक्षिेिां का बोलिेस! िू त्या मिमोिि रुपाला भाळलीस िे 
िुझा िा काटेरी देिच बोलिो आिे.’’ 
 
रुक्ष िोलसी का ंसखे, कचतन तें णदनरात। 
अंग अंग हे जाहलें , स्वेद किदु कि स्नात॥ 
मनमोहन छणि पाहता,ं उणर दाटला स्नेह। 
अंतरंग उघडे करी हे काटेरी देह॥६८८॥ 

*  * 
 

६८९ सोहत औढैं पीत पटु स्याम, सलौनैं गात। 
 मनो नीलमणन-सैल पर आतपु परयौ प्रभात॥६८९॥ 

 
णनळे उन्ह 

 सुंदर शामल देह, पीतपट शोभत, सरता रात। 
 नीलमिी शलैावर जिुं की उगवे ऊन्ह, प्रभात॥६८९॥ 

*  * 
 

६९० भाल लाल िेंदी, ललन, आखत रहे णिराणज। 
 इंदुकला कंुज मैं िसी मनौ राहु-भय भाणज॥६९०॥ 

 
सुमंगला 

िाणयका स्िािपूजि करूि बसली आिे. णिच्या भालािर लाल णटळा लागला असूि कािी 
अक्षिािी णचकटलया आिेि. सखी त्या शुणचभूयणि सौंदयाचां िियि करिे. ‘‘भालािरील लाल 
णिलक आणि त्यािरील अक्षिा अशा णदसिाि की जिु चांद्राच्या कळा रािूच्या णभिीिां 
मांगळाच्या आश्रयाला आलया आिेि.’’ 
 
भाली कंुकुम अक्षता, राहु भयें भयभीत। 
इंदुकला लपली गमे, मंगल ग्रहीं पुनीत॥६९०॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

*  * 
 

६९१ अग अंग छणि की लपट उपटणत जाणत अछह। 
 खरी पातरीऊ, तऊ लगै भरी सी देह॥६९१॥ 

 
गुलछडी 

सखी िाणयकेच्या देिद्युिीचां िियि िायकाजिळ करिे. ‘‘णिच्या अांगाांगाची झळक 
परािर्मिि िोऊि िाढलयामुळां िी सडपािळ असली िरी रसरशीि भरलयासारखी िाटिे.’’ 
 
िलक उजळ णनत अंग तें णनतळ गौर सुकुमार। 
सडपातळ चि काणमनी देह णदसे भरदार॥६९१॥ 

*  * 
 

६९२ दृग णथरकौंहैं, अधखुलैं , देह-थकौंहैं ढार। 
 सुरत सुणखत सी देणखयणत, दुणखत गरभ कैं  भार॥६९२॥ 

 
गभवकाणंत 

कुिा गभयििीचां िियि किी रणसकिेिां करिो. ‘‘गभयभारािां दुःणखि जड अधे उघडे डोळे, 
देि णशिलेला, अशी िी सुरिरांगाच्या थकव्यािां सुखािलेली रमिी या गभयकाांिीिां णकिी 
खुलूि णदसिे!’’ 
 
भारवती िहुदुुःणखता, सुरतसुखी रणतरंग। 
लोचन ल्स्थर अणत थणकत ते गभवरेशमी अंग॥६९२॥ 

*  * 
 

६९३ णिहँसणत, सकुचणत सी, णदऐं कुच-आँचर-णिच िाँह। 
 भीजैं पट तट कौं चली, न्हाइ सरोिर माँह॥६९३॥ 

 
ओले सौंदयव 

स्िाि करूि ओलेत्यािे जलाशयािूि बािेर येिाऱ्या िाणयकेची ििुशोभा िायक रणसकिेिां 
णमत्राला साांगिो. ‘‘सरोिराि स्िाि करूि ओलेिी णकिाऱ्यािर येि असिा, णििां 
कुचािरूि आडिे िाि बाांधूि घेिले. सांकोचािां इिस्ििः पािी उडिीि ि आपले प्रणिवबब 
िरणलि करीि िी णिरलिसिा ओलेिी णिरािर आली.’’ 
 
सावरीत णचर ये णतरीं, लगिग ओलीकचि। 
जलवलयीं तें गोरटें तरल णदसे प्रणतकिि॥ 
अणलकुलपंुज कलक तें सणललीं रक्त सरोज। 
णभजल्या पदरीं िाकंते भुजिंधातं उरोज॥६९३॥ 

*  * 
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६९४ िरन, िास, सुकुमारता, सि णिणध रही समाइ। 
 पँखुरी लगी गुलाि की गात न जानी जाइ॥६९४॥ 

 
गुलाि-गंणधता 

सखी, िाणयकेची ििुलाणलमा, सुगांधा आणि सुकुमाणरिा इत्यादी िियि करूि िायकाला 
साांगिे, ‘‘णिच्या देिाला णचकटलेलया गुलाबाच्या पाकळ्या िेगळ्या णदसूि येि िािीि. 
गुलाबाचा सुगांध ि सौकुमायय णिच्या देिाशी िदु्रप झाले आिेि.’’ 
 
प्रीणत सुगंध सुकुमारता, सुविव रमिीरंग। 
गुलाि पाकळी वेगळी णदसे न मीणलत अंग॥६९४॥ 

*  * 
 

६९५ रंच न लणखयणत पणहणर यौं कंचन सैं तन, िाल। 
 कँुणभलानैं जानी परै उर चंपक की माल॥६९५॥ 

 
सुविव चंपक 

िाणयकेच्या सुिियकाांिीची सखी प्रशांसा करीि म्िििे. ‘‘णिच्या काांचिकायेिर 
सोिचाफ्याची माळ स्पष्ट णदसूिच येि िािी इिकी णिच्या सुिियकाांिीि णमसळूि जािे. 
माळ कोमेजलयािांिरच णिचां अस्स्ित्ि कळूि येिे.’’ 
 
णदसे न कंठी घातला, काचंन तनु सुकुमार । 
कळेल कोमेजता ंउरीं लोळत चंपक हार॥६९५॥ 

*  * 
 

६९६ गोधन, तँू हरष्ट्यौ णहयैं धणरयक लेणह पुजाइ । 
 समुणि परैगी सीस पर परत पसुनु के पाइ ॥६९६॥ 

 
गौरव गवव 

कुिा व्यक्िीचा सन्माि झालयािर (पद्मश्री णमळालयािर) िी व्यक्िी उगाच अणभमािािां 
णमरणििे. गोिधयिािर अन्योक्िी करीि किी म्िििो, ‘‘िे गोिधयिा! क्षिभर मिाांि िर्मषि 
िोऊि थोडा िेळ िू आपलां  पूजि करिूि घे. पि त्यािांिर थोड्याच अिकाशाि िू पशूांच्या 
पायी िुडणिला जाशील, िेव्िा या बिुमािाचां सुख िुला कळेल!’’ 
 
गोवधवन, पळ पूणजता, गर्शवत होसी काय। 
गोमय णगणर णशर तुडणवती वनीं पशंूचे पाय॥६९६॥ 

*  * 
 

६९७ मुहँु धोवणत, एडी घसणत, हसणत, अनगवणत तीर। 
 धसणत न इंदीिरनयकन काकलदी कैं  नीर॥६९७॥ 
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पुणलन लीला 
िाणयका यमुिा स्िाि करायला आली आिे. िायकिी णिथे आलेला आिे. िी उगाच 
णकिाऱ्यािर रेंगाळि आिे. पाण्याि णशरायला मुद्दामच णिलांब लािीि आिे. िायकाला 
बघण्यासाठी उगाच िीरािर िी टांगळमांगळ, चालू आिे. िे णिचे मिोिाांणछि ि त्यािुसार 
घडिारी िालचाल सखी साांगिे. 
 
मुख मार्शजत, ककध हासते, ककध ती घासत टाचं। 
रेंगाळत णतरावरी चाळा करी उगाच। 
णकरि नेमका साधते, चोरनजर अणवनीत। 
णशरे न इंदीवर लोचना काकलदी जणल शीत॥६९७॥ 

*  * 
 

६९८ िढत णनकणस कुच-कोर-रुणच, कढत गौर भुजमूल। 
 मनु लुणट गौ लोटनु चढत, चोंटत ऊँचे िूल॥६९८॥ 

 
लावण्याची लूट 

िायकािां िाणयकेला उांच िृक्षािरील िूल िोडिािा पाणिलां . िाि उांचािूि आणि ििुिटी 
पुढे करीि आणि कलिा िाक घेऊि िी िूल िोडीि िोिी. पाठीला िाक णमळालयामुळे 
िक्षाचा टिक उभार, आणि अांचल सरलयामुळे णिचे बािूमूल मांदोदर ि िाणभकमल 
दृग्गोचर झालां . िे कमिीय दृश्य पािूि िायक िेडािला. िो आपली णचत्तािस्था सखीला 
साांगूि णिच्या भेटीची उत्कां ठा प्रगट करिो. 
 
तोणडत कलती कोर ती उंचावरले िूल। 
उचणल णचिुक तळवे वरी मान गळत दुकूल॥ 
उठुणन णदसे कुच कोर ती, काणंतगौर भुजमुल। 
सर पदर मंदोदरी णत्रवली पाणडत भूल॥६९८॥ 

*  * 
 

६९९ अहे, दहेंडी णजणन धरै, णजणन तँू लेणह उताणर। 
 नीकैं  है छीकैं  छुवै, ऐसैंई रणह, नाणर॥६९९॥ 

 
णचत्ररमिी 

वशक्यािर दिीिांडी ठेििािा िाणयकेची िालचाल िायकाला अणिशय मोिक िाटली. त्या 
अिस्थेचां रम्य णचत्र थोडािेळ बघािां म्ििूि िो णिला म्िििो, ‘‘अग िी दह्ाची दुिली 
वशक्यािर ठेऊ िकोस, िशीच धरूि कािी िेळ उभी रिा. लोभस णचत्र माझ्या मिािर 
कोरूि घेऊ दे.’’ 
 
दुधली तो कशक्यावरी, भुजा, उभारुणन ऊंच। 
उतणर न ठेवी गोरटी, आवरी दुग्धप्रपंच॥ 
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असुं दे दुधली णतथेच ती राही उभी तशीच। 
णचत्ररमिी तंू भासशी, णशल्पाकृती नवीच॥६९९॥ 
 

७०० न्हाइ पणहणर पटु डणट, णकयौ िेंदी-णमणस परवानु। 
 दग चलाइ घर कौं चली णिदा णकए घनस्यामु॥७००॥ 

 
सलील स्नान 

िाणयका यमुिा स्िाि करिे आिे. कृष्ि मुरली िाजिीि िाकड्या डोळ्याांिी णिच्याकडे 
पिािो आिे. स्िाि करीपयंि दोघाांच्यािी दृष्टीचा प्रियलपांडाि चालू िोिा. िाणयकेला 
िाटलां  त्याचां इथां उभां रिािां बरां िव्िे. आिखी इिरिी गोणपका िदीिर येिील. या शांकेिां 
णििां िस्त्र िेसलयािर वबदी लािण्याच्या बिाण्यािां, श्रीकृष्िाला प्रिाम करूि णिथूि णिघूि 
जाण्यासाठी डोळ्याांिी खुिािलां ’’. 
 
काकलदीजकल राणधका, पुणलकन उभा श्रीरंग। 
न्हाउन नेसे वसन ती, चतुरा िाणकत अंग॥ 
कर उचलुणन कणर प्रिाम ती, कंुकु लाणवता भाणल। 
खुिणव लोचनें जावया णतथूणन दूर वनमाणल॥७००॥ 

*  * 
 

७०१ ज्यौं हैहौं, त्यौं होउँगी हौं, हणर अपनी चाल। 
 हठु न करौ, अणत कणठनु है मो ताणरिौ, गुपाल॥७०१॥ 

 
मी पापी इरसाल 

कुिी भक्िकिी श्रीकृष्िाला अणिशय सुकुमार समजूि भािणिव्िलिेिां म्िििो. ‘‘कृष्िा, 
मी इरसाल पापी आिे. मला िारिे िुम्िाला अणिशय कष्टदायी िोईल. िेव्िा िे कायय 
िुम्िाला झेपिार िािी. िेव्िा िे प्रभो, िुम्िी िृथा श्रम घेऊि माझा उद्ार करू िका.’’ 
 
कठीि अणत मज तारिें, पापी मी इरसाल। 
नका णशिवंु अपुल्या णजवा, ताराया गोपाल॥७०१॥ 

*  * 
 

७०२ परसत पोंछत लणख रहतु, लणग कपोल कैं  ध्यान। 
 कर लै प्यौ पाटल, णिमल प्यारी-पठए पान॥७०२॥ 

 
गोकवद णवडे 

िाणयकेिां िायकाकडे गुलाबपाकळ्याि गुांडाळलेले गोविदणिडे भेट म्ििूि पाठणिले. 
िायकाला, त्या गुलाब पाकळ्या पािूि णिच्या दोन्िी कपोलाांची ि ओठस्पशाची सुखद 
आठिि झाली. िो िे णिडे िुसिा कुरिाळीि रिािो. 
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कलीदार तें कोंवळे नागवेणलचें पान। 
गोकवदणवडा पाठवी िाधुंणन पे्रमणनधान॥ 
पुसत हळंू कणर परवसे, मूक चेतवी काम। 
गुलाि पाटल, आठवीं कपोलस्पशव मुलाम॥७०२॥ 

*  * 
 

७०३ िामा, भामा, काणमनी कणह िोलौ, प्रानेश । 
 प्यारी कहत णखसात नकह पावस चलत णिदेस ॥७०३॥ 

 
शेजेची काणमनी 

िायक िषाऋिूि णिदेशी जायला णिघिो आिे. िाणयकेला ‘णप्रये लाडके’ असे सांबोधूि िो 
धीर देिो. ‘णप्रये’ िा शब्द ऐकूि िाणयका म्िििे. ‘‘िे प्रािेश्वरा! िुम्िी मला ‘णप्रये’ म्ििूि 
यािेळी िरी दुखिू िका. भाांडखोर, स्िाथी, शेजेची बाइल काय िाटेल िे म्ििा! या 
िषाऋिूि आपि दूर णिदेशी जायला णिघालाि, िेव्िा जािे िेळी ‘णप्रये’ म्ििूि मला का 
छळिा! िास्िणिक असां सांबोधिािा िुमच्या मिाला कािी िाटायला ििां! मी णप्रय असिे 
िर या िषाकालाि असे सोडूि गेला िसिा. त्यापेक्षा मिाि अन् ओठाि अांिर ि ठेििा 
सरळ ‘शेजेची काणमिी’ म्ििूि खुशाल णिघूि जा.’’ 
 
कू्रर होउनी चालला, लागताचं िरसात। 
जाणतल उडुनी प्राि हे तळमळता णदनरात॥ 
वामा, भामा, काणमनी, म्हिा प्रिणयनी, हूर। 
‘णपया’ म्हिुणन का ंटोचता ंसोडुणन जाता दूर॥७०३॥ 

*  * 
 

७०४ उणठ, ठकु ठकु एतौ कहा पावस कैं  अणभसार। 
 जाणन परैगी देणखयौ दाणमणन घन-अँणधयार॥७०४॥ 

 
कृष्ट्िाणभसार 

िाणयका पािसाळी रात्री कृष्िाणभसार करूि सांकेि स्थळी जायला णिघिे. काळी साडी िी 
िेसलेली आिे. अणभसाराला उशीर झाला म्ििूि सखी घाई करीि णिला म्िििे, ‘‘चल 
गडे, िुझा शृांगारसाज लौकर आटोप िािी िर िेळ चुकेल. पािसाळी अांधारी रात्र आिे. 
काळे ढग चिुकडे जमुि आले आिेि. त्यािूि िू कुिाला णदसलीस िर िीज चमकलयाचा 
भास िोईल एिढांच!’’ 
 
चल िाई ग लौकरी, पाणहल आतुर वाट। 
कळे व कोिा पाहुनी असुं दे आता ंथाट॥ 
पावसातं णप्रयमीलना, जणर काळा अणभसार। 
तणर णिजली पणर भासशी भंवणत सघन अंधार॥७०४॥ 

*  * 
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७०५ कैवा आवत इकह गली रहौं चलाइ, चलै न। 
 दरसन की साधै रहै, सूधे रहैं न नैन॥७०५॥ 

 
लाजवंती 

परकीया िाणयका डोळे भरूि िायकाला पिाण्याच्या आशेिां उिािीळ झाली आिे. पि 
लज्जेमुळां िी आशा मिािलया मिािच राििे. 
 
िघत रहावें सारखे मुख तें पुरे न आस। 
दृष्टभेट होताचं ती कंप सुटे देहास। 
काय करंू सणख णववश हे लोचन येणत न तोंच। 
वर उचलेना पापिी उरी लाज संकोच॥७०५॥ 

*  * 
 

७०६ िेंसर मोती, धणन तुहीं ; को िूिै कुल, जाणत। 
 णपिौ कणर णतय-ओठ कौ रसु णनधरक णदन राणत॥७०६॥ 

 
िेसर मोती 

िायक िाणयकेिर अिुरक्ि झालेला असूि, णिच्या अधरपािासाठी आिुर झाला आिे. 
णिच्या ओठािर रुळिाऱ्या बुलाक मोत्याचा त्याला िेिा िाटिो. िो आपुली असूया 
िाणयकेला व्यक्ि करिो. 
 
(िेसर) िुलाक मोती धन्य तो, कुणि न णवचारी जात। 
अधर माधुरी चाखतो धीटपिें णदनरात॥७०६॥ 

*  * 
 

७०७ णतय-मुख लणख हीरा-जरी िेंदी िढै णिनौद। 
 सुत-सनेह मानौ णलयौ णिधुपूरन िुधु गोद॥७०७॥ 

 
चंद्रवात्स्यल्य 

सखी िायकाजिळ िाणयकेच्या णिरेजणडि वबदीची उत्पे्रके्षिां प्रशांसा करीि िायकाला 
भेटीची अिुकूल िेळ सुचणििे. ‘‘णिच्या भालािरील जडाि वबदीची अप्रिीम शोभा पािूि 
कुिाला आिांद िोिार िािी? जिु काय पुत्रिात्स्यलयािां चांद्रािां बुधाला आपलया अांकािर 
घेिलां  आिेसां िाटिां.’’ 
 
णहराजणडत किदी मुखीं पाहुणन हो आनंद। 
जिुं घेई अंकावरी िुधवात्स्यल्यें चंद्र॥७०७॥ 

*  * 
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७०८ गोरी गदकारी परैं हँसत कपोलनु गाड। 
 कैसी लसणत गवाँणर यह सुनणकरवा की आड॥७०८॥ 

 
गावगौर 

कुण्या ग्रामीि सुांदरीच्या णिरागस सौंदयाचां रणसक िियि करिो. 
 
हसे णनरागस गोरटी, गावगौर भरदार। 
खळी पडे गालीं सजे सोनकिणद जरतार॥७०८॥ 

*  * 
 

७०९ जौ लौं लखौं न, कुल-कथा तौ लौं णठक ठहराइ। 
 देखैं आवत देणख हीं, क्यौं हँू रह्यौ न जाइ॥७०९॥ 

 
णवपरीत रीत 

उच्च कुलािील आचरि, कुललाज, इत्यादी उपदेश करिाऱ्या सखीला िाणयका म्िििे, 
‘‘कुलाचरि, रीिभाि, लोकलाज, याची पत्राज िोिरच चालिे, जोिर त्याला बणघिलां  
िािी. एकदा िे रूप पाणिलां , की सारी रीि सुटिे णिपरीि िागण्यािच आिांद िाटिो.’’ 
 
दृष्टी पडे ना जोंवरी पाणळत मी कुलरीत। 
पहाताचं पणर एकदा,ं घडे सवव णवपरीत॥७०९॥ 

*  * 
 

७१० सामाँ सेन, सयान की सिै साणह कैं  साथ। 
 िाहुिली जयसाणहजू, िते णतहारैं हाथ॥७१०॥ 

 
रिरंग 

किी राजा जयवसिाच्या रिचािुरीचां िियि करिो. 
 
संगरातं रिचातुरी, असो सैन्य चतुरंग। 
िाहुिली जयशाह हो णवजयशाणल रिरंग॥७१०॥ 

*  * 
 

७११ यौं दल काढे िलक तैं तैं, जयकसह भुवाल। 
 उदर अघासुर कैं  परैं ज्यौं हणर गाइ गुवाल॥७११॥ 

 
रिधैयव 

जयवसिाचे रिधैयय. 
 
अणरघेरातुंणन सोडवी सेना जयभूपाल। 
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अघासुरी उदरातुंनी जेंणव गाइ गोपाल॥७११॥ 
*  * 

 
७१२ घर घर तुरणकणन, कहदुनी देकत असीस सराणह। 
 पणतनु राणख चादर, चुरी तैं राखी जयसाणह॥७१२॥ 

 
णवजयशाणलत्व 

णिजय शाणलत्ि. 
 
घराघंरातुंणन तुरणकनी, कहडुणन देणत अशीश। 
राणखसी चादर, िागंडी जयकसहा नतशीश॥७१२॥ 

*  * 
 

७१३ हुकुमु पाणय जयसाणह कौ, हणर राणधका-प्रसाद। 
 कणर णिहारी सतसई भरी अनेक सवाद॥७१३॥ 

 
उपसंहार 

किी या सत सईचा उपसांिार करिािा म्िििो, ‘‘जयवसि िृपाच्या आदेशािां आणि िणर-
राणधकेच्या प्रसादािां, िी ििरसरुची सिसई णबिारीिां रचली आिे.’’ 
 
प्रसाद हा हणरराणधका, दे जयनृपआदेश। 
रची णिहारी सतसई नवरसरुणच संदेश॥७१३॥ 

*  * 
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पयायी भाषांतर 
 

शतक पणहले 
२  यौवन उदारता :  स्िजि जािुिी आपुलें  उदार यौिि भूप। 

णििांब, स्िि, मि, ियि िे णिस्िारी अिुरूप॥२॥ 
३ यौवनागम 

 
:  णचत्त, चिुर, पि लाणििी िे िटिादी िैि। 

णमळेल मन्मथ थोरिी, कुिा अणधक सुख चैि॥३॥ 
७ यौवनचंणद्रका 

 
:  कळिो म्ििुिी बाइ ग सुरम्य रूपणिकास। 

भास ि िी चांद्राििा साांगे सणख सििास ॥७॥ 
१० काणंतणववतृ 

 
:  कामसुांदरा भोििीं णचत्त णिरे अणििार। 

भोिऱ्याांिली िाांि की सुटे लाजव्यापार॥१०॥ 
११ गजेंद्रतारक  :  पडे ि कािीं काय िी िाक अिो िे िाि। 

सोणडलेस कीं ब्रीद िें ‘गजेंद्रिारक’ िाथ॥११॥ 
१५ दु:खानंद  :  िोई सासर सोडिाां खेद प्रीणिचे बांध। 

आिुरिा मािेरची देि मिा आिांद॥१५॥ 
२० िेसर 

 
:  श्रुणिभूषि िाटांक िे घेइ अधोगि माि। 

िाणसकेिली बेसरी घेइ सदा सन्माि॥२०॥ 
२८ णदठोिा 

 
:  गाणल णदठोिा लाणि िी कधी ि लागो दीठ। 

दृष्टी सारखी लागिे, खुलिी शोभा िीट ॥२८॥ 
२९ मानापमान 

 
:  ियवि णिच्या उपिास, ियाच्या लोचिाांि स्स्मि िास। 

माणिणिचा अणभमाि जािुिी णजिलग करी णिरास॥२९॥ 
३० कठपुतळी 

 
:  आलोणकि जिमांडळा, परिे दृणष्ट समोर 

कठपुिळी पणर थाांबली पािुणियाां मिचोर॥३०॥ 
(मांत्र कटोरी पणर ठरे पािुणिया मिचोर) 

३८ अकाल भोग 
 

: १ 
 

रस भरला िच गांध िा, णदसे ि सुमि पराग। 
उलली िा िी पाकळी, कळे ि णिज अिुराग 
परी कळीिर भाळला, भ्रमर खुळा स्िच्छांद। 
आजच इिुका धुांद, मग पुढें आिांदी आिांद॥३८॥ 

 २ िच िोय अजूि णिकास पुरा, िुलले ि पराग णिला पुरिे। 
रसकेसवर िा मधुगांध भरे, उलली िच पाकणळ कोष णरिे॥ 
िणरिी कणलकेिणर भाळुणियाां, अणलगुांणजि िेर धरी भांििी। 
कामाांधपुरा आिाांच असा, पुढिी मग िोइल काय गिी!॥३८॥ 

३९ पाउस िड 
 

: १ िि णिरिाचा िस्न्ि िा अणधक चेििी, िीर। 
िापकालिी िापिी, जळे झळीि शरीर॥३९॥ 
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 २ पाउसझड िी िाढिी िि णिरिाची आग । 
उन्िाळझळ ििु जाळिे, अणधकाणधक िो आग ॥३९॥ 

४० यौवन ज्योणत : १ अांग अांग उजळीि ये जैसी यौिि ज्योणि। 
िशी िशी िि सिणिची मलूल िो मुख काांणि॥४०॥ 

 २ ियें िाढिी रस्क्िमा, मदिाचें िरदाि। 
चढे मुखािर काजळी, सुटे सिणिचा माि॥४०॥ 

४१ दृग परीस :  जगि जयािें दाणिले, िया पाणिले िािीं। 
जरी पाििी भोििी, िेत्र ि िेत्रा पािी॥४१॥ 

४२ मंगल गुरूचंद्र 
 

:  मांगल कुां कुम, केशरी गांधणचरी मुखचांद्र। 
शुभ गुरू ग्रि युणि सांगमीं, प्रिय लोचिीं धुांद॥४२॥ 

४५ नगमृगया 
 

: १ खेळणि णशकणि काििीं चिुर णशकारी मार। 
िरमृगया िी िैिमृगा, लक्षिेध श्रृांगार॥४५॥ 

 २ लक्षिेध भ्रभूांग िो धीट साजश्रृांगार। 
िेढे काजळ िीर िे कणरणि घाि सुकुमार। 
बेसािध सािजास या देि सारखी िूल। 
िच लागे चािूल िी, िच िाजे पाऊल॥४५॥ 

४६ णतचे डोळे 
 

:  िेत्र णिरागस िे णिचे लीलारस श्रृांगार। 
काजळिीि कणरिी जळीं कमळाांचा पणरिार॥४६॥ 

५२ स्वयंदूणतका 
 

:  लपिे िरू छायेिुिी, णिसाांििे सदिाांि 
भरदुपारची सािली जेष्ठािील उन्िाांि॥५२॥ 

५३ डोळयाचें पारिे  :  दाखणि गे मुखचांद्र िो. सुखशीिल चाांदिे। 
णिटुां दे बाई आमुच्या डोळ्याांचे पारिे॥ 

 ओढिीतला चंद्र 
 

:  चांद्रकाांि पाझरेल ग लालस लोचि धुांद। 
कर कौिुक कणर मोकळा, ओढिीिला चांद्र॥ 
पाििाांच मुखचांद्र िो, िुलिील ियिसरोज। 
सरोष सििी देखिाां, असुया उडणि उरोज 
असुयेिें भरिाां णपसे, िो सििीचे िसे। 
दडुिी लाांछि दाणििी चांद्रािरले ससे॥५३॥ 

५५ मायाणवनी साजं 
 

: १ णत्रणिधरांग िणर लोचिें, मायाणिणि िी साांज। 
लपणि मीि जाली कमले णमटिी सांकोणचि ये लाज॥५५॥ 

 २ सायांिि मायािी, ियि िटणि णत्रणिध रांग। 
जलिलयी लपणि मीि सांकोणचि कमलभृांग॥५५॥ 

 ३ मायािी साांजेपरी ियि णत्रणिध रांगलीि। 
सांकोणचि कमलभृांग, जलिलयीं लपणि मीि॥५५॥ 
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५६ व्यथेची कथा 
 

:  पिा िरी चल सखे जरा, उचल पाय कणर घाई। 
मरिीं मरिा णमटली व्यथा, िाय ि बोलि काांिी॥५६॥ 

५८ नयन माणरती मूठ 
 

: १ आज कळेिाां काां अशी कृपा िुझ्या डोळ्याांि। 
लािण्याची लूट िी कोिाच्या दैिाांि॥५८॥ 

 २ आज कळेिा लागले डोळे कुठे अिूट। 
कुिा भाग्यिांिास िी लािण्याची लूट॥५८॥ 

५९ गुिमणहमा :  अरणसक िे िेटाळिी अिादरे गुििांि। 
गुिसुगांध िो िाििा िसे ियाला खांि। 
गुिमणिमा िच िो कमी बघिी डोळस अांध 
णपन्नस रोग्यािें जसा, सोरा कापुरगांध॥५९॥ 

६० पणहले पत्र 
 

:  ‘पत्र णलिूां मी काय सुचेिा,’ लाजि िी णलणििाांिी । 
िुझे णि माझे हृदये एक िें कथील सारे काांिी ॥६०॥ 

७० शरसंधान 
 

:  सिज वजणकिे मन्मथा. अचूक शरसांधाि । 
िणरिी ियिािुणि िी सुांदर िैि िणरणि िणर प्राि ॥६७॥ 

७१ जगरीत : १ णकिी िाकारु णििला येणस ि अजुिी िाय!! 
जगन्नाथका जगांरीि िी िूणि पाळसी काय?॥७१॥ 

 २ जगन्नायका कणश रे िुला ऐकुां  ि येई साद। 
जगरीिीला िूांणि का देणस असा प्रणिसाद॥७१॥ 

७३ पंचाग णतथी 
 

:  कलापूिय िो पाििाां सुांदर सणख मुखचांद्र। 
पौर्मिमाच िेथे सदा सांभ्रमाांि जििृांद॥ 
चांद्रोदय िो सारखाइांदूिदि णिकास। 
पांचाांगाणिि िा कळे. णिथीणि शेजारास॥७३॥ 

७४ अल्ग्नणदव्य 
 

:  अशोकिवि िी जािकी आठिीि अणभराम। 
दशिदिीं सांकोच िा, करी णििश मि शाम॥ 
अस्ग्ि णदव्य करिे पिा प्रीिी पािि पाप। 
णिरिािवल जाळीि िी जीिि. द्या उःशाप ॥७४॥ 

७५ मीलनमोह 
 

:  अम्िास िको िि युस्क्ि दुजी, मिमोिि मीलि मुस्क्ि खरी 
रे भेटणि, भेटणि प्राि सखा, सजिासि णप्रय िो िरकपुरी॥७५ 

७७ मंतरलेला गूळ 
 

: १ अणभमांणत्रि साखर खडा, चाखुणिया बेचैि – 
भारूणि जािी मागुिी छणबलोलुप िे िैि॥७७॥ 

 २ गोडरुप खणडसाखरी खुचािी मांणत्रि भाग। 
चटािली िी लोचिे णिघिी मागोमाग॥७७॥ 

८२ रद दंश 
 

: १ णझजले सोिें बुगणडचे, णमळे सुििी गाल। 
रदि दांश िो भासिो णचन्ि, उमटले लाल॥८२॥ 
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 २ सुििय णिरले सुििांि या गालीं कियिुलाांचे। 
रदि दांश कीं णचन्ि लालसर उरले िें ििलाचे॥८२॥ 

८३ गंुतागंुत  :  मला णदलें  मि राजसा, देऊां  िका कुिास? 
गुरिटला गुांिला जीि िा, लाऊां  िका िो िास॥८३॥ 

८४ चटक पहाट  :  कुां जाांिुणि जाऊां  या घरी, पिाट झाली शाम। 
गुलाबकणळ चटकािट कणर उलिाांिा अणभराम॥८४॥ 

८५ पंजर कीर 
 

:  कुलकलिा णभउिी कुलशीला, कथी ि लांपट दीर। 
सुके रािणदि माांजरापुढे पांजराांिला कीर॥८५॥ 

८७ अनंग चोर 
 

:  कुचशलैीं लपले पिे अिांग घािक चोर। 
कुचलािे िणर िया कसे िाच णजिाला घोर॥८७॥ 

९० कपूवरगौरी 
 

:  िासि कां ठािली. णदिीं त्या, णदलीि लिांगमाळ। 
कापरापरी त्या प्रािाचे िीच करील सांभाळ॥९०॥ 

९१ लणक्षत शाम 
 

:  कोणट िको. दश कोणट िको. धिसांपद सांग्रणििा णिभिें। 
भििारक सांकटमोचि िो, प्रभुचरिी केिळ लक्ष ििें॥९१॥ 

९३ रानगौरी 
 

: १ िरिी अजाि िी गौरी मळिट भरलें  भाल। 
मुरके कणट कर ठेऊिी–सिज करी घायाळ॥९३॥ 

 २ गौराांगी रािगौराई, िरिी िटमोगरी। 
रेणखली लाल कुां काची कपाळी आडिी णचरी॥ 
मुरके, थरके, णिरके, कटीिर कर ठेऊिी। 
करी घायाळ िे डोळे िेमके घाि घालुिी॥९३॥ 

९५ णवपथ मनोरथ 
 

:  स्िेिसुगांणधि कुां िला, िरल स्स्िग्ध शुणच शाम 
पथ णिपथ सुचे िा मिा, बघिाां िे अणभराम॥९५॥ 
[कुरल बटा गालािरिी रुळिी केस चुकार 
मि माझे ओढाळ िे गुांिणि िििी िार॥] 

९६ िाकािाक 
 

:  अधर झाकशी िे जरी, णदसे सिज णप्रयसांग। 
चुांबिलाली आगळी, पुसिाां िाांबुल रांग॥९६॥ 

९७ मदन गुलेल :  मोत्याांची मणिमाळ िी उमटणििे उरझेल। 
मिांगमि िळिीि िे माणरि मदि गुलेल॥९७॥ 

९८ णहरवी डहाळ 
 

:  णिरिें जळली जणर पे्रमलिा, िच कोमजली णिि िोय ििी। 
िियौिि पल्लि पालणििा, लणिका णदसिे णिरिी णिरिी॥९८॥ 

१०० दंतद्युणत 
 

:  आिर िासूां आपले, सखे सोड िी खोड। 
दांिद्युणि अांधारिी, िें ि चाांदिे गोड॥१००॥ 

(शिक पणिले पूिय) 
*  * 
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शतक दुसरे 
१०४ 
 

भ्रूभंग :  कुां कू कां कर भ्रधूिू, मदि खेणचिो बाि। 
भाल णिलक चांद्राकृिी, भेणदि िणरि अजाि॥१०४॥ 

१०७ णकणत ग समजाऊ  :  िाां िाां, कणरिा आम्िी िारलो, पडला िो पाया। 
िणरिी िाठा िुझा साांगिो, ियास परिाया॥१०७॥ 

१०८ रागाणवभाव 
 

:  केले ग मी हृदय कणठि िें ऊां च ओणढलया णभिया। 
रुक्ष बोलले, माि मुरडली, िच दाणियले णििया॥ 
आि आणिला असा, िरी ग काय करूां  मी बाई। 
िया पाििाां आिरिे णकणि दृणष्टच िासि रािी॥१०८॥ 

१११ गववकठोर 
 

:  कृपि सांपदा िाढिा, िोिी गियकठोर। 
अणधकच िैभि लाभिा, उरोज िोणि मुजोर॥१११॥ 

११३ तािुंलपीक : 
 

 रागे णभिई चढणिशी चांचल ियिीं िीख। 
श्रुणिमणि कपोल झाक िी, िव्िे ग िाांबुल पीक॥११३॥ 

११४ उत्कंणठता 
 

: 
 

१ णिरिािे अणिक्षीि िो, णदसे ि देि मुलाम। 
अिणचि ज्योि णिकासिे िुझें ऐकिाां िाम॥११४॥ 

   २ णदसूि येईिा मुळीं णिरिें ििु िी क्षीि। 
िुझे िाम पणर ऐकिाां िुलिे ज्योणि ििीि॥११४। 

११५ कुठें कंणठली रात 
 

: 
 

१ िभलाली चाळिे णिशा, झुांजमुांज येइ प्रभाि। 
ििमाली िणर येइिा, कुठे कां णठली राि॥११५॥ 

   २ िभलाली उमटली सखे, वचिवचि िोय पिाट। 
ि ये शाम रमला कुठें, णभजिी काजळकाांठ॥११५॥ 

११७ वळिाचे पािी 
 

: 
 

 कुां िल िे कुलिांि िी श्रेष्ठपदी िो लीि। 
िाठरिी कुच िीच िे, णिभि सांपिा दीि॥११७॥ 

१२१ आगळीरीत 
 

: 
 

 कळे ि अिुरागी हृदयाची आगळीच िी रीि। 
शामरांवग रांगिा णचत्त िें उज्िल िोय पुिीि॥१२१॥ 

१२३ पे्रममुणद्रका 
 

: 
 

 ििी ििी ििलाइची पणिलीच पे्रममुणद्रका। 
पुन्ि पुन्िाां णिला पािी साक्षीची प्रीिचांणद्रका॥ 
चुांणबिे घालिें बोटीं पे्रमें हृदयास लाणििे। 
सांकोचे काढुिी मुद्रा, पोटीं खोचूि ठेणििे॥१२३॥ 

१२६ गोरस चोर 
 

: 
 

१ िाटेिर काां अडणििाां धरा जिाची लाज। 
गोरस घ्याया या घरी, लाभे िो णब्रजराज॥१२६॥ 

  : 
 

२ िाट अडिुिी मागशी, धरी मिाची लाज। 
णमळेल सदिीं साजिा, गोरस िो रस आज॥१२६॥ 

१२७ मीलन संकेत  : १ काांिारी यमुिाणिरीं मधु गुांणजि अणलपुांज। 
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 िमालिरू आवलगिो मालणि मीलि कुां ज॥१२७॥ 
  : 

 
२ उन्ि उिरिाां घेइ णिसािा, कणलि लणलि अणलपुांज। 

यमुिािीरीं िमालिरु आवलणगि मालणि कुां ज॥१२७॥ 
१२८ गोदान 

 
: 
 

 िांसुणि अडणि िो घालिाां कळपामध्ये गाय। 
मुरकुणि िी णिज सोपिी, चिुरा कां णपि काय॥ 
सुचिी, ठेिा लक्ष िें, परिे घाई घाई। 
डोळे भेणटि येणि की पाण्यािरिी गाई॥१२८॥ 

१३० मूकसंमणत  : 
 
 

 रणि णिपरीि करािया णिििी णप्रया समीप। 
िसे िळूच ि बोलिाां, णिझिी िुां कुि दीप॥१३०॥ 
(दाणिि दीप िसे िळू णिझिी िुां कूणि दीप) 

१३९ पापिीतले चोर 
 

: 
 

 िांसी पणर िी पाउले डगमग डोलि िार। 
चालि िी मििांणसका थबकि पैंजि झार॥ 
घेणि िळि िें िाकडे पापिीिले चोर। 
णचत्त चोरुिी चोरटे, जािी लाउणि घोर॥१३९॥ 

१४४ णवरजि  १ पडिीिुणि िी परिली िासि िळूांच आांि। 
‘णिरजि न्याया णिसरलें ’ जीि लाउिी जाि॥१४४॥ 

   २ पडिीिुणि परिली शेणज िी णिरजि न्यायासाठी। 
दृष्टभेट िोिा हृदयाच्या पडिी पे्रमळ गाांठी॥१४४॥ 

१४७ खंजनचाप 
 

: 
 

 पायरीिरी आपुलया िुकिे आले मी बािेर। 
मला पाििाां खुिाणिणि िासि िे डोळ्याांचे िेर॥ 
आणि सखे ग खांज ियि, मि बाांधुणि लािी चाप। 
िेई ओढि ििीं पाय िें िळिी आपोआप॥१४७॥ 

१४८ समाधान 
 

: 
 

१ णिरि दुःख िे सिे ि दोघे समाि दुःणखि व्िािे। 
मरिाांिणर िी सुटे, एिढे समाधाि मािािे॥१४८॥ 

   २ णिरिाांिच या सांपुणि जाई प्रीिीचा सांसार। 
सुखी िोय िी मरिािांिर समाधाि साचार॥१४८॥ 

१४९ प्रीतीसंकेत 
 

: 
 

 अणमत्रासिें पाििाां िांसि करी सांकेि। 
ठेणि णशरी कर, लाणििे उरी, कळणििे िेि॥१४९॥ 

१५० व्रजविवा 
 

: 
 

 कळेि िोइल काय बाइ ग व्रजास िििा लागे। 
डोळ्याांिा या आग लागली मािस जळिे माझे॥ 
सोसिे ि धग मुळीं णजिाला, पेटि िािे िारा। 
अधाशीच िा अग्िी णगळिो अणिरि अश्रूधारा॥१५०॥ 

१५३ डोळयाचंी लाली 
 

: 
 

१ सणरिेि सख्यासि कणरिाां जलक्रीडा राजसिािी। 
ओांजळी भरुणि णपचकारी डोळ्याांि उडणििो पािी॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

णजिलगा, चेणष्टिें असली पाििाांच रमिीिृांद। 
रस्क्िमा भरे सिांगी लोचिे जािली धुांद॥१५३॥ 

   २ जलक्रीडा कणरिा िरी णिरणखि िी िििाणर। 
सणरिा सणललीं चेणष्टिें कणरि कसा बििाणर॥ 
ियि ििोढेचे भरी करणपचकी जल माणर। 
िोिी लोचि लाल िे बघिाां दुसऱ्या िाणर॥१५३॥ 

१५५ णवपरीत रणत 
 

: 
 

 राधा धणर कृष्ि िेष, कृष्ि िोय राधा। 
िेषाांिर करुणि युगुल िरणि णिषय बाधा॥ 
अांिरिा िेषाांिर अांगिा अिांगा। 
रणि िी णिपरीि सिज सुरि येि रांगा॥१५५॥ 

१५७ णनलाजरे नैन 
 
 

: 
 

 चांद्र पािुणि धाििी घेिी आिुर िेग। 
कटाक्ष णकरिी िाििी सरिा शामल मेघ॥ 
अचपल मि िें साांगिा सखे आिरू कसे। 
ससेणमरा िा लाणििी िे डोळ्याांचे ससे॥१५७॥ 

१५८ मेले लोभी 
 

: 
 

 भरले सुांदर रुप िें िख णशख हृदयीं घ्यास। 
पिािया एकदाां िरी, गालािर स्स्मि िास ॥ 
अडले डोळे िे णिथें कसा आिरूां  क्षोभ। 
अणि लोभी िी लोचिें सुटे ि याांचा लोभ॥१५८॥ 

१५९ णत्रपाद भूमी 
 

: 
 

 बळी देि णिश्वाणसिा, -- घेि बळी भूदाि। 
बटुिामि झारीिला शुक्र करी थैमाि॥१५९॥ 

१६१ अंतयाणमन : 
 

 हृदय मांणदरीं िी बसे, मूर्मि मिोिर शाम। 
जगी रूप प्रणिवबबिे िेजोमय अणभराम॥१६१॥ 

१६२ अचानक भेट 
 

: 
 

 सखे िडाच्या दाट ििाांिुि णकिी भटकलें  बाई। 
िाट णदसेिा कुठें भीणििें मि वचिािुर िोई॥ 
धरुणि ठेणििी िटपारांब्या, णमठी मारूिी देिी। 
िोंच अचािक मुकुट सािणरि णिथें सािळा येई॥ 
दैिच माझें देि भेटला, सांकटाांि लिलािी। 
िाि धरोिी िाट दाखिी, शामसखा सुखदायी॥१६२॥ 

१६३ णप्रयागम 
 

: 
 

१ णिरणि िसि ििु म्लाि कुां िली गुांिािळ णिस्िेि। 
णप्रयकर येिाां काांणि मुखािर रोमाांणचि िो देि॥१६३॥ 

   २ मणलि िसि ििु केश गुांिले, णिरिे म्लाि स्िरूप। 
णप्रयागमीं मुखकाांणि आगळी, शोभा िी अिुरूप॥१६३॥ 

   ३ म्लाि ििू णिस्िेि कुां िल िसि मलीि। 
येिाां णजिलग काांणि मुखीं ये रोमाांणचि दृग लीि॥१६३॥ 
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१६४ णवरहकातर 
 

: 
 

 पे्रम पणत्रका उरीं लाििे, ियवि ििािे िीर। 
कािरिे िी णिरि कािरी देि मिाला धीर॥१६४॥ 

१६७ कायव्यूह 
 

: 
 

 िृपणि छबी प्रणिवबबिी अगणिि शीशमिाल। 
मन्मथ जग वजकािया काया मायाजाल॥१६७॥ 

१७३ संभ्रणमता : 
 

 िव्िे चुिा िो अधरीं िुणझया, बेसरमोिी झाक। 
पदरािे पुसिेस सारखी, जाइ ि पुसिाां लाख॥१७३॥ 

१७५ वैरी सौरभ 
 

: 
 

 णिकणसि ििमालणिचा पणरमल पसणरि मांदसमीर। 
िािुणि णिरिी हृदय जाणळ िो पणिला पाउस, िीर॥१७५॥ 

१७८ कंदुक गोल 
*चौगाि 
[‘पोलो’ सारखाच 
घोड्यािरूि खेळण्याचा 
मैदािी खेळ.] 

: 
 

१ णचत्त िुरग अिुरागी चुकणिि टोलिीि दे झोल। 
वजणकशील ग चिुरे मारुणि सिजच कां दुक गोल॥१७८॥ 

  २ सरसणचत्त अिुराग िुरग िो करी उठािि रीि। 
चकणिि चुकणिि गेंद टोलणिि, िोइल िुझीच जीि॥१७८॥ 
णचत्तिुरांगा ॥ टाच ॥ दे कणर गे िीट उठाि। 
चुकणिि कां दुक गोल िा वजणक पे्रम-चौगाि* 

१८२ णप्रय आठव  : 
 

 अजुणिणि ियिाां सुखणििी स्थलें  रम्य अणभराम। 
णजथें णजथें खेळला, राणिला उभा सखा घिशाम॥१८२॥ 

१८३ रणतसुखगर्शवता  : 
 

 सुरिरांणग रांगलीं राि िी णमठीि णजिलग भेट। 
गियभरें िी माणििी ठुमके दाणिि ऐट॥१८३॥ 

१८५ नजरचोर 
 

: 
 

 लपे ि केली लपणििाां रणिकेली िुकिीच। 
िजर चुकणििाां चुकूि णमळिाां सांकोणचि िो िीच॥१८५॥ 

१८६ नखलेखा 
 

: 
 

 मरकि भाजवि वबबली, इांदुकला णिरखूि। 
शामलदेिीं उमटली, गमे िखाची खूि॥ 
आणिि मेली कौिुकें , चांद्रकलेचा िूर। 
उगारला खांजीर िा, णचरिो माझा ऊर॥१८६॥ 

१८९ रंससंगणत 
 

: 
 

 ििुकाांिीि णिलीि िो आभरिाांचा रग। 
िस्त्रणििीिच भासिे सणखचें सुांदर अांग॥१८९॥ 

१९२ मादकसुविव 
 

: 
 

 लक्ष सुििािूि िी मादक मि बेबांद। 
सुिियललिा पाििा, िोिी लोचि धुांद॥१९२॥ 

१९३ सज्जा रजु्ज 
 

: 
 

 मि िें डोंबाऱ्यापरी, धरुिी प्रीिी सोल। 
अांधािरीं िें धाििे सुटूां  ि देई िोल॥१९३॥ 

१९६ गव्हाळी नागीि 
 

: 
 

 णििळ अांग, सळसळि सािळी िाणगि घेि लपेट। 
डसे णजव्िारी, मुरडूि िसे, जाई णिघुिी थेट॥१९६॥ 

१९८ संगीनसंगर 
 

: 
 

१ अग्रचमू िी णिघे िोडुणि णझरणमर घुांघट गोट। 
िजरािजर णभडे चिुरांगी घुसला सेिालोट॥१९८॥ 
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   २ िोडुणि घुांघट गोट अघाडी सेिा करी णबमोड। 
णभडिी िैिािैि सांणगिी-सांगरीं ि िडजोड॥१९८॥ 

१९९ केशर ककजल 
 

: 
 

 अांणग णचकटले िे सखे केशर कुसुम पराग। 
जखम िखाची िी िव्िे, उगाच धणरसी राग॥१९९॥ 

२०० उलटा िासा  :  झाणक णप्रयेचे ियि येउिी िळूच मागे, िाथ। 
िाि परिसे सिज ओळखी दोि कुिाचे िाि। 
आवलणगि िी ओढुिी खालीं उलटे भुजबांधाांि। 
अांग अांग दाबूि ठेणििे माांसल उत्सांगाांि॥२००॥ 

(शिक दुसरे पूिय) 
 

शतक णतसरे 
२०२ मुकेिोल 

 
: 
 

 ि पाििाांिी, मला पािुणि, िळूांच िलले ओठ। 
पुटपुट िी टोचिे मिाला, उपिासाचे बोट॥२०२॥ 

२०३ अपुरी हौस 
 

: 
 

१ णिरिकाल िुकिाांच सांपला झाली कुठें ि भेट। 
िोच परि जायचे बोलिा िोडुणि प्रिय लपेट॥ 
आली िच िी काांणि मुखािर, चढला पुरिा रांग। 
पुरली िौस ि पुरिी अजुिी, िच धरले िो अांग॥२०३॥ 

   २ णिरिािच सोडूि परििा झाली कुठें ि भेट। 
झाले िािी अजूि णिरिें िें िेळूचें बेट॥ 
काांणि मुखािर आली िच िो चढला पुरिा रांग। ॥ 
िौस ि पुरली पुरिी अजुिी, िच धरले िो अांग॥२०३ 

२०४ िकुल माळ 
 

: 
 

 जिळ घेउणि कौिुकें , धरूिी दोन्िी िाि। 
बकुळमाळ घाली गळाां, स्िकरें गुांिुणि िाथ॥ 
मणिरुणि येई अांग िे यौिि खुले भराांि। 
काांणि खुलािी अणधक िी ििलाई ििजाि॥ 
थरथरिे िी ओिळी िाजुक सुमिसराांि। 
जाइजुई ओठीं उले िसे लाज ियिाांि॥२०४॥ 

२०७ णनशाणभसार 
 

: 
 

 िील िसि िेसुिी णिघाणलस णिशा झाणक अणभसार। 
लपणिशील कणश दीपणशखेसम देि िुझा सुकुमार॥२०७॥ 

२१५ हणरगर्शजत : 
 

 येिा िी िणरगर्मजिें वसव्िाचा िुांकार। 
राजबांणदिी रुस्क्मिी, िसि करी सत्कार॥२१५॥ 

२१६ उन्हाळ िळ 
 

: 
 

 उन्िाळ झळ िी लागुिी अांकुर िो करपेल। 
त्याांि िुझी िी रुक्षिा, सुकिी जीिि िेल॥ 
हृदयी पाझर येउ दे णिला उराशीं झेल। 
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जल वसचुणिया पालिी, िको करूां  रे खेळ॥२१६॥ 
२२२ शकुनवंती 

 
: 
 

 उत्सािें डोळा लिे डािा सणखचा आज। 
स्िुरणि भुजा, उत्सांग िे, मिीं मोिरे लाज॥ 
कणर श्रुांगाराणभसार िी िसि रेशमी साज। 
शकुि अांणगचें साांगािी, येइल ग णब्रजराज॥२२२॥ 

२२४ चुनला खोडा 
(कदंि चोर) 

: 
 

 भुज ऊां चािुणि दोस्न्ििी िरिी िाि आपुले जोडा। 
रणि िांदि िे करा, साांगिो िणर िा चुिला खोडा॥ 
देइि चुिरी िरीच िी, असे ऐकिाां बोल। 
खुदकि िसले ओठ सकल िे, कुणपि लोचिें लोल॥२२४॥ 

२२९ पाहंुतरी  : 
 

 पाििाांच िी सुांदरी िुरिुर िो वचत्ताांि। 
सिजच िेइल ओढुिी मि िे िािोिाि॥२२९॥ 
(पाििाच मृदु रेशांमी काांणिगौर िे िाि। 
मि िे िुमचे मोििा राणिल िा िािाि) 

२३० अयाणचत  : 
 

१ कपदयकणडची साखळी, आिळले असुबांध। 
अलख णिरांजि लोचिें, णमटुणि अयाणचि धुांद॥२३०॥ 

 मलंग .. 
 

: २ कपदयकणडची साखळी बांध करकचे अांग। 
अिघड डोळे बाांधुिी पडे अचेि मलांग॥२३०॥ 

२३६ जातीची सुंदरा 
 

: 
 

१ अलांकार अांगराग काजळ सुमा मेंदी रांग। 
िकोि, काांचि काांणि िी सुििु, गोणजरे अांग॥२३६॥ 

   २ सिज सुशोणभि काांणि णिलाणसणि, िि सुांदर सुकुमार। 
िको साज श्रृांगार िेगळा, कशास िा अणभसार॥ 
अलां कार िच अांजि ियिीं अांगराग बणिरांग। 
रक्िगौर प्राजक्ि पाउलें  मेंदी लाल सुरांग॥२३६॥ 

२३७ गंुजमाळ 
 

: 
 

 िरुणि कुचािर लोळिे, िी गुांजेची माळ। 
उच्चपदी िसिा गमे, माणिकरत्ि सुढाळ॥ 
िुकाच घेई मोल िी, ठगिी सारा गाांि। 
िुटिाां सूिच, णिगुयिीं घेई मूल स्िभाि॥२३७। 
(णिगुंि िुटिाां सूि िे, उिरे सारा भाि) 

२४२ प्रियचेणित 
 

: 
 

 मी जािाां सिजच णिणचया दारापुढें । 
ऊां चािुणि णभिई पाणियले मजकडे॥ 
खाांद्यािर उलटा पदर टाकुणि असा। 
मांदोदर दाणिि णत्रिली कुां च गेंदसा॥ 
थबकिे कबूिर लचकि मुरकि उरीं। 
कणटबांध झुलणििे टपोर िटमोगरी॥ 
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िांसापणर िेणळि माि मुरडुणि पािी। 
दृष्टीस दृष्टी णभडिीि आांि जािाांिी॥ 
पणर पाय णिघेिा, थबके क्षि दाराांि। 
लािुणियाां चटका िीज पळाली आांि॥२४२॥ 

२४३ नयनगोपन 
 

: 
 

 िसि िसि बोलशी सिज शणशकले। 
प्रियकाांि कौमुदी बघुणि मि भुले॥ 
लोचिाांि इांद्रगोप धुांद रस्क्िमा। 
गालािर शोभिसे गोड लाणलमा॥ 
भासिेस भाणमिी, प्रसन्न काणमिी। 
साांग गूढ िे काांय िे, मला णिलाणसिी॥२४३॥ 

२४६ गोडगुलेल : १ अांग अांग िुलले णिचें दीर ददोरा देि। 
िसे मिाशीं लाणििाां, औषध सणख सस्िेि॥२४६॥ 

   २ आले िुलुिी अांग िे िुले माणरिो दीर। 
सूज ि िी सुजिा कळे—िसें मिीं णदलग़ीर॥२४६॥ 

२४७ नयनिंुज : 
 

 कटाक्ष खर िरिार िी चालणि िारांिार। 
ढाल अडणििे पापिी सिज झेवलिे िार॥ 
कणट खाली कवध िेम घे, कणर घािािर घाि। 
िक्षािणर सिजी सखी झेणलि घाि बजाि॥२४७॥ 

२४९ नाणदनी 
 

: 
 

 ध्िणि मुरलीचा ऐकिाां—रािणदि िें ध्याि। 
गुांणजि णमवलद माधुरी, रुचे ि कोणकल गाि॥ 
िाद लागला एक िो सदा काििी काि। 
िको श्रिणि ध्िणि अन्य िो, जिूां घािली आि॥२४९॥ 

२५३ अंधारी भेट 
 

: 
 

 अरुां द अांधारली गली – अिोळखी उरभेट। 
स्पशय परस्पर जाििी, पणिली ओळख थेट॥२५३॥ 

२५५ काटेरी डहाळ 
 

: 
 

 िुला िुलाांचा बिर सांपला-गेला िसांि काळ। 
गुलाब, कुठला, पियिीि िी काटेरीच डिाळ॥२५५॥ 

२५६ देहदहेज 
 

: 
 

१ कड णिरिुणिया झोपशी, सखे िीट साांभाळ। 
गुलाब पाकळी लागुिी खरचटिी िे गाल॥ 
एका शेजेिरी ि ये िीज रािुिी दूर। 
गुलाब चुरणिल बाई ग िोणिल मोिीचूर॥२५६॥ 

   २ कड णिरिुणि णिजलीस का साांगु िुला णकणि िेळ। 
गुलाब पाकणळ लागुिी ओरखडा उमटेल॥२५६॥ 

३६१ सगुि दशवन 
 

: 
 

 अधमोद्ारा, मुस्क्ि दे, अधमाधम मी अांध। 
बांधवि िुज सांिोष दे सगुि भस्क्िचे बांध॥२६१॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

२६४ पुरािरंग 
 

: 
 

 साांगणि पुराि रांगुिी, परकीयाांरि दोष। 
िसे िळूां कुणि परणकया, खुदकि, दाणिि िोष॥ 
अणभप्राय, उपिास िो, कळिाां दाबुिी ओठ। 
िसूां उमटले लपणििी करूिी, िरिी बोट॥२६४॥ 

२७४ संगम सीमा 
 

: 
 

 पुण्यमयी िी शुभणिथी, सूयय सांक्रमि काल। 
णकशोर यौिि सांगमी, स्त्रीसुख सुसांणध काल॥२७४॥ 

२७७ जळळीमेलीप्रीत 
 

: 
 

 मरिीं मरिे िळमळिे ग, मीिेपणर असिाय 
जळली मेली असली प्रीिी पळपळ िाढि जाय॥२७७॥ 

२७८ सवतसंताप 
 

: 
 

 जपिे णिरिदशेििी प्रािपिीचे प्राि। 
सििींचा सांिाप िो, पािुणि सुटिें भाि॥२७८॥ 

२८० िाग : 
 

 िेणकि ियिीं गुलाल िो खेळ खेळिाां िाग । 
णिघे ि डोळे चोणळिा णप्रय जणर िोई आग ॥२८०॥ 

२८४ नटपुतळी  :  सुांदरििु िी रांगभू., िटपुिळी रसभाि। 
ियिलास्य गणि चांचला दाणिि लणलि णिभाि॥२८४॥ 

२८५ माघातली िळ  :  पणथक गािचा साांगिो, माघाांिणि ये झळा। 
कळूि येई िया, णिरणििी िी जीणिि पे्रमळा॥२८५॥ 

२९० भली रीत 
 

: 
 

 णदले, परि घेिलें  णचत्त िें क्षिी णिरणिली पाठ। 
कुठली णशकला रीि िी, िजर चुकणििा िाट॥२९०॥ 

२९३ तुिा आठव 
 

: 
 

 गोपगोणपका गोकुळी झुरिी क्षीि शरीर। 
ठायी ठायीं िाििे डोळ्यामधले िीर॥ 
ओसरिो िा ओघ िो जीिि, िुटे ि धार 
पथा पथाांिुिी िाििे िदी अथाांग अपार॥२९३॥ 

२९६ मनमोणहनी 
 

: 
 

 यौिि ये ििििूिरी, सोडुिी शि देश। 
णप्रय िी िोई णप्रयकरा-जािाां दूर णिदेश॥२९६॥ 

२९७ हणरहर 
 

: 
 

 मिोरमा हृदयी िसे भाणलचांद्र, िखरेख। 
भले शोभले आज िे िणरिर रूप सुरेख॥२९७॥ 

२९९ दीपणशखा 
 

: 
 

 काजळकाळी राि अांधेरी, कुां जणिणमर घिदाट। 
गौरकाय िी दीपणशखपेरी जािाां उजणळल िाट॥२९८॥ 

३०० कुऱ्हाडीचा दाडंा 
 

: 
 

 पुण्य, स्िाथय िच, श्रमच िृथा, बाज करी णिचार। 
स्िैर णििांगा णििश िोऊिी कणरणस स्िजि सांिार॥३००॥ 

(शिक णिसरे पूिय) 
*  * 
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शतक चौथे 
३०७ घणटकापात्र   : िणर सलील रूपजलीं लिणर ियि छणब चूर। 

बुडणि िरणि घणटकेपरी िोणि ि पळिी दूर॥३०७॥ 
३१३ क्षि संयोग 

 
: १ घणडचा णप्रयसांयोग िा, धरी ि िूां अणभमाि। 

ज्येष्ठामधली सािली, माघाांिच घे प्राि॥३१३॥ 
   २ िेडे गिय धरूां  िको, घणडचा णप्रयसांयोग। 

छाया िी ज्येष्ठािली, कणर माघाि णियोग॥३१३॥ 
३१५ काजळतीज 

 
: १ सििी सजिी सिासुदी येिा काजळिीज। 

िटिी लेउणि भूषिें सरिा जागरिीज॥ 
मुखमणलिा णभजली जलें , चुरगळला अणभसार। 
पािुणि चुरलें  िस्त्र िे, जळे हृदवय अांगार॥३१५॥ 

   २ घमयजलें  णभजली ििू, गालीं कज्जल िीर। 
मणलि मुखें िो सिणिची पािुणि चुरले चीर॥३१५॥ 

३१६ वाकडीमोड 
 

: 
 

 अलक, ज्िाल, गड, दृणष्ट, भ्रधूिु याांस िाकडी मोड। 
िरुणि िुरांगम िाि िीं चढिा लाणििा ओढ॥३१६॥ 

३१७ तनुकहदोल 
 

: 
 

१ णिरि कृशा िी सारखी णिरिाां मिीं उदास। 
इकडुणि णिकडे विदोलयापणर डुलणि श्वासणिश्वास॥३१७॥ 

   २ णिरिािें कृश जािली णिरे मिाांि उदास 
विदोळ्यापणर देि िा डुलणि श्वास णिश्वास॥३१७॥ 

३१८ सौंदयवधंुदी 
 

: 
 

 सौंदयाची णिशा एकदा चढिाां िसे उिार। 
उरे ि भीिी, ठरे ि िीिी, िीज ि लागे िार॥३१८॥ 

३२० गवाक्ष णवहंग 
 

: 
 

 अांगमोड िी गोडशी, जािाां आळस देि। 
दृणष्ट लाउणि िो उभा, पुरणि ि िी सांकेि॥ 
गिाक्षािलया दृष्टीची िोई गुांिागुांि। 
जािा परिुणि िी िुटे, मिास लािी खांि॥३२०॥ 

३२२ शोभा भार 
 

: 
 

 अलांकार िे घालिा शोभेचा िो भार। 
साििेि बाई िुला ििु िी िि सुकुमार॥३२२॥ 

३२३ साशंक स्वागत 
 

: 
 

 भृकुणट सरल, सस्िेि ियििी, अधरीं स्स्मि, मधुबोल। 
क्षि क्षि मि साशांक िो, बघुिी भाि णिलोल॥३२३॥ 

३२४ नको नकोऽन! 
 

: 
 

 ऊिूां ऊिूां िी करी सारखी कणर धणरिाांच दुकूल । 
णभिई िसि पणर सुचणििे रणिसमरा अिुकूल ॥३२४॥ 

३२५ पे्रमनगरी 
 

: 
 

 िसिी पे्रमिगरची, सुटिा सुटे ि चाल। 
घायाळा आघाि िो, घािक णिरे खुशाल॥३२५॥ 

३२६ शामारजनी :  चांद्रकला चुिरी णिळी िाराांणकि णिणश साज। 
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  इांदुवबदुली गोणजरी-िीज ि येई आज॥३२६॥ 
३२७ कंुकुमकातंी 

 
: 
 

 अांकािरिी वबदु िो िाढणि दशगुणि (सांख्या) मोल। 
भालीं कुां कुम रेणखिा काांणि खुले अिमोल॥३२७॥ 

३२९ जासवंद 
 

: 
 

 जािाां णप्रयकर, एकली, शून्य भासिे गेि। 
णिरिें सुकली िल्लरी-मणलिकाांि कृश देि॥ 
णपउणि आसिे पालिी िणरि भणरि िो स्िेि। 
जळे जिासा, जपा िुले जसा बरसिो मेि॥३२९॥ 

३३० सोनसळी 
 

: 
 

 णिरे िळाळि पाणिले सोिसळी िे अांग। 
िसि दुकूलणि रांगिी ििू केशरी रांग॥३३०॥ 

३३१ मनोसरोज 
 

: 
 

 सणलल सांपदा िाढिाां िाढि मािसकां ज। 
सुकिा सर कोमेजिे समूळ पांकजभांज॥३३१॥ 

३३३ काणंत सौंदयव 
 

: 
 

 काांचि द्युणि ििु किक िें कळे ि काांणि स्िाि। 
जािििी करभूषिें कठोर, धणरिाां िाि॥३३३॥ 

३३६ गुणपतल्स्मत 
 

: 
 

 िेत्रपल्लिी चालिी लपि छपि सांकेि। 
ियिभेट िोिाांच िी स्स्मि कळिी सुख िेि॥३३६॥ 

३३८ रंगणत्रवेिी 
 

: 
 

 गौर कराांगणळ णिळी अांगठी छाि । 
णत्रिेिीि या पािि िोिी लोचि कणरिाां स्िाि ॥३३८॥ 

३४२ माघणनदाघ 
 

: 
 

 णिणशसुख देई सुणदि िा, णकरिें शीिल शाांि । 
णिरे चकोरी सांभ्रमे, रणि िो, रजिीिाथ ॥३४२॥ 

३४३ तोडगा 
 

: 
 

 दुलई िोई िोकडी, उन्िें शीि णशणशराांि। 
थांडीची िी िुडिुडी मािे िा शणरराांि॥ 

   १ शमे ि मेली चािरी, उपाय केलें  लाख। 
िुले णिखारा झाकिे शेगडीिील राख॥ 
ऊब ििी िी िेगळी, िीच पिा दे िाि। 
गाढावलगि िे गडे आणि ऊब देिाि॥३४३॥ 

   २ दुलई जाड िा शेगडी, जाय ि थांणड उन्िाांि । 
णमठी िाचुणि िुडिुडी णििे ि िी णशणशराांि ॥३४३॥ 

३४४ उिेचा पळ 
 

: 
 

१ ऊब पळे थरकापुिी णशणशरशीि भयभीि। 
कुचयुग दूगय णििाणसिा िोई शरि णििीि॥३४४॥ 

   २ ऊब पळे िी चुकिायािे णशणशर थांणडचा त्रास। 
चढि कणठि गड डोंगरीि या कुचयुवग कणरि णििास॥३४४॥ 

३४५ उल्च्छष्टे 
 

: 
 

 उस्च्छष्टें िचिें मुखीं मि दे िच प्रणिसाद। 
ियि मािधि बोलिी, मिाांिील पडसाद॥३४५॥ 

३४८ मायाणवनी :  केलें  त्याला िािचें गाि गिगिा िोय। 
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 ओढ लाणििा आपुली दोषमुक्ि िी िोय॥३४८॥ 
३५१ अकव गौरव  :  गुिी गुिीं िाखाणििाां णिगुयिी ि गुििाि। 

अकय  िरू ि प्रकाश दे अकापणर द्युणिमाि॥३५१॥ 
३५४ गाढािेष : १ देिावलगि देि िी अस्ग्िशलाका िीज। 

शीि चांणद्रका भासिे, उरीं उगििे बीज॥३५४॥ 
   २ ज्िालेपणर िी लपेट घे, किणळ हृदवय िििीि। 

वसणचि सजल गुलाब कीं, गेंद उरीं दडपीि॥३५४॥ 
३५५ रणवचंद्रग्रहि  : 

 
 भालीं कुां कुम रेणखलें , णिखरे कुां िल बांध। 

रािू ग्रास करी जिूां, एकसमवय रणिचांद्र॥३५५॥ 
३५७ णिराज्य  : 

 
 दुःसि णद्वराज्य काजीं प्रजा, िाढे दुःखद द्वांद। 

धिाांधकारी भेटिी, अमािसी रणिचांद्र॥३५७॥ 
२५८ भावगोपन  :  णप्रयकर जािा अिलोणकिा ियिीं आसि येई। 

बघणिल मैणत्रिी या भये लटणक जाांभई देई॥३५८॥ 
३६३ प्रीणतची रीत 

 
: 
 

 सुखिी अांिर, भेट णिरांिर रीि ि सुटिे िीि। 
िुटिाां अांिर, िुटे ि अांिर दुखिी णिरिीं प्रीि॥३६३॥ 

३६४ लाडीगोडी : 
 

 िजर िाचणिि पािसी, िच अधरीं स्स्मि राग। 
णदसिाां मुखीं णिराग िो येि मिीं अिुराग॥३६४॥ 

३६५ आकलगानवशेष 
 

: 
 

 स्िाििेणि रमिीणप्रया, कुां कू ओले केस। 
अांगरख्यािर उमटले आवलगि अिशेष॥३६५॥ 

३६६ जलशोध 
 

:  ज्येष्ठाांणिल जलशोध िो शमिायास ििाि। 
मरूदेशी टरबूज िें दयापरी मिाि॥३६६॥ 

३६९ चतुरणमकलद 
 

:  घे ि झेप रसभृांग िो कुस्कणर केसर घेर। 
मुकुलििू सुकुमार िी गुांजि धरूिी िेर॥३६९॥ 

३७० णनदवयप्रीत 
 

: 
 

 णिदयय णकणि ग िूां सखे, कणध ि पाणिली रीि। 
मरिाां मरिाां मारिे प्रीि अशी णिपरीि॥३७०॥ 

३७१ मनोणधुःकार : 
 

 भजरे भज िूां श्रीिरी, कणथलें  देणश ि काि। 
मूढा भजिीं लागुणि िोणस णिषवय रममाि॥३७१॥ 

३७२ दशवन लालसा 
 

: 
 

१ दशयि लालस िेत्र िे णजिा लागली आस। 
रुचे दुजे िा काांणििी व्यथय सखे सायास॥३७२॥ 

   २ उत्कां णठि बिु लागले िेत्र, णजिाला आस। 
देशी धीर णकिी जरी, व्यथय दुझे सायास॥३७२॥ 

   ३ णजिा लागली आस िी, जाइ ि जािाां प्राि। 
साांगणश ब्रह्मज्ञाि मी कोरडाच पाषाि॥३७२॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

३७३ पतंग सावली  : 
 

 बघि अांगिा अांगिीं, णप्रयकर उडणि पिांग। 
धरायास िी सािली, धाांिि स्िैर णििांग॥३७३॥ 

३७४ उडता दृष्टीके्षप 
 

:  ‘‘िो बघ घेई झेप ग, गगिीं ऊां च कपोि’’। 
‘‘िरीच डोळे लागले, ये लाजेचा झोि’’॥३७४॥ 
‘‘गगिीं िी बघ बाइ ग, कबूिराची झेप’’। 
‘‘िरीच िा सौधािरी, उडिाां दृणष्टके्षप’’॥३७४॥ 

३७५ वाकडातीर 
 

: १ कुणटल कटाक्ष िीर िे, हृदय छेणदिी पार। 
दुभांगिािी, सारखा, उराांि सलिो खार॥३७५॥ 

३७७ भाग्यशाली 
 

: २ गुिी खरा गुििांि िो, धरी ि आदरमाि। 
िसे असूया पािुिी, भाग्याचे िरदाि ॥३७७॥ 

३७९ मुद्रादोष 
 

: 
 

 बघिाां णप्रयाची अांगठी िी शेणजच्या बोटाांिुिी। 
‘‘रािुां दे ग आज िी माझ्याकडे’’ घे मागुिी॥ 
भेटीि एकाांिीं सखी, िुसिीच णिरखी बोट िें॥ 
पणि लक्ष णिकडे िेणधिे, ओठाांि रोषें िासिे॥३७९॥ 

३८१ दुष्ट ग्रह शाणंत 
 

: 
 

 कुिी पुसेिा सज्जिा, जगीं दुजयिा माि। 
दुष्ट ग्रि शाांिीस िें देिी सुििय दाि॥३८१॥ 

३८२ समाकलगन 
 

: 
 

१ िो िर णिकडे, पे्रमभरािें मला माणरसी णमठी। 
िडिािल िा णिझे जलािें दे आवलगि णदठीं॥३८२॥ 

   २ दूर उभा िि णजिलग सखये, उचांबळुणि ये ऊर। 
मलाच का ग णमठी मारूिी शमणििेस कािूर॥ 
णिझेल कैसा िडिािल िो, घेिा सागर लाट। 
मि णमिले जे ियिमीलिीं, णबलग िया घिदाट॥३८२॥ 

३८४ णवद्युल्लता 
 

: 
 

१ शामल ििु घििील िो डोलि जाइ िभाांि। 
घेि िया णिद्युल्लिा आवलगि बांधाांि॥३८४॥ 

   २ प्रीिी पािि भीणििें थरकिसे काळीज। 
दे आवलगि साजिा कडकडिा िवभ िीज॥३८४॥ 

३८६ कुचस्पशव 
 

: 
 

 करूणि बिािा येइ िो उचलुणि घ्याया मूल। 
लागे कुचयुगुला िळू बोटाांची चािूल॥३८६॥ 

३८७ मणदर मुग्ध  : १ मुग्धा िी मणदरा णपिा कणर चाळे स्िच्छांद। 
मुग्ध िोणि णप्रय ियि िी पािुणिया बेधुांद॥३८७॥ 

   २ मुग्धा िोई णधटुकली पीिा मणदरा धुांद। 
धुांद मदालस लोचिें, कणर चाळे बेबांद॥ 
िसे बरळिे बािरी प्रौढेपणर स्िच्छांद। 
मधुणिलास िे णप्रयकरा, दे अणधकच आिांद॥३८७॥ 
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३८८ कंुजसमीर  :  णकिणि भृांग घांटािली, स्त्रिि मधुर मकरांद। 
कुां जिसांि समीर िा उधणळि भिणि सुगांध॥ 
मथरगणि कुां जरापणर िािि मांद अमांद। 
रांग गारुडी गुांििी हृदयीं िाजुक बांध॥ 
(िळूच िुां कर घालुिी मुकुणलि कणर सुमबांध)॥३८८॥ 

३९३ चुरचुरते सौंदयव 
 

:  सुांदर अणि लािण्य िें स्िेि सुखद िुरिुरिी। 
कटुिचिें पणर बोलिाां सुरिापणर चुरचुरिी॥३९३॥ 

३९४ दृगसंवाद 
 

: १ शपथेिरिी साांगिाां का मग ियिीं लाज । 
कर ि ियाला डर िसे द्या डोळा मिाराज ॥३९४॥ 

   २ शपथ घेऊिी साांगिा काां मग मि ओशाळे। 
धीटपिे द्या माणझया या डोळ्याांिा डोळे॥३९४॥ 

३९८ नीज हरवली  : 
 

 भरलें  ियिीं रूप िें, िुरिुरिे काळीज। 
णमटिे िा पळ पापिी, कुठे िरिली िीज॥३९८॥ 

३९९ प्रीणतजोड  : 
 

 दोि णजिाच्या प्रीणिची, दूिी जुळिी जोड। 
णिला टाळुिी शेिटीं, कणरिी डोळेमोड। 
भेटी गाठी चोरुिी, गुजगोष्टी त्या गोड। 
दूिी झाली दूरची, ििी कशाला धोंड॥३९९॥ 

४०० पाचंालीचे चीर  : 
 

 दुःशासि अिणधच िा, द्रौपणदचे णचर िरिा। 
िाढणििो काल अणधक, णिरि िसि िें सरिा॥४००॥ 

(शिक चौथे पूिय) 
*  * 

 
शतक पाचवे 

४०१ भक्त उल्क्त 
 

:  िाणरयले िर िािरा, सेिुसागरी जाि। 
कसा ि िाणरल िो िुला, ित्सल भक्िणिधाि॥४०१॥ 

४०२ पावसाळी डोळे 
 

:  पािक झळ सििे िरी, सािे िच बरसाि। 
जाणळ स्पशय ििु पाििाां, अश्रु झरे ियिाांि॥४०२॥ 

४०३ वनणवहाणरिी 
 

:  ििणििाणरिी िणरिी िी थणकि, थकणि दृगचार। 
लणलि स्िेदकि कणलि िी अरुिमुखीं सुकुमार॥४०३॥ 

४०८ णनरोप 
 

: 
 

१ णिरोप घेिाांिा णिचा, बोलिे ि णििबोध। 
डबडबले डोळे णिचे, कणरिी कां ठणिरोध॥४०८॥ 

   २ डबडबले डोळेच िे घेिाां णिचा णिरोप। 
मौि उभी िी पाििे, पापिीिला लोप॥ 
उमटेिा पणर बोल िे, ऐकाया सोत्कां ठ। 
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णिश्वासाांची भेट िी दाटुणि आला कां ठ॥४०८॥ 
४०९ णहतकचतन : 

 
१ णप्रयकर िूां प्रािािें, णप्रय माझे मजणस प्राि। 

जगिाया केिळ िे, िळमळिे मी अजाि। 
िुजसाठीं िच िेड्या, स्िाथाणिि जगणि कोि। 
मोणडयलें  माझ्यास्िि, अपुले िे गूढ मौि॥४०९॥ 

   २ प्रािािें णप्रय िूां सख्या, णप्रय माझे मज प्राि। 
माझे णिि मी पाििे, िव्िेच िे उपदाि। 
मौि मोणडलें  मीच िें, माझ्यास्िि साचार। 
िृथा णििय िा दाणििा, कशास िे आभार॥४०९॥ 

४१० संध्यारुि 
 

: 
 

 येणश पिाटे िूां िरी, साांज िुले ियिाांि। 
सांध्यारुि एकत्र िा करी चणकि सभ्राांि॥४१०॥ 

४१२ पणरहास लीला 
 

:  भालािणर णभिई चढे, मुखीं येणि कटुबोल। 
लपिी सन्मुख पाििाां िसरे िेत्र णिलोल॥४१२॥ 

४१३ दृष्टीचे पायपोस 
 

: 
 

 कधी ि लागो मलीि दृष्टी िी लागट लोचिें। 
दृष्टीचे िे पायपोस कीं देिािर दाणगिे॥४१३॥ 

४१८ चरिागुंणल 
 

: 
 

 णििांब स्िि भारािे लिली, लणज्जि िियौििा। 
सािरीि ििुिोल चेणपिा बोटािर अांगिा॥ 
प्राजक्िाच्या कळ्या लालसर पडिाां पायािळी। 
अरुिवबदु सर सुरांग अग्रें सुांदर चरिाांगुली॥४१८॥ 
[णििांब स्ििभारािें लिली ििललिा लाजरी 
सािरीि ििुिोल अांगिा चेणपि बोटािरी] 

४२० इंद्रधनुदुणहता 
 

: 
 

 अरुि अधर, िीलियि, पीिाांबर झळक ििी। 
अधरािणर धणर बासणर िांशिेल िी णिरिी॥ 
ििल सखे अधणर शेज, चेणपि िणर अांग अांग। 
स्िराणधका कळांणकिी िणरि इांद्रधिुष्य रांग॥४२०॥ 

४२१ सुखदुुःखाचा साज 
 

: 
 

 मोिसांपदा गुांणििे सुखदुःखाचा साज। 
स्पशय कुिी ि करी जरी यदुपणि राणखल लाज॥४२१॥ 

४२३ चोरवाट 
 

: 
 

 णिझणि दीप, णिदे्रि मी असिाांिा अांधार। 
कळेच िा णकमया मुळीं, पुरिा जादूगार॥ 
झोपि जिळी येउिी, णकिी ग बेदरकार। 
जागिाच पणर बांद िे, णदसे लागले दार॥४२३॥ 

४२४ अपागंदशवन : 
 

१ भुजा उचलिे घ्यािया, घुांघटपट िी िार। 
पाठमोणर िो पटणकिी, णदसू ि देइ अिार॥४२४॥ 

   २ ‘‘घूांघट घे भुज उचलुिी, अधा झाला जीि। 
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मांदोदर, उर अांग िे–णदसे माल राखीि। 
घडले दशयि आांिलें  – िोिा िी जािीि। 
पाठमोणर िी पटणदशी लाजेला ये कींि॥४२४॥ 

४२५ णत्रभंगीलाल 
 

: 
 

 कपटी मी विदा जगीं िोिो दीिदयाल। 
सुलभ िुम्िाां बसिे हृदीं, अिो णत्रभांगीलाल॥४२५॥ 

४२८ णनगुविमान 
 

: 
 

१ पाठदेउिी दूर जाि प्रभु गुि णिस्िारि काल। 
प्रगटि णिगुयि पिांगापणर, णिकट धरी भूपाल॥४२८॥ 

   २ गुि दोरीिें पाठ णिरिुिी, पिांग जाई दूर। 
णिगुयिीच िो, लिणर िृपाच्या, णिकटी चरिीं चूर॥४२८॥ 

४३३ छायाग्राणहिी : 
 

 स्त्री छणब छाया ग्राणििी, ओणढल िुज, िा िांि। 
स्िरूपसुांदर गेणििी, णमळूां ि देि उसांि॥ 
भिसागर उल्लांणघिा, कुणििी सांिमिांि। 
णगळिे छायाणि िी पिा, सुटे एक ििुमांि॥४३३॥ 

४३५ काक व शुक  : 
 

 उपाशीच शुक पांजरीं, काळाचा सांकेि। 
वपड खािया बोलिी, िायस आग्रि घेि॥४३५॥ 

४३७ वसंत  : 
 

 सुकिा गुलाब िेल िी, भ्रमर घाणलिी िेर। 
येईल िसांि, आस िी, िुलेल णिरूिी िेल॥४३७॥ 

४३८ मूखाचे नंदनवन 
 

: 
 

 िागरजि गुिग्राणििे िाढणििी िि आब। 
िुलिा िच, िुललयापरी, गािराि गुलाब॥ 

४४२ अंकमोल  :  चुकार लट गालािरी, गौरमुखी सुकुमार। 
अांकमोल कीं िाढिी, पुिळी िो, कलदार॥ 
िळि िाकडी रेघ िी, शोभि सुांदर िार। 
सुििय िें बाििकशी, मोिोर भारांभार॥४४२॥ 

४४३ काममोणहत 
 

: 
 

१ आिरले िणर णििश करी, मिणसज हृदय दुभांग। 
ििुद्युणि, शोभा-शलय सले, आठि देि अिांग॥४४३॥ 

   २ मि आिरलें  णकिी जरीं, णििशच करी अिांग। 
सलें  शलय िे या उरी, ििुशोभा अव्यांग॥४४३॥ 

४४४ खलकुठार  : 
 

१ कटुविदा खल कुठार िी, कठोर घाणलि घाि। 
बोथट िोय िुटे ि िी डिाळ, प्रीणिप्रभाि॥४४४॥ 

   २ पे्रमाांकुर िो उराांिला, पालणििा सुकुमार। 
घाि घाणलिे कू्रर िी, खलविदाच, कुठार॥ 
िुटे ि खाांदी, पालिी झडे ि, कणरिाां िार। 
अखेर थकिी बापडे, बोथट िोई धार॥४४४॥ 

४४५ नेत्रमेघ :  रािांणदि बरसाि िी, णक्षणिवज णिजेची रेघ। 



 
 अनुक्रमणिका 

  णिरिासि डोळ्याांि या, िसले पाउस मेघ॥४४५॥  
४४६ णनगुविमाळ  : 

 
 कसे कुठें गुि उधळले साांगि रम्य सकाळ। 

कुिी कुिािर िेकला, पुसला रांग गुलाल॥४४६॥ 
४४७ अपूवव प्रीणत 

 
: 
 

 पे्रम ियाांचे अपूिय िें, एकमेि िे जाि। 
विदा िांदा कुिी णकिी, एक जीि कीं प्राि॥४४७॥ 

४४८ करागंळी 
 

: 
 

 पीिा मणदरा रूप िे, चढिाां डोलि अांग। 
मि बिले मििाल िें, िैि खेळिी रांग॥ 
मेंदी लालसुरांग िख, कराांगळीचे टोक। 
लािण्याचा कळस कीं, टोणचि झुकिी झोक॥४४८॥ 

४५० घायाळ णशकारी 
 

: 
 

१ लोचि सायक िे सखे कणरणि णिषम सांचार। 
लक्षणिलक्षणि णिकल िो कणरिी उलटा िार॥४५०॥ 

   २ लोचि सायक िे सखे, कणरणि णिषम सांचार। 
णपसे लाणिले बाि िे, णपसें लाणििी पार॥ 
ओढ लाणििी ओढिाां, कणरिी उलटा िार। 
णशकारीणि घायाळ िो, णिव्िल िोय णशकार॥४५०॥ 

४५१ कंुतल भार 
 

: 
 

 णशवर धणरिािी. पाणठशी, रािी कुां िलभार। 
कां ठ धरोिी पडे गळा, हृदवय सदा सुमिार॥४५१॥ 

४५२ प्रीणत णकनारा 
 

: 
 

 अधीर िोऊां  िकोस ग, अजाि प्रीिीपाठीं। 
ओढुणि धणरिाां व्िायच्या दृढ, त्या मीलिगाठीं॥ 
मोडुणि मागीं अडथळे, धाांि घेि साचार। 
उत्कटिेिें िाििाां, णझजुां दे िदीणकिार॥ 
गालािरूिी िाििी, ियिामधलें  बोल। 
पे्रमिरू िोिाििो, णमळिाां पुणलिी ओल॥४५२॥ 

४५३ णटके न तें अवसान 
 

: 
 

 िांणचि मी सखये पुरी-पळिो दूर अिांग। 
कसा खेळुां ग त्यासिें, िििीचा रसरांग॥४५३॥ 

४५५ पणरत्याग  :  सुख गेलें  सोडोणियाां, णिरिकावल िा देि। 
दुःखणि सोडाया बघे, प्रािासिेंच गेि॥४५५॥ 

४५६ अल्लड णवरणहिी 
 

: १ सणखचा पणिला णिरि िा, लपिी भाि उदास। 
अजाि िी िि पणरणििा, कथी ि दुःख कुिास॥ 
सुिमुि िो शेजीणि िी, झुरे सदय सदिाि। 
सिकां पा णिज जाििे, िर्मषि िोय मिाि॥४५६॥ 

   २ चोरी कळिा आपुली शेजीच्या हृदयाांि। 
चिुरा िो आिांणदिाां येिाां िाथ घराांि॥४५६॥ 

   ३ चिुरा िी सांबांणधिा एकच पणि णिरिाांि। 



 
 अनुक्रमणिका 

िणरिी िो आिांणदिा, असुिी चोर घराांि॥४६६॥ 
४५८ काळोखी पहाट 

 
: 
 

 सखे, उमललया िुलापरी, णप्रयिम सुख सििास। 
सिि िुझी िमधूसर िो-सिे ि िा उपिास॥४५८॥  

४५९ अंधाराचे कडे 
 

: 
 

 रमले णप्रय भेटीि मी, झाला िार उशीर। 
घाबरले णकणि बाइ ग, परिायास अधीर। 
बघणिल कुणि िाटेिरी, चांद्र येइ गगिाांि । 
अांगसुगांधा भाळुिी, भ्रमर झाकिी राि॥४५९॥ 

४६२ यौवन णवकास 
 

: 
 

 भालिळािी िुसकिी, णप्रयावलगिी चूर। 
ससेिोलपट सिणिची, करील यौिि कू्रर॥४६२॥ 

४६३ नग्नदील्प्त 
 

: 
 

 लाजिे ि िी अांगिा, िरिा िस रणिरांग। 
पणिियिा णदपिी ििू, छटा झळाळि अांग॥ 
णखळले िेत्र णिथेच िे, मुग्धच, णिम्ि ि िोणि। 
आलोणकि िी उियशी, झगमग िग्ि ज्योणि॥४६३॥ 

४६६ मदालसा 
 

: 
 

 सुरिारांभी लाज िी सांकोचुणि िो दूर। 
पाउल टाणकि ये िळूां, जिळ णधटाई शूर॥४६६॥ 

४६७ प्रियचातुरी 
 

: 
 

 असुिी पणि सणन्नध िी चिुरा, णिरखीि सकारि भूमीिळा। 
णमटुिी लि पापणि िी अरधी, खुििी िजरेिुणि िीट मला॥ 
सुख आश्वासि दे पे्रममया, अांििी भांििी, कळलें  ि कुिा। 
पणिसांगि सांग ि िासि िी िळुिार, करी आिांद दुिा॥४६७॥ 

४६८ मोहक मार 
 

: 
 

 ओठ िासिी कोपिाां, पापिींि ये पाप। 
मुकामार िा मोििी, शापािणि उःशाप॥ 
णशिे ि अणशिा आसिे, णशिीि शीिल राग 
णमठींि लोभी मौि िें, णदठींि ये अिुराग॥४६८॥ 

४६९ हषववषा 
 

: 
 

 िसिाांिी बरसाि, काां आज िाचिी मोर। 
आिांणदि िो ििणदशा, येिाां िांदणकशोर॥४६९॥ 

४७३ मी तर िाई भाळले 
 

: 
 

 मी िर बाई भाळलें , रसरसलें  लािण्य। 
णिकणसि अिुपम रूप िें, पािुणि झालें  धन्य॥४७३॥ 

४७४ पतहीन  : १ िसांिऋिु ये िरूिरा, पाउस ि करी भूल 
पििीिा सिजीं ि दे, ििपल्लि िल िूल॥४७४॥ 

   २ ये ऋिुराज िसांि िा, पिि देि चािूल। 
अपि िरूां  िे देइ िो, ििपल्लि िलिूल॥४७४॥ 

   ३ णभजिी सारे जगि िे उदार िषामाि। 
िसांि पणर ऋिुराज िा, सिज ि देइल दाि॥ 
व्िािे लागे त्यापुढें िृक्षा िुज पििीि 



 
 अनुक्रमणिका 

िरीच िुटिे पालिी, िुले िळें, कृणिदीि॥४७४॥ 
४७६ शरपंजर 

 
: 
 

 धरूणि माि काां बाइ ग, कणरणस िृथा अपराध। 
िसांि िृप खिळेल ग! स्िाथय आपुला साध॥ 
केशरपांजर पाश िे, छळणिल कामणिषाद। 
कुठिर आिरशील ग, उिािीळ उन्माद॥४७६॥ 

४७७ ज्योणतमवयी 
 

: 
 

 शुभ्रिसि िी िेसली ज्योर्मिमयय मुख लाल। 
राणि घराांिच झगमगे गृणििी िुां णकि जाळ॥४७७॥ 

४७९ कोरडा पाषाि 
 

: 
 

 धन्ििणर दे औषधी साधाया पुरुषाथय 
िसे जािुिी भेद िी, घवर दारी िी व्यथय॥ 
गृणििी कणर पणरिास िी, असे कसें िो िाथ। 
असे रसायि िे ििे, िलदायी ि घराांि!॥४७९॥ 

४८३ णतची पाउलें  
 

: 
 

 णछलणिल िाजुक पाउलें , कणठि करें िो घाय। 
पसरुणि गुलाब पाकळी, कुचयुवग चुरिे पाय॥४८३॥ 

४८७ शारदीय सुंदरी 
 

: 
 

 सुांदर कर युग चरिकां ज, ियि खांज, मुखचांद्र। 
शारदीय सुरसुांदरी भरे हृदवय आिांद॥४८७॥ 

४८८ िळािोंि 
 

: 
 

 िसांि णिरिें ग्रीष्म िा, सोणड दीघय णिश्वास। 
पािक प्रबल सभोििीं, झळा झोंब अांगास॥४८८॥ 

४९३ उंिराचे िूल  : 
 

 ‘‘आठिले का आज मी, आणलस घ्याया गाांठ। 
कणधची माया आटली कीं चुकणलस ग िाट’’॥ 
देि उलािि, िासिे धरूिी सणखचा िाि। 
कोपदृणष्ट िी चोरटी, िळूांच मजणस पिाि॥४९३॥ 

४९४ सवांगी 
 

: 
 

 ठेणि ि हृदयीं िरी परी, गौरीिर अधांवग। 
एकसांग मुख लूट िी, अांग अांग प्रत्यांगी॥४९४॥ 

४९५ अगहन मास 
 

: 
 

 धणर ि करी धिु पुष्पायुधिी, घेई ि मुणळ सायास। 
अगिि िा बिु गिि णबिीिर, करी अांिरी िास॥ 
वजकी णजिेंणद्रय इांद्रचांद्र िी, कणर थोराांिा दास। 
सोणडिा ि शर, सिज मोििश कणर, िा शीिल मास॥४९५॥ 

४९६ णमकलद िेप 
 

: 
 

 ठायीं ठायीं गुांजिी, भििी धरूिी िेर। 
झेपािणि कणलकेिरी, उलणिि केसर घेर॥४९६॥ 

४९९ ती मी नव्हे 
 

: 
 

 गळ्याांि पडिाां िुांणगली, शय्येिर बेिाल। 
चुरगळली रािी णजला, मी ि मोगरी माळ॥ 
चांपक केसर लोचिीं-जागरिािें लाल। 
कशास आवलणगिा मला, दूर सरा णब्रजलाल॥४९९॥ 

५०० ओली मेंदी :  णिथेच थाांबा िो जरा, िाट बघा बािेर। 



 
 अनुक्रमणिका 

  अजुणि ि पुरिा लागला, िखमेंदीचा घेर॥ 
िुला पाििाां णप्रयकरा, सुटिो अांगी स्िेद। 
सुकेल मेंदी िरी कशी, जरा ओळखा भेद॥५००॥ 

(शिक पाचिे पूिय) 
*  * 

 
शतक सहावे 

५०१ गुिपतंग 
 

: 
 

१ पिांग, माििकराांिुणि सुटे, उडिो असिा गुिी। 
चक्रधार िो घेिाां जिळी, िोइल की णिगुयिी॥५०१॥ 

   २ गुिबांधवि या ठरिो मािि, पिांग िो गुििाि 
गुि िुटिाां, िािाांिुणि सुटिाां, सिजी णिगुयिमाि॥५०१॥ 

५०२ दीठ : 
 

 स्स्िणमि णचत्त, बघिाां जगी, ििलाईची रीि। 
देिच दुबळा िोइ िा, णदठीं लागिाां दीठ॥५०२॥ 

५०३ लुटपुटूची मूठ 
 

: 
 

१ घेि ओढिी, आडिे धरुणि लाल िळिाि। 
खुदकि िसिे लाजरी, लपणिि मुख पदराांि॥५०३॥ 

   २ मुठी मुठी जिुां िेकिो, लटका गुलाल रांग। 
भयभीिा िी अांगिा, झुकिी लिणचक अांग। 
णरिी उगाणरि मूठ, िो लटूपटूचा थाट। 
स्पशािुर कीं गुलाब िे, गोल पाििी िाट॥५०३॥ 

५०५ उडते चंुिन 
 

: 
 

१ बोटािर उांचािुिी, धरुणि वभि घे, झोल। 
झुकणि बघि चोिीकडे, चुांणबि चारु कपोल॥५०५॥ 

   २ उांचािुणि अांगुली उचकिी धरुणि वभि, णिरखीि। 
झुकणि पुढें, मुख चुांणबिी, चोरिजर चुकिीि॥५०५॥ 

५०७ अधे हसूं 
 

: 
 

१ पायीं अळिा णिखुरला, बघिाां िसे मिाांि। 
अधवर अडणि, आले िसूां, सोणड उसास क्षिाांि॥५०७॥ 

   २ णदसे णिखुरला रांग मिािर सििीच्या पायीं। 
िसूां येि िी, मिाांि म्िििे ‘णकिी धाांदरट बाई’॥ 
सििस्स्मि लाजरे कळणििे, गुणपि आांिले पािी। 
अडलें  ओठी िसूां, उसासे, ऊर भरुणि येई ॥५०७॥ 

५०८ पुरे अं मखलाशी 
 

: 
 

 पुरे बाइ िी चािुरी, पौषािील िा स्िेद। 
गुणपि लपणिसी मािसीं, कळूि येई भेद॥५०८॥ 

५०९ सुटून गेला िाि 
 

:  िया ि बघसी, ढुांकुिी, णकिी घािली आि। 
ओिाळुणियाां टाकले, िुजिर पांचप्राि। 
िणरिी उिरेिा धिू, िुझा अकारि िाि। 



 
 अनुक्रमणिका 

चढणििेस णभिई अिाां, सुटूि गेला बाि॥५०९॥ 
५१० वायदा सरला 

 
: 
 

 आम्रमांणजरी गांध िो, घाणलि हृदयीं साद। 
मोिर भरला, टोणचिो, मिीं भरे उन्माद॥५१०॥ 

५१३ मुकुलश्री 
 

: 
 

 घाणल गौरकां ठाांि िी, मुकुलश्रीचा िार। 
पुलक िुलुणि सिांग िो, मुकुलश्री रििार॥५१३॥ 

५१८ वाकडे कंुकू 
 

: 
 

१ धरुणि ििू, कर कां णपिा कुां कुम रेणखि िाथ। 
भाललेख िो िाकडा, माणिणि णमरणिि जाि॥५१८॥ 

   २ धणर ििुिणट कर कां णपिा, लािी कुां कुम रेख। 
दाणिि णदमाख िाकडा, णमरिी ललाट लेख॥५१८॥ 

५१९ चैत्र चादंिे 
 

: 
 

 दुखिी सुख िें मला सखे, अशीच आली िेळ 
चैत्राचें मधुचाांदिें, अचेि कणर ििुिेल॥५१९॥ 

५२२ श्रविमंजुला 
 

: 
 

 श्रििमांजुला, गोरटी, अजाि, धणर सांकोच। 
वचि वचि लािी चटक िी, उघणडि णचमिी चोंच॥५२२॥ 

५२४ हवेच तेणह नकोच 
(ओढािाि) 

: 
 

 णभर णभर पािे अस्स्थरा, सुचे ि उरला पोच। 
दृणष्ट िळणििे आिुरा बघेि बघिे िोंच॥५२४॥ 

५२५ असहाय 
(पणत्रका) 

: 
 

 सुटि धीर, िळमळि णिरे, इथुणि णिथें, णदिराि। 
िोइ णजिाची कािली, जळिे िी णिरिाांि॥५२५॥ 

५२६ णवनाक्षरी 
 

: 
 

१ णिरि णिकल िी पाठिी, पत्र, ि िें णलणििाांच। 
िाणचि िो, एकाांणि, िी, णििाक्षरी बघिाांच॥५२६॥ 

   २ कागद झेणलि अक्षरें, कीं मोत्याांची ओळ। 
दाणि कला, णिकलाच िी अश्रुवबदुची ओल॥ 
िच णलणििाांिी पाठिी, णिरिाकुल णचत्ताांि। 
णििाक्षरी िी पणत्रका, िाणचि एकाांिाांि॥५२६॥ 

५२९ चंदन चटके 
 

: 
 

 कशास बाई गुलाबजळ िें, कापुर सारे लटके। 
णिरिदाि िा णिझे ि सखये, देई चांदि चटके॥५२९॥ 

५३० चोरलपंडाव 
 

: 
 

 डोळे णमटुिी खेळिी, णशिाणशिीचा डाि। 
णशििा सुटुिी, भेटिी, णिचाच िो पाडाि। 
णमठीि लपिी, शोधिी, गळ्याांि घालुणि िाि 
हृदयीं हृदया छपणििी, सुटिी पणररांभाि ॥५३०॥ 

५३१ तनुछत्र छाया 
 

: 
 

 कसें बाइ ग जायचें, पोळिील िा पाय। 
कोमेजुि जाईल िी, उन्िाि कोमल काय॥ 
देिसािलीिळी णिला, झाांकुणि िशा उन्िाांि। 
साांगुणि इिरािें, णिघे, घेउणि कुां जििाांि॥५३१॥ 

५३२ लोचन लावे :  लसलसिें लािण्य िें, ििु िििी करिाल। 



 
 अनुक्रमणिका 

  पृथुल जघि णििांब िे, अिांग रांगमिाल॥ 
लोळि मेखलबांध िो, ठुमकि, मोिकचाल। 
लोचि लािे गुांििी, लिणचक िें कणटजाल॥५३२॥ 

५३७ शुक िोल 
 

: 
 

 णिरिणिकल िी णिरणििी, बोलि सरिे बोल। 
ऐकणि िे, शुक ऐकुिी, अश्रु येणि अिमोल॥५३७॥ 

५३८ हलतें प्रणतकिि 
 

: 
 

 णिळे िसि िें, झाकला गौर सखी मुखचांद्र। 
कावलदी जवल वबबला, पुििेचा आिांद॥ 
िलयाांणकि लिरीिरी आांदोणलि अणिलांब। 
सणलल िील णझलणमल करी, प्रणिवबणबि णिधुवबब॥५३८॥ 

५३९ मणदराक्षी 
 

: 
 

 णपउणि िारुिी धुांद िी, करी मजेचा खेळ। 
िाल सुटे, िा िोलिी, कुठें कशाचा मेळ॥ 
णचडिा, बरळे िासुिी, रडिाां, येई चीड। 
लाज णिटे सांकोच िो, िुरली कसली भीड॥५३९॥ 

५४० भंृगधमीय 
 

: 
 

१ णमळेल घ्या मिसोक्ि िो, अपूिय प्रीिीभोज। 
मला कशाला जाळिा, इथे येउिी रोज 
सिय सदाची घरोघरीं, णिरि खेळिा रास। 
सुखें मिापणर िोउ द्या, मला कशाला त्रास॥५४०॥ 

   २ िुलािुलाांिर झेप घे, रसलोलुप िा भांग। 
कुां ज णिकुां जी जा सुखे, लुटायास रसरांग॥ 
कुणििी रमिी पाििाां, ििा णिचा सििास। 
कशास मग येिाां घरीं-मला द्यािया त्रास॥५४०॥ 

५४५ कृपि 
 

:  [ओठीं अडुिी बोल िो, मिाांि परिे थेट। 
णिघुि जायची, ि बोलिा, अशीच पणिली भेट]॥५४५॥ 

५४६ डाकळि 
 

:  अिगुि दािे दाटुिी, उणर भरलें  डावळब। 
कपटपटीं गुांडाळिाां, िुटुिी िोि दुभांग॥५४६॥ 

५४७ चकोर :  चकोर चाणखि चाांदिे, सेणिि िा अांगार। 
शमिायािे भूक िी, व्रि धणरिो साचार॥५४७॥ 

५४८ णववश मानस  :  कळिें, ि िळे कसा धरूां  माि, करूां  िणर काय। 
पाििाच मिमोििा, मि िे उडुिी जाय॥५४८॥ 

५५० नख मोणहनी 
 

:  कणर सुांदर मेिणदबुांद णदसे, रुणचपूिय िसे माांसल िळिे। 
माणरि मूठ िळूच रमा, मि िोय कसे िळिे िळिे॥ 
िखचांद्रक रक्ि कराांगुणललाघि, आिळुिी कणर जादुणगरी। 
िेणकि मांिरले रुणचचूियच, वजणकि अांिर, शाांणि िरी॥५५०॥ 

५५१ आद्रव हसूं :  ‘घर साांभाळा’ साांगिो जािाां पणि गाांिास। 



 
 अनुक्रमणिका 

 आसिाांि िी िासिी, डोळे णिचे ििाश॥ 
कुटुांब माझे एकटे, िणर िुमचा शेजार। 
ििे िको िें द्या णिला, सुचिी घ्याया भार 
(िाजुक िी कुसुमापरी उचला इिुका भार) 
आज णकलणकले जािले, बांद सदाचे दार। 
शेजारीिी माििो, मिोमिी आभार॥५५१॥ 

५५२ वैरी 
 

: 
 

 िीिा कां णपि िोय िी, बेसुर िो आलाप। 
णदला आज या प्रीिीिें, मिास माझ्या शाप॥ 
सैलच मध्यम िार िी उिरुणि जाय जिार 
िैरी णजिलग िा करी अििट राग प्रिार॥५५२॥ 

५५३ हृदयपतंग 
 

: 
 

 अश्रुसरी णभजिी िया, णिरिे णिटला रांग। 
जळुिी िोई िाटका, िणरिी हृदयपिांग॥ 
उलटे िारे िाििाां, घेइ णदगांिी झेप। 
णिश्वासािरिी उडे, सैरभैर णिलेप॥५५३॥ 

५५४ हृदयादंोलन 
 

: 
 

 मि णिकडे लागले णिचे, घराांि छळिे लाज। 
विदोळ्यािर हृदय िे, झुलि करी गृिकाज॥५५४॥ 

५५६ णवचणलत 
 

: 
 

 धरुणि ििुिटी लोळिे, िाजुक गोड खळीि। 
चांचल मि चांचरीक िें, रमिे मुग्ध कळींि॥५५६॥ 

५५९ प्रिय पैज 
 

: 
 

 गाल िुगिुिी बैसले, दोघे धरूिी मौि। 
असे मािसी आस िी, पैज मोडिो कोि॥५५९॥ 

५६१ भक्ताचे गाऱ्हािें 
 

: 
 

 व्रजिाणस जिा ये, उणचि धि, रुचिे ि िें कुिास। 
वचणििा ि णचत्ताांि िे, शाांणि ि लाभे त्यास॥५६१॥ 

५६२ भेटीगाठी 
 

: 
 

 िट्ट ि कणर िटिाणदिी, येिा ऋिु बरसाांि। 
घट्ट बसे णिरगाांठ, मिाांणिल सुटिे गाांठ, क्षिाांि॥५६२॥ 

५६४ मीलनाभास 
 

: 
 

 िाटे भेटायास िे, घराांि येणिल थेट। 
उत्कां णठि िी बिुपरी, कशी व्िायची भेट॥ 
बािेरच िो थाांबला, आप्िजिा समिेि 
उदास िोई मािसी, चुकिा मीलििेि 
सिे ि णिलांब िा णिला, घडेल कवध सििास। 
भूषि, शस्त्रे िस्त्रे िी, किळुणि लाणि उरास॥५६४॥ 

५६७ जगसौंदयव 
 

: 
 

१ रणचिा ििरूप णिधी, योणजि रस भाियुिा। 
रमिी लािण्यमयी, णिश्वािील सुन्दरिा। 
वजकाया जग सारे िि िें सौंदयय सजे। 
चटक लागली ियिा, पािुिीयाां रूप िुझे॥५६८॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

   २ लागि रूप जगाांिले, रणचिा सुांदर रूप । 
दृग िि रूपी लागले, लागे चटक अमूप ॥५६८॥ 

५६८ मानदीक्षा 
 

: 
 

 णिलाजरे णकणि ियि िे, भाणरच मेले द्वाड। 
िसणि पािुणि िाकडे, दडणि पापिी आड॥ 
णकिी आििे आि मी, रागाचा सांघाि। 
घरभेदी िी लोचिे, िेणळच कणरिी घाि॥ 

५७० कडाणमनी िाि 
 

: 
 

 लपे णशकारी िो कुठें, घेई उलटा आळ। 
भेटूां  पािे घािका, सािज िे घायाळ॥५७०॥ 

५७१ कभत 
 

: 
 

 धणरणि वभि णछद्राांिुिी, परस्पराांचे िाि। 
सुख स्िप्िािच कां णठिी, दोघे णमळुिी राि॥५७१॥ 

५७३ कंुतलिंध 
 

: 
 

 पीिगौर पाठीिरी, सुटले केस मुलाम। 
सुटिे णचत्त जगाांिुिी, सुटिे जीणिि काम॥ 
बाांणधि विचरुिी जई, देि मिा आिांद॥ 
िजर बाांधिो, णचत्त िी, कुां िल िेिीबांध॥५७३॥ 

५७५ जारजयोग : 
 

 णपिृघािक िियिी जािक, ये भयशोक। 
कळिाां जारज योग िो, िर्मषि मवि, णबिधोक॥५७५॥ 

५७८ मौनणमठी 
 

: 
 

 णिरिी जगिाणि भेटिी, सांकोचे धणर मौि। 
मौि णमठीच परस्पराां, माणरिी लणज्जि िि॥५७८॥ 

५८० णतणमरचंद्र 
 

: 
 

 णिघे साजिी णिजयिीं करोणिया अणभसार। 
णिझला, चांद्रच, दाटला, भििी घि अांधार॥ 
सोड भीणि िी साणरके, उडिो का ग ऊर। 
चांद्रोदय िोईल ग, सार ओढिी दूर॥५८०॥ 

५८२ नेत्रमैत्री : 
 

 परस्परािें पाणिलें , णकणिदा येिा जािा। 
िेत्रपणरचय जािला, िासि बघिा बघिाां॥ 
सांधी साधुणि एकदाां, सामसूम सदिाांि। 
बेसािध िी जािुिी, िळूच धणरला िाि। 
‘सोडािा िो, काय िे, िको ि’ म्िििी ओठ। 
िाि भाि अणि मधुर िे, सोडणि धरुिी बोट॥ 
भयशांणकि िी मािसीं, असेल कुिी पिाि। 
‘मिगट माझे िुटेल िा’ गळा लाणििा िाि’ 
दचकुणि िी लाजली िरी, ियिीं लालस भाि। 
णचत्रे णिचें िें बािरें, घेई हृदयीं ठाि॥५८२॥ 

५८३ वासकसज्जा 
 

: 
 

 मीलिोत्सुका काणमिी, णिला लागला ध्यास। 
णिचेच दपयिवबब िे, देई णप्रयाचा भास॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

करी प्रिय रमिीय िी, धमयजले िो वचब। 
रमिी िी रममाि िो, चुांबुणिया प्रणिवबब॥५८३॥ 

५८६ ध्यानमग्ना  :  ध्याि सदा णजिलगाकडे, स्िप्िाांिच सुखसांग। 
िुझी ि िूां रािसी सखे, बििा कीटक भृग॥ 
सुटिा िे घरदार ग, िििि णिरणिल प्राि। 
प्रीिीसाठी देउिी, सियस्िाचे दाि॥५८६॥ 

५८७ स्तंणभता 
 

: 
 

१ बघि एकटक णप्रयकरा, इांणगि िे जािूि। 
स्कां धािर िी उमटली, िी िेिीची खूि॥५८७॥ 

   २ बघि सारखी णप्रयकरा, दुःणखि िोय उदास। 
कुां िल गुांि कलांक िो, चुरला अांगणिलास॥५८७॥ 

   ३ बघि एकटक णप्रयकरा, ियिी येि णिराग। 
कुां िल गुांि कलांक िो, अांगचोर अिुराग॥५८७॥ 

५९१ मध्यस्थी 
 

: 
 

 देउणि सांदेश दूणि, पाठिी णप्रयाकडे। 
व्िायचे णप्रयसिे इथेच, िे णिथे घडे॥ 
णमळूणि येणि दोघेिी, पाििा ियाकडे। 
सांकोणचि अपराधी, पडे ियाांस साांकडें॥ 
जािुणि सांदेशपूर्मि, ओवठ बोल िो अडे 
मौि साांगिे णप्रयास ‘काम सांपले गडे’॥५९१॥ 

५९२ गवगवा 
 

: 
 

 कणश येऊ ग कुां जििी, लाणि णजिाला घोर। 
पोखरिी की पिाड िे, सगळे चिाडखोर॥ 
पाळिीिर माणझया, सुटले िुकटे िेर। 
गाि गिगिा जािला, कशी पडूां बािेर॥ 
घराघराांिुि चालले, माझें गुिकीियि। 
श्रििभस्क्ििे ऐकिी, िलके काि णि मि॥५९२॥ 

५९३ पे्रमकविि 
 

: 
 

 पाििाांच िी िुम्िी धाणडली, णिला प्रीणिची भेट। 
कमलकळी िी डुलूां  लागली, झुकलें  खाली देठ॥ 
पांख्यािर िी पिा भाळली, लाणि उरीं णिःशांक। 
रोमाांणचि िो िाजुक काया, थरारले िे पांख॥ 
िारा िाणिल िशीच, णिरिी अिाां आपुली पाठ। 
अांिराांि उसळिे णिच्या, िी आिांदाची लाट॥ 
घमयजलें  डांिरली ििू िी, णभजिी वबदु िुषार। 
सुखािली बघिाांच काणमिी, रम्य असा उपिार॥५९३॥ 

५९५ देहदीणपका 
 

: 
 

 छळी ि िम णदिराि या णिरवि, प्रीि हृदयाांि। 
ििुज्योिी िी उज्िला, जळे, स्िेि ियिाांि॥५९५॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

५९९ णचत्तचोर 
 

: 
 

 िुरिुर मवि, ििु णशरणशरी, ऐकुणि केिळ िाांि। 
उिरेिा णचिचोर िो, णभिई चढिाां भाि॥५९९॥ 

(शिक सिािे पूिय) 
*  * 

 
शिक साििे 

६०१ चणलतमणत : 
 

 बघुणि णकशोरी राणधका, कां णपि ििु णब्रजराज। 
डगमगिो णगणर, अांगुली िलिा, उपजे लाज॥६०१॥ 

६०२ अमंगला 
 

: 
 

 लग्िमांडपी चिुांभरी भरला गे आिांद। 
िसणि, िाचिी करिलया, गायि पणरिय छांद॥ 
उदास काां गे िूां अशी, णदसे ि मणि उत्साि। 
दीर िुझा िो धाकला, मांगल आज णििाि॥६०२॥ 

६०५ संशय णिटला 
 

: 
 

१ काटा पायीं रुिूि िा जगिी मरिा जीि। 
सांशय णिटिी काढिाां, प्रीिी कळिी, कीि॥६०५॥ 

   २ रुिला काांटा माणझया पायीं, ियिीं िीर। 
णकिी ग काळणज, धाउिी येिी द्याया धीर॥ 
िुां कर घाणलि िळुिळूां काणढिी उचलुणि पाय। 
णिटिी सांशय आिला काटा िो मृदु काय॥६०५॥ 

६०६ वाकडी वाट 
 

 १ चढणि िाक, णसत्कार करी छेल छबीली िार। 
िाट ि सोडी िो िरी, णिसरुणि िारांिार॥६०६॥ 

   २ णबकट िाट िी, जिणळ या, सुचणि णिचा णसत्कार 
िाट िाकडी सोणड िा, खट्याळ णजिलग िार॥६०६॥ 

६०८ क्रोधवती 
 

 १ ‘कळलें  िो िच िेत्र िे जागरिािें लाल। 
अधरी भरिे भाणमिी, रांग लोचिी लाल॥६०८॥ 

   २ आळ िव्िे िा आळिा, शोभणि भाल णिशाल। 
पायािरिी लोळिा, िोउणिया बेिाल॥६०८॥ 

६१० लाज लगाम 
 

  णमटिा झापड पापिी, णिरकी उसळे लाट। 
िजर शोधिे िाकडी िी िळिाची िाट॥ 
लाज लगाम ि माणििी, कणरिी खेंचाखेंच। 
मुजोर ियि िुरांग िे, ओढ घेणि णिकडेंच॥६१०॥ 

६११ मुद्रादपवि 
 

: 
 

 कराांगुली मुणद्रका दपयिीं, प्रणिवबणबि छणबरूप। 
टक लाउणियाां पाििे, णिभयय िें णप्रयरूप॥६११॥ 

६१२ दृणष्ट चातुरा 
 

: 
 

 लोकभीड भेदुिी णिरे, दृणष्ट णिची चौिेर। 
णदठींदीठ भेटिी, ठेउिी भीड चोरटा िेर॥६१२॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

६१३ सुख संजीवनी 
 

: 
 

 िुमची जीिि सांजीििी, पिा आणिली िीट। 
सोि जुई पणर िी िुले णिकुां जकोिीं धीट॥६१३॥ 

६१४ तंिाखूपान 
 

: 
 

 ओठ जुळणि, दृग िासिी, णभिई करी कमाि। 
प्याले ग मि माझ ेसखे, णपिा िांबाखू पाि। 
खेचुणि चुांबि घेई िो, लागे मणि िुरिूर। 
जळिा क्षि िो, राणिला ओठीं िुसिा धूर॥६१४॥ 

६१५ सुखदवेदना 
 

: 
 

 दीठींदीठ िी भेटिाां, िषयि अमृि अांश। 
णिरिीं आठि देई ग, सिस्त्र िृणिक दांश॥६१५॥ 

६१६ णनमाल्य माळ 
 

: 
 

१ िषे णिजला घािली, पळ ि णिसांबे माळ। 
िास िुरे, िरी उरीं णिचा, िास णिन्िी णत्रकाळ॥६१६॥ 

   २ िषे साजि घाणल िी, माळ णिच्या कां ठाांि। 
पळ ि णिसांबे पे्रमळा, णमरिी िी णदिराि॥ 
सुकली, िुरला िासिी, िणरिी णिन्िी णत्रकाळ। 
रूळिे हृदयीं आजिी, णिमालयाची माळ॥६१६॥ 

६१८ धीट संकोच 
 

: 
 

 कुां णचि ििु, वकणचि िसे, कणरिाां दृणष्ट णिलोच। 
सािणर, आिणर, बािणर, मला पाििाां िोच॥६१८॥ 

६१९ सुखी णवहंग 
 

: 
 

 णमळे चुिखडी खािया, पाांघरसी पट पांख। 
सदा जिळ िी सिचरी, उडािया णिःशांक॥ 
अन्न, िसि आसरा जगीं, णमळे णप्रयेचा सांग। 
सुखी कपोिा िूां खरा, जगाांि एक णििांग॥६१९॥ 

६२० मयादाणतक्रम 
 

: 
 

 सणरिा, िणििा, सारख्या, णदसिी एक स्िभाि। 
मयादेि ि राििी, जशी िाढिे िाि॥ 
सोडुणि-सीमा िाििाां, िदी बुडणििे गाांि। 
िणििा साांणड कुलीििा, स्ियें बुडणििे िाि॥६२०॥ 

६२१ िोल आशा 
 

: 
 

 माझी करिी पािुिी। पाप पुण्य अणिचार। 
मला ि आिा िी प्रभो, िोईल कीं उद्ार॥६२१॥ 

६२२ णवरह संदेश 
 

: 
 

१ पायणरिणर िो पोचिाां, णप्रयकर जाय णिदेश। 
प्रिय आस णिरिाांिले, कोणट उभय सांदेश॥६२२॥ 

   २ णिरोप घेउणि णिघे जािया, णप्रयकर िो परदेशी। 
पायरीिरी िया पोचिी, थबके उांबरठ्यापाशी॥ 
उभय कोणट सांदेश, णिरि िो प्रियाच्या पणरिेषी। 
सुख माझें िे िेणश, णजिलगा परि कधी रे येशी॥६२२॥ 

६२५ णनरोप 
 

: 
 

 णमळुणि चालिी, चलिा णमळिी, झाली सायांकाळ। 
पायणरिर प्रस्थाि ठेिले, मुिूिय प्रािःकाळ॥६२५॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

६२८ अधोल्न्मलन 
 

: 
 

 कुरिांडी कणरिील िे, अणल खांजि, मृग मीि। 
अधोस्न्मणलि लोचिे, कणरणि णप्रया स्िाधीि॥६२८॥ 

६३० रम्य पहाट : १ मदलालस लोचि, अधरखुले, अांगमोड अांगाइ। 
    

 
 
२ 
 

आळस चुटकी जाांभई, शयिी लोळि राणि॥ 
अजूििी उरली िशा, णिशा सरे रांगेल। 
लािण्याचे लणळि की, रमिीचा रणि खेळ॥६३०॥ 
झुांजुमुांजु िोिाां ओसरे, भुजकुां जाांणिल झुांज। 
णिस्कटला रमिीय िो, रमिीकुां िल पुांज॥ 
घुांगुर भांििी णिखुरले, िुटले पदमांजीर। 
चुरले गजरािार िे, सुटले सुमजांजीर॥६३०॥ 

६३३ रंग खेळ 
 

: 
 

१ गळे मुठीिुणि गुलाल िो, स्िेदें णभजि अिूट। 
रांगखेळ लटकाच िो, सुटिाां उघडी मूठ॥६३३॥ 

   २ गळे काांपऱ्या मुठीिुिी गुलाल णभजिी स्िेद। 
उरला िळिािी णभज,े कळोणि येई भेद॥ 
एकमेक िे उधळिी प्रियरांग लयलूट 
रांगखेळ लटकाच िो पडिा उघडी मूठ॥६३३॥ 

६३५ णतकडचं पत्र 
 

: 
 

 ठेणि भुजाांिणर पत्र िें, णशरीं धरी णप्रय भेट। 
उणर लाणिि िी िाचिे, गाली घेि चपेट॥६३५॥ 

६३९ खोटी नीज 
 

: 
 

१ मुखािरि िें काढिाां, णमटली खोटी िीज 
सांकोणचि, मि बािरे, ओठी खुलिे बीज। 
रोमाांणचि देिािरी, स्िेदकिाांची भीज 
घडिाां िी दृगभेट, ये पापिीि काळीज॥६३९॥ 

   २ मुखािरुणिया काढले, पाांघरुि िलकेच। 
िाणजल मेले िेत्र िे, णकलणकल बघणि लगेच। 
ओळखली ग िीज िी, भाणरच ग णमस्कील। 
अांग लिे रोमाांच ये, मालणिला कां दील॥६३९॥ 

६४३ पहाट 
 

: 
 

 ियिीं भरली िीज िी, पिाटपांची बोल। 
उठणि, णमठी घालिी पुन्िाां, पडणि जाउिी िोल॥६४३॥ 

६४४ नकारमाधुरी 
 

: 
 

१ खोटेपि कसलेणि िें, कणरि णिका मधुस्िाद। 
रणिआरांभी िकार, दे मधुर मधुर आस्िाद॥६४४॥ 

   २ भेसळरस लटकाच िो, णमसळुणि घेिाां स्िाद। 
सुरिारांभी िकार दे, आगळाच आस्िाद॥६४४॥ 

६४५ तीरीं िघत अधीर 
 

: 
 

 णचत्त लागले णिचें णिथे, ियि णिरखिी िीर। 
जाइ ि घणर, िी न्िाइिा, परिे स्पशुयणि िीर॥६४५॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

६४६ िरसातीची सर 
 

: 
 

 मणि सांकोणचि चांणद्रका, ओणढि घुांघट लक्ष। 
बरसािीच्या सरीपरी, बघे झुकूि गिाक्ष॥ 
आला गेला झरयर िो, णशरिा वकणचत्काळ॥ 
अभ्राच्छाणदि मोकळे, िोि पुन्िा आभाळ॥६४६॥ 

६५० सौन्दयव सुधा 
 

: 
 

 मणदरासि रसमाधुरी ओठीं िया रुचे ि। 
णप्रय मुखचांद्र सुधासिा, पीिी लोलुप िैि॥६५०॥ 

६५१ कू्रर 
 

: 
 

 कुस्कणरले सुम णिदयया, पाकणळ पाकणळ चूर। 
पिा िरी कर लाउिी, अजुणि धपापे ऊर॥६५१॥ 

६५२ परोपदेश 
 

: 
 

 णकिी कुलिधू गोकुळीं, इिरा कणर उपदेश। 
पणर मुरलीरि ऐकिाां, णिरे िीणि आदेश॥ 
सोणड स्ियें कुलरीि िी, अधीर िोणि मिाांि। 
घराांिुिी कुलकाणमिी, धािणि कुां जििाांि॥६५२॥ 

६५३ उपहास 
 

: 
 

 अधी णमटलीं लोचिें, िचि णिसांगि बोल। 
स्िेदवबदु णभजिी ििू, कां णपि उवर विदोल॥ 
अरुि िदवि रणि मदि कीं, खेळिसे रसरांग। 
सखी मिोिर रूप िें, अांगी भरे अिांग॥६५३॥ 

६५४ घारीचे घरटें 
 

: 
 

 घारीची सािली पडे, डोईिरी उन्िाांि। 
शेजाणरि सग बणिि िी, कळे ि काय मिाांि॥ 
झाांकशील जणर िू णकिी, करील िुजिर माि। 
मासखांड िा िाचिो, घारीच्या घरट्याांि॥६५४॥ 

६५७ णप्रयवाता 
 

: 
 

 ‘आले ग णप्रय’ कळिा ियाां, कुिी घेिले िाांि। 
उलिाणसि िो मैणत्रिी, उचांबळुणि ये भाि॥ 
िसूि णिरणखणि परस्परा, सूचक िे दृग िेर। 
णमळुणि िसणि दोघीजिी, येिाां गुज बािेर॥६५७॥ 

६५९ णवरहाश्रु 
 

: 
 

 पापिींि िरळिी, िाििी, ओघळिी गालाांि। 
िक्षस्थवळ पडिाच िी, जळिी सळ्ळ् पळाांि॥६५९॥ 

६६० वेडी णवरणहिी 
 

: 
 

 ‘णपउ, णपउ’ पोपट बोलिा, अचेि भाि णिराश 
थकली िेडी णिरणििी, सुिमुि िोय ििाश॥६६०॥ 

६६१ कणल प्रभाव 
 

: 
 

 प्रकृणिपालट िोइ िो, पडिे उलटी चाल। 
िो अकरुि करुिाकर िी, दृष्प्रिृत्त कणलकाल॥६६१॥ 

६६३ कुचंििा 
 

: 
 

 िािी ग सुख लोचिा, दु:णखि सखे सदाच। 
िच उचले िी पापिी, करी णजिाला जाच॥ 
पािुणििी िच पाििी, जाणि पुरे लाजूि। 
राििी ि पाणिलयाणििा, पािणि िच पािूि॥६६३॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

६६४ कणटिंध 
 

: 
 

१ चिुर णिधी, कणर क्षीि िो िाजुकसा कणटबांध। 
णदसे ि साांधे जोड िी, सुांदर कला प्रबांध॥ 
उरली िी भर घालुिी, कणर कौिुक कैिार। 
णििांब पीि कुचाग्र िे, जघि पुष्ट भरदार॥६६४॥ 

   २ णिर्मम णिधी िी कलाकृिी, करुिी डोळेमोड। 
कां बर बाणरक िी णिची, णदसे ि साांधेजोड॥ 
उरली िी भर घालुिी, कणर िो णकमयागार। 
टोकदार कुच, णििांब िे, रणिसुांदर भरदार॥६६४॥ 

६६५ गोड चावा 
 

: 
 

१ चािा अधरीं उमटिी, चांचुपुटी कलिांस। 
बघि दपयिी सारखी, ओठािर रददांश॥ 
णिरणि अांगुली लाजरी, स्पशय करी िळुिार। 
झाकुणि पाणि पनु्िःपुन्िा, कणर चाळा सुकुमार॥६६५॥ 

   २ चािा अधरीं उमटिी, चांचुपुटीं कलिांस। 
पािि िी णप्रयदर्मशिी, दपयिाि रददांश॥ 
णिरणि अांगुली लाजरी, लपिी दाबुणि ओठ॥ 
चाचपिे सुखिेदिा, णरिा प्रीणिचा घोट॥ 
एकपावत्र िा खेळ, िी खेळि िारांिार। 
चालणि चाळा णदिभरी, सुखदु:खी िििार॥६६५॥ 

६६६ ओलेती 
 

: 
 

१ िाकिुिी गुडघे जलीं, िारी न्िाि सराांि। 
मुखमार्मजि कणर अांजली, णभजिी िस्त्र जलाांि॥ 

   २ िारी न्िाि सराांि िी गुडघ्यािर दे भार 
वसणचि मुख िी कराांजली, णभजिी िस्त्रिुषार। 
मदिधिू कीं िाकले, सोणडिसे जलिीर। 
ओलेिी अणभसाणरका, िें सौंदयय अधीर॥६६६॥ 

६६७ णवरह उपाय 
 

: 
 

१ णकिी केलें  सायास ग, अिुिाप ि िा जाय। 
णप्रय पणररांभि िा अिाां, एकच िरिोपाय॥ 
चांदिलेप ि शाांििी, ि विझि णिििी काय 
स्िेदजले णभजिी ििू, शमणि चीर णप्रय काय॥६६७॥ 

   २ णिरििाप िा जाइिा, केलें  णकिी उपाय। 
चांदिलेप ि शाांििी माझी कपूयर काय॥ 
विझििारा िाििो उलटा चटके देि। 
काय करू, मी साांग िा एकच उरला बेि॥ 
णप्रय आवलगि िें ििे, ओले पुलणकि अांग। 
णभजले िस्त्रच िें जिू, शमिी णिरि िरांग॥६६७॥ 
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६६८ सज्जन स्नेह 
 

: 
 

 सज्जि स्िेि अभांग िा, सुटिी िा सांबांध। 
भेट गाांठ िोिा ि िी, िुटणि ि ऋिािुबांध॥६६८॥ 

६६९ तुिे नाव 
 

: 
 

 दु:सि दारुि दशा णिची, णदसे उपाय ि आि। 
िाांि िुझ ेऐकिाां, परि ये, जािा जािाां प्राि॥६६९॥ 

६७० काजळले डोळे 
 

: 
 

 पळभर स्स्थर िच धाििी,सैरभैर चौिेर। 
काजळले डोळे िुझ ेकुिास कणरिी जेर!॥६७०॥ 

६७२ कदंि केसर 
 

: 
 

 िाांि िको ि उपाय, िे आला पािसमास। 
के्षम ि घेउिी राििे, कदांबपुष्प सुिास॥६७२॥ 

६७३ मोतीवेल िुगडी 
 

: 
 

 मोणििेल बुगडी रुळे, कुरिाणळि मृदु गाल। 
सुखद स्पशय ििु पुलणकिा, गुांणिि मायाजाळ। 
स्िेदिल्लरी िी झुके, सोणडि केशकलाप। 
वबदुमाळ िी सुांदरा, गालािणर मणिराप॥६७३॥ 

६७४ चंदेरी छाया 
 

: 
 

१ पािांदीणिल चाांदिें, उघड झाांक अिुरूप। 
राधा माधि मीलिीं, भरे सािळे रूप॥६७४॥ 

   २ छाया कौमुणद चालिा, चाांदण्याि पािांद। 
सािलीि ये चाांदिे, गुांिणि गणि गोविद॥६७४॥ 

   ३ मधे मधे अांधार, चाांदिे, खुले चाांदण्यारािी॥ 
राधामाधि सांग सोबिी, पािांदीिुि जािी॥ 
िमाि ि णदसे शाम, राणधकाां णिरे चांद्रकाांिीि। 
दोघे असुिी एक एकटे, णदसिी पािांदीि॥६७४॥ 

६७५ मुलखाचा राग 
 

: 
 

 पाया पडला णकिी िुझ्या, सखे घािली आि। 
केणलस बाई आज िूां, अणभमािािर िाि॥ 
िीक्ष्ि लप ेिरिार िी, िरी मखमली म्याि। 
िाजुकशा देिाांि या, पिा केिढा माि॥६७५॥ 

६७६ मोरचंणद्रका 
 

: 
 

 मोरचांणद्रके बाइ ग, िको धरूां  अणभमाि। 
णशरी धरी िुज श्रीिरी, भाग्याचें िरदाि॥ 
हृदवय िसे िी राणधका, देिाां णिज बिुमाि। 
पायीं पडणशल मेचका, चुरेल िि अणभमाि॥६७६॥ 

६७७ णचरजीवी 
 

: 
 

 िटिादी दोघेणि िे, कुिी ि घे माघार। 
िसे स्िेि गांभीर, िो सारासार णिचार॥ 
णचरजीिी िो युगल िे, कलिणप्रय मणििीि। 
िी धन्या िृषभािुजा, िलधर अिुज कुलीि॥६७७॥ 

६७८ अंग अंग िोलके 
 

: 
 

१ बोल आगळे ढांग िा कणरसी जणर भ्रभूांग। 
णचत्तचोर उवर रािुिी, भरिो गालीं रांग॥६७८॥ 
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   २ चढणिणस जणर िूां णभिया, अांग अांग बोलके। 
णचत्तचोर िो हृदयीं, ियि साांगिी सखे॥६७८॥ 

६७९ सहजश्रृंगार 
 

: 
 

 अांग सुगांध अमांद िा, लाणिि िेड णजिास। 
णिमुक्ि कचपाशाि या णशकाकाईचा िास॥६७९॥ 

६८४ णनराश क्लेशा 
 

: 
 

१ सणख, सांकेि णिकुां णज या घििम िाट णिरुां द। 
िािि मांद पिि िुरांग, िुडणिि देि कबांध॥६८४॥ 

   २ सणख सांकेि णिकुां णज या, घििम णिरुां द िाट। 
चालि मांद मरुि िुरग, िुडणिि देि णपसाट॥६८४॥ 

६८५ लवंगिूल 
 

: 
 

१ णमरी लिांगणि साजिी िाणसक, लाणिि स्िेि। 
चढले भासे िाक िें िोइ सदा सांदेि॥६८५॥ 

   २ णमरी लिांगणि साजिे, िासा भरली शेस। 
चढली िरी सांदेि िो, सदा लागली खेंस॥६८५॥ 

   ३ लिांग सुशोणभि िाणसका सुकाांि सुांदर देि। 
चढली भासे िी सदा, येि मिीं सांदेि॥६८५॥ 

६८७ नजरिंदी : 
 

१ विचणर, कच धणर, भुजा उलटिी, पदर सारुिी दूर। 
िेिी बांधवि बाांधिे, िजर गुांििी ऊर॥६८७॥ 

   २ भुजा उलट धणर विचरी, ललाट कुां िल लटा। 
पदर सारुिी दूर काणमिी, दाणिि मोिक छटा॥ 
बाांणधि अांबाडा बोटें िी िाचिीि सुांदर । 
िजर बाांधिे कचबांधासि, गुांिणििे अांिर॥६८७॥ 

६८९ णनळें उन्ह 
 

: 
 

१ सुांदर शामल देि, कणर पीिाांबर पणरधाि। 
उन्ि पसरले भासिे णिलाचलािर छाि॥६८९॥ 

   २ शामलदेिीं पीिपट, झळक णदसे उसळूि। 
णिलाचलािर भासिे, णिळे कोिळे ऊन्ि॥६८९॥ 

६९३ ओलें  सौंदयव 
 

: 
 

 सणरिा िावट िी एकटी, साणललीं उिरे धीट। 
िणर दृष्टी चलणबचल िी, दूर णिरणखिे िीट॥ 
णचर णभजले, कुच सािरी, पदर भुजाांिरी वचब। 
मुरकि ये सांकोणचिा, िरणलि जवल प्रणिवबब॥६९३॥ 

६९५ सुविव चंपक 
 

: 
 

 गौराांगी िी सुांदरा, रसरसली अळुमाळ। 
णदसे ि कां ठी घािली सुििय चांपक माळ॥ 
चांपक ििु काांिीि, िो णमसळे रांग झळाळ। 
केिल कोमेजिाां कळे णिमालयाची माळ॥६९५॥ 

६९६ गौरवगवव 
 

: 
 

 पूजा गौरि िो िुझा गोिधयि णगणरराज। 
िको िुरळुां रे पियिा, लेउणि गोमय साज॥ 
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‘केलें  रक्षि मी कसें िोिा िषाघाि।’ 
उचलाया िुज लागला जिादयिाचा िाि॥ 
केिळ चारा चरािया, योग्य िुझी िी काय। 
िुडणििील दुसऱ्या क्षिीं, िुला पशूांचे पाय॥६९६॥ 

६९८ लावण्याची लूट 
 

: 
 

 उचणल णचबुक िी उांचिी िळिे, िोणडि िूल॥ 
उठुणि णदसे कुचकोर िी, काांणि गौर भुजमूल। 
सरे पदर, मांदोदरी णत्रिली, मि बेछूट। 
झेणलि अांगी लाट िी लािण्याची लूट॥६९८॥ 

७०० सलील स्नान 
 

: 
 

 िाणर णकिारी पाििे, शांणकि, िो आिांद। 
कळेल, साऱ्या गोकुळा- येईल गोपीिृांद। 
िसिा काांिीं जीििीं, कणरणशल रे बदिाम। 
‘जा णिघुिी आिाां िरी, िको छळूां रे शाम॥७००॥ 

७०४ कृष्ट्िाणभसार 
 

: 
 

 काळे काळे गगिीं बघ िे भरूि आले ढग। 
चल बाई (लगबगा) पाििी िाट िुझी णजिलग॥ 
पुरे गडे श्रृांगार भोििीं अांधाराचे जग। 
चांद्रकळा िेसलीस िणर िी णबजली कणर झगमग॥७०४॥ 

७०६ िेसर मोती 
 

:  िथीिला मोिी खरा, धन्य जणर ि कुलिांि। 
अधरसुधारसमाधुरी चाणखि दे ि उसांि॥७०६॥ 

७०८ गावगौर 
 

:  गािगौर िी गोरटी माांसल, ििु सुख माज। 
िसिाां गालीं खळी खुले, सोिावबणदचा साज॥७०८॥ 

७०९ णवपरीत रीत :  कुलमयादा िोंिरी, जोिणर णदसे ि लाल। 
पाििाांच पणर एकदाां मि िोई चिचाल॥७०९॥ 

(शिक साििे पूिय) 
 
 

*  * 
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“रसलीना” 
 
 
माय िोणलचा िोल हा अमृतास दे साद 
अशी मराठी मोणहनी रसमय हा पडसाद 
वीिारव िागीश्वरी छेणडत मंजु णननाद 
णिहाणरचा वागणवलास हा शारदीय आल्हाद 
रणचता रसना रंगते शबदांणकत हा छंद 
भावणवभावन लोभवी कणरते मानस धंुद 
लणलत रम्य कणवता कृती प्रियी सुखसंवाद 
रूचेल रूणचरा हा तुला रणसका रसानुवाद 
सत्सईचे दोहरे तीक्ष्ि णवलक्षि तीर 
णदसती इवले सानसे घाव कणरणत गंभीर 
सानुभूत सूखजीवनीं व्हायातें रसलीन 
‘रसलीने’चे रंग हे इंद्रधनूच नवीन 
 
 
 

--राजा िढे 


